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صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق آزاد شد

دستیابی به بیوتکنیک تولید بچه ماهی
«سی باس آسیایی» در ایران

ظرفیت صادرات  700هزار تنی مرغ از کشور

معاون وزیر و رئیس ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشــاورزی از دستیابی
به بیوتکنیک تولید بچه ماهی ســیباس آســیایی خبر داد .بــه گزارش خبرنگار
مهر ،سید مجتبی خیام در آئین رونمایی از دستاورد پروژه دانش بنیان و تحول
ســاز مولدســازی و تکثیر ماهی سیباس آســیایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان
دریایی بندر امام خمینی(ره) بر لزوم تأمین امنیت غذایی کشــور تأکید و اظهار
کرد :تولید مواد پروتئینی بویژه ماهی یکی از کارهای در نظر گرفته شده در زمینه
تأمین امنیت غذایی کشــور اســت تــا از این طریق ضریب امنیت غذایی کشــور
افزایــش پیدا کند .وی با اشــاره به اینکه ماهی در ســبد خانوار بســیار کم اســت،
افزود :یکی از اقدامات بســیار شایســتهای که در این ایســتگاه و پژوهشکده آبزی
پروری مجموعه ســازمان شیالت انجام شده دستیابی به بیوتکنیک تولید بچه
ماهی سیباس آسیایی اســت .معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش
و ترویج کشــاورزی ادامه داد :این بچه ماهی یکی از گونههای فراگیر است که در
شــرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام وجود داردو در گســترش به وســعت
خلیج فارس و مناطق آسیا و اقیانوسیه است.

گــروهاقتصــادی /ســید محمــد آقامیــری
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور از
رفــع ممنوعیــت صــادرات محصــوالت
مرغداریهــا بعد از  ۶ســال به عــراق خبر
داده اســت که این محصوالت شامل مرغ،
پر مرغ ،تخم مرغ ،جوجه یک روزه و تخم
مرغ نطفهدار میشــود .معاون وزیر جهاد
کشــاورزی دلیل رفع ممنوعیت را سالمت
فضای تولید طیور کشــور عنــوان کرده،زیرا
به مهار موفقیتآمیز آنفلوانزای فوق حاد
پرنــدگان در کشــور منجر شــده اســت .این
ســازمان به دنبال آن اســت کــه  ۵بیماری
مربــوط بــه دام و طیــور را بــه طــور کامل با
کمکهمهدستگاههاریشهکنکند.
ëëپشــتیبانی وزارت جهــاد کشــاورزی از
مرغداران
کشورهایهمسایهایران،بهغیرازترکیه
و اوکراین ،همگی نیازمند واردات گوشــت
مرغ برای تأمین مصرف داخلی هســتند،
بنابراینکشورمامیتواندسهمیقابلتوجه
در ایــن بازار به دســت آورد .تولیدکنندگان
مرغ و طیور پس از اصالح نرخ ارز ترجیحی
در اردیبهشــت ماه سا ل جاری در کشور و با
کاهــش تقاضا ،نگران فــروش محصوالت
تولیدی خود شــدند اما دولت با استفاده از
ت و پشتیبانی از
راهکارهایی اقدام به حمای 
مرغداران کرد تا به تولید برای تنظیم بازار
و تأمیــن امنیت غذایی کشــور ادامه دهند.
دولــت تاکنــون با ارائــه تســهیالت  ۲۰هزار
میلیارد تومانی با بهرههای ۱۰درصدی۱۲،
درصــدی و  ۱۵درصدی به تولیدکنندگان و
مرغداران پشــتیبانی مالی کرده اســت .در
عین حال شــرکت پشــتیبانی امور دام هم

