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خبر
معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

برداشت بیش از 10میلیارد
مترمکعب آب از ظرفیت
تجدید پذیر کشور

مع��اون امور زراعی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان
اینکه وضعیت منابع آبی برخی مناطق کش��ور از خط
قرمزها عبور کرده است گفت :طبق آمارها حدود 10
میلیارد مترمکع��ب آب بیش از ظرفیت تجدید پذیر
کش��ور برداشت و مصرف می شود که ادامه این روند
خطرناک است.
به گزارش ایرنا ،عباس کش��اورز در نشستی خبری
در خصوص برگزاری نخستین همایش بحران مدیریت
منابع آب زیر زمینی کش��ور افزود :براس��اس آخرین
آمارها ،اکنون در کش��ور ما س��رانه مصرف در سطح
ملی به حدود  ۱۰۰۰مترمکعب و در برخی مناطق به
کمتر از  ۳۰۰مترمکعب رسیده و این به معنای ورود
کش��ور به مرحله تنش آبی حاد اس��ت .وی شاخص
فائو در س��نجش آب کشورها را سرانه مصرف دانست
و اظهارداش��ت :برداش��ت تا  40درصد از ظرفیت آب
مجاز است ،در حالی که ما بیش از  75درصد را مصرف
ک��رده ایم و به ای��ن ترتیب از خط قرمز اکولوژی آبی
عبور کرده ایم .وی اضافه کرد :طبق آمار فائو ،س��رانه
مصرف آب کشوری که بین  1000تا  1700مترمکعب
باشد در مرحله تنش مزمن قرار دارد.
کش��اورز افزود :در حال حاضر س��رانه مصرف آب
مناطق ش��مال غرب کش��ور همچون ارومیه کمتر از
 400مترمکع��ب ،مناط��ق مرکزی همچ��ون کرمان،
هرمزگان ،سیس��تان و بلوچستان ،یزد کمتر از 300
مترمکعب و در مناطق ش��مال کشور همچن گلستان
کمتر از  500مترمکعب است .وی ادامه داد :در حال
حاضر س��رانه مصرف تنها برخی مناطق غربی کشور
همچون ح��وزه کارون ومارون (خوزس��تان) و حوزه
خزری همچون ارس ،س��فید رود ،گیالن و مازندران
دارای بین  1500تا  1800مترمکعب است که مشکلی
در این مناطق نداریم.
معاون زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت :ظرفیت
آبی کش��ور در بلندم��دت  130میلی��ارد مترمکعب
برآورد ش��ده که طی سال های اخیر به کمتر از 100
میلیارد مترمکعب رسیده و عوامل متعددی همچون
خشکس��الی ،کاهش بارندگی ها ،تغییر اقلیم و پدیده
های ناشی از آن در این کاهش اثرگذار بوده و معتقدم
عمده دالیل برداش��ت بیش از ظرفیت برای مصارف
صنعتی ،کشاورزی ،شرب و بهداشت بوده است.
معاون پژوهش��ی مرک��ز ملی مطالع��ات راهبردی
کش��اورزی و آب اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :در
تقس��یم بندی آب کش��ور  6حوزه اصلی و  30حوزه
درجه  2مثل سفیدرود ،کارون و زاینده رود داریم اما
در تاری��خ ایران هیچگاه بی��ش از  13رودخانه دائمی
گزارش نشده و این حاکی از آن است که عمده فعالیت
