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  غفلت تاسف باردیپلماسیغفلت تاسف باردیپلماسی
  ایران نسبت به برآمدایران نسبت به برآمد

  تغییرات اقلیمی درتغییرات اقلیمی در
  دیپلماسی جهانیدیپلماسی جهانی

ــا نماینــده ای از  ــز ی کمتــر سیاســتمدار، برنامــه ری
مجلــس، حتــی از کمیســیون کشــاورزی یــا ســایر نهادهــای کشــور مــا، بــه برآمــد 
جهانــی تغییــر اقلیــم بــه عنــوان موضوعــی برجســته در افــکار عمومــی مــردم جهــان 
و دیپلماســی جهانــی توجــه کــرده یــا نظــری بیــان داشــته اســت، حــال آنکــه ایــن 
موضــوع بــه تدریــج جایــگاه تعییــن کننــده ای در روابــط سیاســی میــان کشــور های  
جهــان پیــدا کــرده و بــه یــک دیســیپلین )قاعــده منــدی( یــا یــک پرســتیژ سیاســی 

تبدیــل شــده اســت.

آغــاز ایــن برآمــد و فرارویــی آن بــه مناقشــات سیاســی جهــان، بــه طــور عمــده 
ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــی توجه ــس و ب ــان پاری ــپ از پیم ــت ترام ــروج دول ــد از خ بع
کاهــش میــزان گازهــای گلخانــه ای و بحــث آســیب پذیــری الیــه اوزون و افزایــش 
گرمــا در مناطــق جغرافیایــی متفــاوت بــوده اســت و دیدیــم بــه محــض ورود بایــدن 
بــه کاخ ســفید در کنــار 12 دســتورالعمل اجرایــی اصالحــی، لغــو تصمیــم ترامــپ 
و موضــوع بازگشــت بــه پیمــان زیســت محیطــی پاریــس برجســته و توجــه برانگیــز 

بــود.

ــی از  ــان بعض ــوع، در می ــن موض ــت ای ــم اهمی ــه رغ ــتیم ب ــاهد هس ــال ش ح
ــری و  ــی سرس ــوب دیپلماس ــس و در چهارچ ــدگان مجل ــا نماین ــتمداران و ی سیاس
کــم مایــه، چنیــن گفتــه مــی شــود کــه مــا خودمــان درگیــر هــزاران معضــل ریــز 
و درشــت هســتیم، حــاال بیاییــم موضــوع تغییــر اقلیــم کــه بحثــی فرعــی و دور از 
دســترس اســت را بــه چالــش سیاســی یــا اجتماعــی خــود تبدیــل کنیــم؟ ایــن نــگاه 
کوتــه نظرانــه دقیقــا نمــی دانــد بــی توجهــی بــه ایــن موضــوع در تعامــالت میــان 
کشــور هــا تــا چــه انــدازه بــرای منافــع ملــی و حضــور در پیمانهــای منطقــه ای و یــا 

مناســبات اقتصــادی زیــان بخــش اســت.
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ــان و  ــی، محقق ــه مدن ــای جامع ــته ه ــه خواس ــوع نگرشــی اســت ک ــان ن ــن هم ای
دانشــمندان کشــور را جعلــی و وجــود آن را نــه تنهــا انــکار بلکــه متهــم بــه تاثیرپذیری 
ــه  ــد! ب ــتی ندارن ــا دوس ــور م ــا کش ــه ب ــد ک ــی کن ــورهایی م ــای کش ــت ه از سیاس
ــت  ــک خواس ــوان ی ــه عن ــی ب ــرات اقلیم ــوع تغیی ــن موض ــده گرفت ــا نادی ــی، ب عبارت
ــل و سیاســت  ــط بیــن المل ــده در اقتصــاد، رواب ــن پدی ــر ای عمومــی کشــورمان و تاثی
هــای خارجــی مــی خواهنــد بــه خیــال خــود از کنــار آن بگذرنــد، ایــن در حالــی اســت 
کــه هرازگاهــی بعضــی توصیــه هــای حکیمانــه تــوام بــا دور اندیشــی، از باالدســت در 
مــورد صرفــه جویــی در آب، حفــظ محیــط زیســت و توجــه بــه تغییــرات جهانــی اقلیم 

بــا صراحــت و روشــنی بیــان مــی شــود!

در واقــع، همــان کســانی کــه بــه انــکار موضوعــات کلــی محیــط زیســت و تغییــرات 
ــرای مداهنــه و ظاهرفریبــی و از روی سیاســی کاری، برخــی  ــد، ب اقلیمــی مــی پردازن
مفاهیــم ایــن پدیــده عالــم گیــر را در برابــر رســانه هــا تکــرار مــی کننــد ولــی موضــوع، 
عمیــق تــر و جــدی تــر از ایــن نمایــش هــا و نیازمنــد تصویــب قوانیــن و مقــررات الزم 
االجراســت زیــرا جامعــه جهانــی بــه ایــن کــه کــدام کشــور، بــا چــه شــیوه ای و بــا چــه 

میــزان اهمیــت بــه ایــن تغییــرات توجــه دارد بســیار اهمیــت مــی دهــد.

گذشــته از تبعــات زیــان بــار اقتصــادی ناشــی از بــی توجهــی به مســئله تغییــر اقلیم، 
هــر آینــه افــکار عمومــی در عرصــه جهانــی - کــه اینــک بــه عنــوان عاملــی تعییــن 
کننــده در رویکــرد سیاســت گــذاری کشــورها عمــل مــی کنــد- بــه ایــن نتیجــه برســد 
کــه ایــران توجهــی بــه مســائل زیســت محیطــی نــدارد و تدابیــری بــرای همســازی و 
همراهــی خــود بــا تغییــرات اقلیــم اندیشــه نمــی کنــد، بــه چهــره عمومــی کشــورمان 
آســیب وارد مــی شــود، پــس بایــد ســخنگویان در قــوای ســه گانــه، حساســیت خــود 
را اعــالم کننــد و تشــکل هــای مــردم نهــاد در قالــب مطالبــه گــری، موضوعاتــی از ایــن 

دســت را برجســته، بــه جامعــه مدنــی تســری و مــورد حمایــت قــرار دهنــد.

منصور انصاری
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ــران  ــات وزی ــش رو، هی ــرن پی ــاه ق ــن م ــن روز از دومی در اولی
ــی،  ــادی و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام ــاب ب ــدی خط ــه بن ــه ای س مصوب
ــازمان اداری و  ــور، س ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــاورزی، س جهادکش
اســتخدامی، بــا امضــای معــاون اول رئیــس جمهــور ابــاغ و مفــاد ایــن 
ــارم  ــل و چه ــل چه ــاده 13 اص ــف م ــد ال ــیری از بن ــه تفس ــه را ب مصوب
قانــون اساســی مســتند کــرده و ایــن در حالــی اســت کــه کمتــر از ســه 

ــت. ــده اس ــی مان ــم باق ــت دوازده ــات دول ــه حی ــاه ب م

ــا همــکاری  ــف اســت ب ــه، وزارت جهــاد کشــاورزی مکل ــن مصوب در بنــد ســه ای
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، ظــرف ســه مــاه وظایــف تصــدی گری ســازمان 
ــا و  ــه ه ــر اتحادی ــی نظی ــش غیردولت ــه بخ ــران را ب ــتایی ای ــاون روس ــزی تع مرک

تعاونــی هــای بخــش کشــاورزی واگــذار کنــد.

در همیــن بنــد آمــده اســت کــه وظایــف حاکمیتــی ایــن ســازمان نیــز بــه وزارت 
ــران  ــه هیــات وزی ــن مصوب ــا ای جهادکشــاورزی واگــذار شــود. گذشــته از اینکــه آی
آنگونــه کــه گفتــه شــده مســتند بــه اصــل 44 قانــون اساســی یــا تفســیر نادرســتی 
از آن اســت و همچنیــن واگــذاری وظایــف حاکمیتــی الزامــا بایــد طبــق الیحــه ای 
ــون و پــس از عبــور از شــورای نگهبــان الزم  ــه صــورت قان ــم و ب ــه مجلــس تقدی ب
االجــرا شــود، ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا تصویــب چنیــن مصوبــه کشــداری 
در مــاه هــای انــدک باقیمانــده کار دولــت، نشــان از اقتــدار یــا سســتی آن دارد؟ و 
آیــا، هیــات وزیرانــی کــه در طــول حیــات خــود، از ایــن دســت واگــذاری هــای بــی 
نتیجــه و زیــان بخــش، ماننــد واگــذاری اجــرای چنــد بنــد از قانــون مصــوب افزایش 
بهــره وری موســوم بــه قانــون انتــزاع بــه وزارت صمــت - کــه زیــان بخــش بــودن 
ــر پیکــر جامعــه و مــردم در عرصــه  ــه ب آن طــی بیــش از یــک ســال چــون تازیان
بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی فــرود آمــد- را در کارنامــه خــود دارد، درس نگرفتــه 
ــت  ــای شکس ــوده ه ــن آزم ــدد چنی ــودن مج ــر آزم ــراری ب ــه اص ــال چ ــت؟ ح اس

خــورده ای دارد؟

ــد  ــه تولی ــیار در عرص ــای بس ــران ه ــس از بح ــه پ ــود ک ــت نب ــن دول ــا همی آی
ــش از  ــای پی ــاده ه ــی نه ــور کل ــه ط ــرغ و ب ــم م ــرغ و تخ ــت م ــی گوش و بازرگان
ــار  ــن تصمیــم خطــا، باالجب ــان هــای ای ــر زی ــا تســلیم در براب تولیــد کشــاورزی، ب
ــان معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور،  ــر نهاوندی ــا امضــای دکت ــه ای ب طــی مصوب
ــه  ــت ب ــد؟ حــال نوب ــاد کشــاورزی بازگردانی ــه وزارت جه ــی را ب مســئولیت بازرگان
متالشــی کــردن بخشــی از بدنــه وزارت جهــاد کشــاورزی رســیده اســت؟ بخشــی 
ــا افــت و خیزهــای بســیار  کــه بیــش از نیــم قــرن در صحنــه کشــاورزی کشــور ب
ایفــای نقــش کــرده و از ســه ویژگــی عمــده تاریخــی حاصــل از ســالیان متمــادی 

ــا تحــول برخــوردار اســت! ــوام ب ــۀ ت تجرب

آفت ُخصولتی سازی در کمین تعاونی های آفت ُخصولتی سازی در کمین تعاونی های 
روستایی و اتحادیه های سراسری کشاورزی در روستایی و اتحادیه های سراسری کشاورزی در 