آزاد شــد اما همچنان ممنوعیت واردات از
ســوی دولت عراق لغو نشده بود .مبصری
با اشــاره به دالیل ممنوعیــت واردات مرغ
از ایــران بــه عراق گفــت :ســازمان جهانی
بهداشت دام OIEباید سالمتی دام و طیور
را بــرای صــادرات و واردات تعیین کند و در
حال حاضر هم این اتفاق افتاده و سالمتی
مــرغ و تخم مرغهای صادراتی ایران تأیید
شده است .ازسوی دیگرحفظپروتکلهای
مشــترک بهداشــتی میان کشــورها یکی از
موضوعاتمهمدرصادراتووارداتمیان
کشورهاســت .بر این اســاس ســازمانهای
اســتاندارد در هــر دو کشــور پروتکلهــای
مشترکیراتعیینمیکنندتاطبقآنموارد
صادراتووارداتانجامبگیرد.ویتصریح
کرد :تا پیش از این استانداردهای مشترکی
وجــود نداشــت و بــه همیــن علــت طرف
عراقــی از واردات مــرغ خــودداری میکــرد
امــا حاال این مانع برداشــته شــده اســت .از
سوی دیگر موانع تجاری هم باعث کاهش
صــادرات میان دو کشــور میشــد کــه حاال
برداشــته شده اســت .مبصری با اشــاره به
تولیدساالنهمرغدرکشورگفت:مرغساالنه
در کشــور حــدود 2میلیــون و 600هــزار تن
تولید میشود و مصرف سرانه مرغ به ازای
هــر نفر قبــل از اصالح تخصیــص یارانهها
حدود  30کیلوگــرم بود ولی اکنون مصرف
کاهش پیدا کرده و به عقیده شــخصی من
بــه حــدود 21تــا 22کیلوگــرم بــرای هر نفر
رســیده اســت .دبیر انجمن تولیدکنندگان
مرغ اضافه کرد :با توجه به کاهش حدود7
تا 8کیلوگرمی مصرف مرغ در قیاس با80
میلیون نفر ،به طور تقریبی 600تا 700هزار

اخبار

با اصالح ارز ترجیحی دولت به منظور حمایت از مرغداران اجازه داد تا مازاد مرغ و تخممرغ صادر شود
 50تن تخممرغ امروز از مرز عراق عبور میکند
برای جلوگیری از هرگونه زیان فعاالن این
صنعت ،عالو ه بر خرید تمامی مرغ مازاد
موجــود در بازار با قیمت مناســب ،جوجه
یــک روزه مــازاد در کشــور را نیــز خریداری
میکنــد .عالوه بر این بــرای تولیدکنندگان
جوجه یکروزه و گلههای اجداد نهادههای
مدت دار اختصاص داده میشــود که آنها
میتوانند تولید خود را به بازار یا به شرکت
پشتیبانیاموردامتحویلدهند.
دولــت بــرای حمایــت بیشــتر از
تولیدکننــدگان تعرفــه صــادرات مــرغ
و تخممــرغ را حــذف کــرده و عــوارض
نیمدرصدی صادرات مرغ توســط گمرک
برداشــته شــده اســت که همیــن موضوع
میتواند بــه افزایش صــادرات مرغ منجر
شود و تولیدکنندگان در صورت تأمین نیاز
داخــل میتواننــد به کشــورهای همســایه
صادرکنند.
ëëتولیدساالنه2میلیونو600هزارتنمرغ
رضــا مبصــری ،دبیــر انجمــن
توگــو با «ایران»
تولیدکنندگان مرغ در گف 
با اشاره به آزاد شدن صادرات مرغ به عراق
بیان کرد :صادرات مرغ تا پایان سال  97به
عراق انجام میگرفت اما چون در آن زمان
ارز  4200تومانی به کاالهای اساســی تعلق
گرفــت ،دولت صــادرات مــرغ را دیگــر در
اولویت خود قــرار نداد تا یارانه تخصیصی
به مرغ در داخل مورد اســتفاده قرار بگیرد.
ویاضافهکرد:بااصالحهدفمندییارانهها
و تخصیص ارز ترجیحی که از اردیبهشــت
ماه امســال انجام گرفت و کاهش تقاضای
خریــد مــرغ و جلوگیــری از متضــرر شــدن
تولیدکنندگان ،صادرات مرغ از سوی ایران

