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 ٢٧بھمن  - ١٣٩٦روزنامه کيھان
با حضور معاون رئيسجمھوری و وزﯾر جھاد کشاورزی انجام شد

رونماﯾی از  ٨نوع واکسن در البرز
 ٨نوع واکسن دامی و انسانی در آﯾينی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئيسجمھوری و محمود حجتی وزﯾر جھاد کشاورزی در نظرآباد استان البرز رونماﯾی شد.
به گزارش اﯾرنا ،اﯾن واکسنھا که ﯾکی از مھمترﯾن آنھا واکسن دامی بنام پی پی آر است و نياز
کشور به اﯾن واکسنھا را تامين خواھد کرد در شھرک صنعتی سپھر شھرستان نظرآباد استان
البرز رونماﯾی شد.
بخشی از اﯾن واکسنھا از محصوالت پادرا سرم البرز با ھدف توليد پادزھرھای مار و عقرب برای
انسان توليد شده است.
اﯾن شرکت بار با رعاﯾت استانداردھای جھانی زﯾر ساخت پادزھر را در داخل اﯾجاد کرده است.
واکسن پیپیآر ،توان خالصسازی  ١٠ھزار ليتر پالسما در سال را دارا میباشد که ضمن تامين
نياز کشور تواناﯾی ورود به بازارھای بينالمللی را دارد.
ھم اکنون  ٥٠نفر به طور مستقيم و  ١٥٠نفر به صورت غير مستقيم در اﯾن شرکت فعاليت
میکنند .پيشبينی سه سال اول صادرات اﯾن شرکت بالغ بر  ١٠٠ميليون دالر است.
سرماﯾهگذاری اوليه برای توليد واکسن پی پی آر ٢٢ ،ميليارد تومان است که به طور کامل توسط
بخش خصوصی تامين شده است.

٢

 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦جمھورﯾت

آنفلوآنزای جدﯾد پرندگان قابل انتقال به انسان است
وزﯾر جھاد کشاورزی با اشاره به قابل انتقال به انسان بودن آنفلوآنزای جدﯾد پرندگان ،از مردم به
وﯾژه ساکنان شمال کشور خواست که از نزدﯾک شدن به پرندگان مھاجر و وحشی جدا خودداری
کنند.
جمھورﯾت؛ محمود حجتی با اشاره به شيوع موج جدﯾد آنفلوآنزای مرغی در پرندگان در مناطقی از
کشور ،اظھار کرد :حدود ﯾکی دو ھفته قبل تعداد زﯾادی از پرندگان مھاجری که در تاالب
بينالمللی بوجاق در حال تردد بودند ،تلف شدند که پس از انجام آزماﯾشھای الزم مشخص شد
ابتال به سوﯾه جدﯾد آنفلوآنزا علت تلف شدن اﯾن پرندهھا بوده است .وی با بيان اﯾنکه اﯾن سوﯾه
جدﯾد متاسفانه قابل انتقال به انسان نيز است ،خاطرنشان کرد :اخيرا ﯾک مورد از اﯾن دست نيز
در درﯾاچه خليجفارس تھران مشاھده شده است .در اﯾن زمينه کارھای مقدماتی الزم از جمله
سمپاشی ،اقدامات اﯾمنی و اعالم اخطارھای مربوطه انجام شده است و مسئوالن دامپزشکی و
محيط زﯾست و نيز استانداران شمالی کشور ھمه در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند .وزﯾر جھاد
کشاورزی گفت :به ھموطنان به وﯾژه ساکنان شمال کشور و کسانی که در معرض محل زندگی
پرندگان مھاجر و وحشی قرار دارند درخواست میکنيم که به شدت از ھرگونه نزدﯾکی به اﯾن نوع
پرندگان بپرھيزند تا سوﯾه  ۶N۵Hموجود در آنفلوآنزای اﯾن نوع پرندگان آسيبی به آنھا وارد
نکند .حجتی با تاکيد بر اﯾنکه در حال حاضر در حال مقابله با سوﯾه قبلی آنفلوآنزای پرندگان
ھستيم ،افزود :متاسفانه آنفلوآنزای قبلی آسيبھای جدی به توليدکنندگان به وﯾژه توليدکنندگان
مرغ تخمگذار وارد کرد که اﯾن آسيبھا نيز کم و بيش در بازار به دليل عرضه کم در قيمتھای تند
قابل مشاھده است .وی افزود :با تسھيالتی که دولت در اﯾن زمينه تعيين کرده ھمکاران ما و
ھمچنين بخش خصوصی اقدام به واردات تخممرغ کردهاند و اﯾن واردات روز به روز در حال افزاﯾش
است تا بتوانيم نياز بازار را تامين کنيم .وزﯾر جھاد کشاورزی در پاﯾان با بيان اﯾنکه ھماھنگیھای
الزم برای تامين ميوه شب عيد انجام شده است ،خاطرنشان کرد :در اﯾن باره ھيچ نگرانی وجود
ندارد و ميوه مورد نياز خرﯾداری و تامين شده و ھماکنون در حال انتقال به نقاط مختلف کشور
است.

٣

 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦قانون

نگران ميوه شب عيد نباشيد
درباره ميوه شب عيد ھيچ گونه نگرانی وجود دارد ،بخش عمدهای از ميوه موردنياز منتقل و بخش
دﯾگر آن نيز در استانھا درحال انتقال است.
قانون -وزﯾر جھاد کشاورزی گفت :درباره ميوه شب عيد ھيچ گونه نگرانی وجود دارد ،بخش
عمدهای از ميوه موردنياز منتقل و بخش دﯾگر آن نيز در استانھا درحال انتقال است .به گزترش
قانون به نقل از تسنيم ،محمود حجتی وزﯾر جھادکشاورزی امروز )چھارشنبه  ٢۵بھمن( در
حاشيه جلسه ھيئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت :اميدوارﯾم تا آخر سال  ٢٨٠ھزار
ھکتار سيستم آبياری نوﯾن در مزارع راهاندازی شود.
وی با بيان اﯾنکه سيستم نوﯾن آبياری تنھا برای بھبود بھرهوری در آب نيست ،ادامه داد :سيستم
نوﯾن آبياری به توسعه گلخانهھا و کشاورزی ھم مرتبط میشود.
وزﯾر جھاد کشاورزی با تاکيد بر اﯾنکه استفاده از بذرھای اصالح نژاد شده به معنای افزاﯾش بھره
وری در استفاده از آب است ،اظھار داشت:راندمان بھرهوری از آب که در سال  ،٩٢سی و ھفت
درصد بود در سال  ٩۵به چھل و چھار درصد رسيده ﯾعنی نزدﯾک به  ٧درصد بھرهوری در مصرف آب
داشتيم.
حجتی با اشاره تمھيدات دولت برای ذخيره ميوه در آستانه عيد نوروز اضافه کرد :درباره ميوه شب
عيد ھيچ گونه نگرانی وجود دارد ،بخش عمدهای از ميوه موردنياز منتقل و بخش دﯾگر آن نيز در
استانھا درحال انتقال است.
وی درباره آنفلوانزای پرندگان گفت :متاسفانه مشکلی که چند ماه قبل برای پرندگان تخم گذار به
وجود آمد ،مشکل جدی بود که به توليدکنندگان تخم مرغ آسيب جدی رساند ،اما دولت به طور
جدی پيگير مسئله تامين نياز بازار است ،زﯾرا به دليل عرضه کم تخم مرغ در اﯾن بازه زمانی،
قيمتھا تا اندازهای تند شد ،اما با تسھيالت دولت نسبت به واردات تخم مرغ اقدام کردﯾم و اﯾن
روند را ادامه خواھيم داد تا مشکل حل شود.
وزﯾر جھاد کشاورزی با اشاره به شيوع آنفلوانزای جدﯾد پرندگان که حدود دو تا سه ھفته قبل به
وجود آمده است ،افزود:حدود دو تا سه ھفته قبل پرندگان مھاجری که در تاالر بين المللی بوجار
در حال تردد بودند به دليل نوعی از آنفلوانزای پرندگان تلف شدند که بعد از تستھای مختلف
مشخص شد اﯾن نوع از بيماری پرندگان جدﯾد است که متاسفانه قابل انتقال به انسان نيز
میباشد و ﯾک مورد آن در خليج فارس مشاھده شده است.
حجتی ادامه داد :کارھای سمپاشی و اﯾمنسازی انجام شده و استانداران مختلف به خصوص در
استانھای شمالی به طور آماده باش ھستند تا از موارد احتمالی جلوگيری کرده و در عين حال
نسبت به توسعه بيماری نيز اقدام کنند.

٤

وی تصرﯾح کرد :توصيه میکنم در شمال کشور به خصوص کسانی که در معرض پرندگان مھاجر
ھستند ،از نزدﯾکی به اﯾن پرندگان خودداری کرده تا آسيبی به آنھا نرسد .به ھر حال ما تالش
میکنيم بر آنچه از قبل بوده و در دو سه ھفته اخير به وجود آمده است ،فائق آﯾيم.
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 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦قانون

انتقال آنفلوانزای جدﯾد پرندگان به انسان در کيش
وزﯾر جھاد کشاورزی با بيان اﯾنکه درباره ميوه شب عيد ھيچ گونه نگرانی وجود ندارد ،گفت :بخش
عمدهای از ميوه مورد نياز منتقل و بخش دﯾگر آن نيز در استانھا در حال انتقال است.
قانون -وزﯾر جھاد کشاورزی با بيان اﯾنکه درباره ميوه شب عيد ھيچ گونه نگرانی وجود ندارد،
گفت :بخش عمدهای از ميوه مورد نياز منتقل و بخش دﯾگر آن نيز در استانھا در حال انتقال
است .به گزارش قانون به نقل از فارس ،محمود حجتی وزﯾر جھادکشاورزی پيش از ظھر امروز در
حاشيه جلسه ھيأت دولت در جمع خبرنگاران اظھارداشت :اميدوارﯾم تا آخر سال  ٢٨٠ھزار ھکتار
سيستم آبياری نوﯾن در مزارع راهاندازی شود .وی با بيان اﯾنکه سيستم نوﯾن آبياری تنھا برای
بھبود بھرهوری در آب نيست ،گفت :سيستم نوﯾن آبياری به توسعه گلخانهھا و کشاورزی ھم
مرتبط میشود .وزﯾر جھاد کشاورزی با تاکيد بر اﯾنکه استفاده از بذرھای اصالح نژاد شده به
معنای افزاﯾش بھره وری در استفاده از آب است ،اظھار داشت :راندمان بھرهوری از آب که در
سال  ،٩٢سی و ھفت درصد بود در سال  ٩٥به چھل و چھار درصد رسيده ﯾعنی نزدﯾک به ٧
درصد بھرهوری در مصرف آب داشتيم .حجتی با اشاره تمھيدات دولت برای ذخيره ميوه در آستانه
عيد نوروز اضافه کرد :درباره ميوه شب عيد ھيچ گونه نگرانی وجود دارد ،بخش عمدهای از ميوه
موردنياز منتقل و بخش دﯾگر آن نيز در استانھا درحال انتقال است .وی درباره آنفلوانزای پرندگان
گفت :متاسفانه مشکلی که چند ماه قبل برای پرندگان تخم گذار به وجود آمد ،مشکل جدی بود
که به توليدکنندگان تخم مرغ آسيب جدی رساند اما دولت به طور جدی پيگير مسئله تامين نياز
بازار است ،زﯾرا به دليل عرضه کم تخم مرغ در اﯾن بازه زمانی ،قيمتھا تا اندازهای تند شد اما با
تسھيالت دولت نسبت به واردات تخم مرغ اقدام کردﯾم و اﯾن روند را ادامه خواھيم داد تا مشکل
حل شود .وزﯾر جھاد کشاورزی با اشاره به شيوع آنفلوانزای جدﯾد پرندگان که حدود دو تا سه
ھفته قبل به وجود آمده است ،افزود:حدود دو تا سه ھفته قبل پرندگان مھاجری که در تاالر بين
المللی بوجار در حال تردد بودند به دليل نوعی از آنفلوانزای پرندگان تلف شدند که بعد از
تستھای مختلف مشخص شد اﯾن نوع از بيماری پرندگان جدﯾد است که متاسفانه قابل انتقال
به انسان نيز میباشد و ﯾک مورد آن در خليج فارس مشاھده شده است .حجتی ادامه داد:
کارھای سمپاشی و اﯾمنسازی انجام شده و استانداران مختلف به خصوص در استانھای
شمالی به طور آماده باش ھستند تا از موارد احتمالی جلوگيری کرده و در عين حال نسبت به
توسعه بيماری نيز اقدام کنند .وی تصرﯾح کرد :توصيه میکنم در شمال کشور به خصوص کسانی
که در معرض پرندگان مھاجر ھستند ،از نزدﯾکی به اﯾن پرندگان خودداری کرده تا آسيبی به آنھا
نرسد.به ھر حال ما تالش می کنيم بر آنچه از قبل بوده و در دو سه ھفته اخير به وجود آمده
است ،فائق آﯾيم.
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 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦نسل فردا

کمبودی در توزﯾع ماھی و ميگو شب عيد وجود ندارد
باشگاه خبرنگاران :حسن صالحی ،رئيس سازمان شيالت ،با تأکيد بر اﯾنکه کمبودی در توزﯾع
ماھی و ميگوی شب عيد وجود ندارد ،اظھار کرد :با توجه به افزاﯾش توليد  ١٠درصدی ماھی
نسبت به مدت مشابه سال قبل ،کمبودی در توزﯾع اﯾن محصول وجود ندارد .وی افزود :سازمان
شيالت برای عرضه محصول در اﯾام پاﯾانی سال ،برنامهھاﯾی نظير برپاﯾی نماﯾشگاه عرضه
محصوالت شيالت و جشنواره غذاھای درﯾاﯾی در استانھا و توزﯾع محصوالت بستهبندی با ارائه
تخفيف  ٢٠درصد در فروشگاهھای زنجيرهای در اسفند در نظر گرفته .صالحی گفت :از مردم تقاضا
دارﯾم که از فروشگاهھای زنجيرهای ،ميادﯾن ميوهوتره بار و نماﯾشگاه عرضه محصوالت ،ميگو و
ماھی مورد نياز خود را با قيمت مناسب خرﯾداری کنند.

٧

 ٢٦بھمن  - ١٣٩٦قانون
رئيس سازمان دامپزشکی کشور

درگيری  ۵٠٠واحد مرغداری کشور با آنفوالنزای فوق حاد پرندگان
رئيس سازمان دامپزشکی کشور گفت ۵٠٠ :واحد مرغداری کشور درگير بيماری آنفلوانزا شدند
که اگر اﯾن معدوم سازی انجام نمی شد شاھد کانون ھای بيشتری در کشور بودﯾم.
قانون -رئيس سازمان دامپزشکی کشور گفت ۵٠٠ :واحد مرغداری کشور درگير بيماری آنفلوانزا
شدند که اگر اﯾن معدوم سازی انجام نمی شد شاھد کانون ھای بيشتری در کشور بودﯾم .به
گزارش قانون به نقل از اﯾلنا ،عليرضا رفيع پور در خصوص جبران خسارت آنفوالنزا و حماﯾت از
توليدکنندگان اظھار کرد :تمام تالش دامپزشکی به عنوان متولی امر بھداشت و سالمت صنعت
طيور اﯾن است که با کمک ھمه اعضای دخيل در حوزه صنعت طيور که بيش از  ١٨تشکل ،نھاد،
اتحادﯾه ،نھادھای خصوصی و خود توليدکنندگان است بتوانيم اﯾن صنعت را نجات دھيم .وی افزود:
اﯾن ارگان ھا اگر موارد ذکر شده توسط دامپزشکی را در دستور کار خود قرار دھند و کارھا را طبق
نظر دامپزشکی پيش ببرند می توانيم به پيشگيری و توقف اﯾن بيماری اميدوار باشيم .رفيع پور در
ادامه تصرﯾح کرد :ما باﯾد با کمک اﯾن نھادھا در صنعت طيور به جاﯾی برسيم که قرنطينهھای
شھرستانی ،بين استانی و ملی حوزه تردد که باعث انتقال وﯾروس میشود را بھتر کنترل
کنيم .وی افزود :در حوزه افزاﯾش اﯾمنی دام ھم که مھمترﯾن آن واکسيناسيون است اگر با نظر
دانشمندان حوزه دامپزشکی به مرحله اجرا برسد برای سال بعد می توانيم اپيدمی آنفوالنزا را
نداشته باشيم .وی با بيان اﯾنکه  ٢۴ھزار واحد مرغداری در کشور فعال است ،اظھار کرد۵٠٠ :
واحد مرغداری کشور درگير بيماری آنفلوانزا شدند که اگر اﯾن معدوم سازی انجام نمی شد
شاھد کانون ھای بيشتری در کشور بودﯾم .رفيع پور بيان کرد :بيماری آنفلوانزای حاد پرندگان طی
 ٢سال گذشته از طرﯾق پرندگان مھاجر شيوع و در اﯾن زمينه دولت با حساسيت وﯾژه اﯾن مساله
را دنبال کرد .رئيس سازمان دامپزشکی کشور در رابطه با واردات دام زنده خاطرنشان کرد :ما
ورود دام زنده به کشور را ندارﯾم مگر از مبادی ،که در مرزھا کشتارگاه وجود دارد .دام وارده
بالفاصله در کشتارگاه تعيين تکليف میشود .ھر دامی وارد شود در مبدا ورودی برای آن ﯾک
کشتارگاه تعيين شده که تکليف آن را مشخص می کند.
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 ٢٧بھمن  - ١٣٩٦شھروند

خسارت ٢ھزارميليارد تومانی مرغداران
شھروند| درصد جمعيت مرغ تخمگذار کشور امسال معدوم شدند .انتشار وﯾروس آنفلوآنزا در
مرغداریھای کشور موجب شد که حدود دوھزارميليارد تومان سرماﯾه کشور از دسترفته و بيش
از ٢٠ميليون مرغ از بين برود .اگرچه سازمان دامپزشکی برنامه دارد تا در مدت سهسال بيماری
شيوعﯾافته در مرغداریھا را کنترل کند اما آسيبھای اقتصادی که به مرغداریھا واردشده ،به
اﯾن سادگی جبران نمیشود .ﯾکی از محسوسترﯾن تبعات اﯾن خسارت بزرگ ،افزاﯾش قيمت مرغ
و تخممرغ است.
پيام محبی رئيس جامعه دامپزشکان در اﯾنباره توضيح داده است :مرغ تخمگذار حدود ٢٠ھزار
تومان ارزش دارد و در دوره تخمگذاری باﯾد حدود ٨٠ھزار تومان محصول توليد کند که روی ھم
حدود ١٠٠ھزار تومان میشود و اﯾن درحالی است که امسال ٢٠ميليون و سال گذشته
١٦ميليون مرغ معدوم شدهاند.
عليرضا رفيعیپور رئيس سازمان دامپزشکی کشور ھم در اﯾنباره به اﯾلنا گفته است :درخصوص
جبران خسارت آنفلوآنزا و حماﯾت از توليدکنندگان باﯾد بگوﯾم که تمام تالش دامپزشکی بهعنوان
متولی امر بھداشت و سالمت صنعت طيور اﯾن است که با کمک ھمه اعضای دخيل در حوزه
صنعت طيور که بيش از  ١٨تشکل ،نھاد ،اتحادﯾه ،نھادھای خصوصی و خود توليدکنندگان است،
بتوانيم اﯾن صنعت را نجات دھيم .البته گفتنی است ،راه اصلی انتقال وﯾروس آنفلوآنزای پرندگان
به انسان از طرﯾق تماس با پرنده آلوده است.
 ٥٠٠واحد مرغداری درگير آنفلوآنزا شدند
عليرضا رفيعیپور رئيس سازمان دامپزشکی کشور ھم گفته است٢۴ :ھزار واحد مرغداری در
کشور فعال است ۵٠٠ .واحد مرغداری کشور درگير بيماری آنفلوآنزا شدند که اگر اﯾن
معدومسازی انجام نمیشد ،شاھد کانونھای بيشتری در کشور بودﯾم.
اﯾن درحالی است که معاون بھداشتی و پيشگيری سازمان دامپزشکی کشور اوضاع را آنقدرھا
بحرانی ندانسته و گفته است :اقدامات الزم برای کنترل و جلوگيری از گسترش بيماری آنفلوآنزای
پرندگان در کشور انجام شد.
صفرعلی ماکنعلی معاون بھداشتی و پيشگيری سازمان دامپزشکی کشور در گفتوگوی وﯾژه
خبری با اشاره به اﯾنکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و آنفلوآنزای تحت حاد پرندگان با ھم متفاوت
ھستند ،افزود :آنفلوآنزای فوق حاد ،شدت مرگومير را در پرندگان نشان میدھد و تلفات
بيشتری نسبت به آنفلوآنزای تحت حاد دارد.
او ادامه داد :آنچه که حدود ﯾکماه پيش در درﯾاچه خليجفارس تھران رخ داد ،تعداد محدودی
پرندگان وحشی تلف شدند که براساس نمونهبرداری از آنھا ،وﯾروس  ٨N٥Hبود که ازجمله
وﯾروسھاﯾی است که بحث انسانی در آن مطرح نيست.

٩

او اضافه کرد :ھمه اقدامات الزم را انجام دادﯾم و مدﯾرﯾت واکنش سرﯾع را در استان پياده و
کاروانھای بھداشت قرنطينه را ھداﯾت کردﯾم و ﯾگان حفاظت محيطزﯾست به صورت شبانهروزی
درحال دﯾدهبانی ھستند.
شکار ممنوع!
تا اطالع ثانوی شکار پرندگان مھاجر آبزی در ھمه استانھای کشور ممنوع است .مدﯾرکل دفتر
حياتوحش سازمان حفاظت محيطزﯾست ھم در ارتباط تلفنی با اﯾن برنامه با بيان اﯾنکه ھرسال
حدود اواخر تابستان ﯾا اواﯾل پاﯾيز فصل مھاجرت پرندگان آغاز میشود ،گفت :اﯾنھا تا اواخر
زمستان و حتی بھار در کشورمان به سر میبرند و برمیگردند .مجيد خرازﯾانمقدم افزود :سال
 ١٣٩۵حدود ﯾکميليون و ٧٠٠ھزار قطعه از انواع پرندگان مھاجر آبزی را در کشورمان سرشماری
کردﯾم .او افزود :ھمچنين حفاظت فيزﯾکی مناطق مھم تجمع پرندگان آبزی را تشدﯾد کردﯾم و به
درخواست سازمان دامپزشکی تا اطالع ثانوی ممنوعيت شکار پرندگان مھاجر آبزی را در ھمه
استانھای کشور اعالم و اعمال کردﯾم .گفتنی است ،کل توليد تخممرغ در جھان ٨٠ميليون تن
است که حدود ٣٠ميليون تن آن توسط کشور چين توليد میشود٨٠ .درصد کل توليد تخممرغ
جھان توسط  ٢٠کشور توليد میشود .کشورمان جزو  ٧کشور برتر جھان در توليد طيور گوشتی با
ظرفيت توليد ٢٫٢ميليون تن در سال ھستيم.
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 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦روزنامه نشرﯾات جام جم

توليد چغندر قند در کشور رکورد زد
مجری طرح چغندرقند وزارت جھادکشاورزی از رکورد تارﯾخی و بی سابقه توليد ھشت ميليون تن
چغندرقند در امسال خبر داد و گفت :از اﯾن ميزان توليد  ٧٦٠ھزارتن مربوط به چغندر پاﯾيزه است.
به گزارش اﯾرنا ،عليرضا ﯾزدانی گفت :افزاﯾش متوسط عملکرد توليد چغندر قند از  ٥٤تن در ھکتار
در سال گذشته به  ٥٩تن در ھکتار در امسال رسيده است .وی افزود :استفاده از ارقام پر
ظرفيت ،اقدامات به زراعی در سطح مزارع ،آموزش ،استقبال کشاورزان از کشت اﯾن محصول و
افزاﯾش سطح زﯾر کشت چغندر پاﯾيزه و تا حدود کمی بھاره از دﯾگر عوامل موثر در افزاﯾش توليد
امسال بوده است .مجری طرح چغندرقند وزارت جھاد کشاورزی اظھارداشت :استان خوزستان با
توليد  ٧٤٠ھزار تن چغندر پاﯾيزه در سطح  ١٠ھزار ھکتار و آذرباﯾجان غربی با توليد بيش از ٢
ميليون تن در مقام نخست توليد قرار دارند .وی با بيان اﯾنکه افزاﯾش کشت پاﯾيزه چغندرقند به
منظور کاھش مصرف آب و استفاده از آب سبز در دستور کار وزارت جھادکشاورزی قرار دارد،
گفت :کشت پاﯾيزه چغندرقند از  ١١ھزار ھکتار در سال گذشته به  ١٧ھزار ھکتار در امسال
رسيده و محصول آن در اردﯾبھشت و خرداد سال آﯾنده برداشت میشود .ﯾزدانی با اشاره به
محدودﯾت کارخانه قند در استان خوزستان ،تصرﯾح کرد :با تالشھای انجام شده ،چند سرماﯾه
گذار عالقه مند به احداث کارخانه جدﯾد قند در اﯾن استان شده اند.وی درباره کشت چغندرقند در
استان لرستان نيز اظھارداشت :توسعه کشت پاﯾيزه چغندرقند در مناطق پلدختر و کوھدشت
استان لرستان به طور جدی در دستور کار وزارت جھادکشاورزی قرار دارد.بنا به اعالم پاﯾگاه اطالع
رسانی وزارت جھادکشاورزی ،ﯾزدانی اضافه کرد :با کشت چغندر قند در مھر ماه و برداشت در
خرداد ماه ،عمده نياز آبی اﯾن محصول از نزوالت جوی تامين و موجب کاھش  ٥٠درصدی مصرف
آب میشود.طبق آمارھا سطح زﯾرکشت چغندرقند بھاره سال گذشته  ١٠٥ھزار ھکتار و
چغندرقند پاﯾيزه  ١١ھزارھکتار بود که امسال اﯾن رقم در بھاره با  ٢٠درصد افزاﯾش و کشت پاﯾيزه
به  ١٧ھزار و  ٥٠٠ھکتار رسيده است.ھمچنين سال گذشته ﯾک ميليون و  ٦٥٠ھزار تن شکر در
کشور توليد شد که  ٨٦٠ھزارتن آن از چغندر قند بوده است و امسال پيش بينی میشود رقم
توليد شکر مورد نياز کشور به ﯾک ميليون و  ٧٠٠ھزارتن ﯾعنی  ٧٥درصد خودکفاﯾی برسد .در
کشت بھار ،بزرگترﯾن استانھای توليد کننده چغندرقند شامل استانھای آذرباﯾجان غربی )با ٣٥
ھزار ھکتار سطح زﯾرکشت( ،خراسان رضوی ،فارس و کرمانشاه و بزرگترﯾن استانھای کشت
پاﯾيزه خوزستان ،خراسان رضوی و گلستان است .به گفته وی ،کارخانجات برای خرﯾد چغندرقند
در گذشته ھر کيلوگرم تفاله خشک را  ٢٠رﯾال جاﯾزه میدادند که با پيگيریھای صورت گرفته
کارخانجات قرار شد ھر کيلوگرم تفاله خشک با قيمت  ١١٠٠رﯾال خرﯾداری شود تا کشاورزان
انگيزه برای ارائه اﯾن محصول به صناﯾع داشته باشند.
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 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦روزنامه کيھان
رئيس سازمان تعاون روستاﯾی استان تھران خبر داد