واپسین دِم حیات دولت تدبیر و امیدواپسین دِم حیات دولت تدبیر و امید
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بایــد گفــت ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی و تشــکل هــای مرتبــط بــا آن، در اشــکال 
مختلــف اعــم از جایــگاه وزارتــی تــا دســت بــه دســت شــدن در شــاکله دولــت هــا طــی نیــم 
قــرن گذشــته تاکنــون، بــه عنــوان بــازوی اجرایــی تمامــی بخــش هــای کشــاورزی در اقصــا 
نقــاط کشــور از مرحلــه پیــش از تولیــد تــا برداشــت محصــول، بازرگانــی و عرضــه بــه بــازار 
ایفــای نقــش کــرده انــد، آیــا در کل ســاختار اقتصــاد کشــور، چنیــن شــبکه ای از تشــکل هــا 
وجــود دارد کــه از عمــق دورافتــاده تریــن نقــاط کشــور و لــب مرزهــا تــا پایتخــت در قالــب 
تعاونــی هــای روســتایی، اتحادیــه هــای شهرســتانی و اتحادیه اســتانی و کشــوری و سراســری 
ســازمان یافتــه باشــند و در مســیر تحــوالت بعــد از پیــروزی انقــالب در قالــب تشــکیالتی بــه 
همیــن شــکل ولــی تولیــدی تــا ســطح کشــور همچــون اتحادیــه هــای مرغــداران، دامــداران 

باغــداران و تقریبــا تمامــی زیربخــش هــای تولیــدی حضــور داشــته باشــند؟

ــای  ــی ه ــون تعاون ــه همچ ــک گرفت ــکال کوچ ــترده از اش ــزرگ و گس ــه ب ــن مجموع  ای
ــاب  ــله اعص ــه سلس ــه مثاب ــری، ب ــای سراس ــه ه ــد اتحادی ــا، مانن ــا کالن آنه ــتایی ت روس
کشــاورزی کشــور و بــه صــورت مویرگــی مــی تواننــد شــاکله و ســاختار کشــاورزی کشــور 
ــا آنجــا  ــزرگ ت ــا کشــاورزان ب ــه کشــاورزان روســتایی ت ــای اولی ــن نیازه ــه تامی را در مرحل
کــه منجــر بــه خریــد گنــدم و یــا محصوالتــی کــه بــا بحــران مــازاد روبــرو هســتند ایفــای 
نقــش نماینــد. حتــی شــرکت هــای ســهامی زراعــی کــه در ســال هــای بعــد از انقــالب بــه 
دالیــل سیاســی دچــار فتــرت و نابــودی شــدند، زیــر چتــر ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 

ــد. ــی و شــکل گرفتن بازیاب

بایــد گفــت؛ اساســنامه ایــن ســازمان یکــی از بــی نقــص تریــن اساســنامه هــای تدویــن 
شــده بــرای اداره امــور ایــن طیــف گســتردۀ انســجام یافتــۀ تشــکلی مــردم نهــاد اســت! حــال 
چــرا دولــِت ضعیــف شــده، طــی مصوبــه ای شــتاب زده قصــد دارد ایــن ثــروت عظیــم ملــی 
و دســتاورد بــزرگ تاریخــی را بــه بخــش خصوصــی تعریــف نشــده و بــه صــورت دو پهلــو بــه 
خــود ایــن تشــکل هــا واگــذار کنــد؟ آیــا قــرار اســت بــا در هــم ریختــن شــیرازه ایــن ســرمایه 
نیــم قرنــه - بــا همــه اشــکاالت و ایــرادات، بــه ویــژه نــوع رابطــه اش بــا ایــن تشــکل هــا، آنهــا 

را در قالــب واگــذاری هــای خصولتــی فســادانگیز و مســئله دار، نابــود کنــد؟

ــاختار و  ــکاالت در س ــرادات و اش ــه، ای ــت مقتدران ــا نخواس ــت ی ــی نتوانس ــر دولت ــا اگ آی
عملکــرد چنیــن نهــادی کــه از آب و گل عبــور کــرده اســت را برطــرف کنــد بایــد آن را مثلــه 

کنــد؟

ــن ســرمایه تاریخــی  ــداران ای ــا خری ــز نیســت؟ آی ــه نپختــه، شــک برانگی ــن مصوب ــا ای آی
تشــکیالتی گســترده، قبــل از ابــالغ ایــن مصوبــه، چــک بــه دســت پشــت دِر هیــات دولــت 

صــف نکشــیده انــد؟

در خــوش بینانــه تریــن تصــور، بــه نظــر مــی رســد دولــت مــی خواهــد ایــن تشــکل هــا، 
مســتقل و خودگــردان شــوند و ســایه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی از ســر 

نیم قرن افت و خیز، تحول و دستاوردهای عملی و تجربی ماندگار

نابودی سلسله اعصاب کشاورزی به خاطر ندانم کاری
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آنهــا برداشــته شــود، امــا در ایــن صــورت، ســوال ایــن اســت کــه آیا زیرســاخت هــای الزم 
بــرای ایــن اقــدام بــه وجود آمــده و نقشــه دیگــری در کار نیســت؟

نگارنــده ایــن ســطور کــه بیــش از 30 ســال بــه گــواه مقــاالت و گــزارش هــای متعــدد ثبــت 
و ضبــط شــده ضمــن تهیــه گــزارش هــای تشــریحی از عملکــرد ایــن تشــکل هــا، جــدی تریــن 
ــودی یــک  ــوی خطــر ناب ــوده، اینــک ب ــا زیرمجموعــه اش ب ــن ســازمان و رابطــه آن ب منتقــد ای

ســاختار منســجم را از چنــد فرســخی حــس مــی کنــد!

البتــه کــه بایــد ایــن ســازمان، اصــالح، بازســازی، نوســازی، مــدرن ســازی و بــه روز شــود کــه 
شــاهد هســتیم طــی دو ســه دوره گذشــته مدیریتــی بــه رغــم تمــام تنگناهــا در حــال انجــام بوده 
اســت و عــزم و اراده ای قــوی بــرای تحقــق ایــن شــاخص هــا وجــود داشــته اســت، فســادزایی 
و طــرح ســاختارهای حسابرســی و بازرســی هــای ســخت گیرانــه از جملــه آن اســت، ولــی اینکــه 
عــده ای گمــان مــی کننــد وقــت آن رســیده »آش گــرم را بــا جــاش ببرنــد« بایــد گفــت؛ ایــن 
نامــه بــه دلیــل نشــانی نادرســت بــه مقصــد نمــی رســد و بــه عبارتــی، زمینــه هــا و بســترهای آن 

حتــی در میــان تشــکل هــا نیــز وجــود نــدارد.

ممکــن اســت گفتــه شــود آنچــه تفســیر شــد، ناشــی از بدبینــی نســبت بــه بخشــی از دولــت 
اســت ولــی واقــع ایــن اســت کــه نگــرش دولــت هــا از جملــه دولــت دوازدهــم ایــن اســت کــه 

مالــک بــزرگ کشــاورزی کشــور هســتند!

مداقــه در بنــد 3 ایــن مصوبــه، صحبــت از واگــذاری و اســتقالل تشــکل هــا و اتحادیــه هــای 
مرتبــط بــا ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی مــی کنــد ولــی در متــن آن، هیــچ اســتقاللی بــرای 
ایــن اتحادیــه هــا قائــل نشــده اســت و بــرای واگــذاری و بــه نوعــی فــروش آنهــا حکــم صــادر مــی 
کنــد. بایــد از آقــای دکتــر جهانگیــری ســوال کــرد: اگــر نمــی پنداریــد کــه اینهــا جــزء ملــک 
طلــق شــما هســتند چــرا برگــزاری یــک کنگــره سراســری مرکــب از ایــن تشــکل هــا بــرای اتخــاذ 

تصمیــم توســط خــود آنــان را اعــالم نمــی کنیــد؟

اســتقالل، واگــذاری یــا فــروش، یعنــی اینکــه هیــات وزیــران بــدون مشــورت یــا مشــارکت ایــن 
تشــکل هــا تصمیــم بگیــرد کــه چــه کاری انجــام شــود، از همــان ابتــدا نقــض غــرض اســتقاللی 
ــوع آن را تعییــن مــی کنیــد!  ــرگ کاغــذ و در یــک بنــد، شــیوه و ن ــا یــک ب اســت کــه شــما ب
ایــن همــان مالکیــت دولتــی و بــه نوعــی تصــرف عدوانــی در مضمــون و محتواســت. اینکــه طــی 
مصوبــه بنــد 3، راس یــک نهــاد نیــم قرنــه ســازمان یافتــه را نــه اصــالح بلکــه قطــع و بقیــه اش 
بــه امــان خــدا رهــا شــود، واگــذاری و اســتقالل نیســت، بلکــه پــاک کــردن صــورت مســئله و در 

نهایــت متالشــی کــردن آن اســت.

خــوب بــود مصــوب مــی کردیــد مثــال در 6 مــاه آینــده یــا بیشــتر، کنگــره ای سراســری طبــق 
ــاال در شــرایط آزاد و دمکراتیــک  ــه ب ــط تعریــف شــده و از پاییــن ب تمامــی اســتانداردها و ضواب
برگــزار مــی شــود و قطعنامــه حاصــل از آن را، هــر چــه کــه باشــد دولــت بــا ابــزار حاکمیتــی، 
بنــد بــه بنــد و حســب پلمیــک هــای انجــام شــده در ســطح روســتا تــا اتحادیــه هــای سراســری، 
تشــریح، توضیــح و ترویــج مــی کنــد تــا ایــن سلســله اعصــاب کشــاورزی بــا شــادابی احســاس 
اســتقالل کنــد و بــه ایــن بــاور برســد کــه خــودش تصمیــم گیــر اســت. در چنین شــرایطی اســت 
کــه تشــکل هــای انســجام یافتــه و پیرایــش شــده حاصــل از ایــن مشــارکت، مــی تواننــد نــه تنهــا 
در ســطح ملــی، بلکــه در ســطح منطقــه ای و جهانــی عــرض انــدام کننــد. بــدون شــک، دولــت 

آینــده مــی توانــد ایــن موضــوع را بســط و طــی ســال هــای پیــش رو محقــق ســازد.

در پایــان پیــش بینــی مــی شــود، اعتــراض هــا و نارضایتــی هــای بســیاری از سراســر کشــور 
توســط تشــکل هــا نســبت بــه ایــن مصوبــه بــاال بگیــرد و امضــای معــاون اول رئیــس جمهــوری 

روی کاغــذ باقــی بمانــد.