مردم از کشتار غیربهداشتی دامها
ً
اکیدا خودداری کنند

تن مازاد تولید مرغ در کشور ایجاد میشود
کهمیتواندصادرشود.
مبصــری بــا اشــاره بــه پتانســیل باالی
کشــورهای همســایه بــرای صــادرات مرغ
و تخــم مــرغ گفــت :کشــورهای عــراق،
افغانستانوکشورهایعربحاشیهخلیج
فــارس بــازار خوبــی بــرای صــادرات مرغ
از ایــران هســتند کــه چنانکــه پروتکلهای
بهداشتی مشترک و روابط تجاری مناسبی
باآنهابرقرارشود،مزایایخوبیازصادرات
برای کشور خواهند داشــت .وی در پایان با
اشاره به موارد استفاده از پر مرغ گفت :پودر
پر به شــرط فرآوری و هیدرولیز شدن ،یکی
از منابع پروتئین در دنیا محسوب میشود
و در غذای طیور و آبزیان مورد استفاده قرار
میگیرد.

ëëصادرات50تنتخممرغازامروز
حمیدرضا کاشانی رئیس هیأت مدیره
اتحادیــه مرغــداران میهــن دربــاره رونــد
صــادرات تخــم مــرغ از کشــور به «ایــران»
گفــت :ما روزانه  250تــا  300تن تخم مرغ
مازاد در کشــور داریم کــه این میزان در یک
مــاه به  6تا  9هزار تن میرســد و این حجم
مازاد امکان صادرات تخم مرغ را از کشــور
فراهــم میکند .وی یادآور شــد :صــادرات
تخم مرغ به طور رســمی از کشــور تا قبل از
ســال  98انجام میگرفت اما با تخصیص
سیاستارزترجیحی،صادراترسمیتخم
مرغ قطع شد و حاال مجدداًاین فرایند آغاز
شــده است و در همین راستا اولین ماشین
با  50تن تخم مرغ وارد عراق شد .کاشانی
با اشــاره به صادرات تخم مــرغ از ترکیه به

عراق بیان کرد :ترکیه به طور چشــمگیری
مشــوقهای صادراتی تعیین کرده اســت
و متأســفانه ما مجبور هســتیم برای رشــد
رقابت پذیری این فشار را به تولیدکنندگان
خود تحمیل کنیــم .این شــرایط میتواند
ادامه فعالیت را برای صنف طیور ســخت
کند .مــا وضعیت بحرانــی را بــرای دولت
تشریح کردهایم و امیدواریم حمایتهای
دولت را در پی داشــته باشــد .رئیس هیأت
مدیره اتحادیه مرغداران میهن اظهار کرد:
ما برای اینکه توان رقابت با ترکیه را داشته
باشیمنیازمندتعیینمشوقهایصادراتی
توسطدولتوذخیرهسازیتخممرغبرای
نیمــه دوم ســال که اســتفاده از آن بیشــتر
میشود،هستیمتابتوانیمبهفعالیتخود
ادامهدهیم.

صادرات هندوانه و آب مجازی به کشورهای خلیجفارس و ترکیه ادامه دارد

صادرات هر  350لیتر آب فقط با هزار تومان!
امین محمودی
خبرنگار

مطابق تابستان هر سال شاهد افزایش
برداشــت میوههــای جالیــزی خصوصاً
هندوانه از مزارع کشاورزی سراسر کشور
هســتیم ،بــه طــوری کــه بخشــی از این
محصــول در بــازار داخل بــا قیمت  2تا
4هزار تومان بهازای هر کیلوگرم فروخته
میشــود و بخش دیگری از آن به ترکیه
و کشــورهای حــوزه خلیجفــارس صادر
میشود.
طبــق اســتانداردهای بینالمللــی
اگــر در منطقــهای بیــش از 40درصــد
آب تجدیدپذیــر اســتحصال شــود آن
منطقه بدونشک دچار تنش آبی شده
اســت ،حال آنکه گزارشها حاکی از آن
اســت کــه در برخــی مناطق کشــورمان
از بیــش از 100درصــد آب تجدیدپذیــر
اســتفاده میشــود .آمارهــای وزارت
نیرو نشــان میدهد ســالی 5.5میلیارد
مترمکعب آب بیشــتر از میزانی که آب
وارد ســفرههای زیرزمینی میشود از آن
برداشــت میکنیم ،این در حالی اســت
که کشورمان با تغییرات اقلیمی گسترده
روبــهرو اســت و در منطقهای خشــک و
نیمهخشک با متوسط بارندگی کمتر از
250میلیمتر روبهرو است.
ëëبرای هــر کیلو هندوانه چقــدر آب الزم
است؟
به طور متوســط بــرای تولید هر کیلو
هندوانــه به  300تا  350لیتر(یا هر ســه
کیلوگــرم هــزار لیتــر) آب نیــاز اســت به
همین دلیل کشورهای مختلف از جمله
ترکیه با وجود آنکه وضعیت آبوهوایی
و بارندگی بسیار بهتری نسبت به ایران
دارند ،کشــت این محصول را در برخی
از مناطق ممنوع اعالم کرده و کشاورزان
را ترغیب به کشــت محصوالت اساسی
کشــاورزی کردهاند ،این در حالی اســت
کــه این کشــور بــا احداث ســد ایلیســو و
اجــرای پــروژه گاپ مانــع از ورود آب به

