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«اسکناس» تبعات حادثه آرامکو را بررسی کرد؛

از میان اخـــبار

غلظت گوگرد بنزین در تهران  ۳برابر
حد مجاز اعالم شد

نمونهبرداریهای صورت گرفته از سوخت بنزین در
تهراننشانمیدهدکهغلظتگوگرددرکلیهنمونهها
 ش��امل بنزین معمولی و س��وپر  -سه برابر حد مجازاس��ت .به گزارش ایس��نا ،بر اساس اطالعات شرکت
کنترلکیفیتهوایتهراننتایجآنالیزمحتوایگوگرد
موجود در نمونهبرداریهای صورت گرفته از سوخت
بنزین در تهران نش��ان میدهد که غلظت گوگرد در
کلیه نمونهها  -شامل بنزین معمولی و سوپر  -فراتر از
حد مجاز قرار دارد و میانگین آن در سوخت بنزین طی
ش بر میلیون
بهار و تابستان به ترتیب  ۱۹۰و  ۱۶۶بخ 
ب��ودک��هازحدمج��ازیورو ۴فراتربوده؛البتهدرفصل
تابستاناندکیکاهشدرنتایجمشاهدهمیشود.درباره
محتوای گوگرد جایگاههای عرضه سوخت گازوئیل
نتایج وضعیت بهتری را نسبت به سوخت بنزین نشان
میدهد.میانگینگوگردسوختگازوئیلدرفصلبهار
ش بر میلیون بوده و
و تابستان به ترتیب  ۶۱و  ۹۵بخ 
هنوز با غلظت مناسب آن فاصله دارد.

مسیر اصلی گاز روسیه
به اروپا به خطر افتاد

روسیهپسازحکمیکدادگاهاتحادیهاروپادربارهخط
لولهآلمانیاوپال،ممکناستبرایبستنقراردادچند
ساله با این بلوک و اوکراین برای فروش گاز طبیعی
تردید پیدا کند .به گزارش ایسنا ،اتحادیه اروپا در سال
 ۲۰۱۶س��قف استفاده شرکت گازپروم روسیه از خط
لولهاوپالراکهگازروسیهراازخطنورداستریمبهآلمان
منتقل میکند باال برد .ش��رکت گاز دولتی لهس��تان
علیه این تصمیم که راه را برای برنامههای روسیه به
منظور توسعه ظرفیت نورد استریم و دور زدن اوکراین
و لهستان به عنوان مسیر ترانزیت گاز میگشود ،به
اقدام حقوقی دست زد و شکایت کرد.

در مقابل آمریکا
باید مردانه بایستیم

خــبرویـژه

بیژن زنگنه وزیر نفت در سیویکمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت بهداشت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در واردات با مشکل مواجهه هستند ،افزود :اکنون مسئوالن با همان روحیهای کار میکنند که در زمان جنگ کار میکنند و من اسم این دوران را برای خودم آخرین نبرد
گذاشتهام .وی افزود :این جنگ ما با آمریکا و رژیم صیهونیستی است .منافقین با حضورشان در کاخ سفید میخواهند دوباره تجدید حضور کنند که هیچ وقت به این اندازه در چهل سال بعد از انقالب
در کاخ سفید نفوذ نداشتهاند .وی ادامه داد :این نبردی است که باید مردانه بایستیم و سخت پایداری کنیم و قطعا خداوند هم با اتکای این تدبیری که ما در همه امور داشته باشیم یار و یاور ما است.