توزﯾع سيب و پرتقال شب عيد از  ٢٠اسفند
رئيس سازمان تعاون روستاﯾی استان تھران گفت :شش ھزار تن سيب و پرتقال از  ٢٠اسفند در
 ٨٠مرکز در استان تھران توزﯾع میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنيم ،عباس سياحبا اشاره به اﯾنکه امسال ميوه به اندازه کافی
ذخيرهسازی شده است اظھار کرد :شش ھزار تن سيب و پرتقال از  ٢٠اسفند در  ٨٠مرکز در
استان تھران توزﯾع میشود .براساس تصميمگيریھای انجام شده قيمت ميوه شب عيد ١٥
درصد پاﯾينتر از قيمت معمول بازار خواھد بود.
وی درباره چگونگی نظارت بر عرضه ميوه شب عيد گفت :ميوه شب عيد با برچسب سازمان
تعاون روستاﯾی عرضه میشود بنابراﯾن از امکان ھرگونه سوءاستفاده جلوگيری میشود .بر روی
برچسب ميوه شب عيد واژه تنظيم بازار نوروزی نوشته شده است.
ھمچنين وزﯾر جھاد کشاورزی با بيان اﯾنکه درباره ميوه شب عيد ھيچگونه نگرانی وجود ندارد،
گفت :بخش عمدهای از ميوه مورد نياز منتقل و بخش دﯾگر آن نيز در استانھا در حال انتقال
است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،محمود حجتی در حاشيه جلسه ھيئت دولت در جمع خبرنگاران
اظھارداشت :اميدوارﯾم تا آخر سال  ٢٨٠ھزار ھکتار سيستم آبياری نوﯾن در مزارع راهاندازی شود.
وی با بيان اﯾنکه سيستم نوﯾن آبياری تنھا برایبھبود بھرهوری در آب نيست ،گفت :سيستم نوﯾن
آبياری به توسعه گلخانهھا و کشاورزی ھم مرتبط میشود.
وزﯾر جھاد کشاورزی با تاکيد بر اﯾنکه استفاده از بذرھای اصالح نژاد شده به معنای افزاﯾش
بھرهوری در استفاده از آب است ،اظھار داشت :راندمان بھرهوری از آب که در سال  ،٩٢سی و
ھفت درصد بود در سال  ٩٥به چھل و چھار درصد رسيده ﯾعنی نزدﯾک به  ٧درصد بھرهوری در
مصرف آب داشتيم.
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مسير نجف تا کربال درختکاری میشود
جانشين مرکز مقاومت بسيج وزارت جھاد کشاورزی از اجرای طرح اﯾجاد فضای سبز از کربال تا
نجف که در مسير پيادهروی زائران اربعين حسينی قرار دارد ،خبر داد.

به گزارش اﯾرنا ،محمد بابارحيم دﯾروز در ھماﯾش ﯾک روزه کانون ملی بسيج تخصصی آب و خاک
که در معاونت آب و خاک وزارت جھاد کشاورزی مستقر در منطقه محمدشھر کرج برگزار شد،
افزود :اﯾن طرح ﯾک طرح فرامنطقهای است که توسط بسيج وزارت جھادکشاوری ارائه شده و
فقط بحث فنی و نگھداری آن با اﯾران
است.
وی اظھار داشت :اﯾن طرح بدون اﯾنکه ﯾک رﯾال از سوی اﯾران ھزﯾنه شود به اجرا در میآﯾد و
ھزﯾنه اجرای آن را دو شيعه پاکستانی و آمرﯾکاﯾی تقبل کردهاند.
وی با بيان اﯾنکه حدود  ٥-٦ماه است که روی اﯾن طرح کار میکنيم ،گفت :در سفر به عراق با
استانداران اﯾن دو استان مذاکراتی داشتيم به طوری که بيش از  ٨٥درصد کار فنی موضوع به
اتمام رسيده است.
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توليد صد درصد بذر محصول راھبردی گندم در داخل
دبير علمی ھماﯾش ملی علوم و فناوری بذر اﯾران گفت که حدود  ١٠٠درصد بذر محصول راھبردی
گندم در داخل کشور توليد میشود.
به گزارش اﯾرنا ،دکتر آﯾدﯾن حميدی با اشاره به اھميت توليد بذر محصوالت کشاورزی در داخل
کشور افزود :با توليد بذراصالح شده امکان توليد انبوه محصول فراھم میشود .رئيس ھيات مدﯾره
انجمن علمی بذر اﯾران بيان داشت :امروزه اﯾن نھاد زنده درجھان ارزش راھبردی دارد زﯾرا با توجه
به نبود بذر مطلوب امکان توليد محصول خوب وجود ندارد .توليد ساالنه ﯾک ميليون و  ٢٠٠ھزار تن
بذر گندم در کشور حميدی در ادامه با اشاره به اﯾنکه در اﯾران ساالنه ﯾک ميليون و  ٢٠٠ھزار تن
بذر گندم در کشور توليد میشود ،اظھار داشت:اﯾن ميزان بذر که ﯾک سوم آن به صورت گواھی
شده و اصالح شده توليد میشود ١٤ ،ميليون تن گندم بازدھی توليد دارد .وی ادامه داد:
ھمچنين بين  ٣٠تا  ٧٠درصد بذر دﯾگر محصوالت ھمچون دانهھای روغنی ،ذرت ،کلزا و پنبه در
داخل توليد میشود اما بيش از  ٩٠درصد بذر محصوالت سبزی و صيفی وارداتی است .عضو
ھيات علمی موسسه تحقيقات ثبت و گواھی نھال و بذر کشور دليل اصلی واردات اﯾن حجم از
بذر سبزی و صيفی از خارج از کشور را تنوع و فناوری بسيار باالی توليد اﯾن گونه از بذرھا و بازار
پسندی زﯾاد اﯾن محصوالت عنوان کرد و گفت :توليد و اصالح نباتات برای گياھان سبزی و صيفی
ﯾک پروسه زمان بر و ھزﯾنه بر است .وی ادامه داد :از حدود  ٧٠سال گذشته که علم اصالح
نباتات در کشور شکل گرفته است ،بذرھای مربوط به نان که مھم ترﯾن کاالی مصرفی در کشور
است در داخل توليد میشود ولی محصوالتی ھمچون ھوﯾج که به غذای اصلی و روزانه مردم
وابسته نيست را از خارج از کشور وارد میکنند .حميدی اضافه کرد :در سراسر کشور حدود ٤٠٠
شرکت توليد کننده بذر اقدام به توليد بذر محصوالت مختلف میکنند.
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 ٢٦بھمن  - ١٣٩٦روزنامه شرق
مصوبه پر حرف و حدﯾث برای جوالن متخلفان

زمينخواری قانونی شد
ليال مرگن :مجلس شورای اسالمی در حالی دﯾروز قانون امکان خرﯾداری زمينھای تغيير کاربری
دادهشده به نرخ روز را به تصوﯾب رساند که اﯾن قانون سودای زمينخواری را تقوﯾت میکند .بر
اساس مصوبه عصر چھارشنبه مجلس شورای اسالمی ،از اﯾن پس واگذاری زمينھاﯾی که
قلعوقمع آنھا امکانپذﯾر نيست ،به فرد متخلف امکانپذﯾر میشود .اﯾن در حالی است که بر
اساس قوانين قبلی ،واگذاری زمينھاﯾی که در آنھا تخلف در اجرای طرحھا رخ داده بود ،به
متخلفان ممنوع بود؛ بهاﯾنترتيب ،انگيزه ھم برای بروز تخلف کاھش میﯾافت .مصوبه دﯾروز ،رسما
جاﯾزهای برای متخلفان است .امنيتیبودن مسئله تأمين غذا ،مھمترﯾن عاملی است که سبب
میشود ھرساله بخشی از اراضی ملی با اولوﯾت اجرای طرحھای کشاورزی و با ھدف تأمين
غذای کشور ،در اختيار افراد قرار گيرند ... ...کمی از زمينھا ھم برای تأمين مسکن توزﯾع
میشود؛ اما ھستند افرادی که با سودای تصرف اﯾن اراضی ،در لباس دوست وارد عرصه
سرماﯾهگذاری در بخش کشاورزی و ساﯾر بخشھا میشوند؛ اما در نھاﯾت با اﯾجاد انحراف در
مسير طرحھا ،دنبال مالکيت زمين ھستند؛ زﯾرا زمين در اﯾران ارزشمند است .بنابران نه غذاﯾی
برای کشور توليد میشود و نه دولت به اھدافش میرسد؛ اما متخلفان به انتظار تصوﯾب قوانينی
مینشينند که فضا را برای تصرف زمين باز کند .تصوﯾب قوانين مکرر ،مرتبا بخشی از انفال را که
سرماﯾه عمومی است ،در اختيار سوداگرانی قرار میدھد که زمينخوار ناميده میشوند .روز
گذشته نماﯾندگان مجلس شورای اسالمی با ﯾک مصوبه ،زمينه فعاليت را برای آنھا مھيا کردند.
بر اساس گزارش اﯾسنا ،نماﯾندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه عصر چھارشنبه با تصوﯾب
جزء سه بند الحاقی دو تبصره  ،١١مصوب کردند :درصورتیکه اراضیای که در بندھای ﯾک و دو
اﯾن بند الحاقی آمده و در راستای اھداف و کاربری تعيينشده مورد استفاده قرار نگرفته ،باﯾد
مسترد گردند .اگر اﯾن اراضی دارای مستحدثات است و قلعوقمع آن ممکن نباشد ،باﯾد قيمت آن
به نرخ روز توسط کميتهای متشکل از استاندار ،مدﯾرکل دادگستری و مدﯾرکل وزارتخانهھای
راهوشھرسازی ﯾا جھاد کشاورزی تشکيل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری
کل کشور وارﯾز شود .به نظر میرسد تصوﯾب اﯾن قانون راه را برای قانونشکنان باز کند .مسعود
منصور ،معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلھا ،مراتع و آبخيزداری کشور ،با تأکيد بر اﯾنکه
برای اظھارنظر قطعی نيازمند آن است که عين مصوبه مجلس را ببيند ،به شرق گفت :تحليل من
روی پيشفرضھاﯾی است که قرار بود مصوب شود .آنچه ما در جرﯾان آن بودﯾم ،درباره زمينھای
واگذاری صحبت میکرد .زمينھاﯾی که با اھداف خاصی از اراضی ملی و موات واگذار میشود.
او افزود :ھدف از واگذاری اﯾن اراضی ،افزاﯾش توليد و اﯾجاد اشتغال است .بنابراﯾن دليلی ندارد
اگر طرح در اﯾن زمينھا اجرا نشد و تغيير کاربری ﯾافت ،بدون اﯾنکه مرجع واگذاری و ھيئت نظارت
بر واگذاری تصوﯾب کند ،اﯾن زمين اجازه فروش داشته باشد.منصور تأکيد کرد :قانون در ماده ،٣٣
اﯾن دسته از زمينھا را تعيينتکليف کرده است که شراﯾط فروش به چه صورت باشد .طرح باﯾد به
بھرهبرداری کامل برسد و ھيئت نظارت پيشرفت فيزﯾکی را تأﯾيد کند .او با اشاره به اﯾنکه اراضی
مشمول اﯾن مصوبه در حيطه وظاﯾف سازمان امور اراضی مدﯾرﯾت ھستند ،درباره اشکاالت قانون
جدﯾد بيان کرد :بر اساس قوانين قبلی ،اگر فرد مستحدثاتی ساخت و قرارداد آن تعيينتکليف شد
و ثابت شد اقداماتش برخالف مفاد طرح مصوب بوده است ،باﯾد قطع ﯾد شود و زمين در راستای
تحقق اھداف قبلی ،به فرد جدﯾد واگذار شود .به گفته معاون امور اراضی سازمان جنگلھا،
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گنجاندن کلمه نبودن امکان قلعوقمع تفسير زﯾادی اﯾجاد میکند .اﯾن امکان را اﯾجاد میکند که
افراد در راستای اھداف واگذاری اقدام نکنند و ﯾکسری مستحدثات غيرضرور اﯾجاد کنند؛ با اﯾن
ھدف که در مرحلهای که منجر به قلعوقمع میشود ،بتوانند زمين را بخرند .اﯾن مسئله در آﯾنده
مشکل اﯾجاد میکند.واگذاری عرصه را مناسب نمیدانممنصور اضافه کرد :در قانون افزاﯾش
بھرهوری با آسيبشناسی مستمری که شد ،بهعنوان کارشناس اﯾن حوزه در ھيچ صورتی
واگذاری عرصه را مناسب نمیدانم .عرصهھای منابع طبيعی و دولتی باﯾد برای اجرای طرح در
اختيار سرماﯾهگذاران و توليدکنندگان قرار بگيرند و تا زمانی که برای آن ھدف توليدی استفاده
میشوند ،در اختيار افراد باشند و اگر به ھر دليل نخواھند استفاده شوند ،باﯾد از اختيار فرد خارج
شوند .عرصه نباﯾد در مالکيت فرد باشد .او گفت :در تبصره دو ماده  ٩قانون افزاﯾش بھرهوری ،از
سال  ٨٩به بعد تقاضای واگذاری صرفا باﯾد به صورت اجاره بماند .در قانون رفع موانع توليد،
شھرکھای کشاورزی ،گردشگری و صنعتی از اﯾن قانون مستثنا شده است؛ اما در بقيه موارد،
ھمچنان ممنوعيت انتقال مالکيت عرصه وجود دارد.منصور ادامه داد :بر اساس اﯾن قانون ،حتی
کسی که طرح را کامل اجرا میکند و ھدف اوليه را به بھرهبرداری کامل میرساند نيز مالک
عرصه نيست و فقط حق تصرف اعيانی را دارد .چگونه قصد دارﯾم به کسی که تخلف کرده و
اعيانی غيرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده است ،عرصه را بفروشيم؟ اﯾن اقدام که مغاﯾر با
قانون افزاﯾش بھرهوری میشود.ساالنه  ٢٠٠تا  ٣٠٠ھزار ھکتار از عرصهھای ملی واگذار
میشودمعاون امور اراضی سازمان جنگلھا درباره ميزان واگذاری اراضی ملی برای اجرای
طرحھای توليدی بيان کرد :اﯾن عدد ثابت نيست و بستگی به تقاضا دارد .ساالنه حدود  ٢٠٠تا
 ٣٠٠ھزار ھکتار ﯾا کمی بيشتر ﯾا کمتر را میتوانيم در اختيار مرجع واگذاری )سازمان امور
اراضی( قرار دھيم .او افزود :اﯾنکه اﯾن اراضی واگذار میشود ﯾا خير ،در اختيارات سازمان امور
اراضی است .باﯾد آمار اراضی واگذارشده را از اﯾن سازمان بگيرﯾد .ما فقط اراضی را تخصيص
میدھيم تا در اختيار جھاد کشاورزی برای اجرای طرح قرار بگيرد .منصور تأکيد کرد :بهطورکلی،
واگذاری زمين باﯾد تحت نظارت مرجع واگذاری باشد و ھيئت نظارت ماده  ،٣٣تکليف اراضی
واگذاری را روشن کرده است .بر اساس قانون افزاﯾش بھرهوری ،مالکيت عرصه امکانپذﯾر نيست
و فرد فقط مالک مستحدثاتی است که در عرصه اﯾجاد کرده است .اﯾنکه ما زمين واگذارشده را به
صرف اﯾنکه امکان قلعوقمع ندارﯾم ،به خود فرد بفروشيم؛ ﯾعنی به اقدام خالف مقررات آن فرد مھر
تأﯾيد زدهاﯾم و مشکالت قانونی را برای اﯾن فرد حل کردهاﯾم.او ادامه داد :بر اساس قوانين موجود،
اگر در اراضی واگذارشده اعيانی غيرمرتبط ساخته شود ،قرارداد متخلف باﯾد فسخ شود ،عرصه
به دولت بازگردد و اعيانی از سوی مجری بعدی از مجری قبلی خرﯾداری شود .عرصه نباﯾد به
فردی که خالف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غيرمرتبط ساخته است ،واگذار
شود.نظری ندارمدر ابتدای پيروزی انقالب اسالمی قطعاتی موسوم به ١٠ھکتاری در شمال
کشور برای توليد غذا به افرادی واگذار شد که امروز بسياری از اﯾن ١٠ھکتاریھا تبدﯾل به وﯾال
شدهاند .در جرﯾان تالش برای تصوﯾب قانون حفظ اراضی کشاورزی که در مجلس نھم مسکوت
ماند ،گروھی تالش کردند مجوز تغيير کاربری اﯾن اراضی را در قالب تصويب قانون حفظ كاربري
اراضي كشاورزي بگيرند .در اﯾن راستا تالش کردﯾم نظر رئيس سازمان امور اراضی را دراﯾنباره
جويا شويم؛ اما عليرضا اورنگی در گفتوگو با شرق درباره تأثير تصوﯾب اﯾن قانون بر افزاﯾش بروز
تخلفات در اراضی واگذارشده ،اعالم کرد :دراﯾنباره نظری ندارم .به نظر میرسد با اﯾن مصوبه
مجلس ،بهزودی شاھد زمينخواریھای گسترده باشيم.
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 ٢٧بھمن  - ١٣٩٦قانون
ابراھيمی:

معافيت واردات چای از پرداخت عوارض توليد داخلی را تھدﯾد میکند
اگر واردات انواع چای از پرداخت عوارض معاف شود ،وضعيت توليد نسبتا خوب چای در داخل
کشور را تھدﯾد میکند.
قانون -ﯾک عضو کميسيون کشاورزی ،آب و منابع طبيعی مجلس با بيان اﯾنکه متاسفانه عدم
مدﯾرﯾت صحيح باعث شده بخش عمدهای از توليدات چای مورد استفاده صحيح قرار نگيرد ،گفت:
اگر واردات انواع چای از پرداخت عوارض معاف شود ،وضعيت توليد نسبتا خوب چای در داخل
کشور را تھدﯾد میکند .به گزارش قانون به نقل از اﯾسنا،علی ابراھيمی در خصوص معاف شدن
واردات انواع چای از پرداخت عوارض ،بيان کرد :بعيد میدانم اﯾن موضوع اجراﯾی شود چراکه ھم
در تعارض با حماﯾت از توليد داخلی است و ھم با اقتصاد مقاومتی تعارض دارد .وی افزود :ما جزء
کشور ھای توانمند در عرصه توليد چای ھستيم اما متاسفانه عدم مدﯾرﯾت صحيح باعث شده
بخش عمده ای از چای توليد شده در داخل کشور مورد استفاده صحيح قرار نگيرد .ھم چنين به
دليل واردات چاﯾی که تا امروز صورت گرفته و بسته بندی و عطر و طعمی که اﯾن چای ھای
وارداتی دارند ،چای داخلی نتوانسته بازار خود را آنطور که باﯾد پيدا کند .اﯾن عضو کميسيون
کشاورزی مجلس در ادامه گفت :ما نمی توانيم با سياست ﯾک بام و دو ھوا حوزه اقتصاد کشور
را مدﯾرﯾت کنيم .به بھانه حماﯾت از توليد داخل تعرفه واردات خودرو را باال می برﯾم و مردم در
شراﯾطی قرار می گيرند که مجبور می شوند از خودروھاﯾی که اﯾمنی کافی ندارند و به محيط
زﯾست آسيب می رسانند ،استفاده کنند .ما نمی توانيم بگوﯾيم که برای مال مردم ارزش قائل
ھستيم ولی برای جان آن ھا ارزش قائل نيستيم .ما در زمينه خودرو تعرفه در نظر می گيرﯾم ولی
در مورد چای که ﯾکی از مزﯾت ھای مناطق شمال کشور است ،تعرفه را حذف می کنيم .نماﯾنده
مردم شازند در مجلس با بيان اﯾنکه اگر واردات چای از پرداخت عوارض معاف شود ،از نقاط ضعف
تصميم گيری دولت محسوب می شود و قطعا در اﯾن مورد سواالت جدی خواھيم کرد ،افزود :در
عالم رقابت به شکلی ما مجبور ھستيم در راستای سازمان تجارت جھانی گام بردارﯾم .به ھمين
خاطر ما باﯾد فضاﯾی را فراھم کنيم تا رقابت ھا به طور سالم انجام شود و محصوالت دارای کيفيت
و مزﯾت جای خود را ھم در داخل و ھم در خارج پيدا کنند .به اﯾن علت که ما اﯾن مزاﯾا را در داخل
کشور دارﯾم ،نباﯾد با ساز و کار ھای داخلی باعث افزاﯾش قيمت تمام شده محصوالت شوﯾم.
ﯾکی از ابزار ھای رقابت قيمت تمام شده محصول است .باال رفتن قيمت تمام شده محصول به
توانمندی در صادرات محصول آسيب می زند.