ایران و عراق شده است.
بد نیســت بدانیم بهــای هر لیتر آب
آشامیدنی در بیشتر کشورهای همسایه
و ترکیه حدوداً یک دالر اســت و طبیعتاً
قیمت هر کیلو هندوانه براساس میزان
آب مصرفی 350دالر اســت ،اما تا سال
گذشته صادرکنندگان کشورمان به ازای
صــادرات هر 3کیلــو هندوانــه تنها یک
دالر عایدی داشتند.
امــا در یــک ســال اخیــر وضعیــت
بغرنجتر هم شده ،به طوری که وزارت
امــور خارجــه ترکیــه بــه صورت شــبانه
و در یــک اقــدام عجیــب و غیرقانونــی،
تعرفــه واردات ایــن کشــور را از  75بــه
 300دالر افزایش داد .همین امر ســبب
شد صادرکنندگان کشورمان دچار ضرر
و زیــان مالــی شــده و هزینههــای گزاف
حمــل توســط لوکوموتیــو بــه مبلــغ 60
یــورو بــهازای هر واگــن را متضرر شــوند
به طــوری کــه گفته میشــود صــادرات
هندوانه برای صادرکنندگان کشــورمان
بــهازای هــر کیلوگرم هــزار تومــان تمام
میشــود ،این به این معنی است که هر
 350لیتــر آب که با هزینههای هنگفت
از اراضی خشــک و نیمهخشــک کشــور
برداشــت و اســتحصال میشــود بــه
صــورت مفت بــا قیمت هــزار تومان به
دســت مصرفکننــدگان هندوانــه در
ترکیه و کشــورهای حاشیه خلیجفارس
میرسد.
ëëموضــع وزارت جهــاد کشــاورزی در
خصوصصادراتآبمجازی
بیــش از یــک دهه اســت کــه وزارت
جهاد کشاورزی میخواهد الگوی کشت
را در سراســر کشــور بــه اجــرا درآورد بــه
همین دلیل هر ســاله شــاهد قولهایی
از ســوی وزیر و معاونین ایــن وزارتخانه
بــرای تحقق این امر هســتیم ولی آنچه
پیدا اســت اینکه اجرای ایــن طرح روی
زمیــن مانــده و در عمــل اتفاق خاصی
نیفتاده اســت .مســئوالن این وزارتخانه