خبر

گ�روهنف�تونیرو:ب��ازارجهانینفتهمچنان
ملتهب و در انتظار روشن شدن ابعاد جدیدتر از
حادثه حمله به تاسیسات نفتی آرامکو است.
به گزارش «اسکناس» ،بسیاری از کارشناسان
ح��وزه نفت اعتق��اد دارند قیمت ها در بازار نفت
افزایشی خواهد بود و در عین حال ممکن است
شوک بزرگ تری هم به بازار شکننده فعلی وارد
ش��ود.بهروزنامداریکارش��ناسحوزهنفتدر
گفتوگوباایلنا،دربارهتاثیراتفاقاتاخیرتاسیسات
نفتی عربستان بر قیمتها اظهار داشت :با وجود
ذخایر اس��تراتژیک امریکا و همچنین ذخایری
که خود عربس��تان دارد ،جلوی نوس��ان قیمت
گرفته میشود .وی درباره امکان استفاده ایران
از این فرصت برای فروش بیش��تر نفت گفت:
موقعی که بازار احس��اس کند منابع تامین دچار
نقصان ش��ده دنبال منابع جدید میگردد قطعا
ای��ن اتفاقات برای ما فرصت اس��ت که بتوانیم
نفت خود را بفروشیم ولی تصور بنده این است
کس��انی که مانع فروش نفت ما ش��دند در این
شرایط فشارها را روی خریداران بیشتر کنند تا از
احتمالاستفادهایرانازاینفرصتممانعتکنند.
اینکارشناسحوزهنفتتصریحکرد:مولفههای
تاثیرگذار بر بازار نفت زیاد است برخی فاکتورها
واقع��یوبرخ��یدیگرجوروانیبازاراس��ت.در
حادثهعربستانجوروانیبزرگترازواقعیتاست،
بخصوص اینکه این جریان احتمال تنش گرم و
فیزیکیرادرخاورمیانهباالبردهومیتوانددرصد
بیشتری از قیمت نفت را تحت تاثیر قرار دهد.
ژوی خاطرنش��ان کرد :خریداران نفت تا حدی

بازار نفت در وضعیت قرمز

ترسیدهاند،بنابراینتاثیرحادثهرویقیمتقطعا
افزایشی خواهد بود .نامداری یادآور شد :با توجه
بهاینکهنیمیازس��هامآرامکوامریکاییاس��ت
بازگشت به تولید به سرعت انجام میشود زیرا
به لحاظ فنی و تکنیکال تعویض و تعمیر سریع
انجام میشود .اما جو روانی و تنشی که رخ داده
تا چه حد ادامهدار باشد ،قابل تامل است .ضمن
اینکهاعالماینکهازچهناحیهایآسیبواردشده
دراینپروسهبسیارتاثیرگذاراست،عربستانباید
صریح و روشن قضیه را روشن کند تا تبعات آن را
ببینیم .وی تاکید کرد :اگر خطر برخورد نظامی
کاهش یابد ،موضوع یکماهه جمع میشود ،اما
اگر به س��متی س��وق یابد که برخورد نظامی را
افزایشدهدحلوفصلآنزمانمیبردوقیمتها
فعالبهثباتنمیرسد.اینکارشناسحوزهنفت
گفت :قیمتها قبل از این حادثه بین  56تا 65
دالردرنوس��انبودش��وکاولیهوشرایطروانی

ب��رافزای��شحدود10دالریموثربود،امااینکه
دالیلحادثهشفافبیانشوددرروندقیمتبسیار
موثر خواهد بود.

ضربه بزرگ به صادرات نفت عربستان


طب��ق گفت��ه ش��رکت آرامکوی عربس��تان،
ظرفی��تتولی��دنفتعربس��تانک��هبهخاطر
حم�لاتهواییروزش��نبهکاه��شیافتهبود،
تا پایان س��پتامبر به ش��رایط قبل باز می گردد .
حملههایروزشنبهگذشتهتولیدنفتعربستان
را نصف کرد .تحلیلگران می گویند در حالی که
عربستانتوانستهبخشیازاینتولیدرابازگرداند،
ولیتاثیراینحملههابردوتاسیساتکلیدیاین
کشور احتما ًال هفته ها یا ماه ها طول می کشد .
ریچارد ملینس��ون  ،یک تحلیلگر در ش��رکت
تحقیقات بازار انرژی اسپکتس در لندن گفت«:
ماانتظارداریمبخشیازایناختاللومحدودیت
تولی��دحداق��لتانوامبرادامهداش��تهباش��د».

