روزنامه صبح ایران

یادداشت

لزوم برنامهریزی صحیح در کاهش
ضايعات محصوالت کشاورزی

تکنولوژیهای كنونی و آينده ،دامنه اثرات منفی
كش��اورزی بر محیطزیس��ت را افزاي��ش میدهد.
در حال حاضر حفظ محیطزیس��ت و دس��تيابی به
توس��عه پايدار يكی از مباحث اصلی و اساسی است
ك��ه با اجرای طرحهای جامع اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی در س��رلوحه برنامه ممالك مختلف جهان
ازجمله كشور ما قرارگرفته است.
ضایع��ات محص��والت کش��اورزی آف��ت بزرگی
در راس��تای امنی��ت غذایی اس��ت و باوجود امنیت
عليرضا صفاری
قابلقب��ول غذایی در کش��ور ،س��االنه بخش��ي از
محصوالت کشاورزی در فرآیند تولید و عرضه به شکلهای مختلف به ضایعات تبدیل
میشوند .بحران امنیت غذایی موجب تشدید مشکالت زیستمحیطی و بومشناختی
شده است ،زیرا از یکسو در کشورهای توسعهنیافته و درحالتوسعه ،فشار جمعیت
و فقر جوامع کشاورزی باعث کاهش سرانۀ تولید و فشار هر چه بیشتر به منابع شده
است و از سوی دیگر ،در کشورهای توسعهیافته ،نظامهای کشاورزی به علت کوچک
ش��دن ساختار کش��اورزی برای تولید غذای کافی به فناوریها و راهکارهایی متکی
شدهاند که بوم ناسازگار هستند.
داستان گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن ،داستان گذار از پایداری بهسوی
ناپایداری و بیثباتی است .کشورهای پیشرفته به دلیل نوع فرهنگ مصرف ،مدیریت
مناس��ب ،تجهیزات و تکنولوژی بهروز در مراحل تولی��د ،نگهداری ،توزیع و مصرف،
چندان با مشکل ضایعات و دورریز محصوالت کشاورزی روبهرو نیستند و کشورهای
فقیر هم به دلیل منابع اندک و تولید محدود محصوالت کش��اورزی ،تقریباً هر آنچه
تولید میکنند را به مصرف میرسانند و ضایعات آنها هم زیاد نیست .اما کشورهایی
مانند ایران که فقیر نیستند و درعینحال ،تکنولوژی و مدیریت تولید و توزیع مناسبی
ندارند ،حجم زیادی از تولیدات کش��اورزی آنها به ضایعات تبدیلش��ده و از چرخه
مصرف ،خارج میش��ود بنابراین مهندس��ی بازیافت و کاه��ش ضایعات محصوالت
کش��اورزی باید بهصورت بومی تعریف شود .تأمین بستر خاک و بذرافشانی مناسب
در مراحل کاشت ،آبیاری و کوددهی صحیح در مراحل داشت ،دقت کافی در چیدن
محصوالت ،حملونقل صحیح ،فرآوری و الگوی مصرف صحیح ازجمله عوامل کاهش
هدر رفت محصوالت کشاورزی و تبدیلشدن به ضايعات و درنهایت دفن هستند.
در تعریف ضایعات کشاورزی ،هرگونه تغییر در کیفیت که منجر به غیرقابلدسترس
ش��دن وعدم ایمنی محصول ش��ود و درنهایت محصول کش��اورزی را برای انس��ان
غیرقابلمصرف کند از دیدگاه سازمان خواربار جهانی ( )FAOو برنامه محیطزیست
ضایعات تلقی میش��ود .بخش��ی از ضایعات محصوالت کشاورزی بهویژه محصوالت
اساس��ی ،مربوط به نحوه مصرف بوده که با اصالح در ش��یوه مصرف این محصوالت
