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از میان اخـــبار

تکذیب اظهارات متهم نفتی در دادگاه

ش��رکت ملی نفتکش ایران به اظهارات مطرح شده
در دادگاه رس��یدگی ب��ه اتهامات علیرضا زیبا حالت
منفرد ،واکنش نش��ان داد .به گزارش ایس��نا ،شرکت
ملی نفتکش ایران درخصوص اظهارات مطرح شده
در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا
حالت منفرد ،درخصوص ارتباط ش��غلی و س��ازمانی
فردی به نام کاپیتان بجنوردی با این شرکت اعالم
کرد که فرد نامبرده هیچ گونه ارتباط کاری و سازمانی
با این ش��رکت نداش��ته و ندارد .روابط عمومی و امور
بینالملل شرکت ملی نفتکش در اطالعیهای اعالم
کرد :در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا
زیبا حالت منفرد در مورخ اول خردادماه جاری ،متهم
در اظهارات��ی از ف��ردی به ن��ام کاپیتان بجنوردی به
عنوان کارمند اخراجی شرکت ملی نفتکش ایران نام
برد،درحالیکهنامبردههیچگونهارتباطشغلی،اداری
و سازمانی با این این شرکت نداشته و ندارد.

قیمت نفت همچنان در مدار نوسان

قیم��تنف��تروزگذش��ته بخش��یازریزشقیمت
س��نگینی که روز پنجش��نبه در پی رش��د ذخایر نفت
آمریکا و کندی رش��د اقتصادی متحمل ش��ده بود را
جبران کرد اما به سوی بزرگترین کاهش هفتگی از
ابتدای س��ال  ۲۰۱۹تاکنون پیش میرود .به گزارش
ایسنا ،بهای معامالت آتی نفت برنت  ۸۹سنت (۱.۳
درصد) افزایش یافت و به  ۶۸.۶۵دالر در هر بش��که
رسید .بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا ۷۴سنت( ۱.۳درصد)افزایشیافتوبه۵۸.۶۵
دالر در هر بش��که رس��ید .اما رش��د قیمتهای نفت
نمیتواند سقوط شدید قیمتها در معامالت را جبران
کندودرنتیجهبرنتبابیشاز ۵درصدکاهشهفتگی
روبهروستکهبزرگترینکاهشهفتگیاینشاخص
قیمت در سال  ۲۰۱۹خواهد بود.

کاهش مصرف برق
در بخش خانگی و
تجاری ساده است

خــبرویـژه

محمدحسن متولیزاده مدیرعامل توانیر گفت:کاهش مصرف برق بهویژه در بخش خانگی و تجاری بسیار ساده است .ما بر اساس مطالعات انجامشده بدون اینکه سطح رفاه خانوار کاهش
یابد و بدون اینکه مردم اذیت شوند با یک اطالعات جزئی میتوانند تا  ۳۰درصد مصرف خود را کاهش دهند و از این بابت هم صرف اقتصادی برای خود و هم برای کشور داشته باشند.
وی در پاس��خ به این س��وال که در اصالحیه جدید اعالم ش��ده اس��ت که تعرفه برق مش��روط به اینکه از قیمت تمامش��ده تجاوز نکند ،گفت :فاصله این اختالف زیاد مصرف برق مردم بهطور
متوسط با قیمت تمامشده زیاد است و با این اعداد به هیچ وجه به قیمت تمام شده نمیرسیم ،البته در اصالحیه دولت هم این قید گذاشته شده است که این رعایت خواهد شد.