ملینس��ون و س��ایر تحلیلگران م��ی گویند در
حالی که آرامکو س��عی دارد تاسیس��ات آسیب
دی��ده را تعمی��ر کند ،در تالش اس��ت بازارها را
هم آرام نگه دارد و شرایط معمول را حفظ کند .
تحلیلگران می گویند برای مثال این ش��رکت
احتما ًال نفت را از ذخایر خود بیرون کش��یده و
در بازار صادرات میفروشد و حتی نفت عرضه
ش��دهبهپاالیش��گاههایداخلیرابهمشتریان
بی��نالملل��یم��یفروش��د.بهنظرمیرس��د
آرامک��و در حال خرید محصوالت نفتی باش��د
ک��ه معم��و ًال با مقادیر باالیی ص��ادر می کرد،
مث��ل س��وخت دیزل و آن را ب��ه جای مصرف
داخ��لب��همش��تریانبینالمللیمیفروش��د.
تحلیلگ��رانم��یگوین��دآرامک��وازای��نکار
دو ه��دف دارد  :عربس��تان ب��ه عن��وان ی��ک
تامی��ن کنن��ده قابل اطمینان نفت در سراس��ر
دنیا معتبر اس��ت و س��عی میکند این حس��ن
ش��هرت را در این ش��رایط س��خت حفظ کند .
به عالوه ،عربستان سعی میکند طرح عرضه
آرامک��و در ب��ورس را حفظ کن��د و این گونه به
سرمایهگذاراناطمینانمیدهدکهاینحمالت
هی��چ ضرب��ه ای به ارزش آرامکو نزده اس��ت .
ولیواضح است بازارنفت کهچندیپیشتصور
میشد عرضه بیش از حد نفت به آن وجود دارد،
راکدشدهاست.ذخایرنفتیکاهشیافتهاندوذخایر
مازاد تولید هم به پایین ترین حد خود رسیده اند.
اگر بازار با یک شوک دیگر مخصوصا در منطقه
حس��اسخلیجفارسروبروش��ود،نفتزیادی
برای حمایت از بازار وجود نخواهد داشت .

تخصیص آب دریای عمان به سه
استان کشور

معمای تامین آب اس��تانهای ش��رقی که با بحران
بیآبی دست و پنجه نرم میکنند ،با انتقال آب دریای
عمان به ش��رق کش��ور حل خواهد ش��د .طرحی که
طبق آن امکان برداشت  ۱.۲میلیاردمترمکعب از آب
دریا فراهم میش��ود که استان سیستان و بلوچستان
 ۲۲۸میلیون مترمکعب ،خراسانرضوی ۱۱۰میلیون
مترمکعب و خراس��انجنوبی  ۶۰میلیون متر مکعب
از خروجی این آب س��هم میبرند .به گزارش ایس��نا،
آخرین اخبار حاکی از آن اس��ت که مطالعات ۷۳۰۰
صفح��هایانتق��الآبدریایعم��انبهوزارتنیرو،
ارس��ال ش��ده است .انتقالی که برای سه استان شرق
کش��ور (سیس��تان و بلوچستان ،خراس��ان جنوبی و
خراسان رضوی) بوده و طبق آن ،بیش از  ۱۳میلیون
نفر از آب بهرهمند خواهند ش��د .در این راس��تا ،رضا
اردکانیان -وزیر نیرو  -اعالم کرده بود که مطالعات
الزم برای تخصیص آب از دریا به منظور نمکزدایی و
انتقالآنبهاستانخراسانجنوبینهاییشدهووزارت
نیرو در آس��تانه تخصیص آب برای خراس��انجنوبی
است.درنهایتهفتهگذشته،معاونآبوآبفایوزارت
نیرو در جلسهای با حضور استانداران خراسانرضوی
و جنوبی ،سیس��تان و بلوچستان ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی و جمعی از صنعتگران ،تخصیص آب
از دریای عمان را به ش��رکتهای آب منطقهای این
س��ه اس��تان ابالغ کرد و تفاهمنامه انتقال آب دریای
عمان از س��واحل چابهار به س��ه استان شرقی کشور
امضا و طبق آن قرار شد  ۴۰۰میلیون مترمکعب آب
دریا به این س��ه اس��تان منتقل ش��ود .با امضای این
تفاهمنامه ،امکان برداشت  ۱.۲میلیارد مترمکعب از
آبدریافراهممیشودکهاستانسیستانوبلوچستان
 ۲۲۸میلیون مترمکعب ،خراسانرضوی ۱۱۰میلیون
مترمکعب و خراسانجنوبی  ۶۰میلیون متر مکعب از
خروجی این آب سهم میبرند .در افق سال  ۱۴۲۵بر
اساس مطالعات انجام گرفته استان خراسان جنوبی
نیازمند  ۲۱۷میلیون متر مکعب منابع آب است که در
خوش بینانهترین شرایط حدود ۵۹میلیون مترمکعب
آب موجودی استان خواهد بود و حدود  ۱۱۰میلیون
متر مکعب هم از آب دریافتی از دریای عمان و بقیه
نیز با اجرای س��ند س��ازگاری با ش��رایط کم آبی باید
تامین شود.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

