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 روزنامه دنياي اقتصاد  - ١٤٠٠آبان  ٢٦                                            

  
  گيردسازمان بازرسي و نظارت اصناف تحت مديريت وزارت كشاورزي قرار مي

امور بازرگاني در مكاتبه با رئيس مركز اصناف ايران بر ضرورت فعاليت سازمان بازرسي مقام وزير صمت در قائم اقتصاد :دنياي
هاي تنظيم بازار اين وزارتخانه تاكيد كشاورزي در راستاي انجام برنامهو نظارت اصناف تحت مديريت و نظارت وزارت جهاد

به سعيد ممبيني با اشاره به قانون انتزاع تنظيم  صادق مفتح خطاب، بر اساس متن نامه ارسالي محمد»ايسنا«كرد. به گزارش 
كشاورزي، بر ضرورت هاي بخش كشاورزي و تنظيم بازار آن به وزارت جهادبازار محصوالت كشاورزي و واگذاري كليه فعاليت

تنظيم  هايكشاورزي در راستاي انجام برنامهفعاليت سازمان بازرسي و نظارت اصناف، تحت مديريت و نظارت وزارت جهاد
بازار اين وزارتخانه تاكيد شده است. در ادامه اين نامه همچنين بر هماهنگي كامل واحدهاي استاني و شهرستاني سازمان 

هاي بازرسي و نظارت به مديران اين وزارتخانه كشاورزي و ارائه گزارشبازرسي و نظارت اصناف با مديران مربوطه وزارت جهاد
  ه صورت مستقيم تصريح شده است. و سازمان تعزيرات حكومتي ب

  روزنامه جوان  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

  
  مرغ وارداتي را فاسد كرد تن تخم ٧٥تعلل دامپزشكي 

تن بود،  ٧٥وارداتي از تركيه مرغ مديره اتحاديه مركزي مرغداران ميهن با اشاره به اينكه وزن سه كانتينر تخمرئيس هيئت

حميد .شديمشد، اين محموله در زمان خود توزيع و شاهد فاسد شدن آن نميگفت: اگر در تأييد سالمت آن تعلل نمي

مرغ گفت: طرح بازرگام به صورت پايلوت شدن توزيع اينترنتي مرغ و تخمكاشاني در گفتگو با ايلنا، با اشاره به رايي

اين .شوداجرا میاز سوي سازمان مركزي تعاون روستايي و با همكاري اتحاديه مركزي مرغداران ميهن (آزمايشي) در تهران

كنندگان در خريد اي است، چراكه كرامت مصرفمرغ اقدام شايستهفعال اقتصادي ادامه داد: به نظر من عرضه اينترنتي تخم



 

گونه مجبور به ساعت در منزل دريافت كنند و اين ٢٤رف توانند كاالي مورد نياز خود را ظشود و مياينترنتي حفظ مي

وي با اشاره به نهايي شدن قرارداد اتحاديه مركزي مرغداران با سازمان تعاوني روستايي .ايستادن در صفوف طوالني نيستند

روستايي در اين رو تقاضاي همكاري سازمان تعاوني گفت: اتحاديه موافق اين شيوه فروش است و به آن باور دارد، از اين

به گفته كاشاني، اتحاديه .هاي الزم براي اجرايي كردن اين طرح را داردزمينه را پذيرفتيم. بايد بگويم كه سازمان زيرساخت

صورت اينترنتي توزيع شود را براي سازمان تهيه و تأمين كرده، چراكه ما بر اين باوريم مرغي كه قرار است بهبخشي از تخم

اين فعال اقتصادي بابيان .كندها تسهيل ميكنندگان است و روند خريد را براي آندر نهايت به نفع مصرففروش اينترنتي 

 ٣٥ها بين مرغ در مرغداريمرغ در مرغداري از قيمت مصوب كمتر شده است، بيان كرد: قيمت شانه تخماينكه قيمت تخم

مرغ جه نيستم و شبكه نامناسب توزيع باعث شد قيمت تخمهزار تومان شده است. در بحث توليد ما با مشكلي موا ٣٧تا 

ها در بازه زماني دو تا سه روزه از قيمت مصوب باالتر كاشاني با بيان اينكه قيمت در مرغداري.روند افزايشي به خود بگيرد

دشوار است از  گذاريفروشي امكان كنترل و نظارت بر نحوه قيمتهاي خردهرفت، خاطر نشان كرد: در سطح شهر و واحد

اي گفت: پروسه مرغ تركيهوي با اشاره به داليل توقف سه كانتينر تخم.بازار بوديمرو شاهد افزايش نرخ اين محصول دراين

تأييد سالمت از سوي سازمان دامپزشكي طوالني مدت است. اين سازمان در اين زمينه با ما همكاري الزم را نكرد و 

زده به خود بگيرد، اين زده و قارچمرغ حالت كپكطل نگه داشت و باعث شد كه تخمروز در گمرك مع ٢٠محموله را 

به گفته اين فعال اقتصادي، زماني كه اين محموله وارد كشور شد .محموله در حال حاضر فقط قابليت مصرف صنعتي دارد

ه سازمان دامپزشكي براي بازديد و روز طول كشيد ك ١٥هاي اتحاديه نگارييك ماه تاريخ مصرف داشت با وجود تمام نامه

مرغ در تن تخم ١٠٠هزار و  ٣تن بود، گفت: روزانه  ٧٥وي با اشاره به اينكه وزن اين محموله .تعيين تكليف آن ورود كند

شد اين دقيقه كشور بود و اگر در تأييد سالمت آن تعلل نمي ٢٠مرغ مصرف شود و اين حجم از تخمكشور توزيع مي

.شديمنمی ان خود توزيع و شاهد فاسد شدن آنمحموله در زم



 

  روزنامه همشهري  - ١٤٠٠آبان  ٢٦                                            

  
  اختالف قيمت مرغ و تخم مرغ در ميادين با سطح شهر

ترين مراكز خريد بار شهرداري همچنان با عرضه مرغ و تخم مرغ و ديگر محصوالت تنظيم بازاري، ارزانميادين ميوه و تره
بار شوند. به گزارش همشهري آنالين به نقل از روزنام ههمشهري، سازمان ميادين ميوه و ترهارزاق در تهران محسوب مي

شهرداري تهران با انتشار روزانه نرخ محصوالت عرضه شده در اين بازارها، شهروندان را در جريان قيمت كاالهاي ميادين و 
دهد. در گزارش جديد اين سازمان با توجه به ت با ميانگين قيمت اين اقالم در سطح شهر قرار مياختالف نرخ اين محصوال

هاي كاال در غرفه ٢ساز شده است قيمت اين باالي مرغ و تخم مرغ در سطح شهر كه براي بسياري از شهروندان مشكل نرخ
درصد و  ١٩تا  ١٤وشت مرغ در ميادين ميوه و تره بار مواد پروتئيني ميادين منتشر شده است. براساس اين گزارش، قيمت گ

عددي تخم مرغ تنظيم بازاري در  ٣٠تر است و هر شانه هاي سطح شهر پاييندرصد از ميانگين قيمت ٢٨تا  ٢٢تخم مرغ 
مرغ گرم را نيز با نرخ مصوب هر كيلو توانند رسد.شهروندان همچنين ميهزار تومان به فروش مي٤٣اين مراكز با نرخ مصوب 

هاي سطح شهر نيز اكنون اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين با ميانگين قيمتتومان در ميادين خريداري كنند. هم ٢٩,٩٧٠
رسد. عالوه بر افزايش هزينه توليد، مشكالت شبكه توزيع بر قيمت كاالهاي اساسي افزوده و به همين دليل درصد مي ٣٨به 