های اقتصادی مردم متکی به آب زیرزمینی بوده است.
وی درباره آب زیرزمینی کش��ور گفت :قبل از دهه
 40آب زیرزمینی از طریق قنات برداشت می شد در
حالی که بعد از ورود تکنولوژی مکانیکی برداش��ت از
آب های زیرزمینی از طریق چاه انجام گرفت و همین
موضوع باعث سرعت برداشت بیش از اندازه شد.
کشاورز تصریح کرد :در آن موقع ظرفیت منابع آب
زیرزمینی اجازه برداش��ت را می داد و برداشت منفی
قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی صورت نمی گرفت.
وی افزود :تعداد چاه های کشور در دهه  40کمتر
از  40هزار حلقه بود در حالی که در سال های اخیر
تع��داد چاه های مجاز و غیرمجاز به حدود  770هزار
رسیده است که  20برابر افزایش را نشان می دهد.
کشاورز اظهارداش��ت :از تعداد  609دشت موجود
در کشور حدود  280دشت به مرحله بحرانی رسیده
و وجود تعداد چاه های ممنوعه که حدود  50درصد
آبخوان های کشور را نشان می دهد که اگر به این امر
رس��یدگی نکنیم معلوم نیست باقی مانده دشت های
کشور در چه مدت زمانی بحرانی شود.
وی افزود :اقدامات انجام شده درخصوص حفظ منابع
آبی کش��ور تاکنون به تعادل بخشی قابل مالحظه ای
منج��ر نش��ده اگر چه توفیقات م��وردی و منطقه ای
حاصل شده اما توفیق جدی در تعادل بخشی نداریم
و نگرانی بزرگ ما از استمرار این وضعیت است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد :در صورت
ادامه برداش��ت منفی آب از منابع آب زیرزمینی باید
در انتظار کاه��ش تدریجی کیفیت آب ،تغییر الگوی
کش��ت ،کاه��ش عملکرد ،کاهش تولی��د و در نتیجه
بیکاری و مهاجرت باشیم .کشاورز افزود :براین اساس
سفره های آب زیرزمینی که در دهه های قبل تعادل
داش��ت ،هم اکنون با بیالن منفی مواجه ش��ده و در
سال های اخیر بیالن منفی آن به حدود  10میلیارد
مترمکعب در سال رسیده و این اتفاق یعنی اینکه ما
از ذخایر آبی تاریخی سرزمین مان بیش از حد امکان
برداشت می کنیم.
این فعال حوزه کشاورزی کشور درباره تغذیه منابع
آب سفره های زیر زمینی گفت 25 :میلیارد مترمکعب
آب از طری��ق بارندگ��ی ه��ای طبیع��ی 13 ،میلیارد
مترمکع��ب آب ج��اری از رودخانه ه��ا و  12میلیارد
مترمکعب آب نیز به نحوه برداش��ت و نوع مصرف ما
بستگی دارد بخشی از آن به طور مجدد به سفره های
آب زیرزمینی بازگردانده می شود.
ب��ه گزارش ایرنا ،به دلی��ل اهمیت حفظ منابع آب
زیرزمین��ی و مصرف آب ،همایش مدیریت منابع آب
زیرزمینی کش��ور روز دوشنبه با هدف مدیریت منابع
آب زیرزمینی زمینی در اتاق بازرگانی ایران با حضور
معاونان و مدیران وزیر جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
به مدت یک روز برگزار می شود.