منصور انصاری

 جمعه دهم اردیبهشت 1400      

دولت ها خود را مالک کشاورزی و ارباب کشاورزان می دانند!
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فروردین و اردیبهشت 1400

ــره  ــن به ــتقیم »آئی ــش مس ــه پخ در برنام
ــاد  ــی وزارت جه ــای مل ــرح ه ــرداری از ط ب
کشــاورزی« کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور و 
همراهــی و گــزارش وزیــر و معاونــان ایشــان و 
در مــواردی حضــور برخــی مقامــات محلــی از 
ــن  ــن روز از دومی ــتانداران در دومی ــه اس جمل
ــران  ــردم ای ــالع م ــه اط ــار 1400 ب ــاه به م
ــت  ــه مثب ــن جنب ــت ضم ــد گف ــید، بای رس
و ســازنده آن یعنــی آشکارســازی تــالش 
هــای مجدانــه کشــاورزان در زیربخــش هــای 
مختلــف و در سراســر کشــور و موفقیــت هــای 
کشــاورزی و کشــاورزان بــه رغــم بــی عدالتــی 
ــازان  ــنگر س ــن »س ــه ای ــبت ب ــادی نس اقتص
ــادی و  ــر اقتص ــگ نابراب ــنگر« در جن ــی س ب
ــه  ــت ک ــی هس ــه، نکات ــای ظالمان ــم ه تحری
ــم از  ــال بخواهی ــر فع ــت و اگ ــل اس ــل تام قاب
ایــن نــکات بــه عنــوان یــک رســانه تخصصــی 
و کهــن ســابقه در عرصــه کشــاورزی بگذریــم 
و صحــت و ســقم و ارزیابــی هــای آنــان را بــه 
آینــده ای نــه چنــدان دور محــول کنیــم، بایــد 
گفــت؛ گویــا مــی تــوان بــه اختیــار و در کنــار 
آنچــه انجــام شــده، بعضــا آمارهــای غیرواقعــی 
ــادگی در  ــه س ــق داد و ب ــدان دقی ــه چن و ن
رئیــس جمهــور،  و  ایــران  محضــر مــردم 
ارقامــی شــگفت انگیــز و متناقــض بیــان کــرد، 
ولــی اگــر ایــن »آمارهــای بــه اختیــار« یــا بــه 
ــه  ــای برنام ــار«، مبن ــه اجب ــدی، »ب ــول ِرن ق
ریــزی اقتصــادی قــرار گیرنــد، خســران ملــی 
ــه  ــت. گرچ ــر اس ــران ناپذی ــل از آن جب حاص
دولــت آینــده هــر چــه باشــد در چــاه بعضــی 
آمارهــای مبالغــه آمیــز نخواهــد افتــاد و حتمــا 
ــتر  ــۀ بیش ــه و برنام ــن صحن ــام ای ــار و ارق آم
تبلیغاتــی، تــا اطــالع رســانی را تدقیــق خواهد 
کــرد، ولــی چــرا دولتــی هــا گمــان مــی کننــد 
اگــر آمارهــای اینچنینــی بدهنــد و از نارســایی 
هــا و کمبودهــا ســخنی نگوینــد، همــه کارهــا 
ــاور مــی کننــد  درســت مــی شــود و مــردم ب

ــوده؟! ــه ب کــه اینگون

راســت ایــن اســت کــه مــردم صحنــه واقعی 
ــه  ــزان دسترســی شــان ب ــی خــود و می زندگ
ــالک  ــان را م ــدرت خریدش ــی و ق ــواد غذای م
ــی کــه  ــه آمارهای ــد ن ــرار مــی دهن ــی ق ارزیاب
بــا شــوق و شــعف اعــالم مــی شــوند! گذشــته 
ایــن کــه در ســاختار کلــی، پیرامــون  از 
عملکردهایــی کــه در قالــب آمــار دســتاوردها 
بیــان مــی شــوند بایــد پرســید چقــدر هزینــه 
ــال  ــم؟ مث ــه دســت آورده ای ــدر ب ــرده و چق ک
میــزان حیــف و میــل، ندانــم کاری و مدیریــت 
هــای غلــط در فــالن پــروژه آبرســانی بــا لولــه 
ــان  ــاری در بهم ــای آبی ــامانه ه ــاد س ــا ایج ی

ــوده اســت؟ ــدر ب دشــت چق

کارشناســانی کــه در صحنــه اجــرای ایــن 
پــروژه هــا بــوده انــد، ممکن اســت بــه دالیل 
مختلــف از جملــه حفــظ موقعیــت خــود در 
ــی باالخــره  ــد، ول ــت ســکوت کنن ــن دول ای
ــز در  ــچ چی ــد و هی ــد آم ــه حــرف خواهن ب
ــن  ــه ممک ــن گرچ ــر زمی ــک س ــخ ی تاری
ــه دموکراســی و  ــدی ب ــل پایبن اســت حداق
مشــارکت مــردم وجــود داشــته باشــد ولــی 
ــت هــا،  ــی دول ــه جای ــه هــر حــال در جاب ب

ــد! پنهــان نخواهــد مان

گذشــته از ایــن بحــث »آمــار بــه اختیار«؛ 
یعنــی »هــر چــه بیشــتر، مقبــول تــر« و یــا 
ــی  ــرای همخوان ــتور ب ــار« و دس ــه اجب »ب
آمارهــا کــه »تناقــض هــا رو میزونــش 
ــا و  ــه از اظهارنظره ــک گوش ــه ی ــن«، ب ک

ــم: ــی کنی ــاره م ــا اش ــل بحــران ه تحلی

ــود  ــد: »کمب ــی گوی ــور م ــس جمه رئی
ــه  ــای ظالمان ــم ه ــر تحری ــه خاط ــرغ ب م
بــوده اســت« و اظهــار نظــر مــی کنــد کــه: 
»چقــدر خــوب اســت اگــر فرهنــگ مصــرف 
مــردم، از مــرغ و گوشــت قرمــز بــه ســمت 
ــد  ــا بای ــت!« طبع ــی رف ــان م ــرف آبزی مص
ــی  ــت ط ــی بایس ــادی م ــه نه ــید چ پرس
8 ســال گذشــته بــرای مصــرف آبزیــان 
ــداده  ــی داده و ن ــام م ــازی انج ــگ س فرهن

ــت؟ اس

از ایــن گذشــته، بــرای اطــالع آقــای 
رئیــس جمهــور، جدولــی در ســتون روبــرو، 
از قیمــت ماهــی و آبزیــان، منهــای خاویــار 
و میگــو کــه اعیــان خــور هســتند درج مــی 
ــان  ــای ایش ــود آرزوه ــکار ش ــا آش ــم ت کنی
ــد مــردم  ــدرت خری ــا واقعیــت و ق چقــدر ب
ــان،  ــه ایش ــال ب ــن ح ــه دارد و در عی فاصل
ــوری  ــت جمه ــای ریاس ــاه ه ــن م در آخری
اش یــادآور مــی شــوم؛ ممکــن اســت مــردم 
ــت  ــا پوس ــد ام ــی بخورن ــه ماه ــد کل بتوانن
ــورد  ــه در م ــد آنچ ــی، مانن ــکلت ماه و اس
مصــرف مــرغ بــود، امکانپذیــر نیســت. مردم 
ــازه  ــیاری مغ ــد در بس ــرده ان ــوش نک فرام
هــا، پوســت و اســکلت مــرغ کیلویــی 6 
هــزار تومــان بــود! در مجمــوع، منکــر ایــن 
امــر نیســتیم کــه مصــرف ماهــی و آبزیــان، 
غــذای ســالمتی اســت و ایــن توصیــه رئیس 

آمار به اختیار!آمار به اختیار!

ــود. ــه ب ــور، عالمان جمه

در پایــان یــادآور مــی شــوم؛ آمــار و 
ارقــام زیــادی کــه در ایــن مراســم ارائه 
شــد را در آینــده بــر اســاس آمارهــای 
منــدرج در ســایت هــای وزارتخانــه یــا 
ارگان هــای رســمی ماننــد مرکــز آمــار 
ــا آنچــه کــه هســت مقایســه  ــران، ب ای

خواهیــم کــرد.

هیات تحریریه
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خشکســالی کم ســابقه ای در انتظــار اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت؛ کمبــود آب 
و افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، ایــن اســتان را بــا 
ــالم  ــه اع ــتان ممنوع ــن اس ــرده اســت. بســیاری از دشــت های ای ــه ک خشکســالی مواج
ــاره احتمــال  ــی اســتان ها درب شــده اند. نماینــده چهارمحــال و بختیــاری در شــورای عال

ــروز تنش هــای اجتماعــی در ســطح اســتان هشــدار داد. ب

ــتان ها در  ــی اس ــورای عال ــاری در ش ــال و بختی ــده چهارمح ــودی نماین ــدی محم مه
ــا( گفــت: ــران )ایلن ــا خبرگــزاری کار ای ــه ب مصاحب

ــه  ــان ب ــه از آن می ــد ک ــرار دارن ــی آب ق ــرایط بحران ــتان در ش ــتان اس »10شهرس
شهرســتان های بروجــن و لــردگان بــا تانکــر آبرســانی می شــود. شهرســتان بــن هنــوز بــا 
کمبــود بی آبــی مواجــه اســت و خــط انتقــال آب ایــن شهرســتان منتقــل نشــده اســت. 

ــود.« ــدی می ش ــتان جیره بن ــل تابس ــردگان در فص ــتان ل ــرب شهرس آب ش

مسئوالن لطفا این گزارش تکان دهنده را بخوانند:مسئوالن لطفا این گزارش تکان دهنده را بخوانند:

استان چهار محال و بختیاریاستان چهار محال و بختیاری
در انتظار بی سابقه ترین خشکسالیدر انتظار بی سابقه ترین خشکسالی



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

9

شامره 232-231

فروردین و اردیبهشت 1400

ــزارع در اســتان چهارمحــال و  ــر چشــمه ها و م ــی اکث ــود بارندگ ــه ســبب کمب ــن اســاس ب ــر ای ب
بختیــاری کــه روزگاری از اســتان های پــرآب و حاصلخیــز ایــران بــه شــمار می آمــد خشــک شــده اند. 
همچنیــن مراتــع خالــی از پوشــش گیاهی انــد کــه دامــداران را بــا مشــکالت عدیــده ای بــرای تهیــه 
علوفــه دام شــان مواجــه کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل عشــایر اســتان مجبورنــد زودتــر از وقــت مقــرر 

بــه مناطــق سردســیر کــوچ کننــد امــا اداره منابــع طبیعــی بــه آنهــا اجــازه کــوچ نمی دهــد.