ازمیاناخـــبار

صفر شدن صادرات نفت غیرممکن است؛

خریدنفتازایران؛استراتژیبلندمدتچین

گروهنفتونیرو:درحالی که ترکشهای جنگ
تجاری آمریکا و چین تمام بازارهای جهانی را
تحت تأثیر قرار داده اس��ت ،بازار طالی س��یاه
نیز از این ماجرا بیتاثیر نبوده اس��ت .چینیها
ک��ه از رفتارهای غیرمنطقی دولت آمریکا در
وض��ع تعرفههای تج��اری علیه محصوالت
خود شاکی هستند ،ممکن است تصمیمهایی
در ب��ازار نف��ت بگیرند که چندان مورد پس��ند
آمریکاییها نباشد .به گزارش ایسنا ،چین که
از واردکنن��دگان اصلی نفت ایران محس��وب
میشود ،پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام
و وض��ع تحریمه��ای جدید علیه صنعت نفت
ایران ،جزو کشورهایی بود که از معافیتهای
ابتدایی نسبت به این تحریمها برخوردار شد،
اما پس از آنکه معافیت واردات نفت این کشور
از س��وی آمریکا تمدید نش��د ،اکنون ممکن
است با اتخاذ تدابیری و با پشت کردن به این
تحریمه��ای یکجانبه ،واردات نفت از ایران
را ادامه دهد .هیچ چیز به اندازه جنگ تجاری
آمریکا و چین ،جریان تجارت جهان و تقاضا
برای کاالهای مختلف از جمله نفت را مختل
نکرده اس��ت .جنگ تجاری اهمیت ویژهای
ب��رای نف��ت دارد زیرا هر دو کش��ور آمریکا و
چی��ن بیش از  ۳۰درصد تقاضای جهان برای
نفت را به خود اختصاص میدهند.

کنارهگیری چینیها از خرید نفت آمریکا


خبری منتش��ر ش��د مبنی بر اینکه جیم تیگ،
مدیرعام��ل ش��رکت اینترپرایز آمریکا اعالم
ک��رده که ش��رکتهای چین��ی عالقهمند به

امضای قراردادهای بلندمدت برای خرید نفت
خام از آمریکا اکنون در عمل ناپدید ش��دهاند.
وی ب��ا بی��ان اینکه جنگ تجاری ،انتقال نفت
آمریکا به چین را متوقف کرده و بعید اس��ت
خریداران چینی اکنون قرارداد بلندمدت برای
خری��د نفت از صادرکنندگان آمریکایی امضا
کنند ،گفت :وقتی در چین بودم ،دو کلمه را در
هر نشست میشنیدم؛ ترامپ و تعرفه .پس از
رفع ممنوعیت صادرات نفت آمریکا در س��ال
 ۲۰۱۵میالدی ،صادرات نفت این کش��ور رو
به افزایش گذاش��ته و اکنون به بیش از س��ه
میلیون بشکه در روز رسیده است .طبق اعالم
اداره اطالعات انرژی آمریکا ،در نیمه نخست
س��ال  ۲۰۱۸میالدی ،چین با واردات بهطور

میانگین روزانه  ۳۷۷هزار بشکه نفت از آمریکا،
بزرگترین خریدار نفت این کشور بود ،اما در
تازهتری��ن آمارها این رق��م به حدود  ۴۱هزار
بشکه در روز رسیده است.

فروش نفت ایران غیرممکن است


در این رابطه ،سید مهدی حسینی ،کارشناس
ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت :این موضوع
که چینیها در یک جنگ اقتصادی مربوط به
تعرفه با آمریکا درگیر هستند قابل چشمپوشی
نیس��ت و بای��د به این نکت��ه نیز توجه کرد که
چینیه��ا منافع زیادی در آمریکا دارند؛ ضمن
اینکه این منافع میتواند ابزار فش��اری برای
آمریکا هم باش��د .وی اف��زود :اینکه چینیها
بیشاز  ۲۰۰۰میلیارد دالر در آمریکا س��رمایه

گذاری کرده اند ،میتواند یک نقطه فش��اری
از س��مت چینیها به آمریکاییها باشد که در
جنگ اقتصادی اعمال میشود .این کارشناس
ارش��د ح��وزه ان��رژی با تاکید ب��ه اینکه اقدام
چینیه��ا ب��رای خرید نف��ت از ایران میتواند
ی��ک فش��ار دیگر به دولت آمری��کا وارد کند
گفت :چینیها میتوانند از برگ خرید نفت از
ایران بهگونهای با فشارهای اقتصادی آمریکا
مقابله کنند که نهایت ًا این مساله به نفع ما نیز
خواهد بود .حس��ینی تصریح کرد :باید به این
مس��اله مهم نیز توجه کرد که دولتیها اساس ًا
موضوع تحریم نیستند اما اینکه شرکتهای
دولت��ی چین��ی که خریدار نفت بودند ،منافعی
در آمریکا دارند نیز موضوعی قابل توجه است
ک��ه باید مدنظر ق��رار گیرد .وی با بیان اینکه
چینیها میتوانند با توجه به شرایطی که االن
ب��ا آمری��کا دارند از برگ ایران اس��تفاده کنند
و ب��ه خری��د نفت از ای��ران ادامه دهند ،اظهار
کرد :بیشک این یک اتفاق مبارک است اما
باید تحرکات اخیری که در این رابطه داشتیم
را توس��عه دهیم .این کارش��ناس ارشد حوزه
ان��رژی افزود :عالوهب��ر این با توجه به اینکه
اتحادیه اروپا ،چینیها و روسها حفظ برجام
را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته اند،
اقدام��ات روانی ک��ه آمریکاییها برای برهم
زدن آرام��ش و نظ��م منطقه انج��ام دادهاند و
میتواند برای آینده خاورمیانه خطرناک باشد،
شرایطی را ایجاد کرده که چینیها میتوانند
از آن بهره ببرند.