١٧

 ٢٧بھمن  - ١٣٩٦روزنامه سبزﯾنه
کاھش بارندگی و کمشدن ذخيره آب سدھا ،سبب نگرانی برنجکاران شمالی شده است

اخطار به شالیکاران
کشت مجدد برنج برنامهای است که شالیکاران مازندران در سالھای اخير در دستور کار قرار
دادهاند تا ضمن جبران کسری درآمد ،بھرهوری از زمينھای شاليزاری را افزاﯾش دھند ،ولی اﯾن
برنامه با گسترش سطح کشت و خشکسالی ،اکنون به چالشی چند وجھی تبدﯾل شده است.
کشت دوباره برنج به دو صورت نشای مجدد و پرورش ساقه ﯾا رتون انجام میشود .در روش اول
کشاورزان اقدام به آمادهسازی دوباره شاليزار کرده و نشای مجدد انجام میدھند ،ولی در روش
دوم ساقهھای باقی مانده از کشت نخست دوباره جوانه زده و پرورش داده میشود تا تبدﯾل به
شالی شود .مھمترﯾن چالش برای انجام ھر ﯾک از دو روش ،تأمين آب مورد نياز برای کشت است
که در چند سال اخير به خاطر تشدﯾد خشکسالی از ﯾک سو و گسترش سطح زﯾر کشت مجدد
از سوی دﯾگر با مشکل برخورد کرده است .جھاد کشاورزی مازندران در آستانه آمادهشدن
شالیکاران اﯾن استان برای کشت برنج به آنھا اخطار داده است با توجه به کاھش بارندگی و
ذخاﯾر آب پشت سدھا و تاالبھا از کشت ارقام پرمحصول برنج خودداری کنند .کشت برنج که به
صورت سنتی در مازندران از اواخر اسفند آغاز میشد ،در سالھای اخير به خاطر بھرهبرداری از
زمينھای شاليزاری برای کشت دوم برنج ،در بعضی مناطق از اواﯾل اسفند و گاھی اواخر بھمن
با شخم و شيار زمين آغاز میشود .رئيس سازمان جھاد کشاورزی مازندران گفت :با توجه به
کاھش بارندگی و در نتيجه کمشدن ذخيره آب پشت سدھا و آببندانھا ،نگرانی ما برای کشت
شالی در مناطق مختلف استان جدی است .دالور حيدرپور افزود :جھاد کشاورزی در
شھرستانھای استان به صورت ميدانی و با ھمکاری کارشناسان آب منطقهای منابع آبی
سطحی ،زﯾرزمينی ،رودخانهھا و چشمهھا را بررسی کرده و مشخص شده است که
خشکسالی و کمآبی در شرق مازندران جدی است .وی گفت :توصيه جدی ما به شالیکاران
در شھرستانھای ساری ،مياندورود ،بھشھر ،گلوگاه و بخشی از شھرستانھای جوﯾبار و
سيمرغ اﯾن است که از کشت ارقام پرمحصول شالی پرھيز کنند .کاھش  ٤٠درصدی ذخاﯾر آبی
سدھا و آببندانھا بر اساس آمار شرکت آب منطقهای مازندران در حال حاضر ذخيره آب پشت
سدھای اﯾن استان با  ٤٠درصد کاھش نسبت به سال قبل به کمتر از  ١٢٩ميليون متر مکعب
رسيده است .گزارش اﯾن شرکت نشان میدھد که ھماکنون  ٩٦ميليون متر مکعب از ظرفيت
سدھای مازندران خالی است و در اﯾن ميان سد شھيد رجاﯾی ساری که ﯾکی از دو سد بزرگ
استان محسوب میشود ،با  ٦٠درصد کاھش ذخاﯾر آبی ،بيشترﯾن لطمه را از خشکسالی و
کاھش بارندگی تحمل کرده است .ذخاﯾر آبی سد البرز به عنوان دﯾگر سد بزرگ مازندران ھم ٢٥
درصد کاھش ﯾافته است و در سد شياده بابل ھم ميزان کاھش  ٥٠درصدی اعالم شده است.
مازندران دارای دو سد بزرگ شھيد رجاﯾی و البرز و ھشت سد کوچک با ظرفيت ٣٢٥ميليون متر
مکعب است .ھمچنين استان مازندران با  ٨٠٠قطعه آببندان با ظرفيت حدود  ٣٧٠ميليون متر
مکعب نقش مھمی در تأمين آب زمينھای کشاورزی و پرورش ماھی دارد که بر اساس گزارش
آب منطقهای ،اکنون کمتر از  ٤٠درصد از ظرفيت آببندانھا ،آب ذخيره شده وجود دارد .کاھش
ميزان بارندگی از جمله بارش برف در باالدست سبب شده است تا ذخاﯾر آبی مازندران بهشدت
کاھش ﯾابد .ھواشناسی مازندران ميزان کاھش بارندگی در اﯾن استان را در  ١٠ماھه امسال ٢١
درصد نسبت به سال گذشته و  ١٧درصد نسبت به دوره بلندمدت اعالم کرده است .آببری،
وﯾژگی مھم ارقام پرمحصول رئيس سازمان جھاد کشاورزی مازندران ھمچنين گفت :اﯾن سازمان
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عالوه بر توصيه به عدم کشت ارقام پرمحصول در مناطق شرقی استان ،حتی اﯾن نگرانی را دارد
که در بعضی مناطق اصال ً برنج کشت نشود .وی گفت :توصيه ما به شالیکاران برخی از مناطق
شرق مازندران اﯾن است که از کاشت برنج دست بردارند و به کشت دانهھای روغنی کلزا و
کنجد ﯾا کشت علوفهای روی بياورند .ارقام غالب کشت برنج در مازندران ارقام محلی نظير طارم
محلی و ھاشمی است ،ولی ارقام پرمحصولی مانند شيرودی ،فجر و ندا نيز در اﯾن استان کشت
میشود .طول دوره رشد ارقام پرمحصول بر اساس اظھارات کارشناسی حدود  ٢٥تا  ٣٥روز
بيشتر از ارقام محلی و نياز آبی آنھا ھم سه ھزار متر مکعب در ھکتار بيشتر است .ميزان آب
مصرفی اراضی شاليزاری به ازای ھر ھکتار بهطور ميانگين در ارقام محلی ھشت تا  ٩ھزار
مترمکعب است ،ولی در ارقام پر محصول تا  ١٢ھزار متر مکعب افزاﯾش میﯾابد .عملکرد برنج رقم
شيرودی و فجر در ھر ھکتار ھفت تن شلتوک است و برای رقم ندا ھم به ھشت تا  ٨/٥تن
میرسد .ميزان عملکرد ارقام سنتی مانند طارم محلی و ھاشمی ھم حدود پنج تن شلتوک
است .در حالی که در سال زراعی گذشته  ٥١ھزار ھکتار از زمينھای شاليزاری مازندران زﯾر
کشت ارقام پر محصول قرار داشت ،جھاد کشاورزی مازندران با توجه به افزاﯾش توليد و توزﯾع
بذرھای گواھی شده ،پيشبينی کرده است که امسال سطح زﯾر کشت اﯾن ارقام به حدود ٧٥
ھزار ھکتار برسد .مازندران  ٢٣٠ھزار ھکتار شاليزاری دارد که پارسال به خاطر کمبود آب ٢١٣
ھزار ھکتار زﯾر کشت برنج رفت و برآورد میشود که بيش از ﯾک ميليون و  ٥٠ھزار تن برنج سفيد
از اﯾن سطح برداشت شد.
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 ٢٧بھمن  - ١٣٩٦شھروند
گزارشی از روند زمانی و فعاليتھاﯾی که باﯾد طی شود تا گرد و غبار از خوزستان برود

وقت خداحافظی غبار
شھروند| تا ﯾکماه دﯾگر رﯾزگردھای داخلی میروند و نوبت خارجیھا میرسد .رئيس سازمان
حفاظت محيطزﯾست میگوﯾد؛ اگر با ھمين فرمان پيش بروند ،دستکم تا سهسال دﯾگر جلوی
غبارھای داخلی خوزستان را خواھند گرفت .ھفتهھای آخر امسال را اگر کنار بگذارﯾم ،مسئوالن
دستکم ٧ماه وقت دارند تا زمينھای خشکيده را مرطوب نگه دارند بلکه سال دﯾگر غبارھای
خودی سد راه زندگی در خوزستان نشود .اﯾن کار نيازمند ٦٠٠ميليارد تومان اعتباری است که
رئيس مجلس ھم تأکيد کرده باﯾد تأمين شود ،در غيراﯾن صورت در ٤ماه آﯾنده غبارھای داخلی و
خارجی دست به دست ھم میدھند و ھمه کشور گرفتار بحرانی گسترده خواھد شد .امام
جمعه موقت خوزستان اما میگوﯾد؛ نباﯾد گول حقابهھای موقتی و نھالکاری را خورد و تنھا راهحل
مشکل رﯾزگردھا برگرداندن آب منتقلشده خوزستان است.
اﯾن روزھا نماﯾندگان مجلس و دولت جلسات مختلفی برگزار کردهاند که موضوعش بحران
رﯾزگردھای استان خوزستان بوده؛ پدﯾدهای که براساس بحثھای اﯾن جلسات اگرچه مردم
سالھاست با مصاﯾبش دستوپنجه نرم میکنند اما خيلی سرﯾع و در کوتاهمدت جمع نمیشود.
با اﯾن حال ،عيسی کالنتری ،رئيس سازمان حفاظت محيطزﯾست و معاون رئيسجمھوری
میگوﯾد؛ با توجه به اقدامات انجامشده درباره نھالکاری ،کانالکشی و تخصيص حقابهھا ،اﯾن
اميدواری وجود دارد که منشأ رﯾزگردھای داخلی در طول  ٢تا ٣سال آﯾنده حل شود.
مقابله با رﯾزگرد داخلی ،حقابه میخواھد
رﯾزگردھاﯾی که به سياق ١٥سال گذشته در ھفتهھای اخير در خوزستان فعال شده و ھمين
دﯾروز پيشبينی شد که دامن اﯾالم و لرستان را ھم خواھد گرفت ،از کانونھای داخلی برمیآﯾد،
از زمينھای خشکيده داخل مرزھای کشور .ھرچند در اﯾن زمستان چندباری اﯾن اظھارنظر از
سوی دستگاهھا عنوان شد که منشأ غبارھای خوزستان که وضع اضطرار در اﯾن استان اﯾجاد
کرده ،خارجی است .تأکيد بعضی مسئوالن به اﯾنکه سھم کانونھای داخلی بين  ١٠تا ٢٠درصد
است ،موضوعی بود که رئيس سازمان حفاظت محيطزﯾست در آغاز سخنانش در نشست وﯾژه
رسيدگی به رﯾزگردھای خوزستان به آن اشاره کرد :در فصل زمستان و پاﯾيز عمده منشأ و کانون
رﯾزگردھا داخلی است و در فصل بھار و تابستان منشأ خارجی است .رﯾزگرد باالی ١٠ميکرون
اصال نمیتواند منشأ خارجی داشته باشد ،چراکه حداکثر ۵٠کيلومتر میتواند در ھوا راه برود.
او با گفتن اﯾن موارد ،ادامه داد :رﯾزگردھا و گرد غبارھا عمدتا منشأ داخلی دارند .اندازه آنھا ھم
غالبا باالی ٢/٥ميکرون و باالی ١٠ميکرون است .بنابراﯾن مقرر شد تا حقابه الزم برای ترکردن
مناطقی که رﯾزگردھا از آنجا بلند میشود ،تأمين و تخصيص داده شود که منتھی برای امسال
جواب نمیدھد و حداقل  ٧تا ٨ماه کار دارد .به گفته کالنتری ،حقابه تاالبھا و مناطقی از استان
خوزستان که باﯾد به آن بازگردانده شود ،محاسبه شده که حدود چھارونيم ميليارد مترمکعب
است و باﯾد تخصيص داده شود.
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کالنتری در ادامه گفتهھای خود با تأکيد بر اﯾنکه مسئوالن از ھماکنون ٧ماه وقت دارند،
گفت :متوليان از حاال باﯾد بدانند برای امسال اگر ٦٠٠ميليارد تومان ھم اختصاص دھند ،ھمين
حاال نمیتوانند کاری را انجام دھند .برای سال بعد٧ ،ماه وقت دارند .منطقی اﯾن است که تحمل
کنيم برای سال آﯾنده به آسانترﯾن وجه ممکن ﯾعنی مرطوبسازی کنيم.
او مسأله مھمتر را بحرانی دانست که پيشروی کشور است :بحران گستردهای در ٤ماه آﯾندهای
خواھيم داشت و ھمه کشور گرفتار میشود و برنامهھای نرمال خود را نمیتوانيم دنبال کنيم.
بنابراﯾن وزارت کشاورزی حداقل باﯾد ﯾکميليون ھکتار کشت بھاره خود را در کل کشور کاھش
دھد تا بتوانيم بحران را در کل کشور حل کنيم .باﯾد به کشاورزان خسارت بدھيم و مابهالتفاوت
توليد را وارد کنيم و مسأله فقط رﯾزگرد نيست و اگر به دنبال حل جدی بحران ھستيم ،در سال
زراعی موجود نمیتوان در خوزستان کشت نرمال را داشت .اﯾن انتظار را باﯾد داشته باشيم که
کشت بھاره و تابستانه آنھا مختل میشود.معاون رئيسجمھوری با بيان اﯾنکه بعضی اقدامات
آغاز شده ،گفت :اميدوارﯾم طی  ٢تا ٣سال آﯾنده منشأ رﯾزگردھای داخلی حل شود .در اﯾن
جلسه نه فقط کالنتری بلکه وزﯾر جھاد کشاورزی ھم با اشاره به نھالکاریھا به اﯾن عدد اشاره
کرد :نھالکاری پس از ٣سال جواب میدھد.
گول نمیخورﯾم ،فقط آبھا را برگردانيد
مردم گول شعارھا را نمیخورند و خوب میدانند که تنھا راهحل مشکل رﯾزگردھا ،برگرداندن آب
منتقلشده خوزستان به ساﯾر مناطق است .اﯾن سخنان محسن حيدری ،امام جمعه موقت اھواز
در خطبهھای دﯾروز بود .او که بشدت از نھالکاریھا انتقاد میکرد ،در جمع نمازگزاران اھوازی
توضيح داد که گردوغبار از وقتی در خوزستان آغاز شد که آبھاﯾش را منتقل کردند :اﯾن صرفا
حرف من در نماز جمعه نيست ،ھمه کارشناسھا ھم معتقد به ھمين امر ھستند ١٠ .تا ١۵سال
پيش خبری از اﯾن رﯾزگردھا نبود و ھمه میدانند .وقتی آبھا را منتقل کردند و زمينھا ،مراتع،
اراضی کشاورزی و تاالبھا خشکيده شد ،منبع رﯾزگردھا فعال شد و مردم را به اﯾن روزگار
انداخت .برای ھمين است که باﯾد آب را به خوزستان برگرداند اما نه به شکلی نماﯾشی که
ﯾکماه آب بدھند و بعد دوباره انتقال آن آغاز شود .باﯾد آب ھمانطوری که خداوند مقدر کرده
است ،جاری باشد.
او با بيان اﯾن موارد از دولت و وزارت نيرو گله کرد که چرا برخالف سير طبيعی و الھی ،آب را به
بھانه شرب اما برای مصارف دﯾگر مثل فضای سبز ،کارخانهھا ،ذوبآھن و کشاورزی منتقل
کردهاند؛ کاری که غلط و خالف قانون و شرع و انصاف است .نماﯾنده مردم خوزستان در مجلس
ادامه داد :مردم خوزستان خواستار مقابله جدی با پدﯾده رﯾزگردھا به صورت اصولی و نه به صورت
آبنباتی و نھالکاری ھستند .نھالکاری مبارزه اصولی با رﯾزگردھا نيست .اگر خيلی ھم اميد
داشته باشيم و سالی ۵٠ھکتار از اﯾن ٣۵٠ھزار عرصه بيابانی را نھالکاری کنند ،مردم باﯾد
٧٠سال منتظر باشند .کدام مردم حکيمی اﯾن گولزدنھا را قبول میکنند .تنھا راهحل مشکل
رﯾزگردھای خوزستان برگرداندن آب منتقل خوزستان به جاھای دﯾگر است.حيدری با اشاره به
اﯾنکه مسأله رﯾزگردھا فقط مشکل خوزستان نيست و به کل مملکت ضرر زده ،گفت :رﯾزگردھا
صرفا با آب حل میشوند ولی دولت و وزارت نيرو با وجود اﯾنکه خيلی با آنھا در اﯾن مورد صحبت
کردهاﯾم ،گوش نمیدھند .او با گالﯾهھا از شورایعالی امنيت ملی کشور و قوهقضائيه درخواست
کرد که به اﯾن موضوع وارد شوند ،چراکه جرمی درحال وقوع است و اﯾن اتفاق ضداسالم و مردم
است.
حل مشکل چندﯾنساله در ٣سال؟
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مشکل غبارھای داخلی که سالھاست خوزستان و بسياری دﯾگر از نقاط اﯾران را به خود دچار
کرده ،چطور در ٣سال ممکن است؟ در اﯾنباره باﯾد به اقداماتی پرداخت که دولت در اﯾن مدت
برای مقابله با اﯾن پدﯾده انجام داده است؛ نھالکاری ،احداث کانال ،مالچپاشی و...
برای مھار کانونھای گردوغبار خوزستان اسفند سال گذشته ٣٠٠ميليارد رﯾال و امسال نيز مبلغ
١٠٠ميليون دالر بودجه برای کاھش اثرات گردوغبار در نظر گرفته شده که براساس گزارشھای
استانداری خوزستان بيشتر از ٧٠درصد اﯾن بودجهھا در حوزهھای مختلف به جھادکشاورزی،
موسسه جھادنصر ،سازمان محيطزﯾست ،زمينشناسی و اداره کل ھواشناسی خوزستان
اختصاص داده شد و در بخش فنی -مھندسی برای کشيدن تونلی ٤٧متری و با عرض ٥٠متر حفر
ھفته پيش افتتاح شد و در بخش بيولوژﯾکی در سال گذشته به نھالکاری بيش از ٦ھزار ھکتار
عرصه فوقبحرانی جنوبشرق اھواز و حدود چھارھزار ھکتار ھم در سالھای گذشته انجاميد.
اﯾن اقدامات درحالی است که ٤٢ھزار ھکتار از اراضی جنوبشرق اھواز فوقبحرانی است .از
سوی دﯾگر ،به گفته مدﯾرکل منابع طبيعی و آبخيزداری خوزستان تاکنون  ١٦قرارداد برای مھار
رﯾزگردھا و بحث نھالکاری با پيمانکاران محلی بسته شده و اکنون ٧٠درصد سبزﯾنگی نھال در
خوزستان وجود دارد .عالوه بر اﯾن ،امسال حدود ٢٠ھزار ھکتار نھالکاری در استان انجام شده و
حدود ﯾکھزار و  ٩٠٠ھکتار ھم کشت صورت گرفته است .در سال گذشته ھم پنجھزار ھکتار از
زمينھای استان نھالکاری شده و از تعھد ٣٠ھزار ھکتاری امسال ھم حدود ١٣ھزار ھکتار انجام
شده است .از طرف دﯾگر ،حدود ﯾکھزارميليارد رﯾال برای شنھای روان تصوﯾب شده که فقط
٤٢٠ميليارد رﯾال آن اختصاص داده شده است .ھمچنين مصوبه ملی برای مھار کانونھای رﯾزگرد
١٢ھزار ھکتار بوده که تاکنون پنجھزار و  ٦٠٠ھکتار مالچپاشی صورت گرفته است .در کنار اﯾن
موارد ،تثبيت ۴٢ھزار ھکتار از عرصهھای بيابانی خوزستان برعھده وزارت کشاورزی است که
سهھزار و  ٧٠٠ھکتار در ھشت منطقه استان در سال  ٩۴و ﯾکھزار و  ٢٠٠ھکتار نيز در سال
گذشته انجام شده است .بهعالوه ،پنجھزار ھکتار ھم در جنوب شرق اھواز انجام شده و جمعا
ميزان کار انجام شده طی سالھای  ٩۴و  ٩۵بيش از ١٠ھزار ھکتار است.
درباره اﯾنکه آﯾا نھالکاریھا و اقدامات دﯾگر در سهسال آﯾنده چطور میتواند جلوی غبارھای
داخلی را بگيرد ،ضياءالدين شعاعي ،عضو ھيأت علمی پژوھشگاه حفاظت خاک و آبخيزداری
به شھروند میگوﯾد :در سهسال میتوان درباره نھالکاری به نتيجه مثبت رسيد .وقتی زمينھای
مستعد به غبار را می َکنيم و در آنھا نھال میکارﯾم ،ھمانسال اول جواب را میگيرﯾم .نتيجه
گرفتن از نھالکاری فقط با مستقر شدن درخت ميسر نمیشود بلکه خود عمليات نھالکاری ھم
به نوعی به حصول نتيجه کاھش غبار کمک میکند ،چراکه کاشت نھال خاک زمينی که مستعد
غبار بوده را تثبيت کرده و در درازمدت با رشد نھال ،سرعت باد ھم کاھش میﯾابد .او با اﯾن
گفتهھا ابراز اميدواری میکند که نھالھاﯾی که کاشته میشود ،خيلی زود بر کانونھای داخلی
غبار اثر بگذارد.
شعاعی که در بازدﯾد از چند مسير نھالکاریشده خوزستان ،شاھد تثبيت خاک در اﯾن مناطق
بوده ،ادامه میدھد :بسياری از اﯾن زمينھا به دليل نبود بارش بسيار مستعد توليد گردوغبار
بودند و نکته دﯾگر اﯾنکه بسياری از نھالھای سبز شده در اﯾن زمينھا حتی حاصل کشت نبودند
و با وجود بذرھاﯾی که از پيش در زمين وجود داشت ،تنھا با آبياریھای انجامشده رشد کردند .از
سوی دﯾگر با قاطعيت میتوان گفت تأثير کلی اﯾن روند در زمينھای دستکاری شده را باﯾد ظرف
سالھا ببينيم.
او که مدﯾر ملی پيشين مقابله با پدﯾده گردوغبار در سازمان محيط زﯾست است ،اضافه
میکند :زمينی که میخشکد و سرعت باد آستانه ھم در آن سقوط میکند ،به استعدادی برای
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وقوع گردوغبار رسيده است .ﯾکی از راهھای مقابله با گردوغبار در اﯾن زمين ،تشخيص علت
استمرار خشکی و چراﯾی از دست دادن پوشش گذشته آن است؛ تاالبی ،مرتعی و ....اﯾنجا
برای مقابله با کانونھای غبار بهوﯾژه در خوزستان ،نھالکاری تنھا ﯾکی از راهحلھاست.
مدير پيشين ملی مقابله با پديده گردوغبار درباره اﯾن اظھارنظر که راه اصلی نجات خوزستان از
غبار ،بازگرداندن حقابهھاست ،میگوﯾد :خوزستان بهطورکلی از بیآبی رنج میبرد و بخشی از
مناطقی که به گردوغبار دچار شده است ،در گذشته به صورت طبيعی آب داشت .در اﯾن ميان در
بخشی از زمينھا بهطور طبيعی آبی رھا میشد و آبگيری میشدند اما آبراھهھا به بخش
عمده اﯾن چالهھا نمیرسد و تابع بارشھای طبيعیاند .اگرچه از ﯾک دھه گذشته با افت بارش
در خوزستان بسياری از چالهھا آب نگرفته و خشک شدهاند اما اﯾن اظھارنظر در کالن درست
است؛ ﯾعنی اگر به تاالبھای اصلی بهعنوان منشأ گردوغبار نگاه کنيم ،راھکار اساسی برای از
بين رفتن غبار ،دادن حقابه اﯾن تاالبھاست.
وزارت نيرو زودتر حقابه بدھد
علی الرﯾجانی در نشست وﯾژه رسيدگی به رﯾزگردھای خوزستان که در آن عالوه بر رؤسای
سازمانھای و برنامه و بودجه ،وزرای نيرو ،جھاد کشاورزی و تعدادی از اعضای ھيأت رئيسه
مجلس ھم حضور داشتند ،گفت :وزارت نيرو سرﯾعتر حقابه محيط زﯾستی خوزستان را تخصيص
دھد .او با اشاره به اﯾنکه مسأله رﯾزگردھا در استان خوزستان پيچيدهتر شده است ،به سخن
رئيس سازمان محيط زﯾست درباره اختصاص ٦٠٠ميليون متر مکعب آب اشاره کرد و
گفت :مرطوبسازی باﯾد با سرعت بيشتری انجام شود تا مشکل مردم حل شود .وزارت نيرو
حقابه محيط زﯾستی را کامل اختصاص دھد تا مرطوبسازی کاملتری انجام شود .منابع آبی در
کشور کم است و جھاد کشاورزی ھم باﯾد مصرف بھينه را رعاﯾت کند تا نتاﯾج بھتری
حاصل شود.او با بيان اﯾنکه مسأله رسيدگی به رﯾزگردھای خوزستان باﯾد سرعت ﯾابد ،ادامه
داد :سازمان محيط زﯾست باﯾد فکری به حال خوزستان ،اﯾالم ،سيستان و بلوچستان و ساﯾر
استانھای درگير کند و برای ھرکدام برنامه و مدلی خاص داشته باشد.رضا اردکانيان ،وزﯾر نيرو
ھم در اﯾن جلسه با بيان اﯾنکه ٣٤٥ھزار ھکتار منبع توليد رﯾزگرد داخلی در خوزستان دارﯾم و
پاﯾيز و زمستان گرﯾبانگير میشوند ،گفت :نيازمند حداقل امکانات برای پاﯾش اﯾن موضوع ھستيم،
سازمان برنامه حماﯾت کند تا مرکز مختصری اﯾجاد و پاﯾش مرتبی انجام شود.
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 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦روزنامه شرق
نشست ويژه رسيدگي به ريزگردھا با حضور رئيس مجلس ،وزرا و نمايندگان برگزار شد