افتتاحاولینطرحآبیاری
بارانیدرشهرستان
رفسنجان

براي اولي��ن بار طرح آبی��اری بارانی بر روي
محصوالت زراعي در شهرس��تان رفس��نجان به
بهرهبرداری رسید .مدير جهاد كشاوزي شهرستان
رفسنجان گفت  :اين طرح با اعتباري معادل 750

ميليون ريال که  650ميليون ريال آن از اعتبارات
بالعوض مي باشد افتتاح شد .بماني مدير جهاد
كشاورزي شهرستان رفسنجان با اعالم اين خبر
افزود:به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمي اولين

طرح آبياري باراني درشهرس��تان رفسنجان در
بخ��ش زراعت ك��ه بر روي محص��والت زراعي
(جو ويونجه) اجراء شده بود ،مورد بهره برداري
قرار گرفت.

تحلیل یک عضو اتاق بازرگانی کرمان از چالش های اقتصاد ایران

فربهی حاکمیت ،مانع توسعه است
اقتصاد کرمان :محمد حسین کریمی پور ،عضو کم سر و صدای اتاق
کرمان ،از ش��ناخته شده ترین چهره های این اتاق در پایتخت است .او
صادر کننده نمونه کشوری پسته  ،باغدار و عضو اولین دوره هیات مدیره
انجمن پسته است .غالبا او را از طریق مقاالت و سخنرانی هایش به عنوان
یک فعال “ حفاظت از منابع آب “ می شناسیم .در دوره ریاست نهاوندیان
بر اتاق ،او که دو دوره ریاس��ت کمیس��یون کشاورزی و آب اتاق ایران را
بر عهده داشت  ،از فعال ترین نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون
های تخصصی مجلس شورای اسالمی بود .کمیسون کشاورزی اتاق ،در
این دوره با تولید گزارش های کیفی کارشناس��ی و کسب یک صندلی
دایم مشورتی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از شاخص
ترین کمیسیون ها بود .تصویب تبصره یک قانون کسب و کار که سبب
الحاق کش��اورزی به اتاق ایران ش��د از ثمرات این دوره است .همچنین
نقش موفق اتاق ایران در توقف طرح غیر معقول دولت احمدی نژاد برای
واگذاری دو میلیون هکتار زمین آبی جدید در قالب طرح فدک را از یاد
نمی بریم؛ طرحی که اگر اجرایی می شد تیر خالصی به منابع در حال
اضمحالل آب ایران بود.
به گزارش «اقتصاد کرمان» ،اخیرا در نشس��تی که معاون اول رییس
جمهور و وزرای اقتصادی با هیات نمایندگان اتاق ایران داشتند  ،کریمی
پور یکی از سه نماینده بخش خصوصی بود که سخن گفت و حرفهایش
در این جلسه  ،بیش از دیگر سخنان ،مورد توجه حضار قرار گرفت .نظر
به اهمیت موضوع مطرح ش��ده ،بخش هایی از س��خنان این عضو اتاق
کرمان که فراتراز کش��اورزی و آب ،به یکی از چالش های اصلی اقتصاد
ایران می پردازد را در ادامه می خوانید:
محمدحس��ین کریمی پور ،بعد از تش��ریح معضالت باال دستی بخش
کش��اورزی و آب کشور،گفت :هر کشور سه الیه سیاست گذاری شامل
استراتژی یا سیاستهای کلی  ،سیاستهای کالن و سیاستهای بخشی دارد
که ما در الیه های س��ه گانه سیاس��ت گذاری در کش��ورمان و بین این
الیه ها و سطح اجرا  ،گسیختگی جدی مشاهده می کنیم.وی افزود :دو
مثال می آورم  -1 :طی سی سال گذشته  ،تمام اسناد باالدستی و هر
پن��ج برنامه در کاالهای اساس��ی غذایی ،تکلیف به خودکفایی می کند.
در حال��ی که در صحنه اجرایی هیچ��گاه در دانه های روغنی و کنجاله
حتی به خوداتکایی پانزده درصدی هم نرس��یدیم .در ذرت  ،جو  ،برنج
و حتی در گندم ش��دیدا به واردات متکی هس��تیم و طی ده سال اخیر
روز به روز واردات محورتر شده ایم .اما باز برنامه های پنج ساله  ،فارغ
از آسیب شناسی و علت یابی عدم انجام تکلیف ،طوطی وار حرف خود
را تکرار می کنند.
 -2تکلیف تعادل بخش��ی سفره های آب زیر زمینی را بنگرید .برنامه
چهارم می گوید در طول برنامه باید اضافه برداش��ت س��الیانه 25درصد
کاه��ش یابد اما در طول برنامه نه تنها کاهش��ی اتف��اق نمی افتد بلکه
برداشت بیش از  60درصد افزایش می یابد ،آب از آب تکان نمی خورد و
تکلیف کاهش  25درصدی در برنامه پنجم عینا تکرار می شود و صدالبته
باز اجرا نمی ش��ود .کسی هم نیست که بپرسد چگونه دو تکلیف فوق