اوج مصرف برق دوباره به  ۴۲هزار
مگاوات نزدیک شد

درحالی که هفته گذشته به دلیل افزایش دما در نقاط
مختلف کش��ور ش��اهد افزایش میزان مصرف برق
پیش از شروع فصل تابستان بودیم ،با ورود سامانه
جدید بارشی و کاهش دما پیک (اوج) مصرف برق
نیز پس از چند روز افزایش متوالی ،روند کاهش��ی
به خود گرفته و وارد کانال  ۴۱هزار مگاوات شد .به
گزارش ایسنا ،در روزهای آخر اردیبهشت ماه نمودار
مص��رف برق در کش��ور صع��ودی و وارد کانال ۴۳
هزار مگاوات شده بود .مسئوالن دلیل این افزایش
مص��رف را همزمانی ش��روع م��اه مبارک رمضان و
افزایش دمای اقصی نقاط کشور در اردیبهشتماه
سال جاری نسبت به سال گذشته و استفاده بیشتر
از سیس��تمهای سرمایش��ی اعالم کردند .بر این
اس��اس میزان مصرف که در زمان اوج مصرف روز
 ۲۷اردیبهشتماه  ۳۸هزار و  ۴۵۸مگاوات بوده در
زم��ان اوج مص��رف  ۲۹اردیبهش��تماه به  ۴۳هزار
و  ۵۰۰م��گاوات رس��ید ،درحال��ی که این میزان در
مدت مش��ابه سال گذشته ( ۲۹اردیبهشت ماه سال
 ۳۸ )۱۳۹۷هزار و  ۲۴۳مگاوات بود .بر این اساس
هر درجه افزایش دما حدود  ۱۵۰۰مگاوات افزایش
بار مصرف را بههمراه دارد.

دردسر پایان ناپذیر نفت آلوده
برای روسیه

از م��اه میالدی گذش��ته
صادرات نفت روس��یه به
اروپا که از طریق خط لوله
انج��ام میگی��رد به دلیل
آلودگ��ی نفت به یک ماده
ش��یمیایی خطرناک برای تجهیزات پاالیشگاهی
متوقف شده و با وجود تالشهای مسکو مشکالت
پیرامون این بحران کم سابقه همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت:
امیدها به ازس��رگیری س��ریع صادرات نفت روسیه
از مس��یر خط لوله دروژبا پس از اینکه برنامههای
ب��رای پاکس��ازی خ��ط لوله از نف��ت کثیف به مانع
خ��ورد ،رن��گ باخت .نفت آل��وده از طریق خط لوله
دروژبا که ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه
نف��ت – مع��ادل یک درصد از تقاضای جهانی برای
نفت – را دارد ارسال شده است.

کشاورزی
ازمیاناخـــبار

خسارت سنگین سیل به کشاورزی

اسماعیل نجار با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری با اشاره به اینکه همه مراحل مدیریت بحران
از جمله پیش بینی و پیش��گیری ،آمادگی و مقابله،
بازسازیونوسازیوبازتوانیبایدرعایتشود،افزود:
مدیریت همچنین شامل اقدامات همه دستگاههای
اجرایی کش��ور و نیروهای مس��لح و مردم است .وی
ادامه داد :سازمان مدیریت بحران ،هماهنگ کننده،
حمایت کننده ،سیاس��تگذار و نظارت کننده اس��ت.
نجار با اشاره به اینکه سیل اخیر خسارات سنگینی را
بر کشور تحمیل کرده است ،گفت :بر اساس برآورد
اولیه حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان خسارت تخریب
زیرساختهاست و  ۹هزار میلیارد تومان کمکهای
بالعوض باید به مردم پرداخت شود و بانکها هم
حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان باید تسهیالت پرداخت
کنن��د .وی اف��زود :در مرحل��ه اول قرار بود حدود ۳
ه��زار میلیارد تومان کمکهای بالعوض به مردم
و بانکها  ۵هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت
کنند ،به ویژه اینکه بخش کشاورزی و مسکن باید
در اولویت قرار گیرند.