میگوینــد کشــت هندوانــه در اراضــی
کشــور به این جهت صورت میگیرد که
کشــاورزان میخواهنــد از ســود سرشــار
آن بهــره ببرنــد .با این حال بــرای عدم
کشت این محصول و ترغیب کشاورزان،
پرواضح است که وزارت جهاد کشاورزی
باید مشوقهایی به کشاورزان ارائه دهد؛
امری که تاکنون صورت نگرفته اســت و
حتی برخی از مســئوالن ایــن وزارتخانه
میگوینــد کشــت هندوانــه در زمانــی
صــورت میگیرد که نمیتوان محصول
دیگری کاشت.
فریبــرز عباســی ،معــاون آبوخاک
وزارت جهاد کشــاورزی چندی پیش در
نشســت خبری خــود دربــاره وضعیت
تولیــد هندوانه در کشــور و اینکه کشــت
آن در مکانهایــی که قرار اســت کشــت
قــراردادی انجــام بگیــرد ،گفــت« :در
مناطقــی کــه قطــب تولیــد هندوانــه
هســتند ۴هــزار و ۷۰۰مترمکعــب در
هــر هکتار مصــرف آب هندوانه اســت.
البته مصرف آبیاری هندوانه از کاشــت
گندم کمتر اســت و هندوانه در جاهایی
کاشته میشود که چیز دیگری نمیتوان
کاشــت .همچنین بــرای کشــاورز ۹کیلو
بهازای هر مترمکعــب آب آبیاری برای
هندوانــه یعنــی  ۱۸تــا ۲۷هزارتومــان
درآمد دارد و کشاورز تشویق میشود به
سمت تولید هندوانه برود.
ëëصادرات هندوانه در بهار1401
آمــار گمــرک در ســه ماهه نخســت
ســالجاری نشــان میدهد بیــش از 69
هزار تن هندوانه از کشــورمان به مقصد
کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی
صادر شــده است .در سال گذشته بیش
از  902هــزار تــن هندوانــه از کشــورمان
بــه کشــورهای مختلــف صادر شــده که
ایــن میــزان باالتریــن رقــم صــادرات
هندوانــه در  13ســال اخیــر اســت ایــن
در حالــی اســت کــه براســاس آمارهای
بلندمــدت اقلیمــی ،ســال  1400یکــی

از کــم بارشتریــن ســالهای قــرن 14
هجــری شمســی بــوده اســت .از آن جا
کــه قیمــت هــر کیلــو هندوانــه بــه طور
میانگین  ۳هزار تومان است ،این حجم
از صادرات هندوانه به این معناست که
کشــاورز چند مــاه برای به ثمر نشســتن
هــر کیلو هندوانه تالش کــرده و زحمت
کشــیده اما بــه ازای هر لیتر آبــی که این
میــوه مصــرف میکنــد و بــه خــارج از
کشــور صــادر میشــود تنها هــزار تومان
دریافــت کرده اســت .البته بجــز هزینه
آب مصرفــی ،دســتمزد کشــاورز ،بــذر،
جمــعآوری و حملونقــل را نیــز بایــد
محاســبه کرد .افزایش بیرویــه تولید و
صادرات هندوانه کــه آب زیادی صرف
تولیــد آن میشــود ســبب شــده وزارت
جهاد کشــاورزی عــوارض صادراتی این
محصول را افزایش بدهد ،این در حالی
اســت که تعرفه صادراتی این محصول
یک چهارم کاهش یافته بود.
ëëمفت خری هندوانه ســر مزرعه توسط
ترکیهایها
در ایــن خصــوص مجتبــی شــادلو،
نایــب رئیــس اتحادیه باغــداران تهران
توگــو بــا «ایــران» اظهــار کــرد:
در گف 
صــادرات هندوانــه در ســالهای اخیــر

نــه تنها محدود نشــده بلکه بــا افزایش
قابــل توجهــی نیــز روبهرو شــده اســت.
وی افــزود :قیمــت هندوانــهای کــه ســر
مزرعه ترکیهایها از کشاورزان کشورمان
خریداری میکنند به قیمت حملونقل
ایــن محصــول نیــز نمیرســد بنابراین
واضح است که وقتی هندوانه محصولی
اســتراتژیک نیســت و نمیتوانــد مدت
زیــادی در ســردخانه بمانــد نبایــد در
دســتوکار کشــت قرار گیرد .نایب رئیس
اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اینکه
کشورمان با محدودیتهای آبی زیادی
روبهروســت ،گفــت :بایــد از امکانــات
خاک حاصلخیز و آب کشور برای کشت
محصوالت استراتژیک استفاده کنیم و
از کشت محصوالت آب بر بپرهیزیم.
شــادلو خاطرنشــان کرد :نباید امروز
را نــگاه کنیــم و نبایــد بــرای درآمدزایی
اســاس کشــاورزی در آینــده را برهــم
بزنیم .ایــن بازارها مطلق و همیشــگی
نیســتند .تنها زمانی میشــود بر مبنای
این بازارها برنامهریزی کرد که ضمانت
خرید طوالنیمدت باشد.
وی در ادامــه افــزود :چــرا بایــد
محصوالتــی همچــون گنــدم و برنــج
را رهــا کنیــم و خــود را درگیــر کشــت