اُفت  ۲۰درصدی قیمت
طالی سرخ در بازار

غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران  ،از
کاهش  ۲۰درصدی قیمت طالی سرخ طی یک
ماه اخیر خبر داد و گفت :هم اکنون حداقل نرخ هر یک
کیلوزعفران ۷میلیونوحداکثر ۹میلیونتوماناست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،او با اشاره به اینکه بازار
زعفران در رکود به سرمی برد ،افزود :با توجه به آنکه
تا آغاز فصل برداشت زمان زیادی باقی نمانده است،
از این رو تجار خارجی ترجیح میدهند که محصول
نو خریداری کنند که این امر در کنار ازدیاد عرضه در
برابرتقاضاناش��یازنیازنقدینگیکش��اورزانبرافت
قیمت و رکود بازار دامن زده است .میری ادامه داد :در
آبان سال گذشته قیمت هر یک کیلو زعفران نگین
 ۱۶تا  ۱۷میلیون تومان بود که امس��ال با اُفت  ۴۰تا
 ۴۵درصدی به  ۹میلیون تومان رسیده است ،در حالی
که خریداری ندارد.

کاهش قاچاق دام از مرزهای کشور

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی،
از کاهش  ۲هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی در
بازارخبردادوگفت:هماکنونهرکیلوشقهگوسفندی
ب��دوندنب��هب��انرخ ۹۴تا ۹۶هزارتومانبهمغازهدارو
 ۱۰۳هزارتومانبهمشتریعرضهمیشودضمنآنکه
برخیمغازهدارانبهسببرکودبازاردرحالعرضهشقه
گوسفندیبانرخ۱۰۰هزارتومانبهمصرفکنندههستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،او ازدیاد عرضه در برابر
تقاضاراازجملهدالیلاُفت۲هزارتومانیقیمتگوشت
در بازار اعالم کرد و گفت :با توجه به روند کنونی عرضه
و تقاضا و زایش دام در فصل پاییز پیش بینی میشود
ک��ه اگ��ر اتفاق خاصی در خصوص خروج غیر قانونی
دام از مرزهای کشور نیافتد نوسانی نخواهیم داشت.
ملکی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت :با توجه
به کاهش نرخ دالر و کنترل مرزهای کشور انگیزهای
برایقاچاقچیانوجودنداردکهامیدواریماینروندادامه
یابد تا بازار داخل با نوسانی روبرو نشود .او در واکنش
به اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر واردات بیش از
حد گوشت به کشور گفت :واردات گوشتهای برزیلی
منجر به تنظیم بازار داخل شد و در غیر این صورت به
سبب هجوم رستوران داران ،هتل داران و بسیاری از
ارگانهای دولتی به س��مت بازار گوشت داخل شاهد
التهاب قیمت بودیم.