ــی  ــورای عال ــتایی ش ــهری و روس ــات ش ــت و خدم ــط زیس ــالمت و محی ــیون س ــس کمیس رئی
ــدار داد: ــی هش ــای اجتماع ــروز ناآرامی ه ــه ب ــبت ب ــا نس ــا ایلن ــه ب ــه مصاحب ــتان ها در ادام اس

»مشــکل فعلــی مــا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و اســتان اصفهــان کشــاورزان هســتند کــه 
اگــر موضــوع حــق آبه شــان برطــرف نشــود منجــر بــه تنــش خواهــد شــد. کشــاورزان اســتان حــق 
ــه دنبــال افتتــاح چنــد  ــرای کشــاورزی می خواهنــد و اســتان اصفهــان نیــز از طرفــی ب آبه شــان را ب

تونــل بــرای انتقــال آب از چهارمحــال و بختیــاری هســتند«.

ــزد  ــه ی ــده رود ب ــال آب زاین ــه انتق ــراض ب ــان در اعت ــای گذشــته کشــاورزان شــرق اصفه در ماه ه
تجمعاتــی برگــزار کــرده بودنــد.

خشکسالی بی سابقه ای در راه است

نماینــده  بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد »برداشــت غیرمتعــارف« از منابــع آب 
زیرزمینــی ســبب شــده اســت ۹۵ درصــد دشــت های ایــن اســتان »ممنوعــه« و »ممنوعــه بحرانــی« 

شــود. امیرقلــی جعفــری گفــت:

»در حــال حاضــر ۹0 درصــد آب شــرب، ۹۵ درصــد آب صنعــت و ۷0 درصــد آب بخــش کشــاورزی 
ــتان،  ــت های اس ــدن دش ــه ش ــا ممنوع ــود. ب ــن می ش ــی تأمی ــع آب زیرزمین ــتان از مناب ــن اس در ای

امــکان برداشــت از ایــن منابــع وجــود نــدارد«.

اقبــال عباســی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا تأکیــد بــر اینکــه بحــران اصلــی در ســال 1400 
بحــث خشکســالی و کمبــود آب اســت، گفــت:

»رتبــه ســوم در کاهــش بارش هــا بزرگتریــن بحــران در ســال 1400 اســت و امســال بــا کمبــود آب 
در بخش هــای آب شــرب، کشــاورزی، دامــداری مواجــه خواهیــم شــد.«

مهــران چراغپــور، مدیــرکل ســازمان هواشناســی اســتان چهارمحــال و بختیــاری اعــالم کــرد: در 
ــر  ــد کمت ــدود 41 درص ــور ح ــارش کش ــن ب ــون میانگی ــر ۹۹ تاکن ــی از اول مه ــال زراع ــدای س ابت
ــتان  ــاه، اس ــتان کرمانش ــد از اس ــاس بع ــن اس ــر همی ــت. ب ــتان اس ــا در اس ــدت بارندگی ه از بلندم
ــه  ــور در ادام ــران چراغپ ــران را دارد. مه ــی در ای ــش بارندگ ــه دوم کاه ــاری رتب ــال و بختی چهارمح
ــتان  ــار اس ــابقه ای در انتظ ــالی کم س ــال 1400 خشکس ــه در س ــدار داد ک ــا هش ــا ایلن ــه ب مصاحب

ــت: ــاری اس ــال و بختی چهارمح

ــه میانگین هــای بلنــد  ــا دو درجــه ای دمــا را نســبت ب ــه اینکــه افزایــش دمــا یــک ت ــا توجــه ب »ب
مــدت در ماه هــای پیــش رو داریــم و همچنیــن بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در بــاال تــا پایــان 

ســال آبــی اســتان همچنــان دچــار خشکســالی کــم ســابقه هواشناســی اســت«.  

مدیــرکل هواشناســی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بیــش از ۹2 درصــد از کل مســاحت 
اســتان در معــرض خشکســالی خفیــف و شــدید قــرار دارد.



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 232-231

فروردین و اردیبهشت 1400

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

10

ــورم  ــر اســاس گــزارش ت ــران، ب ــار ای ــز آم ــه نقــل از مرک ــرس ب ــه گــزارش کاج پ  ب
ــه اســتان چهارمحــال و  ــوط ب ــه نقطــه مرب ــرخ تــورم نقطــه ب در ســال 99 بیشــترین ن
بختیــاری )٥٨.٥ درصــد( و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان قــم )42.9 درصــد( اســت.

 کل خانوارها

 در اســفند مــاه 13۹۹ عــدد شــاخص کل بــرای خانوارهــای کشــور )100=13۹۵( بــه 2۹8,1 رســید 
کــه نســبت بــه مــاه قبــل 1,8درصــد افزایــش نشــان می ¬دهــد.

 در ایــن مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای کشــور مربــوط بــه اســتان کرمــان بــا 2.۷ 
ــا 0,8 درصــد افزایــش  ــه اســتان گیــالن ب ــوط ب ــه مرب ــورم ماهان ــرخ ت درصــد افزایــش و کمتریــن ن
اســت. درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( بــرای 

خانوارهــای کشــور 48,۷درصــد اســت.

 بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه مربــوط بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری )۵8.۵ درصــد( 
ــه  ــورم دوازده ماهــه منتهــی ب ــرخ ت ــم )42.۹ درصــد( اســت. ن ــه اســتان ق ــوط ب ــن آن مرب و کمتری
ــورم  ــرخ ت ــدد 36.4 درصــد رســید. بیشــترین ن ــه ع ــای کشــور ب ــرای خانواره ــاه 13۹۹ ب اســفند م
دوازده ماهــه مربــوط بــه اســتان کرمانشــاه )40,1 درصــد( و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان مرکــزی 

)33.3 درصــد( اســت.

نرخ تورم سال نرخ تورم سال ۹۹۹۹ به  به 36.436.4درصد رسیددرصد رسید
مرکز آمار اعام کرد نرخ تورم دوازده ماهه سال 99 به 36.4 درصد رسید
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شامره 232-231

فروردین و اردیبهشت 1400

 خانوارهای شهری

ــرای  ــاخص کل ب ــدد ش ــاه 13۹۹ ع ــفند م  در اس
ــید  ــه 2۹4,۹ رس ــهری )100=13۹۵( ب ــای ش خانواره

ــش نشــان  ــل 1.8 درصــد افزای ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ک
می ¬دهــد. در ایــن مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه 

ــی  ــان جنوب ــتان خراس ــه اس ــوط ب ــهری مرب ــای ش خانواره
ــه  ــوط ب ــه مرب ــورم ماهان ــرخ ت ــن ن ــش و کمتری ــا 3 درصــد افزای ب

ــت. ــش اس ــد افزای ــا 0,۹ درص ــتان ب استان¬خوزس

درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( بــرای 
خانوارهــای شــهری کشــور 4۷.8 درصــد اســت. بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه خانوارهای 
ــه  ــوط ب ــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری )۵8.۹ درصــد( و کمتریــن آن مرب ــوط ب شــهری مرب

اســتان قــم )42.8 درصــد( اســت.

 نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه اســفند مــاه 13۹۹ بــرای خانوارهــای شــهری بــه عــدد 
ــه اســتان کرمانشــاه )3۹.4  ــوط ب ــه مرب ــورم دوازده ماه ــرخ ت 36.2 درصــد رســید. بیشــترین ن

ــه اســتان¬های آذربایجــان غربــی )32.۵ درصــد( اســت. ــوط ب درصــد( و کمتریــن آن مرب

 خانوارهای روستایی

در اســفند مــاه 13۹۹ عــدد شــاخص کل برای خانوارهــای روســتایی )100=13۹۵( بــه 316,1 
رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل 1.6 درصــد افزایــش داشــته اســت. در ایــن مــاه بیشــترین نــرخ 
ــا 3.3 درصــد  ــه اســتان سیســتان و بلوچســتان ب تــورم ماهانــه خانوارهــای روســتایی مربــوط ب

افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط بــه اســتان قــم بــا 0,3 درصــد افزایــش اســت.

 درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( بــرای 
خانوارهــای روســتایی ۵3.3 درصــد مــی  باشــد. بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه مربــوط 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه اس ــوط ب ــن آن مرب ــد( و کمتری ــالم )61.2 درص ــتان ای ــه اس ب
)4۵ درصــد( اســت. نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه اســفند مــاه 13۹۹ بــرای خانوارهــای 
روســتایی بــه عــدد 3۷.۷ درصــد رســید. بیشــترین نــرخ تــورم دوازده ماهــه مربــوط بــه اســتان 
همــدان )43.8 درصــد( و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان )33.2 درصــد( 

اســت.
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مدیــرکل دفتــر نظــام 
 هــای بهــره  بــرداری گفــت: هــم 

ــا  ــون 33 شــرکت ســهامی زراعــی ب  اکن
۹ هــزار و 601 نفــر عضــو، گســتره ای بــه وســعت 

ــت  ــور را تح ــاورزی کش ــی کش ــار از اراض ــزار و 862 هکت 84 ه
پوشــش خــود دارنــد.

 به گــزارش کاج پــرس ، حمیــد زارع قنــات نــوی اظهــار داشــت: شــرکت  هــای ســهامی 
زراعــی کــه دارای اهــداف تعریــف شــده در بخــش کشــاورزی هســتند، از قانــون تشــکیل شــرکت 

 هــای ســهامی زراعــی مصــوب ســال 13۵2 تبعیــت می کننــد.

ــردن  ــد ســرانه کشــاورزان و آشــنا ک ــش درآم ــات افزای ــردن موجب ــزود: فراهــم  ک ــوی اف ــات ن  زارع قن
ــا اصــول و شــیوه  هــای پیشــرفته کشــاورزی و دامپــروری و جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی  زارعــان ب
زراعــی بــه قطعــات کوچــک غیراقتصــادی و همچنیــن افزایــش ســطح زیرکشــت کشــور بــا اســتفاده از 

ــه اهــداف تشــکیل ایــن شــرکت  هــا اســت. ــر و مــوات و مســلوب  المنفعــه از جمل اراضــی بای

ــای  ــرکت  ه ــکیل ش ــون تش ــده در قان ــف ش ــای تعری ــه  ه ــه مولف ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ســهامی زراعــی کــه ضمــن جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان، امــکان بهــره  وری حداکثــری 

در بخــش کشــاورزی را فراهــم می کنــد، ایــن الگــو یکــی از بهتریــن الگوهــای تعریــف 
شــده نظــام  هــای بهــره  بــرداری کشــاورزی در ایــران اســت.