محصوالتی مانند هندوانه کنیم که این
مشکالت ایجاد شــود .گندم و برنج هم
محصوالتــی اســتراتژیک هســتند ،هم
بازار جهانی تشنه آنهاست.
ایــن مقــام صنفــی یــادآور شــد :هر
دوره کشت هندوانه نسبت به سالهای
گذشته افزایش پیدا میکند در حالی که
وضعیت بازار این محصول بشدت بد و
پرریســک اســت و در بازار داخل قیمت
ایــن محصــول  2تا  3هزار تومان اســت
در واقــع میتوان گفت هم کشــور و هم
کشاورز از کشت هندوانه زیان میبینند.
شادلو بیان کرد :برای نیاز داخل باید
هندوانه کشــت شــود ولــی وزارت جهاد
کشــاورزی الگــوی کشــت محصــوالت
کشاورزی را به اجرا درآورد تا ترکیهایها
نتواننــد براحتــی در غــرب کشــورمان
هندوانــه را بــا پایینتریــن قیمــت و
بهصورت عمده یا سر مزرعه هزارتومان
از کشاورزان خریداری کنند.
وی افــزود :وزارت جهــاد کشــاورزی
مشــوقی بــرای کشــت جایگزیــن
هندوانــه بــه کشــاورزان ارائــه نــداده و
دســتورالعملهای اعالم شــده توســط
ایــن وزارتخانــه ضمانت اجرایــی برای
کشاورزان ندارد.

 ۵هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران کشور واریز شد

بــا واریــز  ۵هــزار میلیــارد تومــان دیگر
به حســاب کشــاورزان گندمکار سراســر
کشــور ،مجمــوع واریــزی بــه حســاب
گندمــکاران بــه  ۶۰هزار میلیــارد تومان
رسید.
بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی
شــرکت بازرگانی دولتی ایــران (مبدأ)،
این شرکت با اعالم اینکه پول محصول
کشــاورزی خریداری شــده از کشــاورزان
بــه محض تأمین بالفاصله به حســاب

ایــن عزیزان واریز میشــود ،از پرداخت
بخش دیگری از مطالبــات گندمکاران
بــه مبلغ  ۵هــزار میلیــارد تومــان دیگر
خبر داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،از آغــاز
فصل خریــد تضمینی گندم در چهارم
فروردین تاکنون ،افــزون بر  ۶میلیون و
 ۴۲۹هزار تن گندم به ارزش بیش از ۷۴
هزار و  ۴۴۷میلیارد تومان از گندمکاران
سراســر کشــور خریداری شــده که بیش

کشاورزی
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از  ۵۹هــزار و  ۳۰۴میلیــارد تومــان و
بــه عبارتــی  ۸۲درصــد از مطالبــات
گندمکاران پرداخت شده است.
این گــزارش میافزاید :میزان خرید
تضمینی گندم در ســال جاری نســبت
بــه پایــان فصــل ســال گذشــته از رشــد
 ۴۶درصــدی برخــوردار بــوده و با توجه
بــه اینکه خریــد تضمینــی محصوالت
کشــاورزی هــم اکنون در سراســر کشــور
بویژه در مناطق شمالی همچنان ادامه

دارد ،انتظــار میرود میزان خرید گندم
نسبت به سال گذشــته از رشد بیشتری
برخوردار شود.
میزان خرید تضمینی گندم در سال
جاری نسبت به سال گذشته بین ۲۴۰تا
۳۷۰درصد رشــد داشــته است؛ ضمن
اینکه تا امروز اســتانهای خوزســتان با
خریــد تضمینــی یــک میلیــون و ۳۵۷
هــزار تــن ،گلســتان بــا  ۷۵۶هــزار تن و
کردســتان با  ۴۸۸هزار تن پیشتاز خرید

تضمینــی این محصــول کشــاورزی در
کشور هستند .گفتنی است میزان خرید
تضمینی گندم توســط دولت دوازدهم

 4/5میلیــون تــن بوده بــه همین دلیل
در سال گذشته  7میلیون تن گندم وارد
کشور شده است.