وزير و وکيل عليه گردوغبار
شرق :خوزستان و ديگر استانھاي غربي و جنوبي چندين روز از ھفته گذشته را در گردوغبار
شديد گذراندند .طبق پيشبيني ھواشناسي ،روزھاي آينده ھم با ھمين معضل وحشتناک
دستبهگريباناند .در شرق کشور ھم چند روزي است اھالي زاھدان و زابل در آلودگي
گردوغباري  ٦٠تا  ٩٠برابر حد مجاز نفس ميکشند .در چنين وضعيتي ،روز پنجشنبه نشست
ويژه رسيدگي به ريزگردھا در مجلس شوراي اسالمي و به رياست رئيس قوه مقننه برگزار شد.
در اين جلسه ،به غير از علي الريجاني ،رئيس مجلس و نمايندگان استان خوزستان و ديگر
استانھاي گرفتار گردوغبار از سمت دولت ھم وزراي جھادکشاورزي و نيرو و رئيس سازمان
حفاظت محيط زيست و استاندار استان خوزستان حضور داشتند.بر اساس گزارش منتشرشده از
اين جلسه ،رئيس مجلس در سخناني با تأکيد بر ضرورت ھمکاري ھمه دستگاهھا و قوا براي حل
مشکل ريزگردھا ،گفت :مبالغ خوبي با اذن رھبري براي حل مسئله ريزگردھا اختصاص ميدھيم.
علي الريجاني اظھار كرد :اکنون مسئله ريزگردھا در استان خوزستان پيچيدهتر شده است .رئيس
سازمان محيط زيست معتقد است اگر ما حدود  ۶٠٠ميليون مترمکعب آب داشته باشيم
ميتوانيم مرطوبسازي برخي کانونھاي ريزگردھا را انجام دھيم ،مرطوبسازي بايد با سرعت
بيشتري انجام شود تا مشکل مردم حل شود .وزارت نيرو حقابه محيط زيستي را کامل اختصاص
دھد تا مرطوبسازي کاملتري انجام شود .الريجاني البته اين را ھم گفت که منابع آبي در کشور
کم است و جھاد کشاورزي ھم بايد مصرف بھينه را رعايت کند تا نتايج بھتري حاصل شود.
او با بيان اينکه مسئله رسيدگي به ريزگردھاي خوزستان بايد سرعت يابد ،افزود :سازمان محيط
زيست بايد فکري به حال خوزستان ،ايالم ،سيستان و بلوچستان و ساير استانھاي درگير بکند و
براي ھرکدام برنامه و مدلي خاص داشته باشد.منطقه بحراني در جنوب شرق اھواز
در اين جلسه محمود حجتي ،وزير جھاد کشاورزي ،نيز در سخناني گفت :بعد از بحثي که در
بھمن سال گذشته شد ،دو منطقه شناسايي شد که منطقه بحراني از منطقه جنوب شرق
اھواز شروع ميشد و در حد کمتري به ھنديجان ميرسيد که منطقهاي با مساحت حدود ٣۵٠
ھزار ھکتار است .منطقه فوقبحراني مربوط به جنوب شرق اھواز بود که حدود  ۴٢ھزار ھکتار
است ،کاري که شروع شد براي اين بود که آب را به اين منطقه برسانيم و نھالکاري کنيم و پنج
ھزار ھکتار نھالکاري انجام شد ولي بايد توجه داشت که نھالکاري پس از سه سال جواب
ميدھد.
او افزود :ھمزمان تالش شد تا کانال  ۴٧کيلومتري احداث شود و عمال اين کانال آبگيري شد و آب
از دو ھفته پيش به تاالب منصوري رسيد که اين تاالب  ١۴ھزار ھکتار است .اکنون بيش از دو ھزار
و  ٧٠٠ھکتار در اين دو ھفته مرطوب شده است .آبي که ما براي اين کانال ميگيريم ،از کانالي
است که براي آبزيپروري آزادگان آبرساني ميکند و در واقع حقابه آنھا را مصرف ميکنيم و آنھا
نيز ھر روز مشکل دارند ولي به آنھا گفتهام که اين آبگيري موقت است و در آينده آب را بايد از
کارون بگيريم.به گفته اين مسئول بلندپايه دولتي ،در ھمين راستا تاکنون  ١٢ھزار ھکتار
مالچپاشي ھم صورت گرفته است .حجتي در ادامه ھم افزود :مشکل ما حقابهاي است که بايد
مشخص شود چقدر است ،بااينحال ،ما کانالي را طراحي کرديم كه بايد به منتھياليه جنوب
شرق اھواز تا به سمت ھنديجان برسد.بايد با کمآبي سازگار شويمرضا اردکانيان ،وزير نيرو ،ھم
ديگر سخنران اين نشست بود ،او در صحبتھاي خود اينطور گفت :آبي که تخصيص داده شده
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حقابه زيست محيطي است و براي رھاسازي مھياست ،در اين چھار ماه اخير بهدنبال حل
مسئله فاز دوم طرح  ۵۵٠ھزار ھکتاري بوديم و ھمين آب موجود است .در ھمکاري با وزير جھاد
کشاورزي مسئله حل شد و تأمين آب فاز دوم مشکلي ندارد و سازمان برنامه و بودجه نيز
پشتيباني مالي ميکند .وزير نيرو بيان کرد :منابع مالي و آبي جديدي نيامده ولي بنا را بر اين
گذاشتهايم که بين سازمان محيط زيست ،وزارت جھاد کشاورزي ،وزارت صنعت و وزارت نيرو
موضوع آب را واحد بدانيم و تقسيمش نکنيم که ھمين امر سبب شده تا موضوع آب شکل خوبي
را پيدا کند .او با بيان اينکه علت به نتيجهرسيدن در مورد فاز دوم  ۵۵٠ھزار ھکتار ھمين مفاھمه
بود و علت اينکه  ١۴طرح را اين چھار دستگاه به نتيجه رساندهاند در نتيجه ھمين مفاھمه است
و بايد با کم آبي سازگار شويم .اردکانيان با بيان اينکه  ٣۴۵ھزار ھکتار منبع توليد ريزگرد داخلي
در خوزستان داريم و پاييز و زمستان گريبانگير ميشوند ،گفت :نيازمند حداقل امکانات براي
پايش اين موضوع ھستيم ،سازمان برنامه حمايت کند تا مرکز مختصري ايجاد شود و پايش مرتبي
انجام شود.مشکل تخصيص آب استدر ادامه غالمرضا شريعتي ،استاندار خوزستان ،اظھار كرد:
مشکل اکنون خوزستان کانالھاي انتقال آب نيست ،زيرا کانال شيالت  ٣۵مترمکعب بر ثانيه
ميتواند آب منتقل کند و به کارون نيز وصل است و  ١۵مترمکعب بر ثانيه نياز فاز اول است که
فعال است و فاز دوم که ھنوز فعال نشده است ،اکنون ما مشکل انتقال آب نداريم بلکه مشکل
تخصيص آب داريم .استاندار خوزستان با بيان اينکه يکي از مشکالت ما خشکسالي است زيرا
ِدبي رودخانه کارون به  ١٢٠مترمکعب بر ثانيه رسيده و پايين آمده است ،بيان کرد :وزارت نيرو نيز
مشکالتي دارد و امکان انتقال آب بيش از اين را ندارند و بايد اين مشکل به نحوي حل شود .او با
بيان اينکه آبي با  ٣۵مترمکعب بر ثانيه که وزارت جھاد کشاورزي  ٢٠مترمکعب آن را ميخواھد و
 ١۵مترمکعب بر ثانيه نيز براي شيالت است ،تأمين نميشود ،افزود :در جاھايي که نھالکاري
ميکنيم نياز به آب دائم نداريم ولي در جاھايي که مرطوبسازي ميشود ھر سال به آب دائم
نياز است.شريعتي با اشاره به اينکه به کانون اصلي ريزگرد که در روزھاي اخير و سال گذشته
فعال بوده نوز دست نزدهايم که در مدينات در شرق اھواز و تاالب شريفيه به سمت مدينات واقع
شده است ،ادامه داد :سال گذشته امکان اين کار را نداشتند و کاري در آن حوزه نکردند و اکنون
نيز اين کانال کشيده شده و بايد به سمت آزادراه اھواز بندر امام برود و از زير آزادراه آب به سمت
تاالب شريفيه پمپاژ شود که حداقل شش ماه زمان ميبرد ،در آن حوزه حدود سهھزار ھکتار از
اراضي منطقه معارض دارد .در اين جلسه که اکثر نمايندگان خوزستان در مجلس شوراي
اسالمي و برخي از نمايندگان ساير استانھاي درگير ريزگردھا حضور داشتند ،تعدادي از
نمايندگان در سخناني نسبت به اھميت موضوع و تعجيل در عالج واقعه صحبت کردند.
اختالل در کشت بھاره و تابستانھعيسي کالنتري ،رئيس سازمان محيط زيست ھم ديگر سخنران
اين نشست بود ،او با بيان اينکه ريزگردھاي با منشأ داخلي حداقل تا يک ماه ديگر پايان مييابد و
ريزگردھاي خارجي شروع ميشود ،گفت :مسئوالن مربوطه از ھماکنون ھفت ماه وقت دارند و از
حاال بايد بدانند براي امسال اگر  ۶٠٠ميليارد تومان نيز اختصاص دھند ،ھمين حاال نميتوانند
کاري را انجام دھند ،اما براي سال بعد ھفت ماه وقت دارند .رئيس سازمان محيط زيست با بيان
اينکه مسئله مھمتر اين است که بحران گستردهاي در چھار ماه آينده خواھيم شد که ھمه
کشور گرفتار آن ميشوند ،بيان کرد :مشکل اين است که وزارت کشاورزي حداقل بايد يک ميليون
ھکتار کشت بھاره خود را در کل کشور کاھش دھد تا بتوانيم بحران را در کل کشور حل کنيم.
بهھميندليل بايد به کشاورزان خسارت بدھيم و مابهالتفاوت توليد را وارد کنيم ،زﯾرا مسئله فقط
ريزگرد نيست و در سال زراعي موجود نميتوان در خوزستان کشت نرمال انجام داد ،بهھرصورت
اگر بهدنبال حل جدي بحران ھستيم ،اين انتظار را بايد داشته باشيم که کشت بھاره و تابستانه
کشاورزان مختل ميشود.جمعبندي نشستپس از صحبت حاضران در اين نشست ،الريجاني در
بخش پاياني اين نکات را بهعنوان جمعبندي حاصل از اين جلسه مطرح کرد ،نکاتي که به اين
شرح بود :مسئله بسيار مھم است و به کمک ھمه نياز دارد و حتما بايد ھمکاري و ھمفکري بين
ھمه دستگاهھا و قوا باشد .وزارت نيرو ھرچه سريعتر نسبت به تخصيص حقابهھاي محيط
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زيستي در خوزستان و ساير نقاط کشور اقدام کند و جھاد کشاورزي ھم در جھت رسيدن اين
آبھا به کانونھاي بحراني اقدام کند .در بودجه امسال ھم با اذن مقام معظم رھبري و با
ھمکاري مجلس و سازمان برنامه و بودجه مبالغ خوبي براي اين منظور لحاظ ميکنيم .در کميته
پيگيري امور ريزگردھا نمايندگاني از مجلس شوراي اسالمي بهعنوان ناظر حضور داشته باشند.
 ٣سال زمان براي رفع معضل ريزگردھاي خوزستانرئيس سازمان حفاظت محيط زيست ھمچنين
روز گذشته در گفتوگويي با ايلنا در ھمين رابطه گفت ٨٠ :درصد ريزگردھاي خوزستان در
زمستان منشأ داخلي دارد و سه سال براي نابودي منشأ داخلي ريزگردھا زمان نياز داريم.
عيسي کالنتري در ادامه به حقابه تاالبھا و مناطقي که به کانون ريزگردھا تبديل شدهاند ،اشاره
کرد و گفت :حقابه تاالبھا و مناطقي از استان خوزستان که بايد به آن بازگردانده شود ،محاسبه
شده که حدود چھارونيم ميليارد مترمکعب است و بايد تخصيص داده شود .کالنتري در واکنش به
اظھارات برخي از دستگاهھاي متولي که منشأ ريزگردھا و گرد و غبار استان خوزستان را عمدتا
خارجي میدانند و اعالم ميکنند سھم کانونھاي داخلي بين  ١٠تا  ٢٠درصد است ،گفت :در
فصل زمستان و پاييز عمده منشأ و کانون ريزگردھا داخلي است و در فصل بھار و تابستان منشأ
خارجي است .ريزگرد باالي  ١٠ميکرون اصال نميتواند منشأ خارجي داشته باشد ،چراکه حداکثر
 ۵٠کيلومتر ميتواند در ھوا منتقل شود.کالنتري ھمچنين در بخش ديگري از صحبت خود در رابطه
با تأثير طرح ترافيک جديد در حل معضل آلودگي ھوا ،گفت :من موافق کاھش تعداد خودرو در
تھران و کاھش ميزان مصرف بنزين و گازوييل ھستم ،بهطورکل با کاھش وسايل نقليه عمومي در
ھمه شھرھا موافقم .البته الزمه آن تقويت وسايل حملونقل عمومي است و ھر دو در يک
مجموعه قرار دارند.
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نشست وﯾژه رسيدگی به رﯾزگردھای خوزستان باحضوررئيس مجلس
رئيس مجلس با تاکيد بر ضرورت ھمکاری ھمه دستگاهھا و قوا برای حل مشکل رﯾزگردھا ،گفت:
وزارت نيرو ھرچه سرﯾعتر نسبت به تخصيص حقابه محيط زﯾستی خوزستان و ساﯾر نقاط کشور
اقدام کند.
به گزارش جماران ،علی الرﯾجانی در نشست وﯾژه رسيدگی به رﯾزگردھای خوزستان ،اظھار
داشت :مساله رﯾزگردھای خوزستان پيچيده تر شده است .رئيس سازمان محيط زﯾست معتقد
است اگر حدود  ۶٠٠ميليون متر مکعب آب داشته باشيم میتوانيم مرطوب سازی برخی
کانونھای رﯾزگردھا را انجام دھيم .مرطوب سازی باﯾد با سرعت بيشتری انجام گيرد تا مشکل
مردم حل شود.
وی افزود :وزارت نيرو حقابه محيط زﯾستی را کامل اختصاص دھد تا مرطوبسازی کاملتری انجام
شود .منابع آبی در کشور کم است و جھاد کشاورزی ھم باﯾد مصرف بھينه را رعاﯾت کند تا نتاﯾج
بھتری حاصل شود.
رئيس مجلس با بيان اﯾنکه »مساله رسيدگی به رﯾزگردھای خوزستان باﯾد سرعت ﯾابد« ،افزود:
سازمان محيط زﯾست باﯾد فکری به حال استانھای خوزستان ،اﯾالم ،سيستان و بلوچستان و
ساﯾر نقاط درگير بکند و برای ھرکدام برنامه و مدلی خاص داشته باشد.
در اﯾن جلسه ،وزﯾر جھاد کشاورزی ھم اظھار داشت :بعد از بحثی که در بھمن ماه سال گذشته
داشيم ،دو منطقه شناساﯾی شد که منطقه بحرانی از منطقه جنوب شرق اھواز شروع میشد
و در حد کمتری به ھندﯾجان میرسيد که منطقه ای با مساحت حدود  ٣۵٠ھزار ھکتار است.
محمود حجتی افزود :منطقه فوقبحرانی مربوط به جنوب شرق اھواز بود که حدود  ۴٢ھزار ھکتار
است وکاری که شروع شد برای اﯾن بود که آب را به اﯾن منطقه برسانيم و نھال کاری کنيم و پنج
ھزار ھکتار نھال کاری انجام شد ،ولی باﯾد توجه داشت که نھال کاری پس از سه سال جواب
می دھد.
وی گفت :ھمزمان تالش شد کانال  ۴٧کيلومتری ساخته شود و عمال اﯾن کانال آبگيری شد و آب
از دو ھفته پيش به تاالب منصوری رسيد و اﯾن تاالب  ١۴ھزار ھکتار است .اکنون بيش از دو ھزار
و  ٧٠٠ھکتار در اﯾن دو ھفته مرطوب شده است .اﯾن کانال طوری طراحی شده است که  ٢٠متر
مکعب آب بتواند از خودش عبور دھد.
حجتی ادامه داد :آبی که برای اﯾن کانال میگيرﯾم ،از کانالی است که برای آبزیپروری آزادگان
آبرسانی میکند و در واقع حقابه آنھا را مصرف میکنيم و آنھا ھم ھر روز مشکل دارند ولی به
آنھا گفتهام که اﯾن آبگيری موقت است و در آﯾنده آب را باﯾد از کارون بگيرﯾم.وی گفت :تاکنون ١٢
ھزار ھکتار مالچ پاشی ھم صورت گرفته است.
٢٧

وزﯾر جھاد کشاورزی با بيان اﯾن که تاالب منصوری اگر سررﯾز کند به شادگان می رﯾزد ،افزود:
مشکل ما حقابه آبی است که باﯾد مشخص شود چقدر است و کانالی را طراحی کردﯾم که باﯾد
به منتھی اليه جنوب شرق اھواز تا به سمت ھندﯾجان برسد .در تاالب منصوری که  ١۴ھزار
ھکتار است آب به صورت ثقلی میرود و تاالب شرﯾفی ھم  ١٢ھزار ھکتار است.
براساس اﯾن گزارش ،وزﯾر نيرو بيان کرد :آبی که تخصيص داده شده برای زﯾست محيطی است و
برای رھاسازی مھياست ،در چھار ماه اخير به دنبال حل مساله فاز دوم  ۵۵٠ھزار ھکتاری بودﯾم
و ھمين آب موجود است .در ھمکاری با وزﯾر جھاد کشاورزی مساله حل شد و تامين آب فاز دوم
مشکلی ندارد و سازمان برنامه و بودجه ھم پشتيبانی مالی میکند.
رضا اردکانيان افزود :منابع مالی و آبی جدﯾدی نيامده ولی بنا را بر اﯾن گذاشته اﯾم که بين
سازمان محيط زﯾست ،وزارت جھاد کشاورزی ،وزارت صنعت و وزارت نيرو موضوع آب را واحد بدانيم
و تقسيمش نکنيم که ھمين امر سبب شده تا موضوع آب شکل خوبی را پيدا کند.
وی با بيان اﯾن که علت به نتيجه رسيدن در مورد فاز دوم  ۵۵٠ھزار ھکتار ھمين مفاھمه بود و
علت اﯾن که  ١۴طرح را اﯾن چھار دستگاه به نتيجه رساندهاند در نتيجه ھمين مفاھمه است و
باﯾد با کم آبی سازگار شوﯾم.
اردکانيان با بيان اﯾن که  ٣۴۵ھزار ھکتار منبع توليد رﯾزگرد داخلی در خوزستان دارﯾم و پاﯾيز و
زمستان گرﯾبانگير می شود ،گفت :نيازمند حداقل امکانات برای پاﯾش اﯾن موضوع ھستيم،
سازمان برنامه حماﯾت کند تا پاﯾش مرتبی انجام شود.
در ادامه،استاندار خوزستان ھم اظھار داشت :مشکل اکنون خوزستان نھر نيست ،زﯾرا کانال
شيالت  ٣۵متر مکعب بر ثانيه میتواند آب منتقل کند و به کارون ھم وصل است و  ١۵متر مکعب
بر ثانيه نياز فاز اول است که فعال است و فاز دوم که ھنوز فعال نشده است؛ اکنون مشکل
انتقال آب ندارﯾم بلکه مشکل تخصيص آب دارﯾم.
غالمرضا شرﯾعتی با بيان اﯾن که ﯾکی از مشکالت ما خشکسالی است زﯾرا ِدبی رودخانه کارون
به  ١٢٠متر مکعب بر ثانيه رسيده و پاﯾين آمده است ،بيان کرد :وزارت نيرو ھم مشکالتی دارد و
امکان انتقال آب بيش از اﯾن را ندارد و باﯾد اﯾن مشکل به نحوی حل شود.
وی با بيان اﯾن که آبی با  ٣۵متر مکعب بر ثانيه که وزارت جھادکشاورزی  ٢٠متر مکعب آن را می
خواھد و  ١۵متر مکعب بر ثانيه ھم برای شيالت است ،تامين نمیشود ،افزود :در جاھاﯾی که
نھال کاری میکنيم نياز به آب دائم ندارﯾم ولی در جاھاﯾی که مرطوب سازی میشود ھر سال
به آب دائم نياز ھست.
شرﯾعتی با اشاره به اﯾن که کانون اصلی رﯾزگردھا که در روزھای اخير و سال گذشته بوده است
ھنوز دست به آن نزدهاﯾم که در مدﯾنات در شرق و تاالب شرﯾفيه به سمت مدﯾنات است ،ادامه
داد :سال گذشته امکان اﯾن کار را نداشتند و کاری در آن حوزه نکردند و اکنون ھم اﯾن کانال
کشيده شده است باﯾد به سمت آزادراه اھواز بندر امام برود و از زﯾر آزاد راه آب به سمت تاالب
شرﯾفيه پمپاژ شود که حداقل شش ماه زمان می برد ،درآن حوزه پيرامون سه ھزار ھکتار
معارضينی دارد.
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در اﯾن جلسه که اکثر نماﯾندگان خورستان در مجلس شورای اسالمی و برخی از نماﯾندگان ساﯾر
استانھای درگير رﯾزگردھا حضور داشتند نسبت به اھميت موضوع و تعجيل در عالج واقعه اظھار
نظر کردند.
رئيس سازمان محيط زﯾست کشور با بيان اﯾن که رﯾزگردھای با منشاء داخلی حداقل تا ﯾکماه
دﯾگر پاﯾان می ﯾابد و رﯾزگردھای خارجی شروع می شود و مسئوالن مربوطه از ھم اکنون ھفت
ماه وقت دارند ،اظھار داشت :متوليان از حاال باﯾد بدانند برای امسال اگر  ۶٠٠ميليارد تومان ھم
اختصاص دھند ھمين حاال نمی توانند کاری را انجام دھند و برای سال بعد ھفت ماه وقت دارند و
اکنون ھم نمی توان کاری کرد و منطقی اﯾن است که تحمل کنيم برای سال آﯾنده به آسانترﯾن
وجه ممکن ﯾعنی مرطوب سازی کنيم.
عيسی کالنتری با بيان اﯾن که مساله مھمتر اﯾن است که بحران گسترده ای در چھار ماه آﯾنده
خواھيم داشت و ھمه کشور گرفتار میشود و برنامهھای نرمال خود را نمی توانيم دنبال کنيم،
بيان کرد :وزارت کشاورزی حداقل باﯾد ﯾک ميليون ھکتار کشت بھاره خود را در کل کشور کاھش
دھد تا بتوانيم بحران را در کل کشور حل کنيم.
وی افزود :باﯾد به کشاورزان خسارت بدھيم و مابه التفاوت توليد را وارد کنيم و مساله فقط رﯾزگرد
نيست و در سال زراعی موجود نمی توان در خوزستان کشت نرمال را داشت )اگر به دنبال حل
جدی بحران ھستيم( .اﯾن انتظار را باﯾد داشته باشيم که کشت بھاره و تابستانه آنھا مختل
میشود.
کالنتری در ابتدای جلسه ھم اشاره کاملی به منشاء رﯾزگردھا در فصول مختلف و لزوم تخصيص
حقابهھای محيط زﯾستی در خوزستان و ساﯾر نقاط کشور داشت.

٢٩

 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦ساﯾه
نامه سرگشاده اندﯾشمندان کشاورزی به کميسيون کشاورزی آب و منابع طبيعی مجلس:

قانون خرﯾد تضمينی را با نگرش نو و روﯾکردی متناسب با تحوالت کنونی
تغيير دھيد
رﯾاست محترم کميسيون کشاورزی آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی! از آنجا که
مجلس به طور عام و اﯾن کميسيون به طور خاص به عنوان نماﯾندگان مردم و کشاورزان و فعاالن
کشاورزی انجام وظيفه میکنند به استحضار میرساند پيشنھاد تدوﯾن و تصوﯾب قوانين جدﯾد و
متناسب با شراﯾط و تحوالت سياسی و اقتصادی روز در چارچوب منافع ملی و برای حضور
مقتدرانه در صحنه اقتصاد و بازرگانی و صيانت از اقتصاد کالن در قالب قوانين و مقررات بدﯾع و
متناسب با تحوالت داخلی و جھانی ﯾکی از الزامات دفاع از حقوق مردم به شمار میرود .ما
اندﯾشمندان کشاورزی ،به عنوان گروھی مستقل که موضوعات کشاورزی را بدون وابستگی به
ھيچکدام از جناحھای موجود سياسی تجزﯾه و تحليل و بررسی میکنيم و برای اصالح و بھبود
وضع کشاورزی کشور پيشنھاداتی ارائه میدھيم ،اﯾنبار از آن کميسيون ارزشمند مرکب از
نماﯾندگان متخصص و صاحبنظر در کشاورزی تقاضا دارﯾم در متن ،محتوا ،موارد و تبصرهھای قانون
خرﯾد تضمينی محصوالت کشاورزی بازنگری نماﯾيد .مستحضرﯾد اﯾن قانون ،در شراﯾط خاص کشور
و حسب ضرورتھای اقتصادی و بعد از جنگ تحميلی به تصوﯾب مجلس محترم و پس از آن در
 ١٣٦٨/٦/٢٢به تصوﯾب شورای محترم نگھبان رسيده است که ١٥سال بعد ﯾعنی  ١٣٨٣/٦/١١با
اصالح تبصره  ٣اﯾن قانون و الحاق دو تبصره  ٣و  ٤به آن ،پس از طی مراحل قانونی مجددا به
دولت ابالغ شده است .اﯾن قانون به رغم الحاقات بعدی از روح حاکم به رقابت در توليد کيفی و
افزاﯾش بھرهوری برای کاھش قيمت تمامشده برخوردار نيست و کارآﯾی و کارآمدی الزم در شراﯾط
اقتصاد و بازرگانی داخلی و خارجی در حوزه توليد محصوالت کشاورزی و فراوردهھای دامی را
ندارد .اﯾن قانون ناظر است بر خرﯾد محصوالت کشاورزی با ھر قيمت تمامشده و تحت
ھرشراﯾطی بیآنکه موضوع مصرف بھينه از آب ،نوع محصول ،درجهبندی و کيفيت فراوردهھا و
محصوالت کشاورزی را مدنظر قرار دھد ،لذا نمیتواند در ماھيت خود حامی کشاورزان پيشرو و
کشاورزی اقتصادی باشد .بازنگری در اﯾن قانون بعد از گذشت  ٢٨سال الزامی است و اگر اﯾن
حماﯾت با روﯾکردی متناسب با شراﯾط بازار و بازرگانی و توليد کيفی محصوالت با رعاﯾت بھبود
بھرهوری تغيير ﯾابد بدون شک در جھت منافع ملی ،اقتصاد کالن و بھبود بازرگانی و اقتصاد
کشاورزی خواھد بود .اﯾن قانون در مادهھا و تبصرهھای خود ﯾک حماﯾت ھدفمند رو به جلو و برای
بھبود فراﯾند توليد نيست و دولت را ملزم به خرﯾد علیاالطالق محصوالت میکند .رعاﯾت ھر
ساله نرخ تورم و اعمال آن در قيمتھای تضمينی و اعالم آن قبل از فصل کاشت ،شراﯾط بيعی
ﯾکسوﯾه را فراھم میسازد که کمتر توليدکنندهای را به بھبود فراﯾند توليد و افزاﯾش کيفی
محصول خود تشوﯾق و ترغيب مینماﯾد .مستحضر ھستيد دولتھای مختلف ،غالبا در اعالم
بدموقع و قبل از فصل کاشت تارﯾخ آن تاکنون غالبا موفق نبودهاند .از سوی دﯾگر شما به عنوان
نماﯾندگان مردم ،حسب مسئوليتی که نسبت به کشاورزی کشور و کشاورزان دارﯾد به خوبی از
رانتھا و سوءاستفادهھاﯾی که ممکن است در مورد خرﯾد کاالھای تضمينی بر بستر اﯾن قانون
فراھم شود اطالع دارﯾد و ھمچنين میدانيد در خرﯾد گندم ،چه سخنانی در مورد اختالط آن با
خاک و ماسه ﯾا نامرغوببودن بعضی از اقالم آن به ميان آمد که خود ھدررفت منابع مالی برای
حماﯾت از کشاورزان را در پی دارد .در نھاﯾت الزم است گفته شود اﯾن قانون برای حماﯾت از
٣٠