در گزارشی چالش های گندمکاران بررسی شد؛

شفافیتقیمتهاباعرضهگندمدربورس

گروه کشاورزی:امس��ال ،یکی از مش��کالت
خرید تضمینی گندم ،که البته در س��نوات
گذشته نیز بارها از سوی برخی مسئوالن مطرح
میش��د ،کیفیت پایی��ن گندمهای تحویلی به
دولت بوده است به طوری که پس از بحثهای
فراوان در خصوص وجود درصد باالی ش��ن و
خاک در گندمهای تحویلی ،موضوع استاندارد
نبودن توری خرید گندم مطرح ش��د؛ به طوری
که مدیرکل سازمان ملی استاندارد در این زمینه
عنوان میکند که توری گندم مورد اس��تفاده در
فرآین��د خرید تضمینی گندم با اس��تاندارد ملی
ایران انطباق ندارد .به گزارش اسکناس به نقل
ازباش��گاهخبرنگاران،همچنی��نرئیسکانون
انجمنهای صنایع غذایی ایران موضوع وجود
فسادی گسترده در سیستم خرید تضمینی
گندم را مطرح کرد و گفت که دالالن ساالنه
 ۷۰۰هزار تن ضایعات همچون ش��ن و خاک و
ضایعاتگندمبهارزش ۱۰۰۰میلیاردتومانرابه
عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل
گندم به دولت میکنند .این موارد باعث ش��د تا
کمیسیونکشاورزیمجلسنیزوارداینموضوع
شود .دو عضو حاضر در این کمیسیون معتقدند
کهمیشددرسالهایگذشتهبااجرایسیاست
قیمتتضمینیمانعازبروزمشکالتاینچنینی
وهمچنینقاچاقگندمبهس��ایرکش��ورهاشد.
نداش��تنکیفیتمطلوبگندمهایتحویلیبه
دولت و برآورد هدر رفت س��االنه  ۱۰۰۰میلیارد
تومانمنابعباورود۷۰۰هزارتنضایعاتهمچون
شن و خاک و ضایعات گندم به پروسه تحویل
گندم به دولت در کنار قیمت غیر منطقی خرید
گ��روه کش��اورزی:برومند چهارآیین عضو هیئت
مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی ،درباره
آخری��ن تح��والت بازار م��رغ اظهار ک��رد :امروز
متوس��ط ن��رخ هر کیلو مرغ زن��ده درب مرغداری
 ۸ه��زارو ۸۰۰ت��ا ۹ه��زارو ۱۰۰وم��رغآم��ادهبه
طب��خ در خردهفروش��یها ۱۲ه��زار و ۸۰۰تومان
اس��تضمنآنکهدراس��تانهایشمالیهمچون
گلس��تان و مازندران به س��بب افزایش عرضه در

قیمت گذاری صحیح ذات بورس است


تضمینییکیازسوژههایداغرسانههادرهفته
گذشته بوده است که نمایندگان مجلس در این
زمینهاجراییکمادهقانونیراراهگشامیدانند.
محمدباقرس��عادتعضوکمیسیونکشاورزی
مجلس ،گفت :از اصلیترین مشکالت در خرید
تضمینی گندم امسال ،قیمت تعیین شده برای
این محصول بود که با توجه به باالتر بودن نرخ
گندم در کشورهای همسایه ،مشکالتی در این
زمینهبهوجودآمد.ویافزود:وجودتفاوتقیمتی
درب��ازارداخل��یوخارج��یمنجربهبروزقاچاق
محصولبهخارجازمرزهایکش��ورمیش��ود،
بنابرای��ن اگر بتوانیم موجبات��ی را فراهم آوریم
که قیمت خرید و فروش گندم واقعیتر ش��ود،
امکان اینکه بتوانیم جلوی این قاچاق بی رویه
را بگیریم وجود دارد .در این مس��یر بورس کاال
نیز میتواند مناسبترین گزینه برای جلوگیری
از بروز قاچاق گندم و آرد باشد .به گفته سعادت،
در سیاست قیمت تضمینی که براساس ماده۳۳