دامپزشکی استان تهران از مردم خواست با توجه به قرار گرفتن ایام محرم در
فصل گرم ،جهت جلوگیری از شــیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام از
کشتار غیر بهداشتی دام خودداری کنند .به گزارش اداره کل دامپزشکی استان
تهــران ،مهدی ســلوکانه ،معاون ســامت اداره کل دامپزشــکی اســتان تهران
ضمن تســلیت به مناســبت فرارســیدن مــاه محــرم و آرزوی قبولی عــزاداری
عزاداران گفت :به اطالع میرساند با توجه به ذبح دام از سوی هیئات عزاداری
و برخی شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و تهیه غذا برای عزاداران
حســینی ،تقاضا میشــود به منظور حفظ بهداشــت محیط ،ســامت مصرف
کنندگان و پیشــگیری از بروز بیماریهای مشــترک بین انســان و حیــوان بویژه
بیمــاری تب خون ریزی دهنــده کریمه  -کنگو ( )CCHFدام مــورد نیاز خود را
فقط از مراکز مجاز مورد تأیید دامپزشکی ،تهیه و در کشتارگاههای تحت نظارت
دامپزشــکی ،کشــتار کننــد .وی گفــت :در زمان ذبــح دام ضمــن رعایت نکات
بهداشــتی ،حتماً از دســتکش ،ماســک ،عینک و چکمه استفاده شــود و پس از
کشتار دام ،محل ذبح دام شستوشو و از مواد ضدعفونی در محل مزبور جهت
جلوگیری از اشــاعه بیماری استفاده شود .معاون سالمت اداره کل دامپزشکی
اســتان تهران گفت :گوشــت پس از ذبح به مدت  ۲۴ســاعت در دمای یخچال
(صفر تا  ۴درجه سانتی گراد) نگهداری و پس از آن مصرف شود.

فراوانی کاالهای اساسی در بازار

دبیــر اتحادیــه بنکداران مواد غذایی بــا بیان اینکه فراوانــی کاال داریم اما تقاضا
کاهــش یافتــه و رکود ســنگین اســت ،توضیحاتــی را در مورد قیمت برنــج ارائه
کرد .قاسمعلی حسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازار مواد
غذایی ،اظهار کرد :در حال حاضر در بازار با فراوانی مواد غذایی مواجه هستیم
اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و قیمتها ،رکود سنگینی بر بازار حاکم
بوده و تقاضا کاهش یافته است .دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود:
قیمتهــا در بــازار مواد غذایی تا  ۱۵مهر ماه ثبات داشــته و افزایشــی نخواهیم
داشــت؛ حتی با توجه به فرا رســیدن فصل برداشت محصوالتی همچون برنج
و حبوبات ،شاهد کاهش قیمت در این بخشها خواهیم بود.
ëëوضعیت قیمت برنج
وی در مــورد قیمــت برنج گفت :قیمت برنج ایرانی در عمده فروشــی از ۷۰
تــا  ۱۱۰هزار تومان اســت؛ همچنین برنــج هندی از  ۲۷تا  ۳۸هــزار تومان و برنج
پاکستانی از  ۲۶تا  ۳۸هزار تومان قیمت دارد .حسنی در مورد فروش برنج ایرانی
با قیمتهایی نزدیک به  ۲۰۰هزار تومان تصریح کرد :اگر خرده فروش بین  ۱۰تا
 ۱۲درصد روی این قیمتها بکشــد ،در نهایت باید برنج ایرانی با نرخ  ۱۲۵هزار
تومان عرضه شــود .دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد روغن نیز
گفــت :با توجه به واردات انبوه و کاهش  ۲۰درصدی قیمتهای جهانی ،قیمت
روغن در عمده فروشــی بین  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش یافته اســت؛ به عنوان مثال
روغن  ۱۶کیلویی که یک میلیون و  ۸۰هزار تومان بود با نرخ یک میلیون و  ۵۰هزار
تومان عرضه میشود.