دس��تگاه های اجرایی نزدیک  4میلیون نفر اس��ت که  2/5میلیون می کند» .وی افزود:در این شرایط،افراد فاسد در بدنه دولت ها ،از
نفر آن کارمند دولت و شرکتهای دولتی هستند  .تعداد مستمری این آشفته بازار ،نهایت بهره را برای پر کردن کیسه خود می برند و
بگیران بازنشسته هم حدود  4/5میلیون نفر است .با توجه به بالیی این سیستمی است که از همه سو دچار زیان است» .رییس سابق
که بر س��ر موجودی صندوق های بازنشس��تگی و تامین اجتماعی کمیسیون کش��اورزی اتاق ایران،تصریح کرد «:این است که دولت
آوردی��م  ،غال��ب پرداخت به این دریای  8/5میلیون نفری  ،متکی فربه و ناکارآمد ایرانی دارای رتبه  130از  210کشور مورد مطالعه
به بودجه جاری کشور است .جالب است بدانید برخی مطالعات می بانک جهانی در “اثر بخش حاکمیتی” است و در “قانونمندی” 169
گوید میزان کار مفید این کارمندان در روز کمتر از یکساعت است و از  ، 212در “کنترل فس��اد”  158از  210و در “حمایت از کس��ب
ب��رای اینکه عم��ق فاجعه را در یابید بدانید ک��ه یکی از بهترین و کار”  147از  189ودر “پاس��خگویی”  199از  212ودر “کیفیت
دولتهای دنیا که یک اقتصاد بسیار پیچیده تراز ما و یک ملت  130مقررات”  194از  210کشور مورد مطالعه می شود».
محمدحسین کریمی پور هشدار داد«:با لشکر  4میلیونی در بدنه
میلیون نفری را اداره می کند  ،دولت ژاپن است که تنها  310هزار
کارمن��د دارد و میزان کار مفید کارمندان ژاپنی بیش از  7س��اعت دولت فربه که  3میلیونش مازاد است ،چه می خواهیم بکنیم؟ چرا
در روز است» .وی گفت «:اگر تنها جمعیت دو کشور را در مقایسه که دیگر پول نفتی هم نیست تا بتوانیم آسوده خاطر،حقوق بدهیم
وارد کنی��م  ،به ازای هر  1کارمند دولت ژاپنی  15 ،کارمند دولتی و فردای بازنشستگی این جمعیت هم که حکایت خود را دارد».
وی ادامه داد «:البته بعضی می گویند مثل سایر کشورها از مردم
ایرانی مشغول دریافت حقوق اند و این  4میلیون نفر لشکر پر تعداد
و کم بهره  ،کار بکند یا نکند حقوق و اضافات و ترمیم ساالنه می مالیات می گیریم و دولت را می چرخانیم و مردم با طیب خاطر به
خواهد و عالوه بر آن هزار جور خرج و هزینه جانبی هم دارد و آنها حاکمی��ت ملی ،مالیات می دهند اما برای چرخاندن دولتی که 15
بدین طریق “بودجه جاری” عظیمی را می طلبند که در س��الهای برابر متعارف ژاپنی یا چند برابر متعارف جهان سوم ،بزرگ و گران
اخی��ر بودج��ه عمرانی ایران را زیر وزن خ��ود له کرده و بزرگترین و اینقدر کم بهره ور اس��ت  ،نه عادالنه اس��ت و نه ممکن که انتظار
را باید با هم جمع کرد؟.