قانون بهره وری کشاورزی به تصویب مجلس
رس��یده اس��ت ،دولت میتواند شرایطی را مهیا
کند تا کشاورزان اقدام به عرضه گندم در بورس
کنند که این موضوع در واقعی ش��دن قیمتها
کمک کننده است .البته در اینجا موضوعی که
وج��ود دارد اینکه برای اجرای سیاس��ت قیمت
تضمینی به صورت موفقت آمیز الزم اس��ت تا
این موضوع پس از انجام اقدامات کارشناس��ی
شده،بهمشورتگذاشتهشدهوچکشکاریآن
صورت گیرد تا تصمیمی مناسب اخذ شود .این
عضوکمیسیونکشاورزیمجلسبابیاناینکه
عرضه گندم در بورس کاال میتواند مفید باشد
ادامه داد :الزم است تا کمیتهای مشترک از جهاد
کش��اورزی،مرکزتحقیقاتوزارتکشاورزیو
اعضایکمیسیونکشاورزیمجلسوهمچنین
بورس کاال و فعاالن این حوزه تشکیل گردد تا
بهترین تصمیم در مورد عرضه و تقاضای گندم
گرفتهشود.

عضوهیئتمدیرهکانونسراسریمرغدارانگوشتیمطرحکرد؛

افت قیمت مرغ در بازار

برابر تقاضا هر کیلو مرغ زنده با نرخ  ۸هزار و ۱۰۰
تا  ۸هزار و  ۲۰۰تومان عرضه میش��ود که با این
وجود مرغداران در حاشیه زیان هستند .به گزارش
باشگاه خبرنگاران،وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا
را دلی��ل اصل��ی افت قیمت مرغ در بازار اعالم کرد

و گفت :طبق روال هر س��ال قیمت مرغ از اواس��ط
ش��هریور تحت تأثیر موضوع بازگشایی مدارس و
اف��ت تقاضا رون��د نزولی در بازار به خود میگیرد و
در اس��تانهای شمالی قیمت مرغ به سبب عرضه
بی��ش از ح��د نیاز بازار و اس��ترس مرغداران با افت

شمس اهلل شریعت نژاد دیگر عضو کمیسیون
کشاورزی مجلس،گفت:طرح قیمتتضمینی
و عرضه گندم در بورس میتواند به مشکالت
کنون��یای��نحوزهکمککندالبتهبرایانجام
ای��نکارنی��زبایدجوانبمختلفدرنظرگرفته
ش��ود تا بهترین حمایت از کشاورز رقم بخورد.
وی اظهار کرد :در روش خرید تضمینی گندم
مشکالتی وجود دارد ،اما به یکباره نیز نمیتواند
یارانه این بخش را حذف کرد و به نظر میرسد
دولت باید رفته رفته و با فراهم کردن زیر ساخت
ها ،کش��اورزان را با سیاس��ت قیمت تضمینی
وعرض��هگن��دمدربورسآش��ناکن��دتاآنها
متوجه ش��وند ورود به بورس برای آنها دارای
مزیتهای زیادی اس��ت .ش��ریعت نژاد با بیان
اینکه عرضه گندم در بورس به شفافیت قیمتی
منجر میشود ،گفت :این اتفاق میتواند قاچاق
را کمتر کند ،چرا که قیمتها ممکن اس��ت در
بورس از قیمت خرید تضمینی هم باالتر رود و
با قیمت کشورهای همسایه ایران برابر شود و
زمانی که قیمتها در دو کش��ور برابری داشته
باشد ،امکان قاچاق نیز وجود ندارد .شریعت نژاد
بیان کرد :ما میتوانیم با قیمت گذاری درست
در گن��دم و آرد و حداق��ل برابری قیمت دالری
آنها با کش��ورهای همسایه مانع از قاچاق بی
رویه این محصوالت شویم ،اما تاکید میکنم
که این طرح باید به گونهای اجرایی ش��ود که
فشار به کشاورزان نیاید و از طرفی کشاورزان
سریعتر به پولشان برسند و برای ورود به بورس
انگیزه داشته باشند.