ــالل  ــس از انح ــرد: پ ــح ک ــوی تصری ــات ن  زارع قن
ــی از مجمــوع ۹3  8۹ شــرکت ســهامی زراع

شــرکت پیش از انقــالب، دور دوم 
ــرکت  ــکیل ش تش

شرکت های سهامی زراعی؛شرکت های سهامی زراعی؛
 یکی از پیشرفته  ترین الگوهای استقرار نظام   یکی از پیشرفته  ترین الگوهای استقرار نظام  

های بهره  برداری در بخش کشاورزیهای بهره  برداری در بخش کشاورزی
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شامره 232-231

فروردین و اردیبهشت 1400

 هــای ســهامی زراعــی از ســال 1384 آغــاز شــد و درحــال 
حاضــر 33 شــرکت ســهامی زراعــی در 14اســتان کشــور 
فعالیــت دارنــد کــه ایــن تعــداد شــرکت بــا ۹ هــزار و 601 
نفــر عضــو 84 هــزار و 862 هکتــار از اراضــی کشــاورزی 

کشــور را تحــت پوشــش خــود قــرار داده  انــد.

 مدیــرکل دفتــر نظــام  هــای بهــره  بــرداری گفــت: در 
فرآینــد تشــکیل شــرکت  هــای ســهامی زراعــی پــس از 
دریافــت تقاضــای کشــاورزان دارای اراضــی همجــوار، 
و  حقوقــی  اجتماعــی،  ابعــاد  از  الزم  هــای  ارزیابــی  
ــورت  ــوع ص ــا موض ــط ب ــان مرتب ــط کارشناس ــی توس فن
ــاخص  ــر از ش ــورد نظ ــه م ــه منطق ــرد و چنانچ می پذی
ــره   ــام به ــوی نظ ــن الگ ــتقرار ای ــت اس ــای الزم جه  ه
ــه  ــت ادام ــه جه ــت اولی ــرداری برخــوردار باشــد، موافق ب
فرآینــد مربوطــه از ایــن دفتــر صــادر و در پایــان هــر یــک 
از اعضــاء بــه تناســب دارا بــودن میــزان عوامــل تولیــد که 
شــامل اراضــی و منابــع آبــی می شــود، از ســهام ارزیابــی 
شــده برخــوردار و بــه عنــوان ســهامدار آن شــرکت 

ــد. ــد ش ــه خواهن پذیرفت

ــا  ــرکت  ه ــن ش ــرد: در ای ــد ک ــوی تأکی ــات ن  زارع قن
میــزان آورده نقــدی اعضــاء برخــالف ســایر شــرکت  هــای 
ــهام  ــداد س ــری در تع ــه تأثی ــچ  گون ــی هی ــهامی زراع س
ــا  ــهامداری تنه ــالک س ــته و م ــاء نداش ــه اعض ــق ب متعل

ــد اســت. ــل تولی ــت عوام ــزان و مرغوبی می

 امــکان اجــرای کامل زنجیــره تولید در شــرکت  
ــهامی زراعی های س

ــن  ــد در ای ــره تولی ــل زنجی ــرای کام ــکان اج  وی ام
شــرکت  هــا را از مشــخصه  هــای بــارز آن اعــالم و تصریــح 
ــهامی  ــای س ــرکت  ه ــی از ش ــون در برخ ــم  اکن ــرد: ه ک
ــان و  ــای اصفه ــتان  ه ــه در اس ــود از جمل ــی موج زراع
خراســان جنوبــی، زنجیــره تولیــد به معنــای تأمیــن نهاده 
تــا مرحلــه تولیــد محصــول در صنایــع تبدیلــی و تکمیلی 
ــدی  ــوالت تولی ــود و محص ــرا می ش ــل اج ــور کام ــه  ط ب
تحــت برنــد همــان شــرکت ســهامی زراعــی ثبــت و بــه 

ــود. ــه می ش ــرف عرض ــازار مص ب

 اقدامــات انجــام  شــده در راســتای ســاماندهی 
شــرکت  هــای ســهامی زراعــی

ــات  ــرداری اقدام ــره  ب ــای به ــام  ه ــر نظ ــرکل دفت مدی
ــرکت  ــاماندهی ش ــوص س ــده درخص ــام ش ــی انج اساس
 هــای ســهامی زراعــی را تدویــن نظــام اســتقرار و تشــکیل 
شــرکت  هــای ســهامی زراعــی و تأییــد و ابــالغ آن توســط 
ــخصیت  ــت ش ــن و تثبی ــاورزی؛ تعیی ــاد کش ــر جه وزی
حقوقــی شــرکت ســهامی زراعــی از طریــق صدور شناســه 
ــرکت  ــکیل ش ــی؛ تش ــهامی زراع ــای س ــرکت  ه ــی ش مل
ســهامی فعالیــت  هــای کشــاورزی و غیرکشــاورزی ایــران 
بــه عنــوان شــرکت مرکــزی ســهامی زراعــی  هــای ایــران 
ــه منظــور افزایــش درآمــد ســرانه ســهامداران شــرکت  ب
 هــای ســهامی زراعــی و نظــارت دقیــق بــر مجامــع 

عمومــی شــرکت  هــا و تطبیــق مســائل جــاری شــرکت  هــا بــا 
ــررات موجــود اعــالم کــرد. قوانیــن و مق

 وی در زمینــه اقدامــات انجام  شــده در خصوص این شــرکت 
 هــا همچنیــن بــه تشــویق آن  هــا بــه تولیــد محصــوالت جدید 
و تغییــر الگــوی کشــت بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی موجــود 
اشــاره و تأســیس گلخانــه  هــا در ســطح برخــی شــرکت  هــا را 
از جملــه اقدامــات انجــام شــده در زمینــه حداکثــر اســتفاده از 

آب اعــالم کــرد.

 اهم برنامه  های دفتر نظام  های بهره  برداری

ــه   ــم برنام ــرداری اه ــره  ب ــای به ــام  ه ــر نظ ــرکل دفت  مدی
ــرداری در خصــوص شــرکت  هــای دفتــر نظــام  هــای بهــره  ب
 هــای ســهامی زراعــی را برنامــه  ریــزی بــرای جــذب کارآفریــن 
ــرای توســعه شــرکت  هــای ســهامی  ــا حقوقــی ب حقیقــی و ی
زراعــی؛ شناســایی مناطــق مســتعد جهــت تشــکیل شــرکت  
ــر  ــرای تغیی ــزی ب ــد؛ برنامه ری ــی جدی ــهامی زراع ــای س ه
شــخصیت حقوقــی شــرکت  هــای تعاونــی تولیــد مســتعد بــه 
ــای  ــرکت  ه ــی ش ــت مال ــاماندهی وضعی ــی؛ س ــهامی زراع س
ــی در شــرکت  هــای  ــی یکپارچــه مال و اســتقرار سیســتم مال
ســهامی زراعــی و تصویــب طــرح آمــوزش و توانمنــد ســازی 
شــرکت  هــای ســهامی زراعــی توســط هیــات مدیــره ســازمان 

ــران اعــالم کــرد. مرکــزی تعــاون روســتایی ای

ــی کشــور را  ــع آب ــان کاهــش مناب ــوی در پای  زارع قنــات ن
بــه عنــوان چالشــی اصلــی در زمینــه اســتقرار و ادامــه فعالیــت 
مطلــوب ایــن شــرکت  هــا عنــوان کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه 
ایــن  کــه وجــود منابــع آبــی در ادامــه فعالیــت هــر شــرکت و 
بــه طورکلــی بخــش کشــاورزی نقشــی حیاتــی دارد، ضــروری 
اســت متولیــان امــر هرچــه ســریع  تــر بــا هماهنگــی کامــل و 
اعمــال سیاســت  هــای الزم در ایــن زمینــه، ضمــن قطــع رونــد 
ــن  ــر اجــرای ســامانه  هــای نوی ــی موجــود ب ــع آب ــی مناب نزول

آبیــاری در اراضــی کشــاورزی کشــور اهتمــام ورزنــد.

ــا را بــه  عنــوان مانعــی   وی همچنیــن وجــود شــرایط کرون
ســر راه برگــزاری منظــم مجامــع عمومــی شــرکت  هــا اعــالم 
و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن مجامــع نیــز بــا رعایــت پروتــکل 

بهداشــتی برگــزار و تشــکیل شــود.
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چهارم فروردین 1400                                           

دستورالعمل خرید تضمینی گندم و دانه های دستورالعمل خرید تضمینی گندم و دانه های 

روغنی سال روغنی سال ۱4۰۰۱4۰۰ ابالغ شد ابالغ شد
ــتورالعمل  ــرد: دس ــام ک ــران اع ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ش
ــال 1400  ــی س ــای روغن ــی و دانه ه ــدم داخل ــی گن ــد تضمین خری
ابــاغ شــد و زمــان خریــد تضمینــی گنــدم از میانــه فروردین مــاه 

آغــاز مــی شــود.

ــدم  ــی گن ــد تضمین ــتورالعمل خری ــت: دس ــا گف ــعادتی کی ــی س مرتض
داخلــی و دانه هــای روغنی)کلــزا و آفتابگردان،گلرنــگ و ســویا( ســال 1400 
بــه اســتناد قانــون اصــالح تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی 
ــه  ــاه 13۹۹ مجلــس شــورای اســالمی و تصویب نام ــان م مصــوب پنجــم آب
شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت های حمایتــی محصــوالت اساســی 
ــالغ شــده اســت. ــه اســتان ها اب ــد ب ــرای اجــرا در مراکــز خری کشــاورزی ب

ــال  ــی از اول س ــای روغن ــه ه ــی دان ــد تضمین ــزود: خری ــعادتی کیا اف س
ــد  ــا 30 دی مــاه ادامــه خواهــد داشــت و مراکــز خری آغــاز و تحویــل آن ت
اســتان ها بــا رعایــت کلیــه قوانیــن و مقــررات نســبت بــه خریــد تضمینــی 
ــدام  ــویا اق ــردان و س ــگ، آفتابگ ــزا، گلرن ــی کل ــای روغن ــروش دانه ه و ف

خواهنــد کــرد.

ــی در  ــن زراع ــار زمی ــون هکت ــش از 6 میلی ــرد: بی ــار ک ســعادتی کیا اظه
کشــور زیــر کشــت گنــدم رفتــه اســت و عملیــات تحویــل گنــدم کشــاورزان 
در ســال جــاری از میانــه فروردیــن مــاه آغــاز و تــا میانــه آذرمــاه مــاه مراکــز 

خریــد آمــاده تحویــل خواهنــد بــود.