تن مرغ  ٣٠٠اندازي شده كه قرار است در گام نخست سامانه عرضه اينترنتي مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب از سوي دولت راه
بار براي بخش زيادي از تن تخم مرغ از طريق اين سامانه در تهران توزيع شود. با اين حال ميادين ميوه و تره ٣٠٠منجمد و 

 شوند.يد محسوب ميترين مراكز خرمردم همچنان در دسترس



 

   ٦٣٧٨١٠ كد خبر  
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  هاي داميدنبال نهادهدامداران سمناني به

هاي دامي بيشتر از برخي استانمحدود بودن غذاي طبيعي دام در سمنان موجب شده است نياز دامداران اين استان به نهاده
  خبرنگار  -آرايها مانند مازندران يا گيالن باشد كشاورزي اشكان جهان

ها بيشتر از نيمه نخست سال هاي دامي براي تغذيه دامن سمناني با وجود وارد شدن به فصل پاييز كه نياز به نهادهدامدارا
دامي بين دامداران در هاي ريزي براي توزيع نهادهها دارند و معتقدند برنامههايي در زمينه تهيه نهادهاست، همچنان چالش

هزار دام سنگين ١٠٠هزار دام سبك و حدود ٦٠٠ميليون و از يكاين استان شرايط مناسبي ندارد. دامداران اين استان بيش
هزار دام سبك ١٠٠ها متعلق به عشاير است. براساس آمارهاي موجود، حدود يك ميليون و اي از اين دامدارند كه بخش عمده

ها به ساير دامداران، از جمله دامداران روستايي تعلق نگين در سمنان متعلق به عشاير است و بقيه دامدام س٤٧٠٠و حدود 
هاي دامي بيشتر از برخي دارد. با توجه به محدود بودن غذاي دام در سمنان از نظر طبيعي، نياز دامداران اين استان به نهاده

ران در آن به غذاي طبيعي دام بيشتر دسترسي دارند. به همين دليل بخش ها مانند مازندران يا گيالن است كه دامدااستان
هاي دامي در ميان دامداران تأمين ويژه در نيمه دوم سال بايد با توزيع نهادهها در سمنان بهمهمي از نيازهاي غذايي دام

مي شرايط مساعدي ندارد و از طرفي هم با هاي داجاري بسياري از دامداران اين استان معتقدند توزيع نهادهاما در سال  شود.
رو و دامداران ثابت در اين استان، برخي از اين فعاالن حوزه دام از متفاوت بودن نوع دسته دامدار عشاير كوچ٢وجود توجه به

شهرستان دامغان  هاي دامدارانيك دامداردو گروه دامدار در استان سمنان، انتقاد دارند. گاليه  هاي دامي بين اينتوزيع نهاده
گويد: چند سال است هاي دامي در ميان دامداران عشايري و دامداران ثابت و روستايي ميبا انتقاد از تفاوت نوع توزيع نهاده

اند. دامداران عشاير زيرپوشش و تحت تقسيم كرده» دامدار غيرعشايري و روستايي«و » دامدار عشاير«گروه ٢دامداران را به 
هاي حمايتي از شود و اقدامهاي حمايتي از آنان توسط اين سازمان انجام ميامورعشايري قرار دارند و برنامهحمايت سازمان 

گويد: سازمان امورعشايري به دامداران شود. مرتضي شكري ميساير دامداران نيز ازسوي سازمان پشتيباني امور دام انجام مي
ها، هاي ديگر در زمينه تأمين نهادهبانك براي دريافت تسهيالت و حمايت زيرپوشش خود عالوه بر خدماتي مانند معرفي به

صورت كنسانتره در مند نيستيم و نهاده دامي هم بهدهد، اما ما دامداران غيرعشاير از اين خدمات بهرهجو تحويل دامداران مي
هاي دامي با مشكالتي دامدار، امسال حتي عشاير نيز ازنظر تأمين نهادهنظر از اظهارات اين گيرد.البته صرفاختيارمان قرار مي

ها مسئوالن مربوطه گفته آنان پابرجاست، اما درباره تفاوت ميزان و نوع توزيع نهادهمواجه بودند كه هنوز هم اين مشكالت به
هاي توزيعمعاون بهبود شود. سياستمي هاي مدون انجامريزيها براساس برنامهمعتقدند تبعيضي وجود ندارد و همه اقدام

هاي دامي با كمي تأخير انجام ماه اخير تأمين و توزيع نهاده٢توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي سمنان با تأييد اينكه طي 
هاي دامي مناسب بود و به جاري وضعيت توزيع نهادهماه نخست سال٤گذشته و در گويد: سالهمشهري مي است، بهشده

هزارتن نهاده خام فقط در اختيار عشاير قرار گرفته١٨جاري تاكنون حدود فور در اختيار دامداران قرارگرفت. از ابتداي سالو
هاي موردنياز خود را از سازمان هاي دامي، عشاير بخشي از نهادهافزايد: در زمينه نهادهحسيني مياست.مصطفي شاه



 

اي جاري كل نهادهشود. درسالمده آن از طريق وزارت جهادكشاورزي توزيع ميكنند اما قسمت عامورعشايري دريافت مي
است. وي هزارتن بوده١٨كه ازطريق سازمان جهادكشاورزي و همچنين سازمان امورعشايري در اختيارشان قرارگرفته، حدود 

اي قبل با خريد جو توليد داخل و هگويد: سالهاي دامي و كمبود آن ميدرباره داليل بروز شرايط موجود در تأمين نهاده
موقع خريداري شود، اما شد كه جو توليد داخل بهاختصاص تسهيالتي از منابع داخلي و صندوق كشاورزي، شرايطي فراهم مي

ها درميان حسيني درباره توزيع نهادهمتأسفانه قيمت جو توليد داخل از جو وارداتي بيشتر شد و با مشكل مواجه شديم. شاه
گذاري دام به شخص ها تصميم براين است كه با توجه به هويتكند: در توزيع نهادهه دامداران اين استان اظهار ميگرو٢

صورت شهرستاني و ها در استان بهصورت مستقيم تحويل داده شود. تقسيم نهادهتوليدكننده، نهاده از طريق بازارگاه، به
گذاري و برخي ضرايب شهرستاني، از طريق تشكلشدن واكسيناسيون دام، هويت براساس معيارهايي مانند ميزان توليد، انجام

شود. اولويت با كنسانتره استمعاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي سمنان با اشاره ها در هر شهرستان انجام مي
كند: ها تصريح ميريزي و توزيع نهادهنامهها در چرخه برهاي دامداران، اتحاديه عشايري و اتحاديه كارخانهبه نقش اتحاديه

در هر شهرستان براي هر نوع دام، يك تشكل داريم. يعني در هر شهرستان يك شركت تعاوني گوسفندداران و يك شركت 
شود. نهاده از طريق سامانه بازارگاه بهها توزيع ميهاي دامي با هماهنگي اين شركتتعاوني گاوداران وجود دارد كه نهاده

شود و در اختيار دامداران قرار ميصورت مستقيم و استاني خريداري و وقتي به استان تحويل داده شد به كنسانتره تبديل مي
كنند كه چرا دامداران عشاير نهاده دامي را دهد: برخي دامداران روستايي اين پرسش را مطرح ميحسيني ادامه ميگيرد. شاه

دامداران روستايي ناچارند كنسانتره تحويل بگيرند؟ سياست وزارت جهادكشاورزي و سازمان كنند و صورت خام دريافت ميبه
هاي خام به كنسانتره عالوه بر افزايش فايده نهاده، امورعشايري اين است كه نهاده خام توزيع نشود، چون با تبديل اين نهاده

دنبال نهاده خام نباشند، فاقا توصيه ما اين است كه دامداران بهكند: اتيابد. وي اضافه ميبرابر افزايش مي٣تا ٢حجم و مقدارش 
چون كنسانتره هم فوايدش بيشتر است و هم با بيشتر شدن نهاده دامي نسبت به جو خام، به دامداران بيشتري تحويل داده 

شود، مين ميزان كه تحويل داده ميدهند و مجبوريم به هشود. نهاده خام را به اندازه نياز دام استان ما در اختيار قرار نميمي
  بسنده كنيم. 