اساسی ،گامی مؤثر درزمینه کاهش ضایعات برداشته میشود .باال بردن سطح آگاهی
عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات را باید راهکاری
بنیادی��ن در کاهش ضایعات قلمداد نماییم و بپذیریم ای��ن راهحل درروند درازمدت
ثمردهی خواهد داشت .چراکه در اثر عدم آگاهي و عدم مصرف صحيح ،محصوالتی
كه با زحمت فراوان و مصرف منابع انرژی بهدستآمدهاند ،بهراحتی تبديل به پسماند
شده و راهی مراكز دفن میشوند.
فرهنگ مصرف ،دانش تولید ،دانش تبدیل و فرآوری محصوالت کشاورزی ،دانش
بهرهگیری صحیح از ماش��ینآالت و امکانات کشاورزی همه و همه بهنوعی مستقیم
و غیرمس��تقیم با کاهش ضایعات کش��اورزی در ارتباط هس��تند ،بنابراین آموزش
تولیدکنندگان در این زمینهها میتواند نقش مهمی در کاهش ضایعات کش��اورزی
داشته باشد .افزایش ضایعات بخش کشاورزی به دلیل افزایش تولیدات و انبوه شدن
تولید در یکفصل خاص ،یکی از جدیترین چالشهای پیش روی همه کشورهاست
و محصوالت باغی بیشترین ضایعات بخش کشاورزی را شامل میشوند.
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی سبب افزایش در تولید آنها بدون افزایش در
سطح زیرکشت آنها میشود که این امر فشار کمتری به محیطزیست را درپی خواهد
داش��ت .با کاهش ضایعات محصوالت کش��اورزی هزینههای تولید کاهش و کیفیت
محصوالت افزایش مییابد ،به دنبال آن درآمد تولیدکنندگان بهویژه کشاورزان خردهپا
و دیگر ش��اغلین افزایش مییابد و وضعیت تغذیهای مردم با افزایش دسترسی آنها
به محصوالت کشاورزی اصالح و بهبود مییابد .گرچه میزان ضایعات هرگز به صفر
نمیرسد ،اما با روشهای مؤثر میتوان در کاهش میزان این ضایعات اثرگذار بود.
بدیهی است اتالف محصوالت کشاورزی موجب خارج شدن بخش قابلتوجهی از
تولیدات کشاورزی از چرخه تولید تا مصرف میشود .از آنجائی که اعمـال مـديريت
صحيح پس��ماندهای محصوالت باغی نقش مهمي در حفظ محیطزیست و بهبـود
وضعي��ت اقتصادی جامع��ه ايفا مینماید ،لذا اجرای صحيح عملیاتهای كاش��ت تا
برداش��ت محصول بـرای كـاهش پس��ـماندهای حاصل از آن ضروری اس��ت .امحاء
ظروف و قوطیهای س��موم کش��اورزی مهمترین موضوع در پسماندهای کشاورزی
است .متأسفانه بعضی از کشاورزان بعد از استفاده از سموم کشاورزی ،ظروف آنها را
در مزارع ،طبیعت و رودخانهها رها و یا بدون رعایت اصول بهداش��تی دفن میکنند.
كشاورزی ارگانيك ،تا حدی میتواند برخی از مشكالت را كاهش دهد .شواهد موجود،
حاك��ی از نقش كش��اورزی ارگانيك در حفاظت از محیطزیس��ت و افزايش كيفيت
مواد غذايی است .به كش��اورزان توصيه میشود بهمنظور كاهش زائدات محصوالت
كش��اورزی و كاهش پسماندهای محصوالت ،دس��تورالعملهای مربوط به مدیریت
پسماندهای کشاورزی را موردمطالعه قرار دهند.