ــران  ــی دولتــی ای ــی داخلــی شــرکت بازرگان ــرکل هماهنگــی بازرگان مدی
ــرم  ــر کیلوگ ــه ازای ه ــال 1400 ب ــرای س ــدم ب ــی گن ــد تضمین ــرخ خری ن
4000 تومــان و تعــداد مراکــز خریــد در کشــور بــرای تحویــل گنــدم را هــزار 

و 100 مرکــز اعــالم کــرد.

ــون  ــته )13۹۹( 8,2 میلی ــال گذش ــعادتی کیا در س ــات س ــق توضیح طب
تــن گنــدم بــا نــرخ تضمینــی 2۵00 تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم خریداری 
ــرای فصــل زراعــی آتــی)1400( قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم  شــده و ب

افزایــش خوبــی داشــته اســت.

پابه پای گندمکاران از ابتدای بهار پابه پای گندمکاران از ابتدای بهار 
تا نیمه اردیبهشت و پایان مناقشه تا نیمه اردیبهشت و پایان مناقشه 

قیمت خرید تضمینیقیمت خرید تضمینی
 کشــاورزی آینــده جهــان )کاج(، از ابتــدای امســال و در میانه 
روزهــای تعطیــل نــوروزی، پابــه پــای گندمــکاران و همنــوا بــا 
آنــان، موضــوع قیمــت خریــد گنــدم را دنبــال مــی کــرد تــا 
روز ســیزدهم اردیبهشــت کــه باالخــره در ششــمین نشســت 
ــام  ــب و اع ــدم تصوی ــت گن ــذاری، قیم ــت گ ــورای قیم ش
رســمی شــد. بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق العــاده ایــن موضــوع 
ــد  ــن رون ــاه ای ــه کوت ــد تاریخچ ــان آم ــورمان، دریغم در کش
ــر  ــد مختص ــر چن ــد ه ــی باش ــاید مرجع ــا ش ــم ت را درج نکنی
بــرای محققانــی کــه در آینــده بــه آرشــیو مجــات کشــاورزی 

مراجعــه مــی کننــد. بخوانیــم:
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فروردین و اردیبهشت 1400

یازدهم فروردین 1400

خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت 
آن در جلسه سران قوا + نامه بنیاد ملی آن در جلسه سران قوا + نامه بنیاد ملی 

گندم کاران گندم کاران 
نخستین نامه بنیاد ملی گندم کاران در بارۀ 

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم + تحلیل + 
پیشنهاد و راهکار

از قیمــت خریــد   در شــرایطی کــه کشــاورزان 
ــا  ــدم ب ــو گن ــر کیل ــرای ه ــان ب ــزار توم ــی 4 ه تضمین
احتســاب اُفــت آن کــه خــود از ایــن رقــم مــی کاهــد؛ 
بــه شــدت ناراضــی هســتند و حتــی بنیــاد ملــی 
گنــدم کاران ایــران طــی نامــه ای سرگشــاده بــه دکتــر 
ــورای  ــس ش ــاورزی و رئی ــاد کش ــر جه ــاوازی، وزی خ
ــوب  ــون مص ــل قان ــه و تحلی ــا تجزی ــذاری ب ــت گ قیم
ــاره و تائیــد شــورای  ــن ب مجلــس )0۵/ 08/ ۹۹ ( در ای
نگهبــان در 28/ 08/ ۹۹ و ابــالغ آن بــه دولــت خواســتار 
تســریع در برگــزاری جلســه قیمــت گذاری شــده اســت 
کــه طــی آن قیمــت جدیــد اعــالم و قیمــت اعالم شــده 
قبلــی شــورای عالــی اقتصــاد را کــن لــم یکــن و منتفــی 
اعــالم مــی کنــد، همچنــان موضــوع الینحــل مانــده و 

ــه تصمیــم گیــری نیســت. ــادر ب ــت ق دول

 ایــن وضعیت در حالی اســت که وزارت جهادکشــاورزی 

دهم فروردین 1400

4۰4۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای خرید تضمینی امسال گندم  هزار میلیارد تومان منابع مالی برای خرید تضمینی امسال گندم 
اختصاص یافتاختصاص یافت

ــد  ــرای خری ــت: ب ــران گف ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــی ش ــی داخل ــاون بازرگان مع
ــی پیــش بینــی  ــع مال تضمینــی گنــدم ســال جــاری 40 هــزار میلیــارد تومــان مناب

شــده کــه 22 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع عمومــی دولــت و 1٨ هــزار میلیــارد 
ــود. ــن مــی ش ــان تســهیات بانکــی تامی توم

حســن حنــان معــاون بازرگانــی داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران، در نشســت پایش 
بــازار کاالهــای اساســی از پرداخــت هزینــه 13 هــزار تـُـن گنــدم در طــرح خریــد تضمینــی 

گنــدم، بــه ارزش ۵40 میلیــارد ریــال بــه گندمــکاران ۵ اســتان خبــر داد.

وی اظهــار داشــت: خریــد تضمینــی گنــدم از دهــه دوم فروردیــن مــاه در کشــور آغــاز و 
تاکنــون 20 هــزار تـُـن گنــدم در اســتان های خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، بوشــهر، هرمــزگان 

و کرمــان خریــداری شــده اســت.

معــاون بازرگانــی داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران، افــزود: ســال گذشــته در همیــن 
مقطــع ۵ هــزار تُــن گنــدم خریــداری شــده بــود و در ســال جــاری 20 هــزار تُــن خریــداری 

ــه دلیــل  ــر خریــد تضمینــی در کشــور ب شــده کــه البتــه دلیــل ایــن افزایــش، آغــاز زودت
ــت. ــوده اس ــا ب ــش بارندگی ه کاه

ــد و  ــته ۵0 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــا نس ــال بارندگی ه ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
نســبت بــه میــان مــدت 40 درصــد کاهــش داشــته اســت، گفــت: بــرای خریــد تضمینــی 

گنــدم در ســال جــاری 40 هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالــی پیــش بینــی شــده اســت کــه 
22 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع عمومــی دولــت، تأمیــن و طــی ماه هــای اردیبهشــت، تــا پایــان 

مــرداد بــه حســاب گنــدم کاران واریــز خواهــد شــد. همچنیــن 18 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بانکی 
بــرای خریــد تضمینــی نیــز پــس از تأمیــن بــه کشــاورزان گندمــکار پرداخــت می شــود.

بــه عنــوان وزارتخانــه متولــی بــا رصــد وضعیــت نهــاده هــا در بــازار آزاد بــرای 
ــدم، تمــام مســاعی  ــی و محــوری گن جلوگیــری از درهــم ریختــن طــرح مل

خــود را بــرای دســتیابی بــه یــک قیمــت منطقــی انجــام داده اســت.

ــدادی از  ــر تع ــل، نظ ــک راه ح ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــن رابط  در ای
صاحــب نظــران دولتــی و غیردولتــی را جویــا شــدیم کــه غالبــا بــه بســته 
شــدن بودجــۀ دولــت اشــاره داشــتند و در عیــن حــال دلســوزانه ضــرورت 

ــد. ــی کردن ــدم را مطــرح م ــی گن اســتمرار طــرح خوداتکای

ــرون  ــرای ب ــکار عاجــل ب ــت: ســه راه ــد گف ــی بای ــدی نهای ــع بن در جم
ــود دارد. ــت وج ــن بس ــن ب ــت از ای رف

ــع  ــو و ذرت و توزی ــن ج ــون ت ــا ۵ میلی ــل 4 ت ــریع حداق 1-  واردات س
دقیــق عــاری از رانــت و بــدون نفــوذ و حضــور دالالن بــرای شکســتن قیمــت 
ــرای  ــد، ب ــور کــرده ان ــز عب ــان نی ــالم کــه از 6 هــزار توم ــن اق ــازار آزاد ای ب
ــدم ارزان و  ــه گن ــا ب ــی واســطه ه ــری از دســت یاب ــدم و جلوگی ــظ گن حف

ــه مــزارع مرغــداری و دامــداری ــا فــروش آن ب قاچــاق ی

2-    از آنجــا کــه دولــت بودجــه ســال 1400 را بســته و محلــی بــرای پرداخــت 
اضافــه بــر مبلــغ مصــوب نــدارد؛ جلســه ســران ســه قوه بــه صــورت عاجــل و قبل 
از شــروع برداشــت گندم تشــکیل شــود و اعتبــار الزم بــرای اضافــه پرداخت خرید 

تضمینــی بــا قیمت منطقــی و متعادل تامیــن و ابــالغ نمایند.

3-    مجلــس در یــک نشســت فــوری بــا یــک طــرح دوفوریتــی و البتــه 
پــس از تاییــد شــورای نگهبــان کــه بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد، ایــن 
ــوان یکــی از  ــه عن ــی و ب ــت غذای ــی و امنی ــع مل معضــل را در جهــت مناف
موانــع تولیــد و در میثــاق " پشــتیبانی و مانــع زدائــی"، شــعار تعییــن شــده 

مقــام رهبــری بــرای ســال 1400 مصــوب کنــد.

 متن کامل نامه بنیاد ملی گندم کاران را در صفحه پیش رو 
بخوانید: 
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کاج پــرس: در نشســت امــروز شــورای قیمــت گــذاری 
محصــوالت کشــاورزی؛ دولــت بــا افزایــش قیمــت خریــد 
ــس از  ــی پ ــرد. قیمــت نهای ــت ک ــدم موافق ــی گن تضمین
رایزنــی در شــورای قیمــت گــذاری بــه زودی اعــالم مــی 

شــود.