  آفتاب يزد  - ١٤٠٠آبان  ٢٦                                            

   جزئيات تازه از صادرات نخل ايران به كشورهاي جنوب خليج فارس
  نفر نخل صادر شده ٧٠٠هزار و  ٣تاكنون 

هاي ايران به كشورهاي حوزه خليج فارس همچنان ادامه دارد. يك مقام پيرامون فروش و صادرات نخلفرآيند تاييد و تكذيب 
ها زينتي و داند و مقام مسئول ديگر معتقد است كه اين نخلهاي مربوطه ميمسئول اين اقدام را سرخود و بدون اطالع مقام

اند. طي روزهاي گذشته تصاوير و خبرهايي مبني بر نخل كرده هافاقد ثمردهي هستند و برخي كشاورزان اقدام به صادرات آن
شد كه از ريشه درآمده و بر روي چند تريلي هايي نشان داده ميهاي اجتماعي منتشر شد. در اين تصاوير نخلفروشي در شبكه

د كه به دليل كمبود شوند. انتشار اين تصاوير سروصداي زيادي به پا كرد و برخي اعالم كردنبه مكاني نامشخص حمل مي
كنند. نخلستانهاي بسيار پاييني به كشورهاي عربي همچون امارات و قطر صادر ميهاي خود را با قيمتآب، كشاورزان نخل



 

هاي وسيعي در مناطق جنوبي ايران وجود دارند و يكي از منابع اصلي درآمد مردم آن مناطق هستند. نخل كه همچون انسان 
كند، چون نياز به آبياري هر روزه ندارد. در همين ست، در مناطق گرم كه بارندگي كمتر است رشد ميواحد شمارش آن نفر ا

كشور  ٢٠٢٢هايي را براي نخلداران ايجاد كرده است، در سال حال و در ميان بحران خشكسالي در مناطق جنوبي كه چالش
ها به اين كشور و ساير كشورهاي حوزه قطر ميزبان جام جهاني فوتبال است و همين موضوع باعث شده تا بحث فروش نخل

هاي مكرر مسئوالن خليج فارس قوت بگيرد. مسئله نخل فروشي حاال به يك موضوع مبهم تبديل شده است و تاييد و تكذيب
اون سازمان جهادكشاورزي خوزستان گفته كه گزارشي از فروش نخل بدليل مانع از روشن شدن حقيقت ماجرا شده است. مع

هاي جنوبي به دليل مشكالتي كه در تامين آب وجود داشته، ايم. وي البته تاييد كرده كه در يكي از استانكمبود آب نداشته
اما وجود چنين اتفاقي در خوزستان اند هاي خود به كشورهاي حاشيه خليج فارس كردهبرخي از نخلداران اقدام به فروش نخل

گويد ادعايي را رد كرده است. از سوي ديگر دادستان شهرستان دشتستان بوشهر به كل اين موضوع را تكذيب كرده و مي
شود. وي البته هاي نخل شهرستان دشتستان و صادرات به كشورهاي حوزه خليج فارس تكذيب ميمبني بر فروش درخت

كيفيت بودن محصول به قيمت هر كدام درخت را به دليل بي ١٨هاي نخل بوده، حدود ب اين درختگفته كه فردي كه صاح
هاي منتشر شده از اين اتفاق هم واكنش نشان فروشد. دادستان دشتستان به فيلمهزار تومان مي ٥٠٠حدود يك ميليون و 

ات نخل در اسكله است نيز مربوط به ساليان قبل دهنده بارگيري و صادرگويد فيلم پخش شده در كليپ كه نشانداده و مي
ها اما يك مقام جهاد كشاورزي بوشهر، صادرات نخل ايران ها ندارد. در ميانه اين تاييد و تكذيببوده و ارتباطي به اين نخل

خل براي صادرات تاييد فيلم قطع ن >اصل نخل به قطر صادر شده است. ٧٠٠هزار و  ٣گويد تاكنون به قطر را تاييد كرده و مي
گويد: اخيرا تصاويري از مي ٢٤آنخسرو عمراني معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر به رويداد

انتقال چندين نخل در فضاي مجازي منتشر شده است كه موضوع مربوط به يك كشاورز در روستاي فارياب شهر دشتستان 
ش را كنده بود و شخصا و بدون دريافت مجوز به فروش رسانده بود. دليل اين كار او را هنوز هايعدد از نخل ١٨است. خود او 

دانيم، اما ممكن است داليل اقتصادي يا كم آبي به همراه داشته باشد، اما اين موضوع با صادرات نخل كامال متفاوت نمي
ي نگاه كرد، زيرا اين مسئله كامال فرعي است و است.وي ادامه داد: به موضوع صادرات نخل نبايد همچون يك موضوع اصل

زنند، اصال اتفاق خوشايندي ها با عناويني همچون نخل فروشي، فروش ايران و... به اين اخبار دامن مياينكه برخي از رسانه
طر صادر اصل نخل را به ق ٧٠٠هزار و  ٣كنند، نيست. اكنون ما نيست، زيرا اساسا موضوع به اين شكل كه برخي فكر مي

اند و باغات ما همگي نوساز شدند. برگزاري جام جهاني در هاي تجاري و جديد جايگزين شدهها با نخلايم و همگي آنكرده
هاي جوان و پر اند و نخلها را بردهقطر يك فرصتي براي كشورهاي همسايه از جمله ايران است، براي فضاي سبز اين نخل

شوندعمراني با بيان اينكه از هاي صادر شده جايگزين مينخل >شوند.ها اصال صادر نمينخل ثمري هم نيستند، زيرا اينگونه
شود و ما اطالعي از ميزان دقيق ها ميان فروشنده و خريدار تعيين ميقيمت فروش نخل اطالعي ندارم، تصريح كرد: قيمت

ها هاي پاجوش يا همان نهال هستند كه از ساير باغهاي جايگزين نخلها نداريم و اصال حق دخالت هم نداريم. نخلقيمت
ها جايگزين ميها را با پاجوشها پير و فرسوده شوند، آنشود. در همه جاي دنيا وقتي ديگر نخلخريداري و جايگزين مي

ن فرسوده كنند. ما نيز در باغات از جمله نخيالت، روند اصالح و نوسازي داريم، با هدف صادرات يا هر هدف ديگري همچو
هاي جديد و جوان ها با مجوز صادر و با نخلها ضروري است و همگي آنيا پير بودن و يا غيرتجاري كه باشد، اين نوسازي

شوند. اين را هم در نظر داشته باشيد هر نخلستان داري كه بخواهد نخل خود را به فروش برساند حتما بايد با جايگزين مي
گويد دهيم. عمراني ميو حتما هم بايد جايگزين شوند، اگر جايگزين نشود ما اصال مجوزي نمي مجوز اين كار را انجام دهند

خواهند اصالح و نوسازي انجام دهند همه كنند و كشاورزان معموال زماني كه ميسال شروع به توليد مي٨الي  ٦ها بعد از نخل



 

كند تا مشكلي در مرور اقالم فرسوده و غيرتجاري را حذف مي كنند، معموال كشاورز بهها را باهم و همزمان اصالح نمينخل
شود و قدرت شود معموال فقط براي فضاي سبز استفاده ميهايي كه صادر ميفروش و معيشت خودشان ايجاد نشود. نخل