کشاورزی و محیط زیست

هیأت
صادرکنندگان
برنج پاکستان
به ایران سفر
کردند

هیات  16نفره س�ازمان صادر کنندگان برنج پاکستان روز چهارشنبه برای
مذاکره با فعاالن اقتصادی کش�ورمان و توسعه تجارت این محصول به تهران
سفر کردند.
رسانه های اقتصادی پاکستان روز چهارشنبه اعالم کردند که  16عضو سازمان صادر
کنندگان برنج پاکس��تان ( )REAPبه منظور بررس��ی فرصت های تجاری و سرمایه
گذاری در ایران و افزایش صادرات برنج به تهران سفر کردند' .سمیع اهلل نعیم'رییس
مجمع صادر کنندگان برنج پاکستان در این خصوص به رسانه ها گفته است که اعضای
هیات اعزامی به تهران با اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران و اتاق بازرگانی
و صنایع مش��هد دیدار و گفت و گو می کند .وی هدف از این س��فر را افزایش تجارت
دوجانبه و گسترش سرمایه گذاری با کشور دوست عنوان کرد .نعیم در بخش دیگری

از سخنانش گفت که اعضای مجمع صادر کنندگان برنج پاکستان ( )REAPدر این
سفر در خصوص از سرگیری صادرات برنج به ایران و اجرای توافق نامه های پیشین و
مبادالت ارز با مقامات ایرانی گفت و گو می کند .این فعال اقتصادی افزود :ایران پیش
از تحریم ها در سال  ،2010بیش از  800هزار تن برنج باسماتی از پاکستان وارد می
کرد که این میزان در زمان کنونی به  60هزار تن کاهش یافته اس��ت .رییس مجمع
صادرکنندگان برنج پاکستان معتقد است که نبود کانال ارتباطی بانکی بین دو کشور
از عوامل اصلی کاهش میزان تجارت دوجانبه است .این فعال اقتصادی افزود :اعضای
این هیات عالوه بر مالقات با مسئوالن وزارت بهداشت کشورمان ،نشست مشترکی با
مسئوالن ش��رکت بازرگانی دولتی ایران برگزار می کند تا موضوع در خصوص صدور
مجوز برای صادرکنندگان برنج پاکستان با مسئوالن ایرانی تبادل نظر کند.

ثروت بررسی می کند

دروغی به نام صید قاچاق در آب های ایران

چابهار که در ماه های اخیر به دلیل موافقتنامه
اقتصادی جاده ابریش�م هم�واره در صدر خبرها
قرار داش�ت چندی است که در فضای مجازی در
مرکز شایعات قرار گرفته است.
به گزارش ثروت ،دس��ت به دست شدن ویدیویی در
فضای مج��ازی که در آن فردی خ��ود را صیاد محلی
معرفی می کند و از صید بی رویه صنعتی در آب های
دریای عمان توس��ط ش��ناورهای چینی شکایت دارد
آخرین نمونه از شایعاتی است که در پی انعقاد قرارداد
ترانزیت کاال از طریق بندر چابهار رواج پیدا کرده است.
اگرچه از زمان انتش��ار این ش��ایعه مقام های محلی
ش��یالت به ک��رات آن را تکذی��ب کرده و با اش��اره به
مفاد قراردادهای ایران با کش��ور چی��ن اعالم کرده اند
ک��ه ترانزیت کاال از دریای عمان هیچ ربطی به صیادی
ندارد و هیچ کش��تی صیادی بیگان��ه در آب های ایران
حضور ندارد اما شایعه سازان چنان به شایعه خود دامن
زدند که این بار شیالت کشور در این باره به پاسخگویی
پرداخته است.
شناور خارجی نداریم
معاون صید و صیادی س��ازمان شیالت ایران حضور
ش��ناورهای صیادی چین در آب های ساحلی ایران را
رد ک��رد و گفت :هیچ ش��ناور خارجی حق ورود به آب
های ایران را ندارد و این موضوع تخلف محس��وب می
شود« .ش��اپور کاکولکی» روز چهارش��نبه در نشست
خبری خود با تش��ریح عملکرد صی��د و صیادی درباره
فعالیت و برداش��ت بیرویه شناورهای چینی از ذخایر
دریای جنوب کشور افزود :چیزی به نام شناور خارجی
نداریم و تمام مراحل ثبت شناور و تغییر پرچم بر عهده
سازمان بنادر کشور است .وی تصریح کرد :به کارگیری
خدمه خارجی موضوع دیگری است که در سایر موارد
نیز دیده میشود ،مانند هواپیما که ممکن است خلبان
آن خارجی باش��د و حتی مواردی داریم که شناورهای
ایرانی ناخدای خارجی دارند .معاون س��ازمان ش��یالت
درب��اره این ادعا که گفته می ش��ود یک فرد چینی که
در ایران شرکت ثبت کرده ،طی قراردادی قرار است 80
شناور چینی را برای صیادی وارد آبهای جنوب کشور
کن��د ،گفت :این موضوع را رد می کنم زیرا در مجموع
حدود  85ش��ناور فعال در ح��وزه صید فانوس ماهیان
دریای جنوب داریم .وی اضافه کرد :قیمت هر ش��ناور
رقمی بی��ش از  30میلیون دالر اس��ت بنابراین خرید
چنین شناورهایی کار آسانی نیست.
وی اظهارداش��ت :فرد مذکور تاکنون  16شناور را به
صورت اجارهای و با ش��ریک ایران��ی وارد آبهای ایران
کرده است که مشغول فعالیت هستند.
به گفته کاکولکی ،گاهی برخی ش��ناورهای خارجی
توس��ط ایرانی ها به ش��رط تملیک اجاره می شود .به
گفته معاون سازمان شیالت ،طبق آمارها نزدیک 300
نفر از خدمه شناورهای ایرانی در آبهای ساحلی خارجی