انباشت سیب در کنار جادههای
آذربایجان غربی ممنوع شد

رئی��س س��ازمان جه��اد
کشاورزی آذربایجانغربی
از ممنوعیت انباش��ت سیب
صنعتیومیوههایفصلیدر
حریم قانونی جادهها و معابر
عمومیاستاندرسالجاری
خبر داد .به گزارش ایسنا ،جلیلی در جمع خبرنگاران
افزود:باغدارانوبهرهبردارانبخشکشاورزیاستان
باید به منظور رعایت موارد بهداش��تی در محلهای
جمعآوری س��یب زیر درختی و س��ایر محصوالت
باغی و زراعی ،تأمین س�لامت ش��هروندان و حفظ
دس��ترنجباغداراناس��تان،باهمکاریدستگاههای
اجرایی ذیربط ،موضوع جمعآوری سیب زیر درختی
در مس��یر جادهه��ا و انتقال ب��ه کارخانجات صنایع
تبدیلیراساماندهیکنند.ویافزود:بنابراینهرگونه
جمعآوری سیب زیر درختی و سایر میوههای فصلی
در حریم قانونی جادهها و به صورت غیر بهداش��تی
تخلفمحسوبشدهودرصورتمشاهدهبامتخلفین
برخورد قانونی میشود.

در گزارشی ضرورت خودکفایی در تولید گندم بررسی شد؛

اهمیتخودکفاییدرتامینغذادرشرایطجنگاقتصادی
گروهکشاورزی:براساسدستوررئیسجمهور
وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است ،در
جهت حص��ول به خودکفایی در محصوالت
اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا
در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای
همس��ایه اقدام کند .به گزارش اس��کناس به
نق��ل از فارس،دس��تور رئی��س جمهور برای
خودکفایی کشور در تولید محصوالت اساسی
کش��اورزی در حالی اعالم ش��ده که ایران به
رغ��م اینکه س��االنه  120میلی��ون تن انواع
محصوالت کش��اورزی را تولید میکند و در
تولید  68محصول کشاورزی جایگاه نخست
تا پانزدهم را دارد ،اما همچنان در تولید برخی
محصوالت اساس��ی و کلیدی وابس��ته است.
مسئوالنوزارتجهادکشاورزیپیشترتالش
میکردند ،از واژه «خود اتکایی» یا «پایداری
در تولید» به جای «خودکفایی» استفاده کنند
و خودکفای��ی هم��واره در مظان اتهام بود که
مناب��ع کش��ور را به تاراج میب��رد .آنها معتقد
بودند ،خودکفایی به هر طریقی باعث میشود
ک��ه منابع آب و خاک کش��اورزی به ش��کل
افراطگونهای برای تحقق خودکفایی استفاده
ش��ود و از تولید مکف��ی محصوالت دیگر جا
خواهیم ماند ،این انتقاد را به خودکفایی گندم
هم وارد میکردند که گندم سهم تولید دیگر
محصوالت را گرفته اس��ت .در س��وی دیگر
برخی معتقدند که محصوالت اساسی شوخی
بردار نیست و باید به هر طریقی در تولید این
محصوالت خودکفا ش��ویم تا دستمان پیش
بیگانگان دراز نشود و اگر در دیگر محصوالت
وارد کننده ش��دیم ،مشکلی وجود ندارد .مثال
ای��ران در تولی��د هندوان��ه جایگاه دوم جهان
را دارد ،در حالی که این محصول به ش��کل
کامال مس��رفانه و تفننی در کش��ور اس��تفاده
میش��ود و یکس��ال هم این محصول نباشد،
خللی در امنیت غذایی یا مناس��بات سیاس��ی
رخ نمیده��د ،ام��ا در مورد گندم اصال چنین
نیست .با این حال تولید کاالهای اساسی در
ایران به حد کافی نیس��ت و برای تامین این

تن و به ارزش دالری  ۲میلیون و  ۱۱۲هزار
و  ۹۲۲دالر ی��ا ب��ه عبارت��ی  ۷میلیارد و ۴۱۳
میلی��ون و  ۵۶۵ه��زار و  ۱۶۰توم��ان به ثبت
رسیده است.