خل وجود دارد و در ميليون نفر ن ٦، اين كارشناس با بيان اينكه در استان بوشهر بيش از ٢٤تكثير هم ندارد. به گزارش رويداد
نفر نخل مجوز صادرات داده شده است، گفت: اين عدد در اين چندسال با توجه به ميزان  ٧٠٠هزار و  ٣سال گذشته براي  ٤

اند، در صورتي كه اينگونه ها را برده و فروختهها گفتند نخلهايي كه داريم تقريبا عددي برابر با صفر است. در رسانهنخل
منديم، زيرا بيها گلهكه صادر شده با نخل جديد و تجاري جايگزين شده است. واقعا ما از برخي از رسانهنيست و هر نخلي 

كنيم، در صورتي كه اصال اينگونه نيست و اگر باغي نوسازي گويند ما نخل فروشي و ايران فروشي ميانصافي كردند و مي
   شود.ها داده نمياساسا مجوزي براي صادرات به آنهاي جديد جايگزين نشود نشود و با نخل

  

  روزنامه شرق  - ١٤٠٠آبان  ٢٦                                           

   فارس درباره صدور نخل به كشورهاي حاشيه خليج» شرق«گزارش 
  هاي ايران عازم جام جهاني قطر؟نخل

نقش كني صد من خرما به تو دهيم و صد من خرما نزديك ايشان ملكي بود، مرا گفتند كه اگر محراب اين مسجد را شرق: 
چه تا من آنجا بودم از عرب لشكري به آنجا آمد و از ايشان پانصد من خرما خواست قبول نكردند و جنگ كردند. ده تن از 

رخسرو است كه اهميت خرما نزد ؛ بخشي از سفرنامه ناصاهل حصار كشته شد و هزار نخل بريدند و ايشان ده من خرما ندادند
كنند. جز اين تشبيه لب يار به رطب در ادبيات كالسيك ايران تشبيهي من خرما جنگ مي ٥٠٠دهد كه براي عرب را نشان مي

لب او را به شيريني از رطب باالتر  چشمي چو آب زندگانيسيهاست رايج؛ نظامي در منظومه خسرو و شيرين هنگام توصيف 
هاي ايران به قطر و روند قطع كند. اما خرماي ادبا به كنار، خبر فروش و صادرات نخلاهميت خرما را دوچندان مي گذارد ومي
هاي كشور و فضاي مجازي بازتاب فراوان داشته است و گرچه بيش از رويه آن در استان بوشهر مدتي است كه در رسانهبي
هايي ب آن فروكش نكرده و حساسيت جامعه را برانگيخته است. انتشار فيلمگذرد، هنوز تروز از انتشار رسمي خبر آن مي ١٠

داد، غائله به پا كرد و شبكه استاني بوشهر با انتشار گزارشي تصويري به ها را نشان ميدر فضاي مجازي كه بارگيري نخل
شد آبي فروخته است و اگر ميعلت بي هايش را بهنفر از نخل ٢٠گويد ماجرا دامن زد. در اين فيلم كشاورزي به خبرنگار مي

گويد يك ميليون و نيم. اظهارات ضدونقيض مسئوالن فروخت. درباره قيمت هم با لحني كه انگار يعني مفت، ميهمه را مي
د هايي منتشر شهاي رسمي رسيد. در اين روز گزارشآبان به رسانه ١٧زمينه شد. ماجرا از روز  باره سبب ابهام در ايندراين

ها سرخود بوده است و ديگري گفت فروش اين نخلكه در آن مسئوالن محلي فروش نخل به قطر را تأييد كردند؛ اما يكي مي
دليل نخل خود را فروخته آن هم به اين دليل كه مثمر نبودند. مسئول ديگري گفت امسال به ١٨گفت كال يك نفر مي

د باال گرفته است و بيش از سه هزار نخل تاكنون قطع شده و به قطر رفته جهاني اين رونسالي و نزديكي برگزاري جامخشك
فرنگي كند. باز حرف از اين شد كه كشت صنعتي گوجهو اين به دليل شمار زياد مجوزهايي است كه جهاد كشاورزي صادر مي



 

تر وجو كرد. هرچه پيشه جستها شده و ريشه ماجرا را بايد در اين مسئلخوردن به نخلسالي و ضربهو تنباكو سبب خشك
شود. اين شد كه با منتشر مي جزئياتي تازه از...رفت، ابهام موضوع افزايش پيدا كرد و تا همين امروز نيز مطالبي با عنوان 

هاي بوشهر تماس گرفتيم وجود انبوه مطالب منتشرشده در اين مدت ناگزير از بررسي موضوع شديم. نخست با يكي از بومي
ها درباره نخل و نقش آن در عارف از بومي كنيمبراي كندن نخل غيرمثمر اول قرباني مي  باره نخل و نخلستان بگويد.تا در

اند. يك درخت نخل پنج سال طول هايشان حساسويژه در روستاها بسيار به نخلگويد افراد محلي بهزندگي منطقه مي
تا شاخه داشته باشد خرماي  ١٠تا  ٧كند. هر درختي اگر بين عيشت مردم را تأمين ميكشد تا ثمر بدهد. ثمرات آن هم ممي

كند. حتي نخلي كند. حاال حساب كن كسي كه نخلستان دارد روي درآمد آن حساب مييك سال يك خانواده را تأمين مي
عمده زنان روستايي همين است. كال  شود كه اشتغالكه ديگر مثمر نيست بدنه آن براي حصيربافي و جاروساختن استفاده مي

خواهند نخلي را ببرند حتما گوسفند ذبح شان عجين شده است. وقتي هم ميگذارند چون با زندگيبه نخل بسيار احترام مي
ا توان محصول آنها راند و نميهايي كه به دليل عمر باال بسيار بلند شدهبرند؟ درختهايي را ميپرسم چه درختكنند. ميمي

اش داشت و براي بريدن آن به متر بلندي دارند. مثال مادربزرگ من چنين نخلي در حياط خانه ٣٥تا  ٣٠برداشت كرد و بعضا 
داند گويد دقيقا نميروند از اين جنس بود؟ عارف ميشود به قطر ميهايي كه گفته ميپرسم نخلاصطالح خون ريختند. مي

هاي تزئيني عمدتا نر هستند كه قامت. اما نخلاند، سبز بودند و كوتاهسال داشته ١٠هايتا ها ديده نهايي كه در فيلماما نخل
ها مثال پدر من دهند اما محصولشان بسيار ريز است. تشخيص نر و مادگي براي من ممكن نيست و قديميگرچه خرما مي

  بومي اينجا به اين راحتي راضي به بريدن آن بشود.توانند آنها را از هم تمييز بدهند. اما در نهايت نخل چيزي نيست كه مي
رئيس انجمن خرماي ايران تماس گرفتيم. آقاي نايب محمد صميميعليبا  كنيد انگار دكل نفت گم شده!جوري رفتار مي

دليل افزايش ها بهلگويند نخاينكه برخي ميسايت خبري گفته بود صميمي پيش از اين درباره موضوع در مصاحبه با يك وب
دليل ارزشمندبودن محصولش شود، بهانه است. درخت نخل بهسالي به كشورهاي ديگر صادر يا قاچاق ميمصرف آب و خشك

هاي زيادي شدن صادرات يا قاچاق اين درخت شده است... در جنوب كشور هزينهاخيرا گران شده و همين مسئله باعث جذاب
كند و باعث ها، محيط زيست را تخريب ميرويه قطع نخلت اما حاال جهاد كشاورزي با مجوز بيزدايي شكل گرفبراي بيابان

اي از شرايط و قوانين هست كه برايتان گويد مجموعهگفتن ندارد و مي. خيلي تمايلي به سخنشودها ميافزايش بيابان
زند. اي با ما حرف ميبرخالف ميل اوليه چند كلمه شدن موضوعفرستم همان را استفاده كنيد. با وجود اين براي روشنمي
پرسم پس تواند خالف آن عمل كند. ميگويد براي صادرات قوانين مشخصي وجود دارد كه بايد رعايت شود و كسي نميمي