کشاورزان جامع و مانع نيست و ادامه اجرای آن به اﯾن صورت ،نه تنھا به صالح کشور نخواھد بود،
بلکه ﯾکی از مصادﯾق نقض غرض تقوﯾت کشاورزان و کشاورزی کشور به شمار میرود.
رئيس ھيئتمدﯾره:فرﯾدون گلافرا /مدﯾرعامل :منصور انصاری

٣١

 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦عصر اقتصاد

اخطار کم آبی جھاد کشاورزی مازندران به شاليکاران
جھاد کشاورزی مازندران در آستانه آماده شدن شاليکاران اﯾن استان برای کشت برنج به آنھا
اخطار کرده است به توجه به کاھش بارندگی و کم شدن ذخاﯾر آبی پشت سدھا و تاالب ھا از
کشت ارقام پرمحصول برنج خودداری کنند .کشت برنج که به صورت سنتی در مازندران از اواخر
اسفند آغاز می شد در سال ھای اخير به خاطر بھره برداری از زمين ھای شاليزاری برای کشت
دوم برنج ،اﯾن کار در بعضی مناطق از اواﯾل اسنفد و گاھی اواخر بھمن با شخم و شيار زمين آغاز
می شود.
رئيس سازمان جھاد کشاورزی مازندران روز چھارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اﯾرنا گفت :با توجه
به کاھش بارندگی و در نتيجه کم شدن ذخيره آب پشت سدھا و آببندان ھا ،نگرانی ما برای
کشت شالی در مناطق مختلف استان جدی است.
دالور حيدر پور افزود :جھاد کشاورزی در شھرستان ھای استان به صورت ميدانی و با ھمکاری
کارشناسان آب منطقه ای منابع آبی سطحی ،زﯾر زمينی ،رودخانه ھا و چشمه ھا را بررسی
کرده اند و مشخص شده است که خشکسالی و کم آبی در شرق مازندران جدی است.
وی گفت :توصيه جدی ما به شاليکاران در شھرستان ھای ساری ،مياندرود ،بھشھر ،گلوگاه و
بخشی از شھرستان ھای جوﯾبار و سيمرغ اﯾن است که از کشت ارقام پرمحصول شالی پرھيز
کنند.
** کاھش  ٤٠درصدی ذخاﯾر آبی سدھا و آب بندان ھا
بر اساس آمار شرکت آب منطقه ای مازندران در حال حاضر ذخيره آب پشت سدھای اﯾن استان
با  ٤٠درصد کاھش نسبت به سال قبل به کمتر از  ١٢٩ميليون متر مکعب رسيده است.
گزارش اﯾن شرکت نشان می دھد که ھم اکنون  ٩٦ميليون متر مکعب از ظرفيت سدھای
مازندران خالی است و در اﯾن ميان سد شھيد رجاﯾی ساری ﯾکی از  ٢سد بزرگ استان محسوب
می شود با  ٦٠درصد کاھش ذخاﯾر آبی ،بيشترﯾن لطمه را از خشکسالی و کاھش بارندگی
تحمل کرده است.
ذخاﯾر آبی سد البرز به عنوان دﯾگر سد بزرگ مازندران ھم  ٢٥درصد کاھش ﯾافته است و در سد
شياده بابل ھم ميزان کاھش  ٥٠درصدی اعالم شده است.
مازندران دارای  ٢سد بزرگ شھيد رجاﯾی و البرز و ھشت سد کوچک با ظرفيت ٣٢٥ميليون متر
مکعب است.
ھمچنين استان مازندران با  ٨٠٠قطعه آببندان با ظرفيت حدود  ٣٧٠ميليون متر مکعب نقش
مھمی در تامين آب زمين ھای کشاورزی و پرورش ماھی دارد که بر اساس گزارش آب منطقه ای
،اکنون کمتر از  ٤٠درصد از ظرفيت آببندان ھا ،آب ذخيره شده وجود دارد.

٣٢

کاھش ميزان بارندگی از جمله بارش برف در باالدست سبب شده است تا ذخاﯾر آبی مازندران
بشدت کاھش ﯾابد  .ھواشناسی مازندران ميزان کاھش بارندگی در اﯾن استان را در  ١٠ماھه
امسال  ٢١درصد نسبت به سال گذشته و  ١٧درصد نسبت به دوره بلند مدت اعالم کرده است.
** آب بری ،وﯾژگی مھم ارقام پرمحصول
رئيس سازمان جھاد کشاورزی مازندران ھمچنين گفت که اﯾن سازمان عالوه بر توصيه به عدم
کشت ارقام پرمحصول در مناطق شرقی استان  ،حتی اﯾن نگرانی را دارد که در بعضی مناطق
اصال برنج کشت نشود.
وی گفت :توصيه ما به شاليکاران برخی از مناطق شرق مازندران اﯾن است که از کاشت برنج
دست بردارند و به کشت دانه ھای روغنی کلزا و گنجد و ﯾا کشت علوفه ای روی بياورند.
ارقام غالب کشت برنج در مازندران ارقام محلی نظير طارم محلی و ھاشمی است ولی ارقام
پرمحصولی مانند ' شيرودی '  ' ،فجر ' و ' ندا ' نيز در اﯾن استان کشت می شود.
ارقام پرمحصول بر اساس اظھارات کارشناسی به دليل طول دوره رشدشان حدود  ٢٥تا  ٣٥روز
بيشتر از ارقام محلی است  ،نياز آبی آنھا ھم سه ھزار متر مکعب در ھکتار بيشتر است.
ميزان آب مصرفی اراضی شاليزاری به ازای ھر ھکتار به طور ميانگين در ارقام محلی ھشت تا ٩
ھزار مترمکعب است ولی در ارقام پر محصول تا  ١٢ھزار متر مکعب می ﯾابد.
عملکرد برنج رقم شيرودی و فجر در ھر ھکتار ھفت تن شلتوک است و برای رقم ندا ھم به
ھشت تا ھشت و نيم تن می رسد  .ميزان عملکرد ارقام سنتی مانند طارم محلی و ھاشمی
حدود پنج تن شلتوک است.
در حالی که در سال زراعی گذشته  ٥١ھزار ھکتار از زمين ھای شاليزاری مازندران زﯾر کشت
ارقام پر محصول قرار داشت  ،جھاد کشاورزی مازندران با توجه به افزاﯾش توليد و توزﯾع بذرھای
گواھی شده ،پيش بينی کرده است که امسال سطح زﯾر کشت اﯾن ارقام به حدود  ٧٥ھزار
ھکتار برسد.
مازندران  ٢٣٠ھزار ھکتار شاليزاری دارد که پارسال به خاطر کمبود آب  ٢١٣ھزار ھکتار زﯾر کشت
برنج رفت و برآورد می شود که بيش از ﯾک ميليون و  ٥٠ھزار تن برنج سفيد از اﯾن سطح
برداشت شد.
منبع :اﯾرنا

٣٣

 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦وطن امروز
سرنوشت خودکفاﯾی توليد گندم در سال آﯾنده مبھم است

تأخير  ٥ماھه دولت در اعالم قيمت خرﯾد تضمينی
گروه اقتصادی :بیتفاوتی دولت نسبت به اعالم نرخ خرﯾد تضمينی محصوالت کشاورزی پس از
ماهھا موجب شده است کشاورزان ھمچنان در بالتکليفی بهسر برند و برنامهای برای کشت
سال آﯾنده بوﯾژه در محصوالت استراتژﯾک چون گندم نداشته باشند ،اﯾن بیتوجھیھا نهتنھا باعث
سردرگمی کشاورزان میشود بلکه به کاھش توليد محصوالت و نيز بازگشت به وضعيت قبل از
خودکفاﯾی توليد گندم در کشور منجر میشود .عضو کميسيون کشاورزی مجلس در اﯾن باره
گفت :اﯾن نوع نگاه به مسائل و تاخير در اعالم نھاﯾی قيمت خرﯾد تضمينی محصوالت کشاورزی از
جمله گندم نشان میدھد دولت نسبت به مسائل اساسی کشور و ملت بیتفاوت است .علی
وقفچی در گفتوگو با خانه ملت ،درباره عدم اعالم قيمت خرﯾد تضمينی محصوالت کشاورزی
بعد از گذشت چند ماه از موعد مقرر ،اظھار داشت :حداقل عامل ميزان رضاﯾتمندی کشاورزان
مشخص بودن تکليف آنھا است ،متاسفانه با وجود تمام تذکرھا و توصيهھا به اعضای ھيات دولت
در زمينه بحث اعالم قيمت خرﯾد تضمينی محصوالت کشاورزی مخصوصا گندم بهعنوان ﯾک
محصول استراتژﯾک ،تاکنون قيمتھا اعالم نشده است .وی اضافه کرد :عدم اعالم قيمت خرﯾد
تضمينی محصوالت کشاورزی بعد از گذشت حدود  ٥ماه از موعد مقرر موجب سردرگمی
کشاورزان شده است .نماﯾنده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اﯾنکه
مدﯾرﯾت اﯾنگونه مسائل توسط دولت کار سختی نيست ،ادامه داد :اﯾن نوع نگاه به مسائل و
تاخير در اعالم نھاﯾی قيمت خرﯾد تضمينی محصوالت کشاورزی از جمله گندم ،نشان میدھد
دولت نسبت به مسائل اساسی کشور و ملت بیتفاوت است .اﯾن نماﯾنده مردم در مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :اﯾن نوع نگاه دولت و بیتفاوتی به مسائل اساسی در موارد
مختلف از جمله اعالم قيمت خرﯾد تضمينی محصوالت کشاورزی به نفع دولت و ملت نيست.
دولت :تاخير در نرخگذاری بیسابقه نيست
با گذشت  ١۴٥روز از آغاز سال زراعی جدﯾد ،ھنوز نرخ خرﯾد تضمينی گندم اعالم نشده و اﯾن امر
نگرانی کشاورزان را افزاﯾش داده است .براساس تبصره  ٦قانون خرﯾد محصوالت کشاورزی ،دولت
موظف است نرخ خرﯾد تضمينی محصوالت اساسی از جمله گندم را برحسب تورم اعالمی از
سوی بانک مرکزی اعالم کند .البته ناگفته نماند عباس کشاورز ،معاون امور زراعت وزﯾر جھاد
کشاورزی اخيرا در جمع خبرنگاران با اشاره به اﯾنکه تاخير در اعالم نرخ خرﯾد تضمينی گندم
بیسابقه نيست ،گفت :در برخی مواقع نرخ خرﯾد بعد از فصل برداشت افزاﯾش ﯾافته است .وی
معتقد است از آنجا که موضوع نان با گندم گره خورده است ،ھمين امر موضوع تصميمگيری درباره
نرخ گندم را سخت کرده ،چرا که قيمت نان عموما ﯾارانهای است .براﯾن اساس گندم ﯾکی از
مھمترﯾن محصوالت استراتژﯾک به شمار میرود که تاخير در اعالم نرخ میتواند سرنوشت
خودکفاﯾی گندم را تحت تاثير قرار دھد؛ از دولتمردان انتظار میرود ھر چه سرﯾعتر نرخ خرﯾد
تضمينی اعالم شود .عليقلی اﯾمانی ،رئيس بنياد توانمندسازی گندمکاران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ،با اشاره به اﯾنکه گندمکاران از تاخير در اعالم نرخ خرﯾد تضمينی گندم رنج میبرند،
اظھار کرد :گاھی اخباری مبنی بر ثبات نرخ خرﯾد تضمينی گندم برای سال زراعی جدﯾد به گوش
میرسد که اﯾن امر در تضعيف بنيه مالی کشاورز و عدم خودکفاﯾی محصول تاثير زﯾادی دارد .وی
٣٤

افزود :خرﯾد تضمينی گندم ﯾکی از فاکتورھای مھم و تاثيرگذار بر توليد گندم و انگيزه کشاورزان به
شمار میرود که تاخير دولت در اعالم نرخ محصول ،رخداد جالبی نيست .به گفته اﯾمانی،
بیتوجھی دولت به اجرای قانون خرﯾد تضمينی گندم موجب شده کشاورز نتواند نھادهھای مورد
نياز از قبيل سم ،کود ،مکانيزاسيون و ...را بموقع تامين کند که در نھاﯾت ھمه اﯾن عوامل دست
به دست ھم میدھد تا خودکفاﯾی محصول دچار اما و اگر شود .رئيس بنياد توانمندسازی
گندمکاران ادامه داد :با توجه به تاکيدات مقام معظم رھبری مبنی بر خودکفاﯾی گندم و تالش
دولتمردان ،در سال  ٨٣در توليد گندم به خودکفاﯾی رسيدﯾم که به سبب بیتوجھی دولت به
اجرای قانون ،اﯾن امر دوام زﯾادی نياورد ،به طوری که تا سال زراعی  ٩٤-٩٥برای تامين نياز داخل،
چارهای جز واردات نداشتيم و انتظار میرود دولت به اﯾن امور توجه بيشتری داشته باشد .اﯾمانی
با اشاره به اﯾنکه ثبات نرخ خرﯾد تضمينی گندم ،عملکرد توليد را تحت تاثير قرار میدھد ،بيان کرد:
در سالھای زراعی  ٨٤-٨٥و  ٨٥-٨٦با وجود تورم باالی  ٤٠درصد نرخ گندم ثابت ماند که اﯾن امر
به سبب کاھش توليد ،منجر به واردات  ٧ميليون تن گندم و خروج  ٢/٦ميليارد دالر ارز از کشور
شده بود .وی با اشاره به اﯾنکه با روی کار آمدن دولت ﯾازدھم مجددا طرح خودکفاﯾی گندم در
دستور کار قرار گرفت ،بيان کرد :با توجه به تاکيدات مقام معظم رھبری در زمينه اقتصاد مقاومتی
و توجه به توليد داخل و حماﯾت کشاورزان طرح خودکفاﯾی گندم تدوﯾن و اجرا شد .اﯾن مقام
مسؤول با انتقاد از تاخير دولت در اعالم نرخ خرﯾد تضمينی گندم ،تصرﯾح کرد :با وجود تاخير ٥
ماھه در اعالم نرخ خرﯾد تضمينی گندم ،زمزمهھاﯾی به گوش میرسد که دولتمردان تماﯾلی به
افزاﯾش قيمت تضمينی گندم ندارند ،چرا که معتقدند واردات گندم مقرون به صرفه است .اﯾمانی
با اشاره به اﯾنکه سرنوشت قيمت نان ارتباطی به نرخ خرﯾد تضمينی گندم ندارد ،افزود :براساس
قانون خرﯾد تضمينی ،ھمه ساله نرخ خرﯾد محصوالت کشاورزی مطابق با تورم باﯾد افزاﯾش ﯾابد و
گره خوردن قيمت نان با نرخ خرﯾد تضمينی قياس درستی نيست.رئيس بنياد توانمندسازی
گندمکاران ادامه داد :اگر دولتمردان سرنوشت نان و نرخ خرﯾد را به ﯾکدﯾگر گره بزنند ،به طوری که
با ثبات نرخ نان ،نرخ خرﯾد تضمينی گندم در سال زراعی جدﯾد را افزاﯾش ندھند ،ضربه مھلکی به
توليد وارد خواھد شد .وی با اشاره به اﯾنکه کشاورزان از کشت گندم پشيمان ھستند ،ﯾادآور
شد :با توجه به افزاﯾش نرخ نھادهھای توليد ،ثبات نرخ خرﯾد تضمينی در سال زراعی آﯾنده موجب
میشود کشاورزان سراغ کشت محصوالت دﯾگری بروند ،بنابراﯾن سرنوشت خودکفاﯾی گندم،
مبھم خواھد ماند.

٣٥

 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦روزنامه نشرﯾات جام جم

برای مھار پدﯾده زوال بلوط چه باﯾد کرد؟
عضو ھيات علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی لرستان گفت :مشارکت مردمی ﯾکی
از اصلیترﯾن گزﯾنهھا در مھار پدﯾده زوال بلوط است.
به گزارش اﯾسنا ،پروﯾن رامک اظھار کرد :در مسير توالی جنگلھای زاگرس اﯾن اولين باری
نيست که اﯾن درختان دچار خشکسالی و زوال شدهاند .ھمواره برآﯾند عملکرد نيروھای حاکم بر
اکوسيستمھای جنگلی سبب حذف گونهھای ضعيف و بقاء و گسترش گونهھای قوی بوده
است .رامک بيان کرد :کارشناسان جنگل معتقدند که جنگلھای زاگرس میتوانند خود را احيا و
بازسازی کنند اما برای اﯾن بازسازی نياز به کمک دارند و باﯾد تا آنجاﯾی که امکان دارد از فشار
عوامل مخرب کاست .استادﯾار پژوھش بخش منابع طبيعی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع
طبيعی لرستان گفت :برای کنترل و پاﯾش پدﯾده زوال بلوط باﯾد ھمه کارھاﯾی که در خصوص
مقابله با پدﯾده زوال بلوط انجام میشود را بررسی کرد و ژنوتيپھای مقاوم بلوط شناساﯾی
شوند .وی با بيان اﯾنکه ژنوتيپھای مقاوم باﯾد حفظ و از طرﯾق کشت بافت تکثير شوند ،افزود:
ھمچنين به معيشت ساکنان زاگرس باﯾد توجه شود تا آنھا برای برطرف کردن نيازشان از جنگل
بھرهبرداری بیروﯾه نکنند .رامک به ساماندھی عشاﯾر ،تغيير شيوه زندگی عشاﯾر و کاھش چرای
دامھا در مناطق آسيبدﯾده اشاره کرد و ادامه داد :با توجه به گستردگی حوزه عملياتی قطعا ً
مشارکت مردمی ﯾکی از اصلیترﯾن گزﯾنهھای مؤثر در مھار پدﯾده زوال بلوط خواھد بود.
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 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦ساﯾه
سخن مدﯾرمسئول

ن بیآب ،نھال نمیخواھد!
خوزستا ِ
در روز  ٢٢بھمن و بهمناسبت اﯾنروز فرخنده ،رئيسجمھوری در بيانات مفصلی که اﯾراد کردند،
ﯾادآور شدند دستور غرس نھال را در خوزستان دادهاند! آنھم پساز اختصاص چھارھزارميليارد از
١٥٠ھزارميلياردی که از صندوق ذخيره و با فرمان رھبر معظم انقالب صورت گرفته است .اگر به
آمار ارائهشده دقت کنيم ،قرار است از اﯾن چھارھزارميليارد ،نھالکاری و مالچپاشی برای
جلوگيری از رﯾزگردھا و ھوای بهشدت آلوده خوزستان اقدام شود .نمیدانم درمورد نھالکاری
بهصورت کارشناسی در محيط خوزستان برنامهرﯾزی شده است ﯾا خير؟ اگر شده است؛
درحالیکه سطح آبھای زﯾرزمينی خوزستان بهشدت پائين رفته و ازسوی دﯾگر،
خشکسالیھای چندساله اخير باعثشده که سطح زمين مرطوب نباشد ،اﯾن چه نھالیست که
در برابر خشکی و بیآبی دوام دارد؟ حتی اگر بر فرض محال ،برخالف پيشبينیھا به ناگھان
چندسال در خوزستان بارانھای خوبی ببارد ،در آن ھوای نهچندان مطلوب ھفتسال طول
میکشد اﯾننھالھا تا اندازهای قوی شوند که در برابر گردبادھا و رﯾزگردھا مقاومت داشته باشند
و تا زمانیکه اﯾننھالھا به درختی قوی تبدﯾل شوند آﯾا کارشناسان مربوطه میدانند که ذرات
معلق و رﯾز ھمراه با رﯾزگردھا از چه عناصری تشکيل شده؟ چراکه عدهای از کشاورزان محلی که
در سالھای اخير درختان تنومند آندﯾار را مشاھده کردهاند که برگھای اﯾندرختان بهمرور سوراخ
شده و از باال خشک میشوند ،براﯾنباورند که اﯾننھالھا بهھيچوجه نمیتوانند ،جان بگيرند و
رﯾشه آنان نيز در قسمتھای سطحی زمين بهعلت عدم رطوبت کافی و نبود آب بهسرعت
خشک خواھند شد و اﯾنجاست که باز ناظر آزمون و خطای مجدد ھستيم .باﯾد ﯾکدوره
ھفتساله را صبر و بردباری داشته باشيم ،ھزﯾنهھای بسيار کنيم ،نيروی فراوان بهکار برﯾم و
درنھاﯾت ،حاصل کار صفر باشد .از اﯾننھالھا قبلاز انقالب نيز استفاده شد؛ اما ھيچ نتيجهای
دربرنداشت؛ بنابراﯾن فعال و در کوتاهمدت ،مالچپاشی و بيابانزداﯾی را ِهحل ميانهایست که
میتواند از مصاعب و درد و رنج خوزستانیھا و ساﯾر نقاط مرزی تا اندازهای بکاھد اما به دوستان
و برنامهرﯾزان ھشدار میدھيم که ھيچکدام از اﯾناقدامات نمیتواند اساسی باشد .ما باﯾد خود
را برای ﯾک دوره طوالنی از اﯾنرﯾزگردھا آماده کنيم .در آمرﯾکا با اﯾنھمه بودجه ،چاره نجات
بعضیاز نقاط آمرﯾکا را تخليه ساکنين آن دانستهاند؛ اسکان آنان در محيطھاﯾی که مناسب کار و
فعاليت باشد و آغاز ﯾک زندگی جدﯾد .بهنظر میرسد با اﯾجاد سدھای فراوان غيرمفيد و عدم
استفاده بھينه از آب ﯾا بهاصطالح مدﯾرﯾت مصرف آب و اﯾجاد سدھای جدﯾد توسط ھمساﯾگان ما
چون ترکيه و افغانستان و در کنار آن خشکشدن رودخانهھای مھم اﯾران چون زاﯾندهرود ،کارون،
مارون ،اروميه و ساﯾر رودخانهھا ،باﯾد متاسفانه ناظر وسعت بيشتر مناطق رﯾزگرددار و آلوده مثل
خوزستان باشيم .اميدوارﯾم با بسيج مردمی و فراخوانی کارشناسان زبده و کشاورزان باسابقه
که تجربيات زﯾادی دراﯾنزمينه دارند ،تا دﯾرنشده اقدام الزم و موثر را معمول دارﯾم تا در آﯾنده
حسرت چنين روزھاﯾی را نخورﯾم.

٣٧

 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦روزنامه جھان صنعت

افزاﯾش قيمت آجيل شب عيد
صفحه کشاورزی و بازرگانی:
باشگاه خبرنگاران -نوسان نرخ ارز طی روزھای اخير پيامدھای بسياری را در بازارھای گوناگون به
ھمراه داشته است .بازار آجيل و خشکبار نيز بیتاثير از اﯾن نوسانھا نبوده بهطوریکه به گفته
رﯾيس اتحادﯾه آجيل و خشکبار مشھد ،نوسان نرخ ارز ،قيمت پسته و تخمه آفتابگردان را تا حدی
افزاﯾش داده است .اﯾن در حالی است که ممنوعيت واردات بادام ھندی توسط وزارت جھاد
کشاورزی نيز پدﯾده شوم قاچاق را به ھمراه داشته است.
عليرضا ارزانیممقانی با بيان اﯾنکه کمبودی در بحث آجيل و خشکبار شب عيد ندارﯾم ،افزود:
البته با توجه به نوسان نرخ ارز ،قيمت برخی از اقالم صادراتی و وارداتی دستخوش تغيير و
تحوالتی در بازار قرار گرفته اما با توجه به وضعيت توليد پيشبينی میشود در اﯾام پاﯾانی سال
اقالم آجيل و خشکبار تنھا نوسان جزﯾی در بازار داشته باشد.
وی ھمچنين در واکنش به ممنوعيت واردات بادام ھندی تصرﯾح کرد :با توجه به ممنوعيت واردات
بادام ھندی در اﯾام پاﯾانی سال ،کمبود و افزاﯾش قيمت امری طبيعی است.