هستند .کاکولکی به وجود قایق های غیرمجاز صیادی
در آبهای س��احلی کشور اشاره کرد و گفت :تعداد قایق
های غیرمجاز صیادی زیاد است که برخی از آنها شماره
ثبت ندارند و برخی شماره های ثبت تفریحی دارند که
به صید و صیادی غیرمجاز مشغول می شوند.
ممنوعیت افزایش شناورها
معاون صید و صیادی س��ازمان ش��یالت ایران گفت:
فشارهای زیادی از سوی مسئوالن برخی استانها برای
اعطای مجوز شناورهای جدید به شیالت وجود دارد ،اما
به دلیل آنکه افزایش شناور سبب کاهش اشتغال و صید
صیادان بومی میش��ود ،به هیچ عن��وان با این موضوع
موافقت نمیشود .وی اظهارداشت :طبق اعالم مؤسسه
تحقیقات علوم ش��یالتی ای��ران به دلی��ل محدودیت
ذخای��ر آبزیان در دریای خزر و خلیج فارس هیچ مجوز
جدیدی برای افزایش ش��ناورهای صید و صیادی بویژه
در آب ه��ای کم عمق س��احلی نمیدهیم اما برای آب
های عمیق و فراس��احلی با عمق های باالی  200متر،
بر اس��اس نیاز تصمیم گیری می ش��ود .وی ادامه داد:
براس��اس آمار موسس��ه تحقیقات علوم شیالتی ذخایر
آبزیان ما در خطر اس��ت و به هیچ عنوان نباید افزایش
ناوگان داشته باشیم.
گردش مالی صید و صیادی ایران
معاون صید و صیادی س��ازمان شیالت ایران تصریح
کرد :گ��ردش مالی اقتص��ادی در ح��وزه صید 4600
میلیارد تومان است در حالی که طی  40سال گذشته
به قیمت روز  ٢٨٠٠میلیارد تومان در بنادر هزینه شده
که ای��ن از لحاظ اقتصادی اهمیت دارد و بیانگر تحقق
سیاست اقتصاد مقاومتی است.
کاکولکی افزود :س��ال گذشته برای اتمام پروژه های
نیمه س��اخت  335میلیاردتومان اعتب��ار نیاز داریم در
حالی که میزان اعتبار تخصیص داده شده  40میلیارد

رئیس جهاد کشاورزی اسالمشهر:

کشاورزان اسالمشهری در مورد مقابله با سِ ن گندم آموزش دیدند

خبر
بر اساس یافتههای دفتر مطالعات پایه منابع آب ب

بارندگی در برخی مناطق شرقی صفر
بوده است

بر اس�اس یافتههای دفت�ر مطالعات پایه
منابع آب ،میانگین ریزشهای جوی از اول
مه�ر  96تا  22فروردین س�ال آبی 97-96
نس�بت به درازم�دت  49س�اله  48درصد
کاهش یافته است.
دفتر مطالعات پایه منابع آب وابسته به شرکت
مدیری��ت منابع آب ای��ران در گزارش��ی درباره
وضعیت بارندگی کش��ور اعالم ک��رد :ارتفاع کل
ریزشهای جوی از اول سال آبی و زراعی جاری
یعنی مهر ماه  96تا  22فروردین  97بالغ بر 101
میلیمتر ثبت ش��ده است که این مقدار بارندگی
نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت که
 193میلیمتر بوده ،نشانگر کاهش  48درصدی است.
همچنین این میزان بارندگی نس��بت به دوره مش��ابه س��ال آبی قبل که 203
میلیمتر ثبت شده بود  50درصد کاهش نشان میدهد .حجم کل بارشها از اول
مهر  96تا پایان  22فروردین  97معادل  166.4میلیارد متر مکعب بوده است.
بر اس��اس این گزارش میزان بارندگی در  6حوزه آبریز اصلی در کش��ور نش��ان
میدهد بیش��ترین بارشها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بوده اس��ت که به 202
میلیمتر رس��یده و نسبت به س��ال آبی قبل  29درصد رشد و نسبت به میانگین
درازمدت  7درصد رشد نشان میدهد.
بیشترین کاهش بارندگی در حوزه مرزی شرق کشور بوده است که  18میلیمتر
بارندگی ثبت ش��ده که این رقم نسبت به سال قبل  68درصد کاهش و نسبت به
میانگین درازمدت  49ساله  78درصد کاهش نشان میدهد.
در ح��وزه آبریز دریای خزر در این مدت  251میلیمتر بارندگی ثبت ش��ده که
نس��بت به س��ال قبل  6درصد کاهش و نس��بت به میانگین درازمدت  11درصد
کاهش نش��ان میدهد .بارندگی در حوزه آبری��ز خلیج فارس و دریای عمان 144
میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال قبل  58درصد و نسبت به میانگین درازمدت
 55درصد کاهش نشان میدهد .بارشها در حوزه فالت مرکزی ایران در این مدت
 52میلیمتر بارندگی ثبت ش��ده که نس��بت به س��ال قبل  63درصد و نسبت به
میانگین درازمدت 59درصد کاهش نشان میدهد.
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اسالمشهر -رئیس جهاد کشاورزی اسالمشهر
از ارائه دوره آموزشی آشنایی مقابله با سِ ن گندم
و غالت به کشاورزان این شهرستان خبر داد.
علی محمدحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعالم
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سن گندم و نحوه مبارزه
با آن برای تولیدکنندگان اسالمشهر؛ بر لزوم ارتقاء دانش
بهره بردان بخش کشاورزی در جهت مبارزه با سن گندم
درفصل داشت تاکید کرد .وی در ادامه افزود :سن غالت
مهم ترین آفت گندم و جو است که با تغذیه از گندم و
جو در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش عملکرد و از
بین بردن خاصیت نانوایی گندم می گردد؛ این آفت که
در کوه ها و زیر بوته های گون زمستان گذرانی می کند
در اواسط اسفند با گرم شدن هوا به مزارع حمله می کند

و پس از تغذیه ،جفت گیری و تخم گذاری می کند.
وی افزود :از آنجا که با گرم ش��دن هوا س��ن مادر به
تدریج ریزش می کند لذا مبارزه با س��ن زمانی است که
بیشترین جمعیت از اماکن زمستان گذران ،محل خود را
ترک و در مزارع مستقر باشند ،مبارزه با پوره هم زمانی رخ
می دهد که بیشترین جمعیت پوره های سن در مرحله
سن  ۲پورگی باشند .رییس جهاد کشاورزی اسالمشهر
با بیان اینکه تولید گندم به عنوان محصول استراتژیک
حائز اهمیت است اظهار داشت :با توجه به اینکه مبارزه
باسن همگانی می باشد ،همکاری کلیه کشاورزان دراین
امر ضروریس��ت و در صورت عدم مبارزه به موقع بعد از
خسارت سن به مزارع و برگشت به اماکن زمستان گذران
درسال بعد خسارت بیش��تری به مزارع خواهند رساند.
حسینی هدف تشکیل دوره آموزشی ترویجی مبارزه با
س��ن غالت در جهاد کشاورزی شهرستان اسالمشهر را
تولید بیشتر و کنترل آفت دانست و بیان کرد :مبارزه با
س��ن از اولویت برنامه های جهاد کشاورزی است و کلیه
کارشناسان حفظ نباتات شهرس��تان با بازدید روزانه از
مزارع تحت پوشش کارشناسان پهنه بندی شهرستان و
رصد این آفت و رسیدن به نرم مبارزه با اطالع رسانی به
کشاورزان مبارزه با سن از هفته گذشته آغاز شده است و
این مبارزه به سرعت ادامه خواهد داشت.