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــدت  ــس از م ــروز پ ــران، ام ــدم کاران ای ــی گن ــاد مل بنی
ــای  ــکل ه ــدگان تش ــای نماین ــالش ه ــی و ت ــا رایزن ه
ــکاران  ــی گندم ــاد مل ــژه بنی ــه وی ــور ب ــاورزی کش کش
ایــران، نظــام صنفــی کشــاورزی، مجمــع هماهنگــی 
تشــکل هــای کشــاورزی، خانــه کشــاورز و اتحادیــه هــای 
ــود  ــارهای موج ــم فش ــی رغ ــدم و عل ــدگان گن تولیدکنن
ــی  ــد تضمین ــت خری ــر در قیم ــد نظ ــدم تجدی ــرای ع ب
گنــدم، درشــورای قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی 
بحــث هــای مفصلــی در مــورد هزینــه هــای تولیــد گنــدم 
و قیمــت نهایــی خریــد تضمینــی گنــدم انجــام گرفــت و 

ــرد. ــدم موافقــت ک ــد قیمــت گن ــا تجدی ــت هــم ب دول

بیست و چهارم فروردین 1400

عدم حضور دژپسند و نوبخت اصالح قیمت عدم حضور دژپسند و نوبخت اصالح قیمت 
تضمینی گندم را به تعویق انداختتضمینی گندم را به تعویق انداخت

 

ــی  ــرس(: ظاهــرا توافــق نهای کشــاورزی آینــدۀ جهــان )کاج پ
بــرای تعییــن قیمــت جدیــد خریــد تضمینــی گنــدم تــا هفتــه 
ــم  ــه رغ ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــده انجــام نمــی شــود! ای آین
توافــق اولیــه شــورای قیمــت گــذاری در روز گذشــته )دوشــنبه 
23 فروردیــن مــاه( مبنــی بــر افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی 
https://( کــه خبــر آن عصــر دیــروز در کاج پــرس منعکــس شــد
b2n.ir/p3482۵(، ولــی بــا توجــه بــه آغــاز خریــد تضمینــی گندم 
در برخــی اســتان هــا براســاس نــرخ قبلــی؛ خبرهایــی از گنــدم 
ــه  ــان ب ــاره گندمزارهایش ــر اج ــی ب ــتان مبن ــد اس کاران در چن
دامــداران جهــت چــرای دام بــه گــوش مــی رســد. زیــرا هزینــه 
هــای برداشــت و فــروش بــا نــرخ تضمینــی فعلــی یعنــی بــرای 
هــر کیلــو 4 هــزار تومــان بــرای ایــن کشــاورزان صرفــه اقتصــادی 
نــدارد و ترجیــح مــی دهنــد در قبــال دریافــت مبلغــی نزدیــک 
بــه هزینــه هــای آمــاده ســازی زمیــن، کاشــت و داشــت از خیــر 

برداشــت و فــروش محصــول بگذرنــد.

 بــه گــزارش کاج پــرس، نماینــده مــردم ســاری و میــان دورود 
در مجلــس، گفــت: متاســفانه رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــن عــدم  ــد و ای ــروز حاضــر نبودن ــر اقتصــاد در نشســت ام و وزی
حضــور باعــث شــد تــا بــه توافــق نهایــی در زمینــه اصــالح نــرخ 

خریــد تضمینــی گنــدم دســت پیــدا نکنیــم.

ــع طبیعــی و محیــط   عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، مناب
ــر اینکــه قیمــت  ــا تاکیــد ب زیســت مجلــس شــورای اســالمی ب

 بنابــر ایــن کشــاورزان گندمــکار از قیمــت قبلــی ناراضی 
بودنــد و گــزارش هــای متعــددی از سراســر کشــور حاکی از 
آن بــود کــه کشــاورزان گنــدم خــود را بــه دولــت نخواهنــد 
فروخــت و گنــدم از چرخــه خریــد تضمینــی خــارج شــده 
و بــه دســت واســطه هــا و دالالن خواهــد افتــاد کــه نتیجــه 
آن خــروج گنــدم از کشــور و یــا تبدیــل آن بــه خــوراک دام 
بــود و دولــت مجبــور مــی شــد کــه بــرای جبــران کســری 

خریــد، گنــدم وارد کنــد.

 هاشــمی افــزود: خوشــبختانه در جلســه امــروز شــورای 
قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی دولــت نیــز موافــق 
ــی  ــری نهای ــم گی ــرای تصمی ــی ب ــود ول ــش قیمــت ب افزای
ــای  ــاورزی آق ــاد کش ــر جه ــنهاد وزی ــا پیش ــد ب ــرار ش ق
ــران  ــدم کاران ای ــی گن ــاد مل ــس بنی ــه هاشــمی رئی عطاال
ــت  ــورای قیم ــو ش ــکل عض ــوی 6تش ــی از س ــه نمایندگ ب
ــازمان  ــور و س ــس جمه ــا رئی ــر ب ــاق وزی ــه اتف ــذاری ب گ
ــی و قیمــت نهایــی اعــالم  مدیریــت و برنامــه ریــزی رایزن

گــردد.
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موافقت با افزایش قیمت خرید موافقت با افزایش قیمت خرید 
تضمینی گندمتضمینی گندم

گنــدم در ســال زراعــی جــاری افزایــش 
ــوان کــرد: متاســفانه  ــد، عن ــدا می کن پی
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و وزیــر 
اقتصــاد در نشســت امــروز حاضــر نبودند 

و ایــن عــدم حضــور باعــث 
شــد تــا بــه توافــق نهایــی 
در زمینــه اصــالح نــرخ 
ــدم  ــی گن ــد تضمین خری

دســت پیــدا نکنیــم.

نماینــده مــردم  ایــن   
ــالمی  ــورای اس ــس ش در مجل

ــه در برخــی از  ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــدم ب ــی گن ــد تضمین ــتان ها خری اس
ــاز شــده اســت،  ــی آغ ــرخ قبل اســاس ن
ادامــه داد: قانــون تصریــح دارد کــه بایــد 
وزیــر اقتصــاد و رئیــس ســازمان برنامــه 
ــت  ــورای قیم ــت ش ــه در نشس و بودج
ــدگان  ــه نماین ــذاری حاضــر باشــند ن گ

آنهــا.

زارعــی کیاپــی بــا بیــان اینکــه 
ــوع  ــر اینموض ــورا ب ــای ش ــی اعض تمام
ــد  ــرخ خری ــد ن ــه بای ــد ک ــد دارن تاکی
ــد،  ــدا کن ــش پی ــدم افزای ــی گن تضمین
گفــت: وزیــر جهاد کشــاورزی مســئولیت 
ــرای برگــزاری و حضــور  پیگیــری الزم ب
تمامــی اعضــای شــورای قیمــت گــذاری 
و اتخــاذ تصمیمــات سیاســت هــای 
حمایتــی محصوالت اساســی در نشســت 

ــده دارد. ــده را برعه ــه آین هفت
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تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بدون تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بدون 

مصوبه شورای قیمت گذاری غیر قانونی استمصوبه شورای قیمت گذاری غیر قانونی است

قیمت گندم بیش از ٥ هزارتومان است
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــدون مصوب ــدم ب ــی گن ــد تضمین ــرخ خری ــن ن تعیی
شــورای قیمــت گــذاری محصــوالت اساســی کشــاورزی 
ــر  ــد ب ــذاری بای ــت گ ــت: قیم ــت، گف ــی اس ــر قانون غی
اســاس کار کارشناســی و علمــی صــورت بگیــرد. قیمــت 

ــان اســت. ــج هــزار توم ــدم بیــش از پن گن

ــت و  ــطی در گف ــز اوس ــرس پروی ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــش  ــت، در خصــوص افزای ــه مل ــا خبرگــزاری خان ــو ب گ
ــاری  ــی ج ــال زراع ــدم در س ــی گن ــزار تومان ــت ه قیم
ــاس  ــر اس ــد ب ــذاری بای ــت، گفت:قیمت گ ــوی دول از س
ــن  ــر ای ــد در غی ــذاری باش ــت گ ــورای قیم ــه ش مصوب

ــی اســت. ــر قانون ــالم قیمــت غی صــورت اع

ــروه و دهــگالن در  ــردم ق ــده م ــز اوســطی نماین پروی
ــالح  ــس از اص ــه داد: پ ــالمی ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــرر  ــاورزی مق ــوالت کش ــی محص ــد تضمین ــون خری قان
شــد، شــورای قیمــت گــذاری محصــوالت اساســی 
ــاس کار  ــر اس ــا و ب ــی اعض ــور تمام ــا حض ــاورزی ب کش
کارشناســی و علمــی درخصــوص نــرخ خریــد تصمینــی 

محصــوالت کشــاورزی، تصمیم گیــری و سیاســتگذاری کنــد.

وی اظهــار کــرد: کشــاورزان بایــد انگیــزه کافــی بــرای کشــت در ســال 
آتــی را نیــز داشــته باشــند. از ایــن رو حتمــاً قیمــت تعییــن شــده بایــد 
اصــالح شــود چــرا کــه قیمــت هــر کیلوگــرم گنــدم بایــد بیــش از ۵ هــزار 

تومــان تعییــن شــود.
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افزایش قیمت خرید افزایش قیمت خرید 
گندم گامی در راستای گندم گامی در راستای 
تأمین امنیت غذایی استتأمین امنیت غذایی است

ــاورزی  ــتایی و کش ــای روس ــزی تعاونی ه ــه مرک ــل اتحادی   مدیرعام
کشــور در خصــوص افزایــش قیمــت تضمینــی گنــدم، ضمــن تشــکر از 
وزیــر جهــاد کشــاورزی و اعضــای شــورای قیمــت  گــذاری محصــوالت 
ــی در راســتای  ــدم گام ــد گن ــش قیمــت خری ــت: افزای کشــاورزی، گف

تأمیــن امنیــت غذایــی اســت.

 بــه گــزارش کاج پــرس، هوشــنگ افســردیر اظهــار داشــت: افزایــش 
یــک  هــزار تومانــی قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم گامــی مثبــت و 
حمایــت از گنــدم  کارانــی اســت کــه در شــرایط ســخت تحریــم دســت 

ــان مــردم برنمی دارنــد. ــرای تأمیــن ن از تــالش ب

 افســر دیــر افــزود: ایــن تصمیــم در راســتای عمــل بــه منویــات مقام 
معظــم رهبــری و تحقــق شــعار ســال مبنی بــر » تولیــد؛ پشــتیبانی ها، 

ــوده اســت. ــا« ب مانع زدایی ه

ــه  ــود را ب ــدم خ ــم گن ــاورزان می خواه ــت: از کش ــار داش  وی اظه
تمامــی مراکــز خریــد شــبکه تعاونــی  هــای روســتایی و کشــاورزی و 

شــرکت غلــه بازرگانــی تحویــل دهنــد.