٣٨

 ٢٧بھمن  - ١٣٩٦قانون

وزﯾر صنعت :انبارھا ُپر است
با تشکيل جلسه ستاد تنظيم بازار برای شب عيد ،کاالھای اساسی مردم به اندازه کافی در
انبارھای کشور ذخيره سازی شده و جای ھيچ نگرانی نيست.
قانون -وزﯾر صنعت ،معدن تجارت گفت :با تشکيل جلسه ستاد تنظيم بازار برای شب عيد،
کاالھای اساسی مردم به اندازه کافی در انبارھای کشور ذخيره سازی شده و جای ھيچ نگرانی
نيست .به گزارش قانون به نقل از تسنيم ،محمد شرﯾعتمداری گفت :تمام نيازھای کشوروﯾژه
اﯾام عيد مردم دﯾده شده و با خرﯾد از توليدکنندگان و به نقاط مختلف کشور حمل و درزمان
مشخصی که از سوی اتحادﯾه ھا واصناف اعالم خواھد شد ،توزﯾع می شود .وی با بيان اﯾنکه
فروشگاهھای بھاره در برخی شھرھا از سوی اتاق ھای اصناف برپا می شود  ,افزود  :سازمان
تعزﯾرات برای نظارت بيشتر بر کاال و خدمات از  ١٥اسفند تا پاﯾان فروردﯾن فعاليت خواھند
داشت .وزﯾرصنعت ،معدن وتجارت در ادامه از تشکيل کميته نظارت بر سفرھای مردم در اﯾام نوروز
زﯾر نظر سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری خبر داد و گفت :مناطق پر مھمانپذﯾر مورد توجه
جدی اﯾن سازمان است .شرﯾعتمداری گفت :وزارت جھاد کشاورزی ھم اطمينان داده کاالھای
اساسی مردم در انبار ذخيره شده و ھيچ نگرانی برای کاالھای اساسی مورد نياز مردم مانند
ميوه وجود ندارد .وزﯾرصنعت ومعدن وتجارت کشور درباره اﯾنکه نوسانات نرخ ارز چه تاثير بر
واحدھای توليدی ،صنعتی کشور در امر صادرات خواھد داشت ،گفت :که باوجود نوسانات نرخ ارز،
امر توليد و صادرات کشور ،از ثبات نرخ ارز و تغييرات منطقی و قابل پيشبينی بھره
میبرند .شرﯾعتمداری ادامه داد ،واحدھای توليدی وصنعتی از تغييرات غيرمنطقی لطمه میبينند
و اﯾن واقعيتی غيرقابل انکار برای صنعت کشور است اما اتخاذ سياستھای کمککننده به حل
مشکل را باﯾد مسئوالن ذﯾربط مطرح کنند .وی در خصوص نگرانی برخی واحدھای توليدی بوﯾژه
در امر صادرات ،گفت :دولت سياستھاﯾی در اﯾن زمينه اتخاذ کرده و به اطالع مردم خواھد رسيد
و مسير را طی خواھيم کرد و انشاءﷲ به منافع ملی اﯾران ھيچگونه لطمهای وارد نشود .وزﯾر
صنعت ،معدن وتجارت ،ﯾکی از مشکالت کشور را صحبت کردن افراد در رابطه با مسائلی که در آن
تخصص کافی ندارند ،دانست و افزود :مسائل ارزی را باﯾد رئيس بانک مرکزی و ﯾا معاون اقتصادی
رئيسجمھور به استحضار مردم برسانند .شرﯾعتمداری ﯾادآورشد؛ حرف دستوری زدن با اقتصاد کار
خوبی نيست ،و تمام تالش بر اﯾن است که بازار از ثبات و آرامش برخوردار بوده و تغييرات قابل
پيشبينی و منطقی باشد.

٣٩

 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦ساﯾه
زورآزماﯾی دشوار با گرانیھا

تمھيدات دولت برای تنظيم بازار عيد ٩٧
دولت درحالی به استقبال تنظيم بازار عيد  ٩٧میرود که قيمت اکثر کاالھای اساسی با رشد
چشمگيری مواجه بوده و البته دولتمردان معتقدند ھيچ مشکلی دراﯾنزمينه پيش روی آنان وجود
ندارد .بهگزارش مھر ،حدود ﯾکماه به شب عيد باقیمانده و دولت درحالی برای تنظيم بازار
کاالھای اساسی تالش میکند که اﯾنروزھا بازار حال چندان خوبی ندارد و اغلب کاالھا با
افزاﯾش قيمتی چشمگير مواجه شدهاند .گوشت گوسفندی ،برنج و تخممرغ؛ ازجمله محصوالتی
ھستند که طی ماهھا و روزھای اخير با رشد قيمت مواجه بودند ضمن اﯾنکه طی اﯾنروزھا قيمت
مرغ نيز در بازار نسبتبه گذشته مقداری افزاﯾش ﯾافته است .برھميناساس ،قيمت برنج ھندی
طی بيشاز دوماه اخير حدود ٣٠درصد گران شده و تمام تدابير دولت برای کنترل بازار اﯾنمحصول
تاکنون ناکام مانده است.برنج خارجی ٣٠درصد گران شددرھمينزمينه محمد آقاطاھر؛ رئيس
اتحادﯾه بنکداران مواد غذاﯾی تھران درباره آخرﯾن وضعيت بازار برنج ھندی بابياناﯾنکه متاسفانه
حال حاضر آشفته است ،گفت :نوسانات قيمت دالر ﯾکیاز دالﯾل اﯾنمسئله است که
بازار در
ِ
خوشبختانه روز گذشته اخبار خوبی دراﯾنزمينه شنيدﯾم که نرخ دالر کاھشی شده و اميدوارﯾم
که تاثير اﯾنکاھش را بر روی قيمت مواد غذاﯾی وارداتی نيز مشاھده کنيم .وی بااشارهبهاﯾنکه
ظرف بيشاز دوماه اخير برنج ھندی حدود ٣٠درصد گران شده است ،افزود :درحال حاضر درھر
تناژ ،قيمت ھرکيلوگرم برنج ھندی ۶۴۵٠تومان است که اﯾنقيمت بسيار نامطلوبی است .آقاطاھر
ادامه داد :قيمت اعالمشده بهمقدار تناژ است و ھرچه تناژ باالتر برود قيمت مقداری کمتر
میشود؛ ولی اگر قيمت به مقدار کيلوگرم باشد قيمت مقداری باالتر میرود .بهعنوان مثال
ھماکنون نرخ ھر کيلوگرم برنج ھندی در ھرکيسه ١٠کيلوﯾی در عمدهفروشیھا  ۶۶٠٠تومان
است .وی درباره وضعيت تغيير قيمت ساﯾر برنجھای خارجی ازجمله برنج پاکستانی و اروگوئه نيز
گفت :افزاﯾش قيمت اﯾننوعبرنجھا بسيار اندک بود و اصال قابل ذکر نيست؛ برنج اﯾرانی ھم
ھيچگونه تغيير قيمتی نداشته است .آقاطاھر درباره اﯾنکه آﯾا پيشبينی میکنيد قيمت تا شب
عيد کاھش پيدا کند؟ اضافه کرد :اگر تغييراتی در واردات ،تعرفهھا و نرخ دالر اﯾجاد شود ،قيمت
باﯾد با کاھش ھمراه باشد.قيمت گوشت گوسفندی به ۴٣ھزارتومان رسيدﯾکیدﯾگراز اقالمی که
طی ھفتهھای اخير قيمت آن افزاﯾش ﯾافته ،گوشت گوسفندیست که هگفته علیاصغر ملکی؛
رئيس اتحادﯾه گوشت گوسفندی ھماکنون نرخ ھرکيلوگرم شقه بدون دنبه برای عرضه به
مصرفکنندگان بين  ۴٢تا ۴٣ھزارتومان است .درھمينزمينه ملکی درباره آخرﯾن وضعيت بازار
گوشت گوسفندی بابياناﯾنکه طی ١٠روز اخير ھيچگونه افزاﯾش قيمتی دراﯾنحوزه اتفاق نيفتاده
است ،افزود :دولت تمھيداتی را برای تنظيم بازار گوشت اتخاذ کرده و قرار است حجم واردات
افزاﯾش ﯾابد؛ ضمن اﯾنکه شراﯾط آبوھواﯾی مساعدتر میشود و دام به سھولت در دسترس قرار
میگيرد .وی بابياناﯾنکه قيمت ھرکيلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرفکننده بين  ۴٢تا
۴٣ھزارتومان است ،گفت :گاھی دربرخی مناطق بهدليل کسادی بازار ،محصول با نرخ کمتری ھم
عرضه میشود .رئيس اتحادﯾه گوشت گوسفندی ھمچنين از کاھش  ١٠٠٠تا ١۵٠٠تومانی قيمت
دام زنده خبر داد و افزود :اگر روند واردات تسھيل شود ما مشکلی دراﯾنزمينه نخواھيم داشت.
ملکی بابياناﯾنکه در اسفندماه نيز برهھای نو وارد بازار خواھند شد ،ادامه داد :از  ١٠الی
١۵اسفندماه عرضه برهھای نو به بازار افزاﯾش میﯾابد و شراﯾط مساعدتر خواھد شد .ھمچنين
طبق اعالم اتحادﯾه پرنده و ماھی قيمت مرغ آماده طبخ روز پنجشنبه ٢٦بھمنماه جاری در مراکز
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خردهفروشی به ٨٣٠٠تومان ،عمدهفروشی درب کشتارگاه ٧٤٠٠تومان و پخش ٧٥٥٠تومان
رسيد.
بازار ميوه ،شراﯾط مساعدتری داردبهنظر میرسد بازار ميوه نسبتبه ساﯾر اقالم ازشراﯾط بھتری
برخوردار است ،درھمينزمينه عليرضا متبحری؛ عضو ھيئتمدﯾره اتحادﯾه بارفروشان شراﯾط بازار
ميوه را مساعد اعالم و اضافه کرد :امسال توليد مرکبات ،سيب درختی و کيوی فراوان است و
برای شب عيد نيز مشکلی دراﯾنحوزه ندارﯾم .وی ادامه داد :ھماکنون در ميدان مرکزی ميوهوتره
بار قيمت ھرکيلوگرم پرتقال تامسون باکيفيت حدود ٢٠٠٠تومان ،پرتقال تامسون جنوب باکيفيت
حدود ۴٠٠٠تومان ،کيوی حدود ٣٠٠٠تومان و سيب درختی بسته به نوع و کيفيت آن بين  ١٠٠٠تا
۴٠٠٠تومان است .متبحری افزود :فقط قيمت موز باالرفته که دليل آن نيز نوسانات قيمت ارز،
افزاﯾش تعرفه واردات ازسوی دولت و کاھش توليد در کشور فليپين است .وی قيمت ھرکيلوگرم
موز را درحال حاضر حدود  ۵۵٠٠تومان اعالم کرد.تمھيدات دولت برای تنظيم بازار عيد ٩٧
دراﯾنشراﯾط باﯾد دﯾد دولت چه تدابيری را برای تنظيم بازار عيد  ٩٧اتخاذ میکند .البته مسئوالن
دولتی معتقدند مشکلی دراﯾنزمينه وجود ندارد و ھمهچيز طبق روال درحال برنامهرﯾزی و انجام
است .درھمينراستا حميد ورناصری؛ مدﯾرعامل شرکت پشتيبانی امور دام با بيان اﯾنکه شرکت
پشتيبانی امور دام اقدامات اساسی را برای تنظيم بازار گوشت قرمز ،مرغ و تخممرغ انجام داده
است ،اظھار داشت :ما برای ھمه استانھا سھميه تخصيص دادﯾم و اﯾنسھميهھا را نيز به
سراسر کشور ارسال کردﯾم .وی بااشارهبهاﯾنکه برنامه توزﯾع با قيمت مصوب به سراسر کشور
اعالم شده است ،افزود :ھمه متقاضيان ،فروشگاهھای زنجيرهای ،صنوف ،مراکز مصرف عمده
مانند ارتش ،تعاونیھای مصرف وزارتخانهھا و سازمانھا و غيره میتوانند مراجعه کنند و
بياناﯾنکه گوشت
اﯾنکاالھا را با قيمت مصوب درﯾافت کنند .مدﯾرعامل شرکت پشتيبانی امور دام با ِ
مرغ برای فروشگاهھا و مراکز اصلی عرضه۵٨٠٠ ،تومان و برای مصرفکننده نھاﯾی ۶٢٠٠تومان
درحال عرضه است ،گفت :گوشت گوسفندی بهصورت تازه درغرفهھای سازمان ميادﯾن و
فروشگاهھای زنجيرهای با قيمت مصوب درحال عرضه است ،گوشت منجمد گوساله نيز به وفور
به ھمه مراکز استانھا درسراسر کشور ارسال شده و به متقاضيان عرضه میشود .وی افزود:
الشه تازه گوسفندی با قيمت ٣٣ھزارتومان عرضه میشود؛ قيمت گوشت منجمد برزﯾلی را ھنوز
برای مصرفکننده نھائی اعالم نکردهاﯾم بهدليل اﯾنکه شراﯾط قيمتی دربازار مناسب است اما
قيمتی که ما عرضه میکنيم خيلی پاﯾينتر از نرخ بازار است.عرضه مرغ ،گوشت و تخممرغ بدون
محدودﯾت در سراسر کشورورناصری درباره اﯾنکه آﯾا حجم عرضه گوشت قرمز گرم و منجمد،
گوشت مرغ و تخممرغ در بازار مشخص شده است؟ اظھار داشت :ما دراﯾنزمينه ھيچ محدودﯾتی
برای حجم عرضه قائل نشدﯾم و اعالم کردﯾم متناسب با تقاضا عرضه صورت بگيرد .ورناصری
بااشارهبهاﯾنکه پيشازاﯾن ،توزﯾع تخممرغ را نيز برمبنای وارداتی که انجام میشد ،انجام
میدادﯾم ،اضافه کرد :خوشبختانه اخيرا خود شرکت پشتيبانی امور دام نيز حجم زﯾادی از اﯾن
محصول را وارد کرده ،محمولهھای شرکت از روز سه شنبه وارد کشور شده و به تمام
فروشگاهھای زنجيرهای ،غرفهھای سازمان ميادﯾن و صنوف اعالم آمادگی کردهاﯾم و درحال عرضه
به متقاضيان ھستيم .وی قيمت ھر شانه تخم مرغ وارداتی توزﯾعی توسط شرکت پشتيبانی امور
دام را ١٢ھزارو ۶٠٠تومان اعالم کرد .ورناصری درباره اﯾنکه آﯾا واردات تخممرغ توسط شرکت
پشتيبانی امور دام ادامه خواھد ﯾافت؟ گفت :ما حتما بهمنظور عرضه و ذخيرهسازی اﯾنکار را
انجام خواھيم داد .وی درباره اﯾنکه ،اﯾنواردات از چه کشورھاﯾی انجام میشود ،افزود :از
کشورھای مختلفی اﯾن کار انجام می شود ،عمده واردات از ترکيه صورت میگيرد؛ اما درباره
کشورھای دﯾگر نيز ما درخواست داشتيم .از آسيای ميانه ،اوکراﯾن ،مجارستان و اسپانيا نيز
متقاضيانی ھستند و می خواھند واردات انجام دھند .ورناصری توضيح داد :قبال نيز واردات انجام
شده بود و ساﯾر واردکنندگانی که واردات میکردند درقالب قراردادھاﯾی که با شرکت پشتيبانی
امور دام منعقد کرده بودند ،محمولهھای خود را برای تنظيم بازار از طرﯾق اﯾن شرکت وارد مراکز
عرضه میکردند .ما زمانی که مشاھده کردﯾم حجم واردات مقداری کم است ،خود ما نيز درکنار
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ساﯾر واردکنندگان اقدام به واردات کردﯾم و چون توان واردات شرکت خيلی باالتر بود ،ما موفق
شدﯾم حجم زﯾادی از اﯾن محصول را وارد کشور کنيم.واردات ١٠ھزارتن تخممرغ توسط شرکت
پشتيبانی امور دامبرای تنظيم بازاراﯾنمقام مسئول دولتی درباره اﯾنکه چه ميزان تخممرغ وارد
کشور شده است ،افزود :ما در مرحله اول ١٠ھزارتن برنامه واردات دارﯾم .ورناصری بابياناﯾنکه
عرضه تخم وارداتی در فروشگاهھای زنجيرهای ،غرفه ميادﯾن و ...آغاز شده است ،گفت :عرضه
گوشت در بازار مدت زﯾادی است که انجام میشود و درھيچ مقطعی قطع نشده است ،عرضه
تخم مرغ نيز حدود ﯾکماهونيم است که متناسب با شراﯾط بازار و نوساناتی که وجود داشته،
انجام میشود و درحال حاضر حجم عرضه آن را بهدليل شراﯾطی که وجود دارد ،افزاﯾش دادهاﯾم.
وی اضافه کرد :عرضه مرغ را بهتازگی آغاز کردهاﯾم و ازھفته قبل به ھمه استانھا برنامه توزﯾع را
اعالم کردهاﯾم؛ بهدليل اﯾنکه تاکنون شراﯾط قيمتی اﯾن کاال مناسب بود و نوسانی دراﯾنزمينه
نداشتيم ،البته االن نيز وضعيت مساعد است.واردات گوشت قرمز با ارز مبادلهای
ورناصری درباره مباحث مطرح شده مبنیبراﯾنکه افزاﯾش قيمت ارز باعث شده مشکالتی در
واردات گوشت قرمز به وجود بياﯾد ،ادامه داد :واردات گوشت گوسفندی با ارز مبادلهای انجام
میگيرد؛ بنابراﯾن دولت اجازه نداد نوساناتی که درقيمت ارز رخ میدھد تاثيری بر بازار گوشت
گوسفندی داشته باشد ،بهھميندليل است که نرخ ٣٣تومان اﯾن نوع گوشت ھمچنان ثابت مانده
است .وی تاکيد کرد :بنابراﯾن نوسانات قيمت ارز نقشی در اﯾن موضوع نداشته و حداقل دربازار
اعمال نشده است اگر ھم اتفاقی افتاده ،مابهالتفاوتی بوده که دولت آن را پرداخت کرده و وزارت
جھاد کشاورزی و شرکت پشتيبانی امور دام اجازه ندادند که التھابات بازار ارز تاثيری بر قيمت
مصرفکننده داشته باشد و مصرفکنندگان آسيب ببينند .ورناصری بابياناﯾنکه عرضه اﯾن کاالھا در
بازار با توجه به فرارسيدن اﯾام عيد حتما ادامه خواھد ﯾافت ،تصرﯾح کرد :حتما ھم متناسب با
ميزان تقاضا ما ميزان عرضه را تنظيم خواھيم کرد.توزﯾع ٦٠ھزارتن برنجھمچنين ﯾزدان سيف؛
مدﯾرعامل شرکت بازرگانی دولتی اﯾران ضمن تشرﯾح برنامهھای اﯾنشرکت برای تنظيم بازار شب
عيد و توزﯾع کاالھاﯾی مانند برنج ،شکر ،کره و روغن اظھارداشت :ما برای تنظيم بازار شب عيد
قرﯾب به ٦٠ھزارتن برنج توزﯾع میکنيم که در دومرحله توزﯾع خواھد شد و توزﯾع ٣٠ھزارتن آن
درمرحله نخست ابالغ شده است .وی با اشاره به اﯾنکه توزﯾع اﯾن کاال از ١٥بھمن آغاز میشود،
گفت :خانوارھا میتوانند از ٢٠بھمنماه برنج مورد نياز خود را از فروشگاهھای زنجيرهای درﯾافت
کنند .معاون وزﯾر جھاد کشاورزی ادامه داد :قيمت ھرکيلوگرم برنج ھندی ١١٢١؛ ٥٦٠٠تومان و
ھرکيسه ١٠کيلوﯾی ٥٦٠٠٠تومان ،برنج ھندی  prکيلوﯾی٢٦٠٠تومان و ھرکيسه ١٠کيلوﯾی آن
٢٦٠٠٠تومان و برنج تاﯾلندی ھومالی کيلوﯾی ٣٩٠٠تومان و ھرکيسه ١٠کيلوﯾی آن ٣٩٠٠٠تومان
است .مدﯾرعامل شرکت بازرگانی دولتی اﯾران بااشارهبهاﯾنکه امکان توزﯾع روغن فرآوریشده نيز
برای اﯾن شرکت فراھم است ،افزود :قرار است روغن را  ٥تا ١٠درصد زﯾر قيمت بازار عرضه کنيم.
سيف افزود :ھمچنين کره ١٠٠گرمی بستهبندی شده با قيمت ھرعدد ٢٧٢٠تومان عرضه
میشود .وی افزود :ھرکيلوگرم شکر نيز با قيمت ٢٧٢٢تومان برای اﯾن اﯾام توزﯾع میشود.
٦٠ھزارتن سيب و پرتقال برای شب عيد توزﯾع میشودعلی اوسط ھاشمی؛ مدﯾرعامل سازمان
مرکزی تعاون روستاﯾی نيز بااشارهبه ذخيرهسازی دو محصول سيب و پرتقال برای شب عيد،
گفت٢٠ :ھزارتن سيب و ٤٠ھزارتن پرتقال برای شب عيد ذخيرهسازی میشود .اﯾنمقام مسئول
افزود :تاکنون ١٩ھزار و ٢٢٢تن سيب خرﯾداری شده است .وی با بيان اﯾنکه برای شب عيد پرتقال
تامسون و والنسيا ذخيرهسازی میشود ،اضافه کرد :برداشت پرتقال والنسيا بهتازگی آغاز شده
و پرتقال تامسون نيز حدود ٢٧ھزارتن از ٢٩ھزار و ٧٠٠کيلوگرم تعيين شده؛ خرﯾداری شده است.
ھاشمی افزود :ھماکنون درمرحله حمل و انتقال ميوهھای خرﯾداری شده به استانھای کشور
ھستيم وسعی میکنيم تا ١٥اسفند ماه محمولهھای مذکور را به استانھای کشور انتقال
دھيم .وی بابياناﯾنکه از  ٢٠اسفند عرضه ميوهھای ذخيرهشده دربازار آغاز میشود ،گفت :تعيين
قيمتھا بهروز خواھد بود .ھاشمی ادامه داد :تمامی غرفهھای ميادﯾن ميوه و تره بار ،سهھزار

٤٢

فروشگاه سازمان مرکزی تعاون روستاﯾی و ھمچنين بخش خصوصی در توزﯾع اﯾن ميوهھا با ما
ھمکاری خواھند کرد.

٤٣

 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦روزنامه جھان صنعت

وزﯾر صنعت خبر داد؛
ا تشکيل جلسه ستاد تنظيم بازار برای شب عيد ،کاالھای اساسی مردم به اندازه کافی در
انبارھای کشور ذخيرهسازی شده و جای ھيچ نگرانیای نيست .وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت با
بيان اﯾن مطلب گفت :تمام نيازھای کشور وﯾژه اﯾام عيد مردم دﯾده شده و با خرﯾد از توليدکنندگان
و به نقاط مختلف کشور حمل و در زمان مشخصی که از سوی اتحادﯾهھا و اصناف اعالم خواھد
شد ،توزﯾع میشود.
محمد شرﯾعتمداری با بيان اﯾنکه فروشگاهھای بھاره در برخی شھرھا از سوی اتاقھای اصناف
برپا میشود ،افزود :سازمان تعزﯾرات برای نظارت بيشتر بر کاال و خدمات از  ١٥اسفند تا پاﯾان
فروردﯾن فعاليت خواھد داشت .وزﯾرصنعت ،معدن و تجارت در ادامه از تشکيل کميته نظارت بر
سفرھای مردم در اﯾام نوروز زﯾر نظر سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری خبر داد و گفت :مناطق
پرمھمانپذﯾر مورد توجه جدی اﯾن سازمان است .شرﯾعتمداری گفت :وزارت جھاد کشاورزی ھم
اطمينان داده کاالھای اساسی مردم در انبار ذخيره شده و ھيچ نگرانیای برای کاالھای
اساسی مورد نياز مردم مانند ميوه وجود ندارد.
وزﯾرصنعت ،معدن و تجارت کشور ھمچنين درباره اﯾنکه نوسانات نرخ ارز چه تاثيری بر واحدھای
توليدی ،صنعتی کشور در امر صادرات خواھد داشت ،به تسنيم گفت :باوجود نوسانات نرخ ارز،
امر توليد و صادرات کشور ،از ثبات نرخ ارز و تغييرات منطقی و قابل پيشبينی بھره میبرند.
شرﯾعتمداری ادامه داد :واحدھای توليدی و صنعتی از تغييرات غيرمنطقی لطمه میبينند و اﯾن
واقعيتی غيرقابل انکار برای صنعت کشور است اما اتخاذ سياستھای کمککننده به حل مشکل
را باﯾد مسووالن ذیربط مطرح کنند .وی ﯾادآور شد :حرف دستوری زدن با اقتصاد کار خوبی
نيست و تمام تالش بر اﯾن است که بازار از ثبات و آرامش برخوردار بوده و تغييرات قابل پيشبينی
و منطقی باشد.