آبخیزداری  ۵.۵میلیارد مترمکعب سیالب و رسوب را
کنترل کرد

 ۵.۵میلیــارد متــر مکعب ســیل و رســوب توســط عرصههایی کــه عملیات
آبخیزداری در آن اجرا شــده است در سیالبهای اخیر کنترل شد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی وزارت جهاد کشاورزی ،سرپرست سازمان منابع طبیعی
و آبخیزداری کشــور اظهار داشت :سیالب اخیر در  22استان 115 ،شهرستان و
 219زیر حوضه و در ســطح حدود  6میلیون هکتار از حوضههای آبخیز کشــور
به وقوع پیوســته و این ســازمان با اجــرای پروژههای بیولوژیــک ،بیومکانیک،
ســازهای و مدیریتی در کاهش خســارات ســیل و رســوب نقش بسزایی داشته
است .عباسعلی نوبخت اظهار داشت :حوضههای آبخیز شهری به مساحت
حدود  40میلیون هکتار که  1253شهر کشور را شامل میشود با هدف کاهش
خسارات سیل و در دشتهای ممنوعه با هدف تغذیه سفرههای زیرزمینی در
اولویت کاری و فعالیتهای آبخیزداری ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
کشــور قرار دارنــد .وی درباره برنامه آبخیزداری در ســالجاری گفت :امســال
در ســطح  1.5میلیون هکتار اجرای عملیات آبخیزداری پیشبینی شــده که
تاکنون حدود  500هزار هکتار آن اجرا شده و بقیه در حال انجام است.

خسارت  ۵۰۰میلیارد تومانی تولیدکنندگان قزلآال
در سیل اخیر

مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ماهیان ســردآبی گفت :در پی وقوع ســیل اخیر
و افزایــش تلفــات ماهــی پیشبینی میشــود که خســارت وارده بــه محصول
 ۵۰۰میلیــارد تومــان اســت .آرش نبــیزاده گفت :وقوع ســیل اخیر بیشــترین
خسارت را به استانهای مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،لرستان ،کهگیلویه
و بویراحمــد ،تهــران و فــارس وارد کرد کــه پیشبینی اولیه میــزان تلفات  ۳تا
 ۵هــزار تــن اســت .به گفته او ،رقم خســارت وارده ناشــی از ســیل به محصول
 ۵۰۰میلیارد تومان اســت و درخصوص زیرســاختها فعالً بــرآوردی نداریم.
نبــیزاده میگویــد :قیمت کنونــی هر کیلو قزلآال ســر مزرعه  ۵۸هــزار تومان
است ،اما تلفات اخیر طی هفتههای آتی اثرات خود را در بازار نشان میدهد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت :باوجود آنکه بابت آب بها
پول به وزارت نیر و پرداخت میشود ،اما هیچ گونه ارائه خدماتی درخصوص
آبخیزداری ،الیروبی و ســیل بند و مرتبســازی رودخانه نمیدهند که وزارت
نیــرو باید پاســخگوی عدم ترک فعل باشــد و طــی نامهای بــه رئیس جمهور
اعالم میکنیم که ترک فعل وزارت نیرو بیشــترین آســیب را به تولیدکنندگان
میزند .بنابر آمار ســال گذشــته  ۱۵۰هزار تن قزلآال تولید شد که طی روزهای
ن رفت و با استمرار سیل این
اخیر به دلیل وقوع سیل  ۳درصد محصول از بی 
میزان  ۵درصد تولید را کاهش میدهد .بعد از اصالح نظام یارانه به واســطه
کاهش قدرت خرید مردم درخواســت  ۵تا  ۱۰هزار تن خرید تضمینی قزلآال
ن میزان به قیمت حذف و آســیب
را داشــتیم که با وقوع ســیل اخیر نصف ای 
تولیدکننده از بین رفت.