شوند،  خواستند به هر دليلي از اين موج خبري منتفعقدر داغ شده؟ اين مقام صنفي معتقد است كساني ميچرا اين خبر اين
هايي را كه ديگر مثمر نباشند و اند كه درختانش از حيز انتفاع افتاده بودند. ما درختاي بريده شدهها در منطقهوگرنه اين نخل

گذاريم و همين هم بايد اجازه صادرات بگيرد و مراحل اداري را طي كند. چيز غريبي بايد جايگزين شوند، براي صادرات مي
پرسم اعداد باالتر از اين عنوان شده و چرا از سه ايم. مينفر نخل صادر كرده ٩٠٠تا االن دوهزارو  ٩٧ هم نيست و ما از سال

سال پيش اين كار آغاز شده است؟ پاسخ صميمي اين است كه اعداد دقيق نيست و اين كار هم مربوط به سه سال نيست، 
پرسم اما مالكيت نخل كه شخصي است؟ بله. سرخود نيست. ميدهيم ولي قواعد دارد و سال است ما اين كار را انجام مي ٤٠

رويه وزارت جهاد را مطرح كرده بود. دهم كه مجوز بيمثل باغ است. درخت باغ شما مال كيست؟ به حرف خودش ارجاع مي
قانون ندارد؟ وجبي  دانم خبرنويسيگويد من با خانمي كه اين را نوشته بود برخورد كردم. اصال نميكند و ميبه شدت انكار مي

كني، ما كار مي شرقگويد شما االن كند. ميكنند؟ كه ريشه دلخوري او و امتناع اوليه از مصاحبه را مشخص ميحساب مي
گويد كند. مياندركاران روزنامه سالم ميايم و اشاره طنزآميزي به يكي از دستاز زمان روزنامه سالم با مطبوعات سروكله زده



 

مصاحبه من دقيقا بعد از جلسه با معاون وزارت بود. من فقط گفتم حتي به نقل از او منتشر شده درست نيست:  مطالبي كه
اي سرخود اين كنم كه شايع است عده. سؤال ميزيستي نبايد كنده شوندهايي كه مثمر نيستند به داليل محيطهمين نخل
ان وليعصر كه نيست ملك شخصي است. خود شما در تهران هزاران دهد درخت خياباند؛ درست است؟ پاسخ ميكار را كرده

گويد درست است ما بچه شهرستانيم ولي اين مسائل را از درخت را غيرقانوني انداختند، كاري كرديد؟ و با لحني كنايي مي
آيند تهران. مي رودرود جهاد استان، بعد ميها درست نيست. همان درخت شخصي درخواستش ميبريم. اصال روايت رسانه

گويد حساب كه نيست. سؤال ما همچنان همان است: پس انگيزه و نيز منشأ خبر كجاست؟ صميمي ميكنند، بيبازديد مي
هاي اند به نخلبينند و چسبيدهدانم هدف ديگري دارد. چرا توسعه را نميخواهد بازار خبرش را داغ كند يا نميشايد خبرنگار مي

اند؟ جوري برخورد كردند كه گويي دكل نفت گم شده! دو ماه است يك تاجر براي ل ژنتيك داشتهغيرمثمري كه اختال
نفر نخل به من رجوع كرده و اجازه هم نگرفته و درخواستش معلق شده است. درباره كشت صنعتي گوجه  ٢٠٠صادرات هزارو 
ويد رواج پيدا كرده؟ تنباكو اصال مال بوشهر است. گها شده آقاي صميمي به خنده ميگويند باعث خشكي نخلو تنباكو كه مي

هاي سال است ما توليد گوجه فصلي داريم. خيلي از سال -و البته يك ترانه عاميانهاندازد اسم برازجان همه را ياد تنباكو مي
دهد و واب ميدانيد منشأ خبر كجاست؟ كه در نهايت جپرسم ميخبرنگارها دلخوريم، اين چه نحو پوشش مطلب است؟ مي

ترين نظر كارشناسي را بگيريم، براي اينكه تخصصي مسئول نخل كشورم؛ اينها جنجال است  آورد.نام يك رسانه محلي را مي
شدن موضوع آن هاي گرمسري صحبت كرديم. آقاي مستعان درباره جنجالي، رئيس پژوهشكده خرما و ميوهاحمد مستعانبا 

كنند كه بعضا بحق هم هست اما مسائل داند كه موضوعات را سريع داغ و احساسي ميهاي اجتماعي ميشبكهرا رفتار طبيعي 
زيست و منابع طبيعي در آن دخالت كنند. بايد بدانيد كه اين كار كامال اقتصادي است و اصال بحث محيط را با هم خلط مي

صرفد. تصميم شخصي صرفه ندارد، ميوه ديگري بكارد كه مي ندارد. مثل اينكه كشاورزي بخواهد به جاي سيب كه برايش
كاشتن اقتصادي نيست؟ نه. ببينيد دو موضوع هست كه بايد تفكيك پرسم االن نخلتواند بگويد چرا. مياست و كسي نمي

اندنش چه شود كرد، مقدر بلند شده كه ديگر برداشت نميشوند؛ يكي جنبه اقتصادي كه توضيح دادم. مثال نخلي كه اين
شود كه در اين آبي است و مربوط به محيط زيست ميشود، مثال كميك زماني هست كه محيط دچار تغيير مي اي دارد؟فايده

خواهيم! اما پول كه نميكنند. باغدار بايد پول دربياورد. باغدار بيمورد نيست. كساني كه از آتش دورند اين مسائل را خلط مي
كنيم. خيالتان را راحت كنم اگر نخلي سودده ت. سربسته بگويم چيزي را كه باارزش باشد، ما صادر نميبُعد ديگر حاكميتي اس
گويد چه كاري استفاده دارد. دهد نزديك نخلش برويد! در بعد حاكميتي هم ما ارقامي داريم كه به ما ميباشد باغدار اجازه نمي

شد مگر از حيز انتفاع افتاده باشد. اين برخوردهايي صادر شد. صادر نمي امسال بعد از گذراندن هزار خان يك رقم كوچكي نخل
هزار نخل به تاراج رفت! من تخصص  ٣٠گويند كند و ناگهان ميكه شد احساسي است. يك نفر عكسي، فيلمي منتشر مي

ن هم با تعهدگرفتن هايي كه صادر شده اصال قابل مالحظه نيست و آنخل دارم و مسئول آن در كشور هستم. سرجمع نخل
خرد كه ببرد از آن خرما توليد كند؟ براي فضاي سبز است. بعد از براي جايگزيني انجام شده است. اصال مگر كسي نخل مي

جهاني ديگر مشتري نخل وجود ندارد اصال و اين هم فرصتي بود براي كمي درآمدزايي كه متأسفانه گرفتار جنجال و جام
   ي شد.هاي اجتماعرحمي شبكهبي
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  اصالح قيمت چغندر قند

هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي، قيمت تضميني محصول در جلسه اخير شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست
تومان و براي  ١،٧٠٠طبق نظر اعضاي شورا اصالح و براي چغندرقند بهاره، قيمت  ١٤٠٠-١٤٠١چغندر قند در سال زراعي 

تومان تعيين شد. دبير انجمن كارخانجات توليدكنندگان قند و شكر با اشاره به اصالح قيمت  ١،٦٤١چغندرقند پاييزه قيمت 
شيم گام بزرگي به سمت خودكفايي پيش بيني مي شود اگر سال آينده مشكل آب نداشته با  خريد تضميني چغندر قند گفت:

  برداريم. 
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  دست خالي صيادان از صيد پاييزه