تومان اس��ت و از این رو باید بتوانیم از اعتبارات بخش
خصوصی برای مناطق آزاد استفاده کنیم.
چین سازنده شناورهاست
از س��وی دیگر به دلیل طرح ادعاهای مشابه در مورد
بندر عباس مدیرکل ش��یالت هرمزگان ضمن تکذیب
اخب��ار و ش��ایعه پراکنیه��ای اخیر در بی��ن مردم که
ش��ناورهای چینی در دریا و آبهای هرمزگان در حال
فعالیت هستند ،گفت :خوشبختانه این شناورها مالکیت
ایرانی داشته و تنها کشور سازنده آنها چین است.
س��ید پرویز محبی در جمع خبرنگاران ،با اش��اره به
خدمه گاها چینی این ش��ناورها ،تصریح کرد :فعالیت
این ش��ناورها که طی سالهای اخیر به ناوگان صیادی
جمهوری اس�لامی ایران افزوده ش��دهاند ،برای ملوانان
ایرانی ناآشنا بوده که برخی شناورها برای آموزش شیوه
راهبری فنی صید خود از خدمه چینی استفاده کردهاند
و ب��ا توجه به خرید ش��ناورها از کش��ور چین با خدمه
چینی موجود در شناورها قرار داد بستهاند که آن هم در
حال جایگزینی با نیروهای آموزش دیده ایرانی است.
وی اف��زود :البته در همه ش��ناورهای ب��زرگ دنیا از
نیروهای مجرب خارجی استفاده میشود و این امر در
عرصههای بینالمللی طبیعی است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه مطالعه اولیه ذخایر
فانوس ماهیان از پشتوانه پنجاه ساله پژوهشی برخوردار
اس��ت ،اظهار کرد :پس از مطالعات و تحقیقات به عمل
آمده مش��خص ش��د ،آبهای جنوب کشور در حوضه
دریای عمان از ذخایری بالغ بر دومیلیون تن برخوردار
است که با توجه به عمر کوتاه این گونه از ماهیان بین
 300تا  400هزار تن از آن قابل برداشت است.
مدیرکل ش��یالت هرمزگان در همین راستا تصریح
کرد :صید تجاری این ماهیان از س��ال  78با فعالیت دو
فروند کشتی آغاز شد که با توجه به ظرفیت خوب این

رئیس سازمان امور عشایر ایران خبرداد

پرداخت ۲۰۷میلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی به عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت :در سال
گذش�ته  ۲۰۷میلیارد تومان تس�هیالت از محل
صندوق توس�عه ملی به عش�ایر کشور پرداخت
شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کشاورزی
اس��تان قزوین ،کرمعلی قندالی در بازدید از مجتمع
گوش��ت زی��اران قزوین اظهار داش��ت :هرس��اله یک
درصد از منابع صندوق توس��عه ملی در قالب زنجیره
تولید گوش��ت قرمز برای پرواری دام به عشایر کشور
اختصاص داده میشود.
وی افزود :این تس��هیالت در قالب نهادهها به عشایر
پرداخت میشود.
قندالی اظهار داشت :مجتمع گوشت زیاران با توجه
به داش��تن یک محیط کنترل شده از لحاظ بهداشت
دام و علوم تغذیه ظرفیت بزرگی برای پرواربندی دام
دارد.
وی اف��زود :در فرآیند همکاری با بخش خصوصی از
ظرفیت تشکلهای بخش عشایر باید استفاده کرد.
به گفته وی ،اس��تان قزوین نو پاس��ت و میتوان به
عنوان ظرفیت س��اختاری برای انتقال عش��ایر س��ایر
استانها به این مجتمع بهره برد.
رییس سازمان امور عشایر ایران اضافه کرد :در یک