داشته باشیم با پول مالیات صنایع و تولید و کسب وکار آن را ادره
مانع حرکت کشور شده است».
وی اف��زود :امروز با همین تکنولوژی در حال اس��تفاده  ،حرکت
این عضو اتاق کرمان تاکید کرد«:می دانیم که این شرایط پیچیده کنی��م و آیا واقعا تولید فلک زده ایران��ی ،می تواند  15برابر رقیب
به ط��رف خودکفایی در کنار تعادل بخش��ی  ،محتاج
ژاپنی اش یا  5برابر رقیب مالزیایی اش مالیات بدهد؟».
تجهیز س��الیانه حداقل چهل میلی��ارد متر مکعب آب
وی افزود«:م��ی خواهم از این عرایض اس��تفاده کنم
جدید اس��ت و در مملکتی که ت��وان مصرف مجاز آبی
و بگویم که مس��ایل ایران را بای��د در الیه های عمیق
آن ،به هر س��هل انگارانه طریقی که حساب کنید بیش
و بنیادی��ن حل ک��رد .ما از اینک��ه در نتیجه انتخابات
دولت فربه و ناکارآمد ایرانی دارای رتبه  130از
از  80میلیارد متر مکعب نیس��ت  ،برنامه تعادل سفره
اخیر ،الیه فوقانی دولت امروزمان حرفه ای تر و س��الم
 210کشور مورد مطالعه بانک جهانی در “اثر بخش
هایش شکست قطعی خورده و سالیانه  11میلیارد متر
تر ش��ده،رضایت داریم و خواهان این هس��تیم که در
حاکمیتی” است و در “قانونمندی”  169از  ، 212در
مکعب اضافه برداش��ت دارد و اضافه برداشت تجمیعی
انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی هم ،این نهاد مهم
“کنترل فساد”  158از 210و در“حمایت از کسب و کار”
سی س��اله باالی  110میلیون متر مکعب است و این
کش��ورمان قدم ه��ای بلندی به س��وی بهبود کیفیت
“کیفیت
ودر
212
از
199
“پاسخگویی”
ودر
189
از
147
آب عظیم جدید قرارس��ت از کج��ا بیاید؟ البته از این
ب��ردارد اما واقعیت آن اس��ت که نص��ب یک وزیر بهتر
مقررات”  194از  210کشور مورد مطالعه می شود
گونه مثال ها در مسایل مهم باالدستی ،دهها مورد می
یا داش��تن یک دولت حرفه ای تر ،گرچه خوب و امید
توان روی میز گذاشت.
بخش است  ،اما برای مقابله با چالش های امروز ایران
کریم��ی پ��ور تصریح کرد «:این افت��راق بین اجزای
کفای��ت نمی کند» .عضو اتاق کرمان افزود «:بپذیریم
سیاس��ت ها از طرفی و بین سیاست ها و روند واقعیت
که مش��کالت امروزمان تا حد زیادی ناش��ی از کیفیت
های موجود از ط��رف دیگر،در تمام اقتصاد ایران بلکه
به دولت یازدهم اجبارا به ارث رسیده است و فراموش نمی کنیم که حکمرانی ماس��ت و در حکمرانی  ،اصالحات جزیی و باز مهندس��ی
در حکمرانی ما دیده می ش��ود .چش��م انداز و اس��ناد استراتژیک بگوییم در حالی که تکلیف مصرح قوانین  ،کوچک سازی دولت بود بخشی پاسخگو نیست بلکه محتاج طراحی مجدد و اصالح بنیادین