  دهد خبر مي ٩٩مدت مشابه سالدرصدي نسبت به١٦هاي رسيده از شركت شيالت گيالن از كاهش صيد آمار و گزارش

  خبرنگار  -رادشهره كيانوش

هاي رسيده از شركت ماه فصل صيد در حالي شروع شده است كه آمار و گزارشصيد انواع ماهيان استخواني در نخستين
اين در حالي است كه اين مقدار نسبت  دهد.مي ٩٩مدت مشابه سالدرصدي نسبت به١٦شيالت گيالن خبر از كاهش صيد 

تن ٣٦تن ماهي كفال، ١٨٢درصد كاهش داشته است. در اين مدت ١٨) ١٣٩٥-١٣٩٩مدت مشابه طي چند سال گذشته(به
گيالني صيد شده است.معاون صيد و  ها توسط صيادانهاي سوف، سيم و انواع كوليتن كپور و ساير گونه٤ماهي سفيد و 

تأثير كاهش صيد و مشكالتي كه بر صيادان مجاز گو با همشهري درباره وكل شيالت گيالن در گفتبنادر ماهيگيري اداره 
دليل سرماي زودرس، ماهيكفال است. امسال بهكند: در اين فصل سال غالب صيد صيادان ماهي تحميل شده است، بيان مي

ند بيني ما اين است كه كاهش صيد در فصل پاياني سال جبران شود و دوباره رواند، اما پيشهاي كفال به اعماق آب رفته
بر انجام صيدهاي غيرمجاز به شرايط كند كه دليل روند نزولي كاهش صيد عالوهمسعود نيكپور تأكيد مي صعودي را طي كند.

هاست از كند: صيد غيرمجاز منجر شده است تا سفره صيادان كه سالهاي آب نيز ارتباط دارد. او اظهار ميجوي و آلودگي
دهد كه اين موضوع داري را نشان ميسال اخير روند كاهشي معنا ١٥صيد  تر شود.وچكگذرانند، كاين راه زندگي خود را مي



 

هاي صنعتي، گفته او، تغييرات جوي، كاهش دماي درياي خزر و ورود آلودگيتوان از جوانب مختلف بررسي كرد.بهرا مي
دست تد و مجموع اين عوامل دست بهخطر بيفها موجب شده است زايشگاه طبيعي ماهيان بهكشاورزي و شهري در رودخانه

پذيري ماهيان از رودخانه به دريا طي ريزي ماهيان در مصب و در باالدست دچار نقصان و برگشتهم داده است تا زمان تخم
كل شيالت گيالن افزايش يكساليان اخير كمتر شود. جبران كاهش صيد در پايان سالمعاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره 

هاي گذشته ها كه در سالگويد: يكي از اين برنامهكند و ميهاي حمايتي براي صيادان عنوان ميمان صيد را از برنامهماهه ز
شود تا بتوانند زودتر از زمان تعيين شده صيد خود را آغاز كنند. نيز اجرا شده بود اين است كه به صيادان جواز قانوني داده مي

دهيم كاهش اديم.با توجه به اينكه تكثير طبيعي و مصنوعي نيز در دستور كار ما بوده، احتمال ميانجام د   امسال هم اين كار را
درصد افزايش صيد داشته باشيم. راه٣تا  ٢هاي آينده و تا پايان سال صيد در فصل پاياني سال جبران شود و حتي در ماه

اندازي دهد: راهباره توضيح ميگيران است. نيكپور در ايناندازي استخرهاي ساحلي برنامه ديگر شيالت براي حمايت از ماهي
تواند به افزايش ريزي و پرورش نوزاد ماهي و رهاسازي در رودخانه ميهاي ساحلي با هدف ايجاد محلي براي تخماستخر

استخر ساحلي ساخته شد كه اين تعداد در ٢با مشاركت صيادان  ٩٧ه در سالهاي آينده منجر شود.خوشبختانصيد در سال
هاي استان فقره رسيده است. هدف مطلوب ما اين است كه اين پروژه در صورت تخصيص اعتبار در همه پره١٨به  ٩٩سال

ديگري از سخنان  كل شيالت گيالن در بخشگيالن اجرايي شود. شغل سخت صيادانمعاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره 
آور قرار نگرفته است. گويد: متأسفانه اين شغل با وجود مشكالت و سختي كار صيادان، در گروه مشاغل سخت و زيانخود مي
ماه مهر، آبان و ٣فقط در  ٩٧درصد برسد. كاهش نرخ بيمه در سال١٠به  ٢٧هايي انجام داديم تا نرخ بيمه صيادان از پيگيري

كند اگر از صيادان حمايت تأسفانه به داليل تامين نشدن اعتبار اين موضوع ادامه نيافت.نيكپور تأكيد ميآذر اجرا شد، اما م
شركت تعاوني پره در ٥١اكنون گفته وي، هماي به مشاغل ديگر روي بياورند.بهنشود اين نگراني وجود خواهد داشت كه عده

هاي غيرفعال عاليت ندارند و اگر حمايت نشوند تعداد شركتشركت ديگر عمال ف٤شركت فعال هستند و ٤٧گيالن و فقط 
تن ٤تن ماهي سفيد و ٣٦تن ماهي كفال، ١٨٢به گزارش همشهري، در استان گيالن تاكنون         شود. *** بيشتر هم مي

ماهيان صيد  ميليارد ريال ارزش ريالي فروش ناخالص١٦٢ها صيد شده است.هاي سوف، سيم و انواع كوليكپور و ساير گونه
درصد كاهش)، ماهي سفيد ٢٠تن(٢٢٨سال گذشته ٥كه ميانگين ماهي كفال صيد شده طي مدت مشابه در شده است درحالي

هاي صيادي پره كشي شركتدرصد كاهش) بود.ميانگين دفعات پره٣٩تن(١١ها درصد افزايش) و كپور و ساير گونه٧تن(٣٤
درصد ١٠كشي نيز دهد صيادان گيالني در تعداد پرهكه اين ميزان نشان مي مرتبه بوده٤٠٦٢، ١٣٩٩تا  ١٣٩٥هاي در سال

   اند.كاهش داشته
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  كاهش توليد، ليموشيرين را گران كرد

تر از درصد پايين٤٠هزار تومان است كه ١١ميانگين هر كيلوگرم طور قيمت انواع مركبات در ميادين ميوه و تره بار تهران به
قيمت انواع مركبات در سطح شهر است. به گزارش همشهري، با افزايش مصرف مركبات در نيمه دوم امسال قيمت اين 

ت فصل ترين مركبامحصوالت بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و در اين ميان قيمت باالي ليموشيرين كه از پرمصرف
بار كنندگان شده است. قيمت كنوني اين محصول در نرخنامه سازمان ميادين ميوه و ترهسرماست باعث نگراني مصرف

هزار تومان به فروش ٢٨تا ٢٠هاي سطح شهر اين محصول از فروشيتومان است و در ميوه١٥,٩٠٠شهرداري تهران هركيلو 
هزار تومان هم قيمت خورده كه براي اين ميوه ٥٠هاي فروش آنالين ميوه و سبزي تا كيلويي رسد. ليموشيرين در سايتمي

هاي توليد و درصدي ميزان توليد اين محصول و افزايش هزينه٢٠قيمت عجيبي است. گراني امسال ليموشيرين به كاهش 
ويژه پرتقال با هزار تومان هستند و به١٣ن زير بار مياديهاي ميوه و ترهشود. اما ديگر مركبات در غرفهعرضه نسبت داده مي



 

  هزار تومان قيمت دارد.٢٩هاي سطح شهر تا فروشيكه اين محصول در ميوهشود درحاليمي هزار تومان عرضه١٠قيمتي كمتر از 
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  انگيز پسته خندانروزگار غم