 واردات  151هزار تن گوشت


قبیل محصوالت تا حدودی وابسته به واردات
هس��تیم .وابس��تگی  16ت��ا  90درصدی در
محصوالت اساسی مانند روغن ،برنج ،شکر،
نهادههای دامی ،گوشت ،چای باعث شده که
ساالنه بیش از  14میلیارد دالر برای واردات
کاالهای اساس��ی صرف شود .نماینده مردم
هم��دان در مجل��س گفت ۱۴« :میلیارد دالر
برای تامین کاالهای اساسی مردم در بودجه
قرار دادهایم ».ایران سالهاس��ت وابس��تگی
بیش از  90درصدی در تامین روغن کش��ور
دارد و در برخ��ی دورهه��ا ب��ه  95درص��د هم
رسیده است ،در تامین نهادههای دام و طیور
 75درصد وابسته است که این وابستگی بازار
محصوالت پروتئینی کشور را به هم میریزد،
زی��را  70درصد قیمت محصوالت پروتئینی
متاثر از هزینه خوراک دام و طیور است .ایران
نیاز به واردات س��االنه  150هزار تنگوش��ت
دارد و حدود  800هزار تن هم در داخل تولید
میشود و ساالنه حدود یک میلیون تن شکر
و  80هزار تن چای وارد کش��ور میش��ود .اما
ای��ران در ع��وض جایگاه اول و دوم تولیدات
هندوان��ه و خرب��زه در جهان را دارد ،س��االنه
 5.5میلی��ون تن گوجه فرنگی تولید میکند،
صادر کننده س��بزی و صیفی اس��ت .با یک

حس��اب سرانگش��تی میتوان متوجه شد که
ای��ران علیرغ��م تولیدات قاب��ل قبولی که در
بخش کش��اورزی دارد ،اما در تولید کاالهای
اساس��ی بیش��تر وارد کننده است و بیشترین
ضربه را هم از این ناحیه میبیند.

خ�روج  4میلی�ارد دالر ارز ب�رای واردات

روغن خام

علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی
وزارت جهادکش��اورزی میگوید« :ساالنه 4
میلیارد دالر ارز کش��ور صرف واردات روغن
خام ،کنجاله و س��ویا میش��ود که به همین
منظور باید تولید دانههای روغنی را توس��عه
دهیم تا ارز کمتری از کشور خارج شود ».آمار
مقدماتی گمرک از تجارت خارجی  ۱۲ماهه
سال  ۹۶نشان میدهد که در این مدت بیش
از ی��ک میلی��ون و  ۳۸۵هزار و  ۹۹۷تن روغن
کنجد از  ۹کش��ور دنیا به ارزش  ۳میلیون و
 ۲۰۴هزار و  ۲۰۱دالر یا به عبارتی  ۱۱میلیارد
و  ۱۶۷میلیون و  ۱۶۳هزار و  ۶۰۰تومان بوده
اس��ت.وارد ایران ش��ده است .روغن کنجد و
اجزای آن از  ۶کشور آلمان ،هند ،بنگالدش،
ترکیه ،مکزیک ،نیجریه به کش��ور وارد شده
است .بیشترین واردات روغن کنجد و اجزای
آن از کش��ور هند به حجم  ۹۱۲هزار و ۲۶۷