چش��مگیری در بازار روبرو ش��ده است .چهارآیین
ادامه داد :اس��ترس مرغداران استانهای شمالی و
ازدیاد عرضه منجر به افت قیمت در میدان بهمن
شده است به طوری که هم اکنون قیمت مرغ گرم
در میدان بهمن کمتر از  ۱۱هزار تومان بوده که با
احتساب سود و هزینه حمل و نقل به طور متوسط
در خردهفروشیهای استان تهران با نرخ  ۱۲هزار
و  ۸۰۰تومان عرضه میشود.

تولــید

اجرای طرح تولید سالم برای ۱۰۰
محصول کشاورزی در کشور

مشاور ملی طرح استقرار استانداردهای کشاورزی در
مزارع زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت :با
اجرایطرحاس��تقراراس��تانداردهایملیکشاورزی،
 ۱۰۰محصول زراعی و باغی به صورت اس��تاندارد و
س��المدرکش��ورتولیدمیش��ود .مسعودحیدریاندر
حاش��یهکارگاه«آش��ناییبابرندس��ازیمحصوالت
کش��اورزیوس��موممج��ازودورهکارن��سآنها»در
مهاباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :این
طرح درراستایارتقایسالمتجامعه دراستانهای
مختلف کشور کلید خورده و در حال اجراست .وی با
بیان اینکه برای هر استان محصوالت کشت شده در
همان استان برای اجرای این طرح انتخاب میشود،
اضاف��ه ک��رد :همه مراحل تولید محصول از مزرعه تا
س��فره در تولید محصوالت گواهی ش��ده و ارگانیک
قابل رصد هس��تند و مصرفکننده با آگاهی کامل و
اطمینان از سالم بودن آن ،فرآورده را مصرف میکند.
وی اف��زود« :س��یب»« ،انگ��ور» و
«گوجهفرنگ��ی» س��ه محص��ول کش��اورزی در
آذربایجانغرب��ی اس��ت ک��ه در راس��تای اج��رای
ای��نطرح ب��هتولیداس��تانداردآننظارتمیش��ود.
مشاور ملی طرح استقرار استانداردهای کشاورزی در
مزارع زنان روس��تایی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره
به اینکه محصول گوجهفرنگی نیز در این اس��تان به
شهرستان میاندوآب اختصاص یافته است ،بیان کرد:
درای��نط��رحهم��کارانبخشترویجوحفظنباتات
جهاد کشاورزی براساس عملیات کشاورزی و تلفیقی
ودستورالعملهایحدمجازبیشینهآفتکشها،مزارع
پایلوت را انتخاب کردهاند.

وجود  ۲میلیون نخل آسیب دیده در
آبادان

فرماندارویژهآبادانازآسیبدیدهبودندومیلیوناصله
نخل و فرس��ودگی ۷۰درصد از ش��بکه انتقال آب این
شهرستان خبر داد و خواهان توجه جدی مسئوالن به
بهبود شرایط شد .به گزارش مهر ،سید زین العابدین
موس��وی ،گفت :از ۱۲۰هزار متر مکعب س��همیه آب
تعیین شده از آب غدیر برای آبادان در حال حاضر تنها
 ۴۵هزار مترمکعب آب به آبادان تحویل می شود که
خواهان اعطای س��همیه پیش بینی ش��ده اصلی آب
آبادان از طرح غدیر هستیم.