باالدستی دیگر را ببینید .گویی سیاست گذاران برای کشوری خیالی  ،در فاصله  84تا  ، 92تعداد واحدهای س��ازمانی دولت ،رش��د غیر هس��تیم .با کیفیت فعلی حکمرانی نمی شود وضع کشور و اقتصاد
غیر از کش��ور ایران فعلی ،سیاس��ت گذاری می کنند .مجموعه ای قابل باور  51درصدی را تجربه کرد و تعداد زیادی از این لشکر در ضعیفمان را در دریای متالطم خاورمیانه و مقابل دش��منان امروز
ایران به سامان برسانیم و از جمهوری اسالمی و دستاوردهای انقالب
از سیاس��ت های تکه پاره  ،غیرمنسجم و غیر همساز با واقعیت که آن دوره با بی تدبیری جذب شدند».
عمال قابلیت اجرا ندارد و در چنین شرایطی هر رییس دولتی و بلکه
کریمی پور خاطرنش��ان کرد«:نه تنها تمام بودجه مملکت به این حراس��ت کنیم».کریمی پور تاکید ک��رد «:چنین اصالحی ،محتاج
هروزی��ری به اجته��اد خود عمل می کند و چاره ای هم غیر از این ترتیب دود می ش��ود بلکه بسیاری از بهترین افراد توانای کشور به همراه��ی و همدلی تمام نظ��ام حکمرانی و بیش از هر چیز محتاج
ندارد .و اینچنین است که ما یک “حکمرانی برنامه ای” در اقتصاد این صورت در ادارات دولتی اس��یر شده اند ،بدون آنکه برای تولید ارتقای سرمایه اجتماعی و همراه کردن و هم دل کردن همه آحاد
کشور نمی بینیم بلکه مدل حاکم بر حکمرانی ،ساختاری اقتضایی کش��ور یا سرنوشت اقتصادی خانواده خودشان موثر باشند.از طرفی ملت اس��ت و ایرانیان هم در دریای متالط��م خاورمیانه باید درک
و ملوک الطوایفی دارد».
بیش��تر کارمندان حاکمیتی سالمند و دست به حرام باز نمی کنند درستی از شرایط داشته باشند و بدانند که وقت نزاع و مچ گیری
ایرانی
حکمرانی
بگویم
خواهم
افزود:می
پور
محمدحسین کریمی
اما با حقوق نا کافی ،خانواده هایشان در فقر و عذابند .از سوی دیگر و شیطنت های کودکانه نیست و باید دست در دست هم به اصالح
 ،دچ��ار معض�لات متعددی در چنین الیه های عمیقی اس��ت و ما باید پرس��ید ،کارمند بیکاری! که روزانه بیش از یک ساعت اشتغال امور بپردازی��م».وی در پایان افزود:باید همه با هم همت کنیم وبه
مجبوریم تغییرات اساسی در روش حکمرانی خود بدهیم تا بتوانیم واقعی ندارد  ،چه می کند؟ و جز این است که بخشنامه و مقررات مطالبات مردم در اشتغال ،تامین معاش و در رشد و شکوفایی کشور
کشور را بهتر مدیریت کنیم .وی مثال کالن دیگری را مطرح کرد و بگیر و ببند تدوین می کند و زندگی و کسب و کار مردم را مشکل با تدبیر و تعقل پاسخ مناسب دهیم.
و ادامه داد« :بر اس��اس آمار دولتی سال  ، 93تعداد حقوق بگیران