تک نرخی شدن ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با
تاکید براینکه نظام تک نرخی ش�دن ارز تاثیری
در ب�ازار نهاده های دامی ن�دارد ،گفت :در  2ماه
گذش�ته تغییر اندک نرخ نهاده های دام و طیور
متاثر از افزایش قیمت های جهانی بوده است.
برخی از تش��کل های صنفی دامی در روزهای اخیر
اعالم کرده بودند که افزایش بیش از  25درصدی نرخ
نه��اده های مورد نی��از دام و طیور در م��اه های اخیر
ناشی از نوسان نرخ ارز در بازار آزاد بوده است« .حمید
ورناصری» روز س��ه شنبه در گفت و گو با ایرنا ،نوسان
نرخ ارز را بی تاثیر بر قیمت نهاده های دامی دانست و

افزود :نهاده های دام و طیور از کاالهای اساسی کشور
اس��ت که دولت همیشه در حمایت از تولید داخلی ،به
آنها توجه ویژه ای داش��ته و ارز مبادلهای را برای آنها
اختصاص می دهد؛ اکنون نیز با وجود تک نرخی شدن
ارز ،این حمایت های یارانه ای ادامه خواهد داش��ت .به
گفته وی ،نهاده های اساسی همچون کنجاله سویا ،ذرت
و جو کشور تامین است و همچنان با قیمت های تنظیم
بازاری ،در اختیار اتحادیه ها و تشکل ها استانی و در نهایت
تولیدکنندگان قرار می گیرد .وی ادامه داد :همچنان برای
کاالهای اساسی کنجاله سویا و ذرت توسط دولت و بخش
خصوصی ،نرخ ارز اعالمی بانک مرکزی و به شکل یارانه

فان��وس ماهیان و امکان هدر رف��ت آن در صورت عدم
صی��د در حال حاضر تعداد آنها ب��ه حدود 100فروند
رس��یده اس��ت .محبی میزان صید این آبزیان در سال
 95را بال��غ بر 15هزار تن دانس��ت و عن��وان کرد :این
می��زان در س��ال  96به  20هزار تن رس��یدهو هنوز تا
رس��یدن به مرز ظرفیت قابل برداش��ت فاصله زیادی
باقی اس��ت ،به طوری که میتوان گفت میزان برادشت
صورت گرفته فعلی فقط نزدیک به یک بیستم ظرفیت
قابل صید است.
وی بیان کرد :بر اساس سیاست ها و برنامه ریزیهای
س��ازمان ش��یالت ای��ران در پایان برنامه شش��م صید
100هزار تن از این آبزیان در دریای عمان قابل انتظار
اس��ت که این مهم در راس��تای خود کفایی کشور در
رابطه با تولید پودر ماهی و قطع واردات آن گامی مهم
و ضروری است.
محبی اضافه کرد :این در حالی اس��ت که برای تهیه
غدای ماهیان پرورش��ی در کشور تا  ۱۰۰هزارتن پودر
ماهی وارد میش��ود و حداقل صید  ۵۰۰هزارتن ماهی
میکتوفیده برای تهیه  ۱۰۰هزارتن پودر الزم است.
مدیر کل ش��یالت هرمزگان با بیان اینکه متاس��فانه
برخ��ی از ش��بکههای اجتماعی در فض��ای مجازی و
همچنین یکی از روزنامهها با کنار هم گذاشتن مطالب
قدیمی و همچنین تصاویر غیر مرتبط اقدام به تشویش
اذهان عمومی کرده است که این غرض ورزیها با هدف
بر هم زدن آرامش جامعه صیادی 30هزار نفره اس��تان
است و بدون ش��ک از طریق مراجع ذیصالح در حال
پیگیری این مهم و علت این جو سازیها هستیم.
محبی با اش��اره به خبرکذب منتشر شده در فضای
مج��ازی مربوط به درگیری و تیران��دازی بین صیادان
سنتی هرمزگان و کشتی های صید صنعتی ،اظهار کرد:
این خبر کذب پس از انتش��ار با تکذیب مسئولین اداره
بنادر و دریانوردی ،دریابانی و همچنین ش��یالت همراه
شد تنها باعث اتالف وقت و انرژی دستگاههای اجرایی
برای تحقیق و رسیدن به کذب بودن شد.
وی خاطرنش��ان کرد :ادامه این روند ش��ایعه پراکنی
می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای کش��ور به ویژه
استان هرمزگان و صیادان داشته باشد ،چرا که جمعیت
صیادی اس��تان بخش عظیمی از اس��تان هرمزگان را
ش��امل میشود که این ش��ایعات رزق و روی و مسایل
معیش��تی آنها را هدف گرفته اس��ت و روان صیادان را
آزار میدهند.
مدیرکل ش��یالت هرمزگان با بی��ان اینکه آب های
سرزمین تعریف شده است و هیچ کشتی خارجی برای
صید اجازه ورود به آبهای سرزمینی ایران را ندارد.
وی تصریح کرد :این ش��ناورها در اعماق باالی 2۰۰
مت��ری و در آب های مش��ترک ایران و عمان صیادی
میکنند و در جاس��ک ،قشم و بندرعباس فقط تخلیه
ماهی و تدارکات شناورها انجام میشود.