با كاهش ٩٩خيز كشور مانند كرمان، يزد، دامغان، فارس و خراسان نسبت به سال هاي پستهامسال توليد پسته در استان
  درصدي همراه بوده است گزارش ٤٠

  خبرنگار  -حسينيمرضيه ثمره

رفتن جايگاه ايران در بازار خشكبار منطقه و بازارهاي كننده اين روزها در بازار صادرات و واردات، از دستاز اخبار تلخ و نگران
جاري در مقايسه با سال گذشته و در همين ارتباط، جايگزيني درصدي توليد پسته در سال٤٠جهاني است. كاهش بيش از 

هاي باغداران و صادركنندگان حوزه خشكبار است. كاهش سطح توليد پسته آمريكا با پسته ايران در بازارهاي جهاني از دغدغه
خيز كشور مانند كرمان، يزد، دامغان، فارس و خراسان قابل ها و شهرهاي پستهو صادرات مشكلي است كه به همه استان

و نبود سيستم آبياري آبي هاي كشاورزي، مشكل بينهاده تعميم است. باغداران تحريم و پيامدهاي آن ازجمله كيفيت پايين
هاي بيمه و قيمت، پرداخت نشدن خسارت محصول در زمان سرمازدگي توسط سازماناي، فقدان ارائه تسهيالت ارزانقطره

دانند. كني و سردخانه را عامل اصلي كاهش توليد ميهاي پيشرفته پوستضعف صنايع تكميلي و فرآوري از قبيل كارخانه
ويژه اصرار دولت به ورود ارز نيمايي ها و بهات پسته است؛ تأثير نوسان قيمت ارز بر قيمت نهادهمسئله مهم ديگر كاهش صادر

انگيزگي صادركنندگان و انباشت پسته در انبارهاي مختلف شده است. پرسش جدي درباره و تعهدات ارزي است كه موجب بي
ه آيا اين وضعيت تداوم خواهد داشت و در سالوضعيت نابسامان فروش پسته در داخل و كاهش صادرات آن اين است ك

گفته دبيركل انجمن چهارم محصول پستهبنا بهنابودي يك جاري نيز بايد شاهد تداوم مشكالت پيشين در بازار پسته باشيم؟ 
ز هزار تن پسته ا٢٥٠حدود ٩٩درصدي داشته؛ يعني در سال٤٠كاهش ٩٩جاري نسبت به سالپسته ايران، توليد پسته در سال

جاري اما متفاوت هزار تن صادر شد. وضعيت توليد پسته در سال٢٣٠هاي مختلف كشور برداشت و از اين مقدار بيش از استان
و ١٧درجه در اوايل فروردين و بروز ناگهاني سرما در روزهاي ٢٥است؛ وخامت شرايط جوي و تجربه دماي باالي 

ها و شهرهاي مختلف مانند يزد، خراسان، فارس و كرمان، شكوفه آسيب زيادي به درختان پسته زد و در١٤٠٠فروردين١٨
كاران در سراسر كشور بود و در بارنشسته را خشكاند. فقدان بارندگي و نبود آب كافي از ديگر مشكالت پستههاي تازه بهپسته

رسيد، محصول پسته كه اتفاقا درجه ٤٥آبي، در خرداد و تير امسال، گرماي زودرس كه در برخي نقاط كرمان به كنار اين بي
هاي دليل نوسانچهارم محصول باغداران بهدر حال مغزگرفتن بود را سوزاند. همه اين اتفاقات موجب شد امسال حدود يك

هاي جوي حل كاهش مخاطرات جويدبيركل انجمن پسته ايران درباره راهكارهاي مصونيت از آسيبجوي از بين برود. راه
هاي كشاورزي و باغداري در افزايش توليد و پرهيز از مخاطرات شدن شيوهگويد: علميه همشهري ميبراي توليد پسته ب

كند و هم فصل آبياري كردن آبياري هم مشكل كمبود آب را حل ميايعنوان مثال قطرهتغييرات جوي بسيار مهم است. به
هاي باد، توليد مه، استفاده از تجهيزات گرمايشي و استفاده از ماشيندهد. حسين رضايي روز كاهش مي١٠ماه به را از يك



 

داند. اما نكته اينجاست كه استفاده از اين كننده نور را هم در كاهش آسيب سرما و گرمازدگي محصول پسته مؤثر ميمنعكس
شدن كشاورزي دارد و نه تسهيالت الزم گفته باغداران، دولت نه خود توجهي به مكانيزهبر است و بنا بهتجهيزات بسيار هزينه

سپاري دهد. تدبير موقت صادركنندگان پستهدر كنار مشكالت توليد، پيمانكارگيري آن را در اختيار باغدار قرار ميبراي به
هاي آينده همچنان طوري كه درصورت رفع نشدن اين موانع ارزي، امسال و سالارزي، صادرات پسته را دشوار كرده است به

استان كشور به توليد و ٢٧ميليون نفر در ٥ويژه اينكه معيشت بيش از با كاهش توليد و صادرات پسته مواجه خواهيم بود. به
سپاري از سوي بانك مركزي اعمال شد قيمت پسته ايران در بازارهاي جهاني كه پيمان٩٧صادرات پسته بستگي دارد. از سال

ريم كه نقل و انتقال پول و عمليات بانكي را بسيار دشوار كرده، موجب كاهش كاهش يافت. اين مسئله در كنار وجود تح
هاي ها مجبور شدند با صرف هزينهصادرات پسته و متضررشدن باغداران شده است. صادركنندگان پسته با تشديد تحريم

بازگرداندن ارز استفاده كنند كه اي براي انتقال سود حاصل به چرخه اقتصاد كشور و بر و پيچيدههاي هزينههنگفت از شبكه
اين شيوه پرزحمت دادوستد نيز ممكن است از طرف آمريكا با تحريم كشورهاي طرف ايران محدود شود. راهكار حل پيمان

كند و در روند رسيدن كاال بهبودن خارج شود، فساد و رانت توليد مينرخيكلي هر اقتصادي كه از تكصورت به ارزيسپاري 
بودن ارز در ارتباط با صادرات پسته بسيار اهميت دارد. دبيركل شود. بنابراين حل مسئله چندنرخيردم مشكل ايجاد ميدست م

گويد: فاصله ارز نيمايي با ارز آزاد بسيار زياد است كه اين فاصله بايد كاهش يابد. اجراي اين باره ميانجمن پسته ايران در اين
هاي مختلف ازجمله وزارت جهاد، وزارت اقتصاد، مجلس، سازمان ها و همكاري ارگانكنندهراهكار مستلزم تفاهم با صادر

بردن فاصله بين ارز آزاد و ارز حاصل توسعه تجارت، بانك مركزي و وزارت صمت است. رضايي نكته بعدي را ضرورت ازبين
اين مشكل، هدايت تقاضاها يا اقالم مجاز وارداتي است به اين معنا كه مازاد بر حل افزايد: راهداند و مياز صادرات پسته مي

دست عنوان مثال ارزي كه در خارج از صادرات پسته بهارز با منشأ دولتي را به سمت ارز حاصل از صادرات كاال بريم. يعني به
تهاتر كاالارز تهاتري پيشنهاد ديگري است كه ميايم به واردات اقالم مجاز مانند همين واكسن كرونا اختصاص دهيم. آورده

عنوان مثال، صادركننده پسته، محصول خود را به چين صادر ميتواند به حل مشكل ارزي صادركنندگان پسته كمك كند. به
رز تواند از اكند، ارز حاصله در چين موجود است، در همين حال، فرد يا شركتي كه واردكننده كاالهاي اساسي است، مي