رئیس سازمان امور اراضی:

افزایش  80درصد پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی در دولت یازدهم
رئیس س��ازمان امور اراضی کشور گفت :برای کنترل و تثبیت
ریزگردها درکشور ،طبق برنامه ریزی باید تا پایان دولت یازدهم
پوشش اراضی کشاورزی به  80درصد برسد.
به گزارش ایرنا ،قباد افشار در حاشیه مراسم امضای توافقنامه
عکسبرداری  7میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران ،افزود :این
در حالی است که در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم پوشش
حفاظتی اراضی کش��اورزی کشور حدود  20درصد بوده که این
امر ناشی از باال بودن حجم تخریب ها و تغییر کاربری غیرمجاز
اراضی کشاورزی است.
وی اظهار داش��ت :به طور قطع با تهیه نقش��ه کاداستر اراضی
کشاورزی مناطق بحران و منشاء ریزگردهای شناسایی می شود،
هرچند مبدا بحران در خارج از کشور قرار دارد ،اما خشک شدن
ت��االب ها و دریاچه ه��ای داخلی نیز نقش عمده ای در افزایش
این پدیده داش��ته که به طور طبیعی اقلیم کشور را تحت تاثیر
قرار داده است.

وی افزود :عامل اصلی بخش قابل توجهی از ریزگردهای کشور
به دلیل بهره برداری نادرست از منابع آبی و سرزمینی کشورهای
عراق ،اردن و ترکیه است ،ضمن آنکه بخشی از ریزگردها به علت
بهره برداری نامناسب از سرزمین ،منابع ملی و اراضی کشاورزی
داخل کش��ور تولید می ش��ود که در همین راستا در نظر داریم
پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی را تا حد ممکن افزایش دهیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن انتقاد از تصمیم گیری
های نادرس��ت طی سال های گذشته ،گفت :علت خشک شدن
رودخانه زاینده رود صنایع آب بر است که به جای متمرکز شدن
در استان اصفهان باید در استان های جنوبی قرار می گرفت.
به گفته افش��ار ،همچنین فعالی��ت کارخانه های ذوب آهن و
فوالد باعث خش��ک شدن تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود
شده اس��ت ،در حالی که این موضوع متوجه بخش کشاورزی و
اس��تفاده از آب این منابع ش��ده اس��ت ،به نحوی که به نظر می
رسد عدم جانمایی صحیح برای احداث صنایع بزرگ باعث وجود

معضلی در کشور شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که از این پس شاهد مدیریت و تصمیم
گیری صحیح منابع آبی نه تنها برای بخش کشاورزی بلکه برای
صنایع نیز باشیم تا با ایجاد صنایع در مناطق و مکان های مطلوب
از مصرف نادرست منابع ملی جلوگیری کنیم.
وی اظهار داش��ت :انتظار می رود ب��ا تهیه عکس های هوایی
و نقش��ه کاداستر پوشش های گیاهی ،حفظ جنگل ها و اراضی
کشاورزی و احیای مراتع میزان ریزگردها در کشور کاهش یابد.
وی در پایان به س��ابقه وجود قنوات در کش��ور اش��اره کرد و
افزود :در گذش��ته احداث قنوات اعج��از ایرانی ها برای حفظ و
کنت��رل آب بود به گونه ای که نه تنها قنوات عامل حفظ منابع
آبی بودند بلکه از جریان آب جاری زیرزمینی و ذخایر سفره ها
حفاظ��ت می کردند ک��ه معتقدیم برای حفظ منابع آبی موجود
باید از این امکانات اس��تفاده ش��ود تا به نتیجه مطلوب در حفظ
منابع آبی کشور برسیم.

آب و کشاورزی
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تثبیت مالکیت اراضی
کشاورزی دولتی با
عکسبرداری هوایی
رئیس س��ازمان نقش��ه برداری کشور گفت :به
طور حتم با عکسبرداری هوایی دقیق و تهیه نقشه
کاداستر مساحت اراضی کشاورزی مالکیت عمومی
و دولتی و همچنین اسناد آنان تثبیت خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،علیرضا آزموده اردالن در مراسم
امضای توافقنامه عکسبرداری هوایی از  7میلیون
هکتار ازاراضی کش��اورزی افزود :همچنین اجرای
این ط��رح در جلوگیری از تغیی��ر کاربری اراضی
کش��اورزی و تعیین حریم اراضی دولتی مالکیت
اسناد دولتی و شخصی نقش بسزایی خواهد داشت.
وی اظهار داشت :در طرح عکسبرداری از اراضی
کشاورزی که در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه
خواهد رس��ید ،از جدیدترین تکنیک های نقش��ه
برداری استفاده خواهد شد که عالوه بر بکارگیری
از رنگ های اصلی قرمز ،آبی و س��بز و ماهواره از
باند مادون قرمز نیز برای تصویربرداری استفاده می
شود که امکان تفسیر و تفکیک را برای مهندسان
نقشه بردار فراهم می کند.
وی تصری��ح ک��رد :ه��م اکنون ایران در نقش��ه
ب��رداری از اراضی کش��ور ج��زء پیش��رفته ترین
کشورهای منطقه است که به علت داشتن علم به
ریاضی و فیزیک و نجوم از س��ابقه تاریخی باالیی
برخوردار است.
وی گفت :آنچه امروز فعالیت های این س��ازمان
را دشوار می کند ،تحریم های علیه ایران است که
به علت عدم واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز
هواپیمایی با مشکالتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه س��ازمان نقش��ه برداری کشور
دارای  5فرون��د هواپیماه��ای مخص��وص نقش��ه
برداری اس��ت ،گف��ت :در حال حاض��ر در مرحله
اول عکس��برداری از اراضی کش��اورزی یک فروند
هواپیمای ویژه برای عکس��برداری در نظر گرفته
ش��ده ک��ه در مرحله دوم این تع��داد به دو فروند
می رسد.
ب��ه گفت��ه اردالن ،در عکس��برداری هوای��ی از
هواپیماهای مخصوص برای عکسبرداری از ارتفاع
پائین ،جت ها ،ماهواره ها و باند مادون قرمز برای
عکسبرداری از ارتفاعات باال استفاده می شود.