٤٤

 ٢٨بھمن  - ١٣٩٦عصر اقتصاد

مخل تأمين برنج بازار شب عيد
صنف طلبکار رزازُ ،
ساناز بردبار
عصراقتصاد :حدود ﯾک ماھی به پاﯾان سال باقی مانده است و دولت طی ماهھای اخير با آزاد
کردن واردات برنج سعی در متعادل کردن بازار اﯾن محصول داشته است .رئيس تعاونی توليد
کنندگان مواد غذاﯾی در گفتگو با عصراقتصاد با تاکيد به اﯾنکه قيمت برنج داخلی به ﯾکباره افزاﯾش
زﯾادی پيدا کرده بود ،گفت :در اﯾن خصوص وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصميم گرفت تا قيمتھا
را به صورت ھدفمند کنترل و مدﯾرﯾت کند .مھدی کرﯾمی تفرشی با عنوان اﯾنکه قطعا برنج جزو
ماﯾحتاج اصلی خانوار است ،افزود :واردات برنج به صورت محدود تا اطالع ثانوی آزاد شده تا قيمت
اﯾن محصول کاھش ﯾابد .مشاور عالی انجمن علوم و صناﯾع غذاﯾی اﯾران ادامه داد :مطمئنا در
زمان مناسب که قيمت ھا تعادل پيدا کرده است ،مجددا برای حماﯾت از توليد داخلی واردات برنج
خارجی محدود خواھد شد «.آزاد شدن ثبت سفارش به درخواست وزﯾر جھاد کشاورزی آزاد
شدن ثبت سفارش واردات برنج در حالی صورت گرفت که محمود حجتی وزﯾر جھاد کشاورزی در
 ٤آذرماه  ٩٦عليرغم آزاد شدن واردات برنج براساس بخشنامه دولت از ابتدی آذر  ،٩٦طی نامهای
به محمد شرﯾعتمداری وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت خواستار توقف سرﯾع ثبت سفارش شد،
حجتی در اﯾن نامه آورده بود با توجه به واردات بیروﯾه بيش از ﯾک ميليون تن برنج در پنج ماھه
اول سال جاری )که بيش از نياز مصرف داخلی ساالنه( و ھمچنين به دليل رکود بازار برنج داخلی
 خواھشمند است دستور فرماﯾيد تا اطالع ثانوی از ثبت جدﯾد برای واردات برنج ممانعتشود .پس از اﯾن ماجرا گمرک جمھوری اسالمی اﯾران در بخشنامه ای مدﯾران گمرکات اجراﯾی
ضوابط چھار گانه ای را برای واردات برنج ابالغ کرد که بر اساس آن ثبت سفارش و واردات از ﯾکم
بھمن  ٩۶تا  ٣١خرداد  ٩٧مجاز شمرده شد  ،ضمن اﯾنکه ثبت سفارش تمام محموله ھای برنج
سه ماھه و حداکثر برای ﯾک ماه قابل تمدﯾد است .بر اساس بخشنامه گمرک محمولهھای
وارداتی باﯾد حداکثر تا شامگاه  ٣١تير ماه  ٩٧وارد و ترخيص قطعی گردد ،ھمچنين حداکثر مھلت
اعتبار ثبت سفارش ورقات اسنادی ،اعتبار اسنادی و حوالهھای ارزی تا تارﯾخ  ٣١تير  ٩٧خواھد
بود و ترخيص و واردات برنج بعد از  ٣١تير  ٩٧تحت ھيچ عنوان امکان پذﯾر نيست .دالالن برنج
پرسودترﯾن قشر از ممنوعيت واردات ﯾکی از مھمترﯾن موضوعاتی که دولت برای کنترل قيمت برنج
در بازار اجرا کرد خرﯾد برنج از شاليکار و نرخ توافقی بود .اما اغلب شاليکاران برای تسرﯾع در نقد
شدن محصول خود اقدام به فروش محصوالت پيش از درو به دالالن می کنند .دولت به شدت به
دنبال حفظ منافع مردم و کنترل قيمت برنج در زمان افزاﯾش تقاضا و خصوصا بازار شب عيد است،
اما آنچه بيشترﯾن تاثير را در اﯾن برھه از زمان بر قيمت برنج داخلی می گذارد ،انبار شدن کاال در
دوره ممنوعيت ثبت سفارش و واردات و در نتيجه کاھش عرضه نسبت به تقاضا و بازی دالالن
برنج با قيمت ھا است .گرچه توقع توليدکنندگان برنج داخلی مبنی بر ادامه ممنوعيت ثبت
سفارش توقع نابجاﯾی نيست و به نوعی حماﯾت از محصول داخلی است .اما وظيفه صنف
توليدکننده ھر کاالﯾی حفظ ثبات در بازارھای داخلی و توازن ميان عرضه و تقاضا است و در
صورتيکه توليدکننده داخلی توان برقراری اﯾن توازن بين توليد و عرضه را نداشته باشد دولت برای
کنترل قيمت ھا و کوتاه کردن دست دالل از تعيين قيمت ناچار به باز کردن واردات است .انتقاد
مجلس از باز شدن ثبت سفارش واردات برنج موضوع باز شدن ثبت سفارش برنج با انتقاد برخی
٤٥

نماﯾندگان نيز ھمراه بوده است .نماﯾنده مردم لنگرود در تذکری به وزﯾر کشاورزی نسبت به واردات
برنج انتقاد کرده بود .در پاﯾان جلسه علنی ﯾکم بھمن ماه در مجلس شورای اسالمی ،مھرداد
الھوتی نماﯾنده مردم لنگرود در تذکری گفت :نياز برنج کشور ما ساالنه  ۵٠٠ھزار تن است .وزارت
جھاد کشاورزی با امروز ﯾک ميليون و  ۵٠٠ھزار تن وارد کرده است نماﯾنده مردم لنگرود گفت :ما
خدمت آقای حجتی رسيدﯾم و اﯾشان گفتند حرف شما درست است اما من تحت فشار
ھستم .وی اظھارداشت :آقای شرﯾعتمداری وزﯾر صنعت معدن تجارت به بنده گفت آقای حجتی
ظرف ﯾک ھفته  ٢نامه به من داده است .در ﯾک نامه نوشته شده است برنج وارد کنيد و در نامه
دﯾگر نوشته شده است برنج وارد نشود .رئيس انجمن برنج نيز با اشاره به آزاد شدن ثبت
سفارش واردات اﯾن کاال ،گفت :فرآﯾند انجام واردات و ورود برنج به بازار داخلی ،حدود  ۶ماه زمان
می برد .البته جميل عليزاده شاﯾق با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج،
اظھارداشت:اصال مھم نيست که واردات چه زمانی انجام شود ،نکته مھم اﯾن است که ميزان
واردات از سقف نياز باالتر نرود و به اندازه نياز انجام شود .دبيرانجمن برنج کشور تصرﯾح کرد :حتی
اگر واردات در فصل برداشت انجام شود مشکلی ندارد اما برای اﯾنکه کشاورزان از نظر روانی
آسيبی نبينند ،اﯾن مساله نباﯾد علنی شود .شاﯾق در بخش دﯾگری از سخنان خود با اشاره به
خرﯾد توافقی برنج توسط وزارت جھاد کشاورزی ،افزود :اﯾن حرکت وزارت جھاد کشاورزی بازار را
تکان داده و خرﯾد و فروش برنج اﯾرانی شروع شده و دﯾگر اﯾن نگرانی وجود ندارد که برنج در
انبارھا بماند .وی گفت :اميدوارﯾم تا اسفندماه که ھمه برای کشت بعدی آماده میشوند دﯾگر
برنجی ھم در انبارھا نمانده باشد .بنا بر اﯾن گزارش ھمچنين شرکت بازرگانی دولتی اﯾران از
تدارک عرضه  ۶٠ھزار تن برنج برای شب عيد در دو مرحله خبر داد .مدﯾر عامل شرکت بازرگانی
دولتی اﯾران درباره قيمت برنجھای تنظيم بازاری گفته که در اﯾن طرح برنج ھندی  ١١٢١به قيمت
 ٥٦٠٠تومان و ھر کيسه  ١٠کيلوگرمی آن  ٥٦ھزار توان ،نوع دﯾگری از برنج ھندی نيز به قيمت
ھر کيلوگرم  ٢٦٠٠تومان و ھر کيسه آن  ٢٦ھزار تومان و برنج تاﯾلندی ھومالی به قيمت ھر
کيلوگرم  ٣٩٠٠تومان و در ھر کيسه  ١٠کيلوﯾی  ٣٩ھزار تومان به فورش میرسد .حال باﯾد دﯾد
با نزدﯾک شدن به سال جدﯾد و افزاﯾش تقاضا ،آﯾا در اﯾن حوزه با کمبود عرضه مواجه خواھيم شد
ﯾا خير ،البته موضوع توليد برنج داخلی و عرضه اﯾن محصوالت ھمچنان در ھاله ای از ابھام است و
برنجکاران کشور به بازار فروش محصوالت خود اطمينان ندارند.

٤٦

 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦نسل فردا

دولت به واردکنندگان گوشت ،ﯾارانه میدھد
تسنيم :علی اصغر ملکی ،رئيس اتحادﯾه گوشت گوسفندی گفت :نزدﯾک شدن به روزھای
پاﯾانی سال ،افزاﯾش مصرف پروتئين در فصل زمستان ،اتمام ذخاﯾر دام و خروج غيرمجاز دام،
ناشی از نوسان نرخ ارز در ھفتهھای اخير ھمگی دست به دست ھم داده و قيمت دام زنده را با
نوساناتی روبه رو کرده که اﯾن امر در گرانی گوشت قرمز نيز تاثير گذاشته است .وی بيان کرد :با
توجه به نوسان نرخ ارز ،ميزان واردات گوشت تا حدی کاھش ﯾافته است که قرار شده دولت
ﯾارانهای به منظور جلوگيری از التھاب بازار در نظر بگيرد؛ چرا که افزاﯾش قيمت ارز اختاللھاﯾی در
بازار اﯾجاد کرده است .وی وضعيت کنونی تقاضا را عادی تلقی کرد .

٤٧

 ٢٦بھمن  - ١٣٩٦روزنامه خراسان

جزئيات برنامه ھای تنظيم بازار شب عيد
جزئيات برنامه ھای تنظيم بازار شب عيد
ھادی محمدی  -وزﯾران صنعت و جھادکشاورزی برنامه ھای دولت برای تنظيم بازار شب عيد را
تشرﯾح کردند.محمد شرﯾعتمداری ،وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت در حاشيه جلسه ھيئت دولت در
جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظيم بازار در دوشنبه شب ،گفت :به منظور
ھماھنگی الزم نھادھای مختلف که در آستانه نوروز بر کار توزﯾع کاال و خدمات در تعطيالت نظارت
دارند ،شب گذشته جلسه ستاد تنظيم بازار برگزار شد و در اﯾن جلسه وزارت صنعت و جھاد
کشاورزی گزارش ھای خود را درباره تامين اقالم مختلف از جمله مرکبات وﯾژه نوروز ارائه دادند.وی
تصرﯾح کرد :سازمان ھای نظارتی تحت نظارت ستاد تنظيم بازار مانند سازمان حماﯾت از مصرف
کنندگان و توليدکنندگان و نيز تعزﯾرات حکومتی خود را برای نظارت آماده کرده و گروه ھای وﯾژه ای
تدارک دﯾده اند  .اﯾن نظارتھا از نيمه اسفند ماه آغاز می شود و تا نيمه فروردﯾن ادامه پيدا
میکند و مردم میتوانند تخلفات را گزارش دھند تا با تخلفات احتمالی برخورد شود.وزﯾر صنعت،
معدن و تجارت تصرﯾح کرد :سازمان ھای مربوط به وزارت جھاد کشاورزی نيز با کمک اتاق اصناف
تالش می کنند تا برای راه اندازی فروشگاه ھای بھاره اقدامات الزم را انجام دھند.وزﯾر صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد :در حوزه تامين نيازھای گردشگری ،سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری
مقدمات خوبی را فراھم کرده و کميته اجراﯾی الزم را برای ھماھنگی ارائه خدمات تشکيل داده
است و وزارت راه نيز ھماھنگیھای الزم را انجام داده تا برای حمل و نقل جادهای ،رﯾلی و
ھواﯾی شراﯾط مطلوبی را فراھم و مردم با کمترﯾن دغدغه شروع سال جدﯾد را سپری کنند.
حجتی  :نگرانی برای ميوه شب عيد وجود ندارد
محمود حجتی وزﯾر جھاد کشاورزی نيز در حاشيه جلسه ھيئت دولت ،با بيان اﯾن که درباره ميوه
شب عيد ھيچ گونه نگرانی وجود ندارد ،افزود :بخش عمدهای از ميوه مورد نياز منتقل شده و
بخش دﯾگر آن نيز در استانھا در حال انتقال است.وزﯾر جھاد کشاورزی ھمچنين با بيان اﯾن که
اميدوارﯾم تا آخر سال  ٢٨٠ھزار ھکتار سيستم آبياری نوﯾن در مزارع راهاندازی شود ،افزود:
راندمان بھرهوری از آب که در سال  ،٩٢حدود  ٣٧درصد بود در سال  ٩٥به  ٤٤درصد رسيده است
ﯾعنی نزدﯾک به  ٧درصد بھرهوری در مصرف آب داشتيم.

٤٨

 ٢٧بھمن  - ١٣٩٦روزنامه کيھان
دبير انجمن صناﯾع لبنی:

خبری از توزﯾع شير مدارس نيست
دبير انجمن صناﯾع لبنی گفت ٢٠٠ :ميليارد تومان برای توزﯾع شير مدارس در سال تحصيلی جاری
بودجه در نظر گرفته شده بود که تأمين نشده و به ھمين دليل خبری از توزﯾع شير در مدارس
نيست.

رضا باکری در گفتوگو با خبرگزاری فارس ،در پاسخ به اﯾن سؤال که وضعيت شير مدارس در
سال تحصيلی جاری به کجا رسيد اظھار کرد ٢٠٠ :ميليارد تومان برای توزﯾع شير مدارس در سال
تحصيلی جاری بودجه در نظر گرفته شده بود که تأمين نشده است و به ھمين دليل خبری از
توزﯾع شير در مدارس نيست.
وی در مورد آخرﯾن وضعيت تعيين قيمت لبنيات به وﯾژه سه محصول پرمصرف اظھار کرد :سوم
بھمنماه ستاد تنظيم بازار مصوبهای را داده بود که به لبنيات ﯾارانه اختصاص ﯾابد ،اما با توجه به
اﯾنکه دولت فشارھای زﯾادی بابت کمبود بودجه و اختصاص ﯾارانه دارد ،اﯾن مصوبه را پس گرفتند.
ھفته گذشته قرار بود با وضعيت قيمت لبنيات در ستاد تنظيم بازار تصميمگيری و نھاﯾی شود که
به دليل کثرت موضوعات به دستور جلسه نرسيد.
دبير انجمن صناﯾع لبنی بااشاره به اﯾنکه قيمت شيرخام بعد از دو سال باالخره به قيمت اصلی
خود رسيد ،افزود :طبق آخرﯾن تصميمات قيمت ھر کيلوگرم شير خام درجه ﯾک که ميزان باکتری
آن زﯾر ﯾک ميليون باشد  ١٤٤٠تومان و باالی ﯾک ميليون باکتری  ١٣٢٠تومان توسط کارخانجات
خرﯾداری خواھد شد.
باکری در مورد آخرﯾن قيمت محصوالت پرمصرف لبنی از جمله ماست و پنير گفت :سازمان حماﯾت
کار کارشناسی خود را انجام داده و آن را به ستاد تنظيم بازار تقدﯾم کرده است و باﯾد منتظر بود و
دﯾد که چه تصميمی برای تغيير قيمت گرفته میشود.
وی از اختصاص  ١٨٠ميليارد تومان بودجه به آموزش و پرورش برای پرداخت بدھی کارخانجات
لبنی خبر داد و تصرﯾح کرد :اﯾن پول چند روز گذشته به آموزش و پرورش داده شد تا بدھی شير
مدارس از سال گذشته تسوﯾه شود.
گفتنی است ،به دليل افزاﯾش قيمت نھادهھای مصرفی دامداران نسبت به پاﯾين بودن قيمت
شيرخام اعتراض کرده و نامهای به ستاد تنظيم بازار و وزارت جھاد کشاورزی ارسال کردهاند،
درعينحال کارخانجات لبنی خواستار افزاﯾش قيمت محصوالت پرمصرف ازجمله ماست ،پنير و کره
ھستند ،اما تعيين قيمت نھاﯾی به ستاد تنظيم بازار واگذار شده است.

٤٩

 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦عصر اقتصاد

مرگ پرندگان مھاجر بر اثر آنفلوانزای پرندگان در استان گيالن
رئيس مرکز مدﯾرﯾت بيماریھای واگير وزارت بھداشت با تاﯾيد تلفات تعدادی از پرندگان مھاجر
وحشی در ﯾکی از تاالبھای استان گيالن بر اثر آنفلوانزای پرندگان گفت :نوع وﯾروس آنفلوآنزای
اﯾجادکننده اﯾن طغيان  ٦N٥Hاست که با وﯾروس قبلی متفاوت است ولی تاکنون ھيچ مورد
ابتالی انسانی در کشور نداشته است .محمدمھدی گوﯾا روز چھارشنبه افزود :ظرف ﯾکی دو
سال گذشته وﯾروس آنفلوآنزای پرندگان از نوع  ٨N٥Hدر بين تعدادی زﯾادی از مرغداریھا در
استان ھای مختلف کشور شاﯾع شده و باعث تلفات قابل توجه و خسارات اقتصادی سنگينی بر
آنھا شده بود.
رئيس مرکز مدﯾرﯾت بيماری ھای واگير وزارت بھداشت افزود :آنچه ھم اکنون به آن اشاره شده،
تلفات تعدادی از پرندگان وحشی در ﯾکی از تاالبھای استان گيالن در ميان پرندگان مھاجر
وحشی است که بررسیھای آزماﯾشگاھی نوع وﯾروس آنفلوآنزای اﯾجادکننده اﯾن طغيان را
 ٦N٥Hاعالم کرده که با وﯾروس قبلی متفاوت است.
وی درباره ابتالی انسانی به اﯾن وﯾروس توضيح داد :برخالف وﯾروس قبلی که تاکنون مورد ابتالی
انسانی از آن گزارش نشده است ،اﯾن وﯾروس در انسان ھم اﯾجاد بيماری کرده است ،البته اﯾن
ابتال فقط در کشور چين و آن ھم به تعداد محدود بوده است.
گوﯾا گفت :قدرت بيماری زاﯾی آن شدﯾدتر از نوع وﯾروس قبلی است ،البته تاکنون موردی از اﯾن
بيماری در انسان در ھيچ کشور دﯾگری جز چين مشاھده نشده است ،اما از آنجاﯾی که وﯾروس
سد انسانی را پشت سر گذاشته ،اﯾن احتمال وجود دارد که در کشورھای دﯾگر نيز بيماری
انسانی مشاھده شود و به ھمين طرﯾق با حساسيت خاصی به آن پرداخته میشود.
رئيس مرکز مدﯾرﯾت بيمارﯾھای واگير وزارت بھداشت تصرﯾح کرد :مھم آن است که نھاﯾت تالش
صورت پذﯾرد تا اﯾن طغيان در کوتاھترﯾن زمان ممکن خاموش شود و آثار آن در پرندگان و محيط از
بين برده شود ،برای اﯾن منظور اقدامات فوری توسط وزارت جھادکشاورزی ،سازمان دامپزشکی،
سازمان حفاظت محيط زﯾست و زﯾرمجموعه وزارت بھداشت صورت گرفته تا از چنين اتفاقی
جلوگيری شود.
گوﯾا گفت :تمام افرادی که طی اﯾن طغيان با پرندگان سر و کار داشتند و در امر جمع آوری و از
بين بردن الشهھای آنھا درگير عمليات بودند ،تحت مراقبت قرار گرفته ،واکسينه شدند و داروی
پيشگيری به آنھا داده شده است و خوشبختانه تاکنون ھيچکدام عالئم بيماری را نشان نداده
اند.
وی با اشاره به اﯾنکه کماکان اقدامات مراقبتی با دقت و شدت ھرچه تمام تر جرﯾان دارد،
خاطرنشان کرد :مردم از تماس و شکار پرندگان وحشی و ھمچنين خرﯾداری الشهھای پرندگان
وحشی خودداری کنند .منع :اﯾرنا
٥٠

 ٢٥بھمن  - ١٣٩٦روزنامه کسب و کار
»کسبوکار« ضرر اقتصادی شيوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را بررسی می کند

جوالن آنفلوآنزای پرندگان
آنفلوآنزای پرندگان در اﯾران ھر کاری خواست ،کرد .اﯾن جمله را ﯾک مرغدار باسابقه از
استانھاﯾی که پيک آنفلوآنزا در آنھا اتفاق افتاد ،میگوﯾد.

مجتبی کاوه به گزارش کسب وکار نيوز ،آنفلوآنزای پرندگان در اﯾران ھر کاری خواست ،کرد .اﯾن
جمله را ﯾک مرغدار باسابقه از استانھاﯾی که پيک آنفلوآنزا در آنھا اتفاق افتاد ،میگوﯾد .وقتی از
وی میپرسم سازمان دامپزشکی برای مقابله با آنفلوآنزا چه کمکی به مرغداران کرد ،میگوﯾد:
سازمان دامپزشکی با اکيپھاﯾش به مرغداریھا آمد و آزماﯾش گرفت و ھر جا اثری از آنفلوآنزا
دﯾد مرغھا را به خرج خود مرغدار معدوم کرد ،ھمين و ھمين .گفتهھای وی را مرغداران دﯾگری
ھم از سراسر اﯾران تاﯾيد میکنند .آنفلوآنزای فوق حاد حاال چند روزی است تغيير فاز داده و به
بيماری مھلکتری تبدﯾل شده است .سازمان دامپزشکی در ميان ﯾک بحران واقعی قرار گرفته و
سعی در کنترل اﯾن بيماری دارد ،ولی به نظر نمیرسد شانس موفقيت اﯾن سازمان چندان زﯾاد
باشد .اگر اﯾن واقعيت را در نظر بگيرﯾم که حدود نيمی از فارمھای مرغ تخمگذار کشور از بين رفته
و با بازگشت پرندگان مھاجر ضرﯾب شيوع بيماری حداقل روی کاغذ  -افزاﯾش بيشتری خواھد
داشت ،میتوان نتيجه گرفت که با وجود تجربه درگيری سال قبل با اﯾن بيماری ،متوليان حفاظت
از توليدات بخش طيور کشور نتوانستند در برابر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اقدامات موثری داشته
باشند و در برابر جوالن اﯾن بيماری تسليمشدهاند.
رئيس سازمان دامپزشکی :ھمه دستگاهھا ،تشکلھا و مرغداریھا باﯾد کمک کنند
رئيس سازمان دامپزشکی که حدود دو ماه پيش اﯾن مسئوليت را بر عھده گرفته است ،در آخرﯾن
اظھارات خود سعی کرده نگرانی از شيوع سوﯾه جدﯾد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را کمتر کند.
عليرضا رفيعیپور میگوﯾد :ھفته گذشته که از سوی محيطزﯾست اعالم شد بيش از ھزار قطعه
پرنده وحشی در پارک ملی بوجاقبندر کياشھر در استان گيالن تلف شدهاند ،ھمکاران ما
بالفاصله به آن منطقه مراجعه کردند و آزماﯾشات و نمونهبرداریھای الزم را برای شناساﯾی تحت
تيپ وﯾروس انجام دادند .متاسفانه اﯾن وﯾروس جدﯾد است .کاری که ھمکاران ما میتوانستند
انجام دھند ،اﯾن بود که منطقه آلوده را بالفاصله با کمک محيطزﯾست ،پس از جمعآوری و دفن
بھداشتی الشه پرندگان تلفشده ،سمپاشی کنند .در استانھای ھمجوار مانند مازندران و
گلستان؛ در مبادی ورودی تاالبھا ،پارکھای ملی اﯾن استانھای ساحلی که امکان دارد
پرندگان مھاجر وارد آن استانھا شوند و اﯾن وﯾروس را ھمراه خود بياورند ،ھمکاران ما مستقر
شدهاند .اﯾن مقام مسئول با اشاره به اﯾنکه به طور مرتب رصد ،پاﯾش و مراقبت شبانهروزی
صورت میگيرد ،گفت :دامپزشکی به تنھاﯾی با ھمين مسئوليت رصد و دﯾدهبانی نمیتواند ھمه
کار را انجام دھد .ھمه دستگاهھای عضو ستاد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان باﯾد ستاد اجراﯾی
باشند و در اجرا کمک کنند ،تشکلھا و صاحبان مرغداریھا ھم باﯾد کمک کنند.