گويد: صادركننده پسته براي تسهيل در واردات مدنظر خود استفاده كند. رضايي در ادامه راهكارهاي حل مشكالت ارزي مي
ايجاد خط سبز ويژه براي واردات مجاز به شرط تامين ارز موردنياز از ارز حاصله از صادرات پسته يا كاالي كشاورزي نيز به

پيشنهاد اصالحي ديگر در ارتباط با عملكرد بانك مركزي است؛ بانك مركزي بهتر است  تواند مؤثر باشد.عنوان راهكار مي
ضمن حصول اطمينان از بازگشت ارز صادركنندگان، بر كنترل نقل و انتقاالت ارزي و ريالي مرتبط با صادرات پسته اصرار 

ندادن بازارهاي جهاني در فصولي است تنكند. فرصت صادرات را از دست ندهيمآنچه درباره صادرات پسته مهم است، از دس
طوري كه در مهر امسال حدود كه پسته ايران خريدار دارد. هرچند صادرات پسته در مهر امسال چندان نااميدكننده نبود به

 هزار تن رسيد. دبيركل انجمن پسته١٣هزار تن بود و در شهريور به ٨كه صادرات در مرداد هزار تن پسته صادر شد درحالي١٧
هاي مهمي مانند جشن دليل وجود مراسمهر سال به گويد: از مهر تا ديهاي صادرات پسته ميايران با تأكيد بر حفظ فرصت

ها فرصت خوبي براي صادرات پسته ايران است كه نبايد امسال ها و جشن چينيهاي بومي هنديكريسمس در اروپا، جشن
كاران استكارشناسان ليدشده از دست بدهيم. موانع داخلي سد راه پستههزار تن پسته تو١٣٥اين فرصت را براي فروش 

هزار تن پسته در سال، بازارهاي جهاني پسته كه حدود يك قرن در اختيار ايران ٤٠٠اقتصادي بر اين باورند كه آمريكا با توليد 
كند. رضايي اما بر اين باور است كه آمريكا بوده را تصاحب كرده است و اين مسئله منافع ايران در بازارهاي پسته را تهديد مي

تهديدي براي بازار پسته ما نيست، اتفاقا آمريكا با يافتن بازارهاي جديد در طول چند سال گذشته، پاي ايران را نيز به اين 



 

در دست ايران  كند كه زماني كه بازار پسته فقطبازارها باز كرده و حتي موجب افزايش قيمت پسته نيز شده است. او تأكيد مي
دالر افزايش يافت؛ هم١٠دالر بود، اما بعد از ورود آمريكا و يافتن بازارهاي جديد، قيمت پسته تا ٤بود، قيمت هركيلو پسته 

تر است. دبيركل انجمن پسته كشور در بخشفروشيم كه نسبت به گذشته رضايتدالر مي٨اكنون هم ما پسته را با قيمت 
تري براي صادرات پسته ايران است، مشكالت و موانع توليد در داخل سبت به آمريكا تهديد جديپايان معتقد است آنچه ن

است كه بايد با همكاري دولت رفع شود تا باغداران و صادركنندگان اين محصول از دلسردي و خمودگي فعلي رها شوند.دغدغه
گذاري و ايجاد هاي لولهه كمبود آب در منطقه، اجراي طرحكاران دامغاني گاليه دارند با توجه بكارانپستههاي استاني پسته

كاران يزد نيز ضمن ابراز استخر ذخيره آب بسيار ضروري است اما مسئوالن توجهي به ارائه اين تسهيالت ندارند. پسته
باغداران براي هاي آموزشي براي ها و كالسنارضايتي نسبت به كيفيت سموم و مواد مغذي الزم، خواستار برگزاري كارگاه

كاران كشور، ناكارآمدي بيمه محصوالت هاي كاشت و برداشت هستند. مسئله ديگر مورد اعتراض پستهكردن روشعلمي
است؛ آنها انتظار دارند بيمه محصول، جايگزين بيمه هزينه شود تا خساراتي كه باغدار بر اثر شرايط جوي و طبيعي متحمل 

  شود، جبران شود. مي

    

  وطن امروز  - ١٤٠٠آبان  ٢٥                                            

   ميليارد مترمكعب است ٤/٣زيست: حقابه درياچه اروميه رئيس سازمان محيط
  احياي حقابه درياچه اروميه

ي هاي سطحهاي بسياري شد به نحوي كه برداشت غيرمجاز از آبمهريهاي گذشته دستخوش بيدرياچه اروميه طي سال 
و زيرسطحي، عدم تخصيص حقابه و... باعث شد تا اين درياچه روزهاي سختي را بگذراند و گرد و غبارهاي ناشي از خشك 

اي را براي ساكنان شمال غرب كشور ايجاد كند. حاال رئيس جديد سازمان حفاظت شدن اين درياچه مشكالت عديده
جمهوري و رئيس يه خبر داده است. علي سالجقه، معاون رئيسزيست از عزم اين سازمان براي احياي درياچه اروممحيط

زيست حتما ها با وزارت نيرو مذاكره كرديم و سازمان حفاظت محيطزيست گفت: در زمينه تامين حقابهسازمان حفاظت محيط
ميليارد  ٤/٣دود وي اظهار داشت: به عنوان مثال حقابه درياچه اروميه ح زيستي كشور را تامين خواهد كرد.حقابه محيط

جويي در بخش كشاورزي و يك ميليارد مترمكعب هم از سدهاي زاب درصد صرفه ٤٠مترمكعب است كه قرار است از مسير 
تواند به ساير وي تاكيد كرد: الگوي تامين حقابه درياچه اروميه مي ها تامين شود.و سيلوه و بقيه نيز از طريق تصفيه فاضالب

سالجقه درباره نحوه فعاليت ستاد احياي درياچه اروميه   هاي ما است.هاي كشور تعميم داده شود و اين هم جزو برنامهتاالب
 ٧٠ها تمام شده و برخي در حد افزاري آبرساني به درياچه انجام شد و بسياري از پروژهگفت: در اين ستاد، كارهاي سخت

جمهوري معاون رئيس  شود و آب در آن رهاسازي خواهد شد.سيب نيز بزودي تمام مينل كانياند و كار تودرصد پيشرفت داشته
زيست انساني سازمان كار جامعي در اين زمينه انجام داده كه افزاري بايد انجام شود و معاونت محيطگفت: اكنون كارهاي نرم

ن طرح بحث تغيير كاربري با جديت ديده شده كه خوشبختانه هاي كشور باشد. در ايتواند الگوي مناسبي براي همه تاالبمي
محيطي ضرورت توجه به ارزيابي زيست  مباالتي شودزيست كشور دستخوش بيدهيم محيط* اجازه نمي    آماده ارائه است.



 

وشي سپرده شده است. در اي از موارد اين مهم به فرامهاي خرد و كالن يك امر اساسي است كه در پارهدر اجراي پروژه
مباالتي شود و بر زيست كشور دستخوش بيدهيم محيطزيست گفت: اجازه نميهمين زمينه رئيس سازمان حفاظت محيط

وي افزود: سازمان با ساختار  محيطي داشته باشد.اي كه قرار است اجرا شود بايد گزارش ارزيابي زيستاين اساس هر پروژه
سالجقه   تر خواهد شد.كه بايد در بحث حاكميتي با قدرت عمل كند، بنابراين با ايجاد تغيير، ساختار قوي تواند آنطوركنوني نمي

هاي خود قانون مخصوص به خود را دارند سازمان حفاظت ها و نهادها در راستاي فعاليتاظهار داشت: اگر وزارتخانه
محيطي داشته باشد تا كمترين آسيب به جديدي بايد ارزيابي زيست زيست نيز قوانين خود را دارد، بنابراين هر پروژهمحيط
   دهيم.زيست را نميمباالتي در محيطگونه بيزيست وارد شود و اجازه هيچمحيط



 

  