روستائیان فعال در بخش
کشاورزی  10درصد تولید
ناخالص ملی را برعهده
دارند
مع��اون نظارت بر امور زیربنایی و عمرانی مرکز
توسعه روستایی ریاست جمهوری ،سهم روستاییان
شاغل در بخش کشاورزی را معادل  10درصد تولید
ناخالص ملی عنوان کرد.
ب��ه گزارش ایرنا ،نعمت اهلل رضایی ،اظهار کرد:
 21میلی��ون و  500هزار نفر روس��تاییان کش��ور
معادل  28درصد کل جمعیت ایران هستند که 51
درصد از آنها در بخش کشاورزی فعالیت می کنند
و در تولید ناخالص ملی هم سهم دارند .وی گفت:
براساس طرح هزینه  -درآمد مرکز آمار ایران ،در
پایان س��ال  92خورشیدی متوسط هزینه کل هر
خانوار روس��تایی  18میلیون ریال در ماه بوده در
حالی که درآمدشان  108میلیون ریال بوده است.
رضایی گف��ت :تفاوت میان می��زان درآمدهای
روستاییان با هزینه های آنان در هر استانی متفاوت
است به طوری که در استان البرز ،درآمد هر خانوار
روس��تایی در ماه معادل  14میلیون ریال است و
این رقم برای روس��تاییان استان فارس حدود 55
میلیون ریال است.
به گفته این مسوول ،نرخ مشارکت اقتصادی در
روس��تاهای کشور حدود  40درصد است و میزان
بی��کاری در این بخش جمعیتی کش��ور نیز هفت
درصد می باشد ضمن اینکه اشتغالی که در روستاها
وجود دارد در بخش کش��اورزی  5/51درصد ،در
بخش صنعت  6/26درصد و در بخش خدمات نیز
حدود  21درصد است.
وی همچنین شمار روستاهای کشور را  96هزار
آبادی عنوان کرد که  62هزار روس��تا از این شمار
دارای سکنه هستند و  38هزار روستا هم جمعیتی
بیش از  100نفر دارند.
مع��اون نظارت بر امور زیربنایی و عمرانی مرکز
توسعه روستایی ریاست جمهوری ،طرح مشارکت
مردم در راه اندازی واحدهای مس��تقر تولیدی در
روستاها که از سوی دولت تدبیر و امید به صورت
جدی در حال اجراس��ت را عاملی موثر در افزایش
تولید ثروت و درآمد مردم روستاها برشمرد.
رضایی گفت :در این طرح ،دولت به روستاییان
نقاط مرزی به ش��رط ایجاد تعاونی و س��هم آورده
 30درص��دی ،تا معادل پنج برابر وام بدون بهره و
با تنفس یکس��اله و دو سال دوران مشارکت اعطا
می کند به ش��رطی ک��ه طرح ه��ای تولیدی در
روستاها باشد.
وی اظهار کرد :همین ش��رایط برای روستاهای
غیرمرزی نیز وج��ود دارد با این تفاوت که میزان
وام اعطایی تا چهار برابر میزان آورده است و بهره
این وام هم چهار درصد می باشد.