٥١

سازمان دامپزشکی دﯾر وارد عمل شد
ﯾکی از فعاالن توليد تخممرغ درباره وضعيت پيشروی اﯾن صنعت به کسبوکار میگوﯾد :آنفلوآنزا
با سوﯾه قبلی در استان مرکزی و قم بيشترﯾن تلفات را تاکنون داشته و استانھای تھران و البرز
و استانھای شمالی ھم تلفات سنگينی داشتهاند .سوﯾه جدﯾد سرعت انتشار بيشتری دارد و
برای انسان خطرناکتر است .به اعتقاد من ،سازمان دامپزشکی تازه امسال اﯾن بيماری را جدی
گرفت و وقتی وارد عمل شده که کار از کار گذشته است .وی در پاسخ به اﯾن پرسش که چرا
مرغداران در کنترل شيوع بيماری موفق نبودهاند ،میگوﯾد :واقعاً نمیتوان در اﯾن مورد پاسخ
دقيقی داد چون مرغداران به دليل زﯾان سنگينی که سال گذشته کردند ،مواردی که موجب
شيوع بيماری میشد را رعاﯾت کردند .عدهای میگوﯾند برخی ھمکاران ما کملطفی کردند و
کيسھای مشکوک را بهموقع به سازمان دامپزشکی اعالم نکردند ،اما به نظر میرسد نزدﯾک
بودن مرغداریھا به ھم علت سرعت شيوع بيماری بوده و اﯾنکه سازمان دامپزشکی و مراکز
تحقيقی دامپزشکی ھم نتوانستند برای کنترل شيوع اﯾن بيماری کاری کنند و بسيار دﯾر وارد
عمل شدند .وی میافزاﯾد :دولت درباره بيماری آنفلوآنزا جدی نبود و تا زمانی که توليد تخممرغ
پاﯾين نيامد و قيمت باال نرفت ،کسی به فکر مبارزه جدی با اﯾن بيماری نيفتاد .به گفته وی ،با
گرم شدن ھوا اﯾن بيماری به تدرﯾج ضعيف و شيوع آن کمتر و کمتر میشود ،ولی آﯾا سازمان
دامپزشکی برای تکرار نشدن اپيدمی فکری خواھد کرد و آﯾا خسارت مرغداران پرداخت خواھد
شد؟

٥٢

 ٢٦بھمن  - ١٣٩٦روزنامه خراسان

مرغ و تخم مرغ ،دوباره پيشتاز گرانی ھا؛ ترمز لبنيات کشيده شد
مرغ و تخم مرغ ،دوباره پيشتاز گرانی ھا؛ ترمز لبنيات کشيده شد

در ھفته سوم بھمن  ،تخم مرغ با رشد  ١٢٫٥درصدی نسبت به ھفته مشابه ماه قبل به حدود
 ١٥ھزار و  ٨٠٠تومان در ھر شانه حدود دو کيلوﯾی رسيد .ميوه ھا و مرغ ھم جزو دﯾگر پيشتازان
در افزاﯾش قيمت بودند .بر اساس گزارش بانک مرکزی از قيمت اقالم اساسی در تھران ،لبنيات
ھم تنھا گروھی بود که با کاھش قيمت مواجه شده است .اﯾن موضوع بعد از برخورد با برخی
شرکت ھا رخ داد که قيمت محصوالت را بدون مجوز سازمان حماﯾت افزاﯾش داده بودند.

٥٣

 ٢٦بھمن  - ١٣٩٦روزنامه نشرﯾات جام جم
با وجود کشف الشه پرندگان مبتال به آنفلوآنزا ،گزارشی از ابتالی انسان به آنفلوآنزای پرندگان
منتشر نشده است

آنفلوآنزای پرندگان زمينگير شد!
آسمان اﯾران حاال خلوتتر از ھميشه است ،چرا که ھمين چند روز پيش فقط در پارک ملی بوجاق
کياشھر  ٢٠٠٠قطعه پرنده تلف شدند ،پرندهھاﯾی که از دامھای ھواﯾی منطقه و تير شکارچيان
رھا شده بودند حاال گرفتار آنفلوآنزای حاد شدهاند .آنفلوآنزای پرندگان موضوع تازهای نيست ،اما
رئيس محيطزﯾست شھر تھران از تلف شدن چند پرنده در حاشيه درﯾاچه چيتگر خبر میدھد و به
جامجم میگوﯾد پرندگان تلف شده درﯾاچه چيتگر مبتال به آنفلوآنزای حاد بودهاند.
به گزارش جامجم ،ھنوز گزارشی مبنی بر ابتالی انسان به آنفلوآنزای پرندگان در کشور منتشر
نشده ،اما شھروندان باﯾد نکات اﯾمنی را رعاﯾت کنند تا خطری آنھا را تھدﯾد نکند .وزارت بھداشت
نيز در اطالعيهای ھشدارھاﯾی در اﯾن باره داده است .پيش از اﯾنھا ھم آنفلوآنزا جان بسياری از
پرندگان را در اﯾران گرفته است .به گواه آمار سازمان دامپزشکی اﯾن سازمان درشش ماه دوم
امسال بالغ بر ٢٤ميليون پرنده را معدوم کرده که حدود  ١٩ميليون قطعه مرغ تخمگذار بوده است.
اما آنطور که محمد مھدی گوﯾا ،رئيس مرکز مدﯾرﯾت بيماریھای واگير وزارت بھداشت میگوﯾد:
وﯾروسی که حاال به جان پرندگان تاالب بوجاق افتاده با وﯾروسی که باعث تحميل خسارتھای
فراوان به مرغداریھای کشور شده ،تفاوت دارد .به گفته گوﯾا ،بررسیھای آزماﯾشگاھی درباره
پرندگان وحشی تاالب بوجاق نشان میدھد نوع وﯾروس آنفلوآنزای اﯾجادکننده اﯾن طغيان ٦N٥H
است که با وﯾروس قبلی متفاوت است؛ نکتهای که مدﯾرکل مبارزه با بيماریھای طيور سازمان
دامپزشکی نيز در گفتوگوﯾش با جامجم تکرار میکند .عليرضا اکبرشاھی میگوﯾد :از آذر سال
گذشته درگير بيماری آنفلوآنزای حاد پرندگان با سوﯾه  ٨N٥Hھستيم که اﯾن سوﯾه در بسياری از
کشورھای جھان در حال گسترش بوده و تلفات زﯾادی را بهوجود آورده است و کشورھای
ھمساﯾه نظير عراق ،افغانستان و عربستان ھم درگير اﯾن بيماری ھستند .اما آنطور که
اکبرشاھی میگوﯾد ،بيماری پرندگان کشف شده در درﯾاچه چيتگر ھم از نوع آنفلوآنزای حاد با
سوﯾه  ٨N٥Hاست .به اﯾن مفھوم که بيماری روﯾت شده در پرندگان شمال اﯾران ھمانی نيست
که در پرندگان تلف شده درﯾاچه چيتگر مشاھده شده است .جای نگرانی است ،جای نگرانی
نيست متفاوت بودن نوع سوﯾه آنفلوآنزای حاد پرندگان مشاھده شده در تھران و برخی از شھرھا
ھمچون کرمانشاه و اراک با آنفلوآنزای شاﯾع در بخشی از گيالن از اﯾن جھت باعث اميدواری
است که نشان میدھد اﯾن بيماری به طور گسترده در شھرھای اﯾران شاﯾع نشده و فعال فقط
محدود به ھمان منطقه از گيالن است .ھمين باعث میشود که چندان جای نگرانی نباشد ،اما
اﯾن بيماری خطرناک از جاﯾی میتواند منشأ نگرانی مھمتری باشد که بدانيم اﯾن سوﯾه از
آنفلوآنزای حاد شاﯾع شده در گيالن بسيار خطرناکتر از مورد قبلی است .آنطور که رئيس مرکز
مدﯾرﯾت بيماریھای واگير وزارت بھداشت میگوﯾد برخالف وﯾروس قبلی که تاکنون مورد ابتالی
انسانی از آن گزارش نشده ،اﯾن وﯾروس در انسان ھم اﯾجاد بيماری کرده است .و البته نکته
مھمتری که باﯾد در رابطه با اﯾن وﯾروس دانست اﯾنکه قدرت بيماریزاﯾی آن شدﯾدتر از نوع قبلی
است .محمدمھدی گوﯾا در اﯾن باره میگوﯾد :تاکنون موردی از اﯾن بيماری در انسان در ھيچ
کشور دﯾگری جز چين مشاھده نشده است ،اما چون وﯾروس سد انسانی را پشت سر گذاشته،
٥٤

احتمال دارد در کشورھای دﯾگر نيز بيماری انسانی مشاھده شود .ھر چند حرفھای عليرضا
اکبرشاھی در رابطه با مشاھده سوﯾه متفاوت آنفلوآنزای حاد پرندگان در تھران نشان دﯾگری
است بر اﯾنکه بيماری مشاھده شده در تھران ھم جای نگرانی دارد .او به جامجم میگوﯾد:
سوﯾهھای آنفلوآنزا دائما تغييرات ژنتيکی میدھد و ممکن است دو ﯾا سه سال بعد با ﯾک تغيير
امکان سراﯾت به انسان را پيدا کند .ﯾکی دﯾگر از نگرانیھای شھروندان که البته منشأ آن بيشتر
فضاھای مجازی است بر حذر داشتن مردم از خوردن تخم مرغ بوده است  .نکتهای که مدﯾرکل
مبارزه با بيماریھای طيور سازمان دامپزشکی ھم به آن واکنش نشان میدھد .اکبرشاھی
ادامه میدھد :مردم درباره مصرف مرغ و تخممرغ به ھيچ عنوان نگران نباشند ،چرا که اﯾن دسته
از محصوالت از کانال دامپزشکی خارج میشود ،گوشتی که در کشتارگاه بستهبندی شده ،مورد
تائيد دامپزشکی است ،لذا اﯾن دسته از محصوالت سالم بوده و مشکلی ندارد .کانونھاﯾی که
بيماری در آنھا شناساﯾی میشود ،طيور و تخمھاﯾشان معدوم شده و به ھيچ وجه وارد چرخه
مصرف نمیشود .پيشگيری به جای درمان آنچه از حجم اطالعات مسئوالن در وزارت بھداشت و
سازمان دامپزشکی و البته محيطزﯾست بر میآﯾد اﯾن که ھمه آنھا معتقدند میتوان در ھمين
ابتدا بيماری را کنترل کرد تا نگرانی از تبعات درمانی آن وجود نداشته باشد .رئيس مرکز مدﯾرﯾت
بيماریھای واگير وزارت بھداشت در گفتوگو با تسنيم معتقد است ،باﯾد نھاﯾت تالش صورت
پذﯾرد تا اﯾن طغيان در کوتاهترﯾن زمان ممکن کنترل شود و آثار آن در پرندگان و محيط از بين برود .از
سوی دﯾگر فرمانده ﯾگان حفاظت محيطزﯾست استان تھران با بيان اﯾنکه ورود پرندگان وحشی
توسط پرندهفروشان نيز باعث احتمال شيوع بيماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان میشود ،اعالم
کرد اخطارﯾهھای الزم به بازار پرندهفروشان داده شده است .نقی ميرزا کرﯾمی میگوﯾد در ھر
نقطهای از استان تھران بوﯾژه مناطق تاالبی ﯾا رودخانهای ،اگر بيش از پنج الشه پرنده به صورت
غير عادی وجود داشته باشد ،باﯾد اطالعرسانی به متوليان امر صورت گيرد؛ شکار پرندگان نيز تا
اطالع ثانوی ممنوع خواھد بود .کوروش ربيعی ،رئيس حيات وحش استان مازندران ھم از
پاﯾشھای شبانهروزی اﯾن سازمان در تاالبھای اﯾن استان خبر میدھد .او در گفتوگو با جامجم
میافزاﯾد :در پاﯾشھای مستمری که در سطح اﯾن استان صورت گرفته ھنوز نمونهای از اﯾن
بيماری دﯾده نشده است .اﯾن درحالی است که فاصله تاالبھای اﯾن استان و استان ھمجوار
بسيار کم است  .اما نکته جالب اﯾنکه بازار پرندگان فرﯾدونکنار ھمچنان با وجود شيوع بيماری
آنفلوآنزای حاد پرندگان فعال است .بازاری که سالھاست به نوعی قتلگاه پرندگان مھاجر است و
حتی با وجود شيوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در اﯾن منطقه از رونق نيفتاده است .به نظر میرسد
تنھا مرگ انسانھا به واسطه شيوع بيماری آنفلوآنزا در اﯾن منطقه باعث شود تا مسئوالن پا را از
صدور اخطارﯾه برای اﯾن بازار فراتر ببرند و حداقل چند روزی اﯾن بازار را تعطيل کنند ميثم
اسماعيلی جامعه

٥٥

 ٢٦بھمن  - ١٣٩٦ابتکار
سه الشه پرنده مبتال به وﯾروس آنفلوانزای فوق حاد در چيتگر تھران مشاھده شد

دوباره آنفلوآنزا در کمين پرندگان
گروه اﯾرانشھر :خبرھا حکاﯾت از آن دارد که »زنگ خطر« آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور به
صدا درآمده است .گرچه تا پيش از اﯾن نيز آنفوالنزای پرندگان مشاھده شده بود و حتی از آذرماه
امسال تا کنون اﯾن بيماری به معدومسازی  ٢۵ميليون قطعه مرغ منجر شده بود اما آنچه که زنگ
خطر را به صدا در آورده ،مشاھده سه الشه پرنده مبتال به وﯾروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در
چيتگر تھران است .اتفاقی که نگرانی از ابتالی انسان به اﯾن بيماری را شدت بخشيده است .با
اﯾن حال اما سيامک مسعودی ،رئيس گروه بيماریھای حيات وحش سازمان حفاظت
محيطزﯾست ،نوع آنفوالنزای اﯾن سه پرنده را برای انسان خطرناک نمیداند و میگوﯾد :نوع
وﯾروسی که در الشه پرندگان درﯾاچه چيتگر تھران مشاھده شده ھمان وﯾروسی است که سال
قبل ھم در کشور وجود داشته .با اﯾن حال اما نگرانی تنھا به سبب انتقال بيماری به انسان
نيست ،بلکه نوع آنفلوآنزاﯾی که در تھران مشاھده شده موجب تلف شدن طيور اھلی میشود و
ھمين میتواند گرانی تخم مرغ را نيز به دنبال داشته باشد .اﯾن اولين بار نيست که اﯾران بحران
شيوع آنفوالنزای پرندگان را پشت سر میگذارد .سال گذشته نيز انتقال وﯾروس ٨N٥Hبين
پرندگان و طيور سبب مرگ و معدومسازی آنھا توسط متوليان ذﯾربط شد .با اﯾن حال اما در
سالجاری در پی شيوع بيماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بيش از  ۵٠٠واحد آلوده شدند که
اﯾن ۵٠٠واحد از  ٢۴ھزار واحد مرغداری بودهاند ،که بالفاصله شناساﯾی و معدومسازی شدند.
اتفاقی که حتی پاﯾش به سخنان رئيس جمھوری نيز باز شد .حسن روحانی در سخنرانی خود
در مراسم  ٢٢بھمن از رسانهھا خواست که واقعيتھا را درباره اﯾن واقعه پوشش دھند و افزاﯾش
قيمت تخم مرغ را که به علت معدومسازی مرغ و طيور برای سالمت مردم بوده به گوش مردم
برسانند.
با اﯾن حال اما تا روزھای گذشته که ھنوز خبر مشاھده سه الشه پرنده مبتال به وﯾروس
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در چيتگر تھران توسط رسانهھا منتشر نشده بود ،شيوع آنفلوآنزای
مرغی که گاه و بیگاه در رسانهھا منتشر میشد نتوانسته بود آنچنان حساسيت را نزد افکار
عمومی اﯾجاد کند .اما خبری که محمدحسين بازگير ،رئيس اداره محيط زﯾست شھر تھران به
رسانهھا داد ،ماجرا را متحول کرد .او با بيان اﯾنکه دو ھفته پيش سه الشه کاکاﯾی مبتال به
آنفلوانزای فوق حاد در اطراف درﯾاچه شھدای خليج فارس دﯾده شده است ،از مردم خواست تا
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگيرند و با دﯾدن موارد مشکوک دستگاه مرتبط را در جرﯾان
قرار دھند .محمدحسين بازگير گفته است :ماموران محيط زﯾست در گشت و پاﯾشھای دو ھفته
پيش مواردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را مشاھده کردند که بالفاصله مراتب را به سازمان
دامپزشکی اطالع دادند .پس از بررسیھای دامپزشکی و سازمان محيط زﯾست نتيجه مثبت
اعالم شد و اکنون مشخص است که اﯾن پرندگان مبتال به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بودند.
به دنبال پيدا شدن الشه سه پرنده مبتال به وﯾروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در اطراف درﯾاچه
چيتگر سيامک مسعودی ،رئيس گروه بيماریھای حيات وحش سازمان حفاظت محيط زﯾست در
گفتوگو با اﯾسنا ،اظھار کرد :نمونه پرنده تلف شده در درﯾاچه چيتگر در اختيار سازمان
دامپزشکی قرار گرفت و بر اساس آزماﯾشھای اعالم شد که دليل تلف شدن پرندگان آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان است ،البته نوع آنفلوآنزای اعالم شده برای انسان خطرناک نيست .وی با بيان
اﯾنکه منتظر جواب آزماﯾشھای تکميلی سازمان دامپزشکی ھستيم ،گفت :درﯾاچه چيتگر مورد
٥٦

پاﯾش و رصد مستمر ماموران سازمان محيط زﯾست قرار دارد تا در صورت مشاھده مورد دﯾگر از
پرندگان تلف شده ،نمونه را جمعآوری و اقدامات الزم مثل ضدعفونی منطقه انجام شود .رئيس
گروه بيماریھای حيات وحش سازمان حفاظت محيط زﯾست افزود :نوع آنفلوانزاﯾی که در تھران
مشاھده شده موجب تلف شدن طيور اھلی میشود .به مردم توصيه میشود به ھيچ وجه به
پرندگان وحشی نزدﯾک نشوند و از تماس با آنھا خودداری کنند ھمچنين نباﯾد پرندگان وحشی را
در کنار پرندگان اھلی نگھداری کنند .وی افزود :بر اساس آخرﯾن گزارشھا ،طی دو ھفته اخير در
تاالب بوجاق  ٢١٠٠قطعه پرنده مھاجر جمعآوری و امحا شده است .آنفلوانزای پرندگان در تاالب
بوجاق گيالن نوعی از وﯾروس آنفلوانزاست که برای اولين بار در کشور ما گزارش شده است که
نام آن وﯾروس  ٦n٥Hاست اما نوع وﯾروسی که در درﯾاچه چيتگر تھران مشاھده شده ھمان
وﯾروسی است که سال قبل ھم در کشور با نام  ٨N٥Hمشاھده شده بود .افزون بر اﯾن امسال
درتاالب ميقان استان مرکزی در نمونهبرداری از پرندگان وحشی نتيجه ﯾک نمونه مثبت بود.
مسعودی با اشاره به اقدامات کميته پيشگيری و کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سازمان
حفاظت محيط زﯾست ،گفت :در اﯾن کميته بهطور مرتب موضوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مورد
رصد قرار گرفته و با سازمان دامپزشکی در اﯾن زمينه ارتباط دارﯾم و تصميمات الزم مثل اعمال
قرنطينه از سوی اﯾن کميته اتخاذ میشود؛ ھمان طور که تاالب بوجاق قرنطينه شده است.
روز گذشته محمدمھدی گوﯾا ،رئيس مرکز مدﯾرﯾت بيماریھای واگير وزارت بھداشت تاکيد کرد:
احتمال انتقال وﯾروس آنفلوآنزای پرندگان » «۶N۵Hبه انسان بسيار ناچيز است ،اما ھمچنان الزم
است که مردم از تماس و شکار پرندگان وحشی خودداری کنند و اﯾن موضوع را جدی بگيرند .تا
کنون فقط  ١٨مورد از ابتال به اﯾن بيماری در دنيا گزارش شده و ھمه اﯾن موارد نيز در کشور چين
اتفاق افتاده است .اﯾن وﯾروس تواناﯾی انتقال به انسان را دارد ،اما تا امروز اﯾن بيماری به جز چين
در ھيچ کشور دﯾگری مشاھده نشده است .وی با بيان اﯾنکه احتمال انتقال اﯾن بيماری به انسان
بسيار ناچيز است ،گفت :اﯾن بيماری در اﯾران فقط بين پرندگان وحشی و در منطقه محدودی از
استان گيالن مشاھده شده است .سازمانھای دامپزشکی ،محيط زﯾست و وزارت بھداشت نيز
تمام اقدامات کنترلی الزم را در اﯾن زمينه انجام دادهاند .در حال حاضر نيز تمام کسانی که با اﯾن
پرندگان در ارتباط بودهاند واکسينه شدهاند .داروی پيشگيری نيز به آنھا داده شده است و  ١٠روز
تحت مراقبت قرار میگيرند تا مطمئن شوﯾم جلوی ھر نوع خطری گرفته شده است .رئيس مرکز
مدﯾرﯾت بيماریھای واگير وزارت بھداشت ھمچنين توصيه کرد :مردم باﯾد از تماس با پرندگان
وحشی و شکار آنھا خودداری کنند و اﯾن موضوع را جدی بگيرند؛ چون میتواند باعث انتقال
بيماری شود .عالوه بر آن اگر مواردی از تلفات پرندگان را مشاھده کردند به سازمان دامپزشکی
گزارش کنند .تالش میکنيم که بيماری به شھرھای دﯾگر منتقل نشود ،اما ھيچ چيز قابل
پيشبينی نيست.
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 ٢٦بھمن  - ١٣٩٦روزنامه شرق
مشاھده  ٣الشه پرنده مبتال به وﯾروس در اطراف درﯾاچه چيتگر

آنفلوانزای فوقحاد پرندگان به تھران رسيد
شرق :بار دﯾگر با رسيدن سرما زنگ خطر آنفلوانزای فوقحاد پرندگان به صدا درآمد .به دنبال
شيوع وﯾروس آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در تاالب بوجاق و ھمچنين تلفشدن چند قطعه پرنده در
کنار درﯾاچه چيتگر تھران ،وزارت بھداشت ھرچند که احتمال انتقال اﯾن وﯾروس به انسان را ناچيز
دانست ،اما توصيه کرد مردم از تماس و حتی شکار پرندگان وحشی پرھيز کنند و اﯾن موضوع را
جدی بگيرند .به گفته رئيس گروه بيماریھای حيات وحش سازمان محيط زﯾست ،اﯾن بيماری
تاکنون جان سه ھزار پرنده را در منطقه بوجاق گرفته است .سيامک مسعودی با بيان اﯾنکه در
اﯾن منطقه کنترل و تردد ممنوع است و خودروھاﯾی که در منطقه حضور دارند ،ضدعفونی
میشوند و از گردشگران نيز خواسته شده وارد اﯾن منطقه نشوند ،گفت :در نيمه بھمن سوﯾه
جدﯾد وﯾروس آنفلوانزای فوقحاد پرندگان  ٦N٥Hاز طرف سازمان دامپزشکی در منطقه بوجاق
اعالم شده که پيش از اﯾن در اﯾران گزارش نشده بود ،البته ممکن است پرندگان بدون عالئم
مبتال به آنفلوانزای فوقحاد پرندگان شده و در ﯾک فاصله کوتاه تلف شوند .در سال جاری تلفات
پرندگان در تاالب بوجاق اولين موردی است که در سطح گسترده انجام شده ،البته اﯾن وﯾروس
جدﯾدی از بيماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان است که مباحث بھداشتی خاص خود را دارد و تا
قبل از اﯾن نيز مشاھده نشده بود.آنفلوانزای پرندگان در تھرانروز گذشته رئيس اداره محيط زﯾست
شھر تھران از مشاھده سه الشه پرنده مبتال به وﯾروس آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در اطراف
درﯾاچه شھدای خليجفارس )چيتگر( خبر داد.محمدحسين بازگير با بيان اﯾنکه در گشت و
پاﯾشھای اخير مأموران محيط زﯾست متأسفانه مواردی از آنفلوانزای فوقحاد پرندگان مشاھده
شد ،گفت :سه الشه پرنده آبزی کاکاﯾی در اطراف درﯾاچه شھدای خليجفارس دﯾده شد که
ھمکاران ما بالفاصله آن را به سازمان حفاظت محيط زﯾست و سازمان دامپزشکی اطالع دادند و
پس از بررسیھای اﯾن دو سازمان ،نتيجه مثبت اعالم و مشخص شد که اﯾن پرندگان مبتال به
آنفلوانزای فوقحاد پرندگان بودند .احتمال شيوع اﯾن آنفلوانزا به پرندگان و طيور وجود دارد.
ھمچنين اﯾن وﯾروس میتواند مخاطراتی برای انسان نيز داشته باشد.او در بخش دﯾگری از
سخنانش از شھروندان درخواست کرد :در صورت مشاھده تلفات مشکوک پرندگان وحشی ،اﯾن
موضوع را به دامپزشکی ﯾا محيط زﯾست اعالم کنند و از اقدام خودسرانه ﯾا دستزدن به الشه
پرندگان وحشی تلفشده جدا خودداری کنند .ھمچنين قوانين و توصيهھای سازمان حفاظت
محيط زﯾست مبنی بر شکار و صيد غيرمجاز پرندگان را جدی بگيرند .اﯾن رئيس گروه بيماریھای
حيات وحش سازمان محيط زﯾست نيز درباره وجود نمونهھاﯾی از پرندگان مبتال به آنفلوانزای
فوقحاد پرندگان در منطقه درﯾاچه چيتگر گفت :ﯾک نمونه از الشه پرندگان چيتگر از طرف سازمان
دامپزشکی مبتال به آنفلوانزا اعالم شده نه ھمه پرندگان .البته باﯾد آزماﯾشھای تکميلی انجام
شود .توصيه میکنيم اگر پرنده و الشهای بود ،ﯾا موارد مشکوکی مشاھده شد ،مردم دست
نزده و فورا مورد را اطالع دھند .البته نظارتھا در حال انجام است و در صورت لزوم نيز اقدامات
بھداشتی و قرنطينهای به عمل خواھد آمد.رئيس مرکز مدﯾرﯾت بيماریھای واگير وزارت بھداشت
پيش از اﯾن گفته بود :آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در اﯾران فقط بين پرندگان وحشی و در منطقه
محدودی از استان گيالن مشاھده شده است .سازمانھای دامپزشکی ،محيط زﯾست و وزارت
بھداشت نيز تمام اقدامات کنترلی الزم را در اﯾن زمينه انجام دادهاند.میتوانيد مرغ و تخممرغ
بخورﯾد
٥٨