ای تخصیص می یابد .مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور
دام کش��ور گفت :به طور قطع دولت یارانه ای که تاکنون
برای کاالهای اساس��ی پرداخت می کند ،حذف نخواهد
ش��د و این حمایت ها ادامه دارد .به گفته وی ،با توجه به
این سیاست ها ،بخش خصوصی نباید افزایش قیمتی در
این کاالها داش��ته باشد .این مقام مسئول ،قیمت کنونی
هر کیلوگرم کنجاله س��ویا را بین  1950تا  2100تومان
برشمرد و افزود :در اسفندماه سال گذشته قیمت کنجاله
س��ویا و ذرت با نرخ هایی پایین ت��ر از بازار در اختیار
تش��کل ها قرار گرفت؛ به طور نمونه این شرکت اقدام
به عرضه کنجاله سویا با نرخ هایی بین  1650و 1750

اهداف بلندمدت باید به این اهداف توسعه و همکاری
با این گونه مجتمعها اقدام کرد.
قندالی با اش��اره به این که مجتمع گوش��ت زیاران
جنب��ه کنترل��ی و ترویج��ی دارد ،گف��ت :س��ازمان
عش��ایر ای��ران آمادگی هم��کاری با جهادکش��اورزی
و مجتمع گوش��ت زی��اران برای انتق��ال و پرواربندی
دام را دارد.
در این بازدید فاطمه رییس سازمان جهاد کشاورزی
اس��تان قزوین با اشاره به ظرفیت عشایر استان قزوین
گفت :در توسعه طرح های عشایری از ظرفیت تعاونی
ها و تشکل های بخش باید استفاده کرد.
خمسه گفت :باید سرشماری دقیقی از عشایر استان
انجام شد.

تومان کرده بود .وی به تولیدکنندگان اطمینان داد که
نگرانی درخصوص نظام تک نرخی شدن ارز و تاثیر آن
بر بازار نهاده های دامی نداشته باشند .ورناصری گفت:
ش��رکت پش��تیبانی امور دام در بح��ث عرضه کنجاله
سویا ،ذرت و جو همچنان آمادگی دارد در قیمت های
حاش��یه بازار بخش��ی از نیاز تولیدکنندگان را تامین و
بازار را تنظیم کند .طبق آمارها ،س��الیانه نزدیک به 9
میلیون ت��ن انواع نهاده های دامی ذرت ،جو و کنجاله
سویا به ارزش حدود سه میلیارد دالر وارد می شود؛ در
واقع نزدیک به  80درصد نهاده های مورد نیاز کش��ور
وارداتی است.

