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 ۵۰درصد از سطح زیرکشت برنج در استان خوزستان به روش خشکهکاری است

کاهش  40درصدی هزینههایکشت برنج
با روش خشکهکاری
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طرح آبرسانی به منطقه غیزانیه خوزستان از سال  95شروع شده و تاکنون پایان نیافته است

تشنگی  30ساله روستاهای غیزانیه

یادداشت

توسعه جنگلکاری ابتکاری
برای اشتغالزایی در دوران حاضر
مجید ذوالفقاری
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«سبزینه» نظر کارشناسان را در مورد دالیل نقض قانون تمرکز و تبعات آن بررسی میکند

صرفهجویی 5میلیارد دالری
با اجرای قانون تمرکز

فعالیت غیرقانونی ٧٠مرکز
نگهدارى حیاتوحش در ایران
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افت  ۱۵درصدی قیمت دام سبک
در بازار

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت :بنا بر آمار ،متوسط قیمت
دام س��بک نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۵درصد کاهش یافته
است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سعید
سلطانی با انتقاد از انباشت دام در واحدهای دامداری اظهار کرد :در
حال حاضر  ۲۰۰هزار رأس دام در کش��ور مازاد بر نیاز اس��ت و روز
به روز به وزن این دامها افزوده میش��ود .او افزود :انباش��ت دام در
دامداریها عالوه بر افزایش هزینه دامداران ،از کیفیت گوشت
میکاهد که اگر به این موضوع رسیدگی نشود. ...
مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
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امسال  ۱۴میلیون تن گندم
در کشور تولید میشود
«سبزینه» از مزایای تولید مرغ سایز و دالیل عدم استقبال از این طرح گزارش میدهد

•

کارشناس حوزه کشاورزی

شنبه  10خـرداد  7 1399شـوال  30 1441می 2020سال پنجم شماره  1142مسلسل 1162

info@sabzineh.org

8صفحه قیمت 4000 :تومان

کاهش  20درصدی مصرف نهاد هها با تولید مرغ سایز
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عکس :حمیدرضا نجفی

برخی کشورهای در حال توسعه از
کاشت س��االنه بیش از یکمیلیارد
نهال در کش��ور خود خبر میدهند
تا مش��کالت زیس��تمحیطی خود
را بهب��ود بخش��ند .در کش��ور ما از
زم��ان دول��ت عدالتمحور اس��بق
صحبتهایی درباره کاش��ت ۵۰۰
میلیون نهال در سال مطرح شد ،اما
ظرفیت تولید و نهالکاری فعلی کش��ور یکس��وم این میزان است.
این درحالی اس��ت که ای��ران در همین یکدهه اخیر با مش��کالت
محیطزیستی متعددی مواجه بود ،از گردوغبار گرفته تا خشکسالی
و بسیاری از مشکالت دیگر .در کشورهای غربی دهها سال است که
تا ش��عاع  ۳۰۰متری اطراف رودخانههایشان را درختکاری میکنند
تا با تبخیر س��حطی آب بهواسطه درختان شرایط مناسبتری ایجاد
ش��ده و از فرس��ایش خاک و ایجاد سیالب هم تا حدودی جلوگیری
ش��ود .البته مشکل س��یل و آبگرفتگی حتی در کشورهای اروپایی
ه��م خطر اول طبیعی محس��وب میش��ود و برای ما هم خس��ارات
آن کام ً
ال ملموس اس��ت؛ زیرا دس��تکم نیمی از مساحت کشور در
حوزه مخاطرات س��یل قرار دارد .از سال  ۲۰۱۸دولت عمرانخان در
پاکستان طرحی را به جریان انداخت مبنیبر کاشت  ۱۰میلیارد انواع
نهال در این کشور و چند میلیارد دالر بودجه هم بهشکل کمکهای
خارجی به آن اختصاص یافت .اخیرا ً هم دولت پاکس��تان با توجه به
مشکل بیکاری پدید آمده در اثر کرونا با دادن حقوقهای پنج دالری
بسیاری از کارگران را تشویق به شرکت در این طرح کرده .استدالل
آنها این اس��ت که این یک ش��غل حداقلی و کمخطر از حیث ابتال
به بیماری کووید  19اس��ت .البته نهالکاری باید بهشکل اصولی و با
تأمین زیرس��اختها انجام ش��ود ،در غیر اینصورت منجر به آسیب
دیدن طبیعت و خشک شدن نهالها میشود .درحالحاضر میتوان
از طرحه��ای جن��گلکاری و بوتهکاری برای حل مقطعی مش��کل
اش��تغال بهخصوص در روس��تاها اس��تفاده کرد .قطعاً امکان مطالبه
و دریافت کمکهای مالی خارجی بهویژه از بانک توس��عه اس�لامی
و کش��ورهای جنوبی حاش��ی ه خلیجفارس وجود دارد؛ زیرا مقابله با
بیابانزایی و گردوغبار برای کشورهای همجوار نیز مفید است.
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ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور

4

آدرس شعب
ردیف شعبه

شماره تماس

آدرس

شماره تماس

1

تهران کوی نصر ،گیشا ،خیابان فاضل شمالی ،پالک  23فروشگاه اکسیر 02188271976 02188271979

2

04133350937 09149056203

3

تبریز

تبریز ،چای کنار ،باالتر از بیمه تامین اجتماعی ،جنب قنادی

سنندج چهارباغ پایین تر مسجد حریری جنب درمانگاه خیریه 08733165145 09181718547
09114248155
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گلستان

گرگان بلوار گلشهر بین گلشهر دو و بلوار ناهارخواران

5

یزد

یزد میدان دانش آموز ابتدای بلوار جوان
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تهران

خیابان اندرزگو ،مرکز خرید سانا سنتر ،طبقه اول

09391865047

7

تهران

لواسان ،خیابان امام خمینی ،مرکز خرید اسکای سنتر

09391865047

09353356967 09132559245

کارگر شمالی ،نرسیده به بزرگراه جالل آلاحمد
تحت پوشش

صندوق حمایت از توسعه
صنعت زنبورداری کشور

پالک  ،1831طبقه  ،4واحد 27

تلفن تماس021 88339349-50 :
فکس021 88339354 :

www.hbeefund.ir

info@hbeefund.ir