به گفته رئیس س��ازمان دامپزش��کی کشور،
واردات گوشت و نهاده هم از  42کشور جهان
انجام میشود .رفیعی پور گفت :در سال  ۹۷به
میزان  ۳۷۵هزار تن گوش��ت گرم و منجمد
ثبت سفارش شده بود که  ۱۵۱هزار تن وارد
کشور شد .همچنین در این مدت  1100راس
گوس��فند ،وارد کش��ور ش��د و از ابتدای سال
 ۹۸مجوز واردات  ۳۵هزار تن گوش��ت داده
شده که روزانه و هفتگی وارد کشور میشود.
به گفته وی ،در س��ال گذش��ته برای واردات
 ۲۷میلی��ون ت��ن نهاده مجوز داده ش��ده بود
که  ۱۱.۵میلیون تن نهاده وارد ش��د .اگرچه
درسالهای گذشته نیاز به واردات یک میلیون
تن ش��کر بود ،اما در عید امس��ال وزیر جهاد
کشاورزی اعالم کرد کشور با خودکفایی شکر
فاصل��ه بس��یار کم��ی دارد و با اعداد و ارقامی
که مطرح کرد فاصله رس��یدن به خودکفایی
تنه��ا  200ه��زار ت��ن بود .قیمت ش��کر طی
چن��د م��اه از کیلویی  3400تومان به  10هزار
تومان رسید دقت در محصوالت اساسی که
نیاز به واردات داریم نش��ان میدهد که حتی
نی��از ک��م هم تامین و کنترل بازارش بس��یار
س��خت است .بنابراین مسئوالن چند راهکار
اساس��ی را میتوانن��د در زمینه تامین امنیت
غذایی و کنترل قیمت دنبال کنند .نخس��ت
اینک��ه تاکی��د بخش کش��اورزی روی تولید
محصوالت اساس��ی باش��د که ارزبر هستند و
نیاز اساس��ی مردم اس��ت .دوم اینکه با انجام
«آمایش سرزمین» ظرفیتها و نقاط قوت و
ضعف مناطق کش��اورزی را تعیین و مطایق
شرایط و آب و هوای آن منطقه اقدام به کشت
گیاهان ومحصوالت اولویت دار کش��اورزی
بکند که البته در این میان محصوالت اساسی
باید اولویت بیشتری داشته باشد.

تولــید

بقوالت نقش مهمی
در سبد غذایی دارد

رئیس پژوهش��کده علوم گیاهی دانش��گاه فردوسی
مشهد با بیان اینکه مطالعات خوبی در زمینه نخود و
عدس صورت گرفته اس��ت ،خاطر نشان کرد :سوالی
که ممکن است به ذهن خطور کند ،آن است که چرا
مطالعه و تحقیقات پژوهش��کده بر روی این گیاهان
متمرکز شده است .متأسفانه ما در سطح جهانی درگیر
بعضی از اصول غلط در کش��اورزی هس��تیم ،زیرا با
کشاورزی فشرده زمینهای زراعی از بین میروند ،در
حالی که بقوالت و حبوبات میتوانند نقش عمدهای
برای زنده نگه داشتن خاکهای کشاورزی ،پایداری
اکوسیس��تمهای کشاورزی و نیز تثبیت نیتروژن هوا
در خاک ایفا کنند .به گزارش ایس��نا،وی اظهار کرد:
متأسفانهطیچنددههاخیرنظامهایکشاورزیحذف
شده و خاکها ،پتانسیل الزم برای تولید محصوالت
زراعی را ندارند که این امر باعث شده تا یکی از اهداف
پژوهشکده ،تمرکز بر روی این گیاهان باشد که این
امرمیتوانددرپایداریزمینهایکشاورزیمؤثرواقع
شود.ایزدیدربندیگفت:بههرحالدردنیابهموضوع
کشاورزی توجه ویژهای میشود و ما نباید از این قافله
عقب بمانیم .ش��اید بتوان گفت برگش��ت تاکتیکی و
استراتژیکی در کشاورزی از عقبه خودمان است .وی
بیانکرد:همانطورکهگفتهشد،بقوالتنقشمهمیدر
سبد غذایی مردم کشور و همچنین کشورهای آسیای
میانه دارند ،حبوبات بخش اعظمی از پروتئین را تأمین
میکنند که باید به این موضوع توجه خاصی شود .وی
تصریح کرد :با توجه به شرایط اقلیمی کشور ،حبوبات
به ویژه گیاهانی که ما بر روی آنها متمرکز شدهایم،
گیاهانی هس��تند که در کارایی مصرف آب به مراتب
نسبت به دیگر محصوالت ارزشمند هستند.

صادرات پیاز و سیبزمینی آزاد شد

با دستور رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
ممنوعیت صادرات پیاز و سیبزمینی لغو شد .در نامه
وزیر صنعت به رئیسکل گمرک جمهوری اسالمی
ای��ران آمده اس��ت:پیرو نامه ش��ماره 60.21605
م��ورخ  98.1.10در خص��وص ممنوعیت صادرات
س��یبزمینی و پیاز و با توجه به ضرورت اس��تمرار
تولید و تنظیم بازار کشور مقتضی است موضوع رفع
ممنوعیت صادرات پیاز و سیبزمینی از تاریخ صدور
این نامه به گمرکات اجرایی ابالغ گردد.