ــه   ــتایی ب ــاون روس ــبکه تع ــز ش ــی مراک ــه داد: تمام  افســردیر ادام
ــتند. ــاورزان هس ــدم کش ــت گن ــاده دریاف ــبانه  روزی آم ــورت ش ص

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پــاج، وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــاورزی و  ــش کش ــال در بخ ــعار س ــق ش ــتای تحق ــت: در راس ــالم داش اع
پشــتیبانی از تولیــد، بــا موافقــت رئیــس محتــرم جمهــور و ســازمان برنامــه 
و بودجــه، مقــرر شــد بــا عنایــت بــه کمبــود شــدید بارندگــی و حمایــت از 
کشــاورزان عزیــز گندمــکار، مبلــغ هــزار تومــان بــه قیمــت تضمینــی گنــدم 

ــم شــود. ــل، تقدی ــزه تحوی ــوان جای ــه عن ــان( ب )4000توم

ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت بــا توجــه بــه ضــرورت تقویــت ذخایــر 
راهبــردی و حمایــت از کشــاورزان در ســال رفــع موانــع تولیــد، پیشــنهاد 
پرداخــت جایــزه تســریع در تحویــل گنــدم را مــورد بحــث و بررســی قــرار 
داد و مصــوب کــرد، بــه ازای هــر کیلــو خریــد تضمینــی گنــدم مبلــغ یــک 
ــه کشــاورزان پرداخــت  ــل ســریع ب ــزه تحوی ــوان جای ــه عن ــان ب ــزار توم ه

شــود.

ــتاد  ــه س ــن جلس ــت و نوزدهمی ــت: در دویس ــز گف ــور نی ــس جمه رئی
ــا افزایــش تحریم هــا و فشــارهای  ــت: همزمــان ب هماهنگــی اقتصــادی دول
ــه  ــی از جمل ــت های حمایت ــاذ سیاس ــا اتخ ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــی، دول مال
افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی در طــول هشــت ســال گذشــته، دســتیابی 
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گندم، افزایش هزار تومان به نرخ خرید تضمینیگندم، افزایش هزار تومان به نرخ خرید تضمینی
هزار تومان جایزه به گندمکاران در ازای تحویل سریعهزار تومان جایزه به گندمکاران در ازای تحویل سریع

بــه خوداتکایــی و حفــظ امنیــت غذایــی در تولیــد 
ــن  ــرد. ای ــاد ک ــدم را ایج ــردی گن ــول راهب محص
ــدا  ــاری خ ــه ی ــز ب ــاری نی ــال ج ــرد در س رویک

ــت. ــد یاف ــداوم خواه ت

آقــای رئیــس جمهــور همچنیــن افــزود: بــا وجود 
خشکســالی های پــی در پــی، کاهــش بارندگی هــا، 
ــت در  ــت ها، دول ــت دش ــا و نشس ــت آبخوان ه اف
جهــت سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی، بــا اعــالم 
ــن  ــدم، تعیی ــی گن ــد تضمین ــرخ خری ــع ن ــه موق ب
قیمــت مناســب خریــد تضمینــی، اجــرای برنامــه 
ــاز  ــورد نی ــای م ــن نهاده ه ــد، تامی ــش تولی افزای
پشــتیبانی  بــرای  اعتبــار الزم  تأمیــن  تولیــد، 
مطالبــات  موقــع  بــه  پرداخــت  از کشــاورزان، 
ــاری  ــن آبی ــعه سیســتم های نوی ــدم کاران، توس گن
و ارتقــای مکانیزاســیون، ضمــن افزایــش تولیــد و 
خریــد تضمینــی، امــکان کاهــش واردات را فراهــم 

کــرد.
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یکم اردیبهشت 1400

افزایش اشتیاق افزایش اشتیاق 
گندم کاران به فروش گندم کاران به فروش 

گندم به دولت با افزایش گندم به دولت با افزایش 
قیمت خریدقیمت خرید

 رئیــس هیــات مدیــره ســازمان مــردم  نهــاد توســعه 
ــودن افزایــش  ــد ب ــزان مفی ــاره می کشــاورزی مــردم درب
یــک  هــزار تومانــی قیمــت خریــد تضمینی گنــدم گفت: 
از همــت همــه کســانی کــه زحمــت کشــیدند کــه ایــن 
افزایــش قیمــت اتفــاق بیفتــد، تشــکر می کنــم و معتقدم 
ــه تولیدکننــدگان  ــن افزایــش قیمــت ســبب شــده ب ای

ــویم. ــر ش نزدیک ت

ــا  ــات، علیرض ــل از پ ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
الونــدی ادامــه داد: قطعــاً بــا افزایــش قیمــت خریــد گندم 
ــا  ــده می رســیم و ت ــا تولیدکنن ــری ب ــل بیش ت ــه تعام ب
حــدود زیادی توانســتیم به خواســته  هــای تولیدکنندگان 

جامه عمــل بپوشــانیم.

 الونــدی ادامــه داد: البتــه اگــر بخواهیــم ایــن قیمــت را 
بــا تــورم موجــود کــه کشــاورزان بــا آن روبــه رو هســتند، 
بســنجیم، بایــد گفــت ایــن رقــم تکافــوی همــه هزینــه 
 هــای تولیــد را نمی دهــد و بایــد تغییــری در ایــن رقــم 

ایجــاد شــود.

 رئیــس ســازمان مردم نهــاد توســعه کشــاورزی مــردم افــزود: افزایش 
ــا همــت تشــکل های بخــش  ــد تضمینــی گنــدم کــه ب قیمــت خری
کشــاورزی، حمایــت وزیــر جهــاد کشــاورزی و شــورای قیمت گــذاری 
رخ داد، نشــان می دهــد کــه حضــور تولیدکننــدگان در کنــار وزیــر برای 
اصــالح قوانیــن خریــد محصــوالت کشــاورزی تــا چــه انــدازه می توانــد 

ــد. تأثیرگذار باش

 الونــدی گفــت: ایــن اقــدام تــا حــدود زیــادی می توانــد فاصلــه بیــن 
ــد  ــه تولی ــه ادام ــردارد و کشــاورز را ب ــدگان را ب مســئوالن و تولیدکنن

امیدوارتــر کنــد.

ــدم  ــدم را ق ــی گن ــد تضمین ــت خری ــش قیم ــه داد: افزای  وی ادام
ــواده کشــاورزان خصوصــا  ــم کــه توســط همــه خان مناســبی می دانی
ــده و  ــته ش ــذاری برداش ــورای قیمت گ ــر و اعضــای ش مســئوالن، وزی
ــا  ــه زمینه ه ــکل ها در هم ــا تش ــئوالن ب ــل مس ــه تعام ــتار ادام خواس

هســتیم.

 رئیــس ســازمان مردم نهــاد توســعه کشــاورزی مــردم دربــاره نقــش 
ایــن افزایــش قیمــت در تأمیــن امنیــت غذایــی توضیــح داد: افزایــش 
فعلــی قیمــت گنــدم باعــث می شــود کشــاورزان اشــتیاق بیش تــری 
بــرای در اختیــار قــرار دادن محصــوالت خــود بــه دولــت پیــدا کننــد 
و عالقــه بــرای رفتــن بــه ســمت بخــش خصوصــی کم تــر می شــود.

 الونــدی ادامــه داد: افزایــش قیمــت فعلــی هرچنــد به صــورت کامل 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــدام خوب ــی اق ــا نیســت، ول پوشــش دهنده هزینه ه
همــت خانــواده بــزرگ کشــاورزی و دولــت صــورت گرفتــه و از وقتی در 
ســطح وزارت جهــاد کشــاورزی شــاهد تغییــر بوده ایــم، حرکت هــا بــه 

ســمت مردمی شــدن پیــش مــی رود.

 وی تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا حمایــت دولــت و وزرا ایــن اقدامــات 
بــه تمــام بخش هــا تســری پیــدا کنــد و فقــط در یــک بخــش خــاص 
نباشــد و قیمــت  دیگــر محصوالت متناســب بــا هزینه هــا افزایــش یابد 
و عدالــت در تمــام بخش هــای کشــاورزی و زیربخش هــای آن جــاری 

و ســاری شــود.
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 سیزدهم اردبیهشت 1400                         

گندم؛ پایان مناقشه بر سر قیمت + سندگندم؛ پایان مناقشه بر سر قیمت + سند

ــی  باالخــره در ششــمین نشســت شــورای قیمــت گــذاری و اتخــاذ سیاســت هــای حمایت
محصــوالت اساســی کشــاورزی، مبلــغ یــک هــزار تومــان افزایــش قیمــت گنــدم، مطابــق آنچــه 

رئیــس جمهــور پیــش از ایــن اعــالم کــرده بــود، بــا همیــن عنــوان تصویــب شــد.

در متــن مصوبــه ایــن جلســه آمــده اســت: »مبلــغ 10 هــزار ریــال بــه ازای هــر کیلــو گنــدم 
تحویلــی بــه دولــت بــه عنــوان جایــزه تحویــل گنــدم پرداخــت گــردد«. بنابــر ایــن، قیمــت 
ــدم  ــو گن ــر کیل ــی شــد و ه ــی 13۹۹-1400 نهای ــرای ســال زراع ــدم ب ــی گن ــد تضمین خری

ــداری مــی شــود. ــی ۵ هــزار تومــان و گنــدم دوروم، ۵200 تومــان خری معمول

آگاهــان کشــاورزی  از  یکــی 
ــورا  ــن ش ــات ای ــورد تصمیم در م
گفــت: همــان طــوری کــه در 
عنــوان و متــن ایــن قانــون آمــده 
ــت  ــث قیم ــع بح ــه واق ــت، ب اس
گــذاری یکــی از وظایــف ایــن 
قانــون اســت و وظیفــه مهــم 
ــا  ــذاری ب ــت گ ــر، سیاس ــر دیگ ت
ــوالت  ــی از محص ــرد حمایت رویک
اساســی کشــاورزی اســت زیــرا در 
عرصــه سیاســت گــذاری، موضــوع 
تاثیــرات تورمــی افزایــش قیمــت 
در بخــش کشــاورزی نیــز مطــرح 
ــد در فراینــد  اســت کــه مــی توان
ــه زیــان کشــاورزان هــم  نهایــی ب

ــد. باش

ایــن ُمَطلــع کشــاورزی یــادآور شــد: در قانــون تصریــح شــده اســت بــه رغــم رای اکثریــت 
در ایــن شــورا موضــوع موافقــت و تاییــد وزیــر نیــز ضمانــت اجــرای هــر مصوبــه ای در ایــن 
شــورا اســت، زیــرا شــورای نگهبــان در فراینــد تاییــد ایــن قانــون یــادآور شــده اســت بخــش 
خصوصــی نمــی توانــد بــرای دولــت تعییــن قیمــت کنــد، لــذا تعامــل وزیــر بــا رئیــس جمهــور 
ــرای اجرایــی کــردن  و آنچــه در پنجمیــن نشســت، یعنــی 23 فروردیــن مــاه مصــوب شــد ب

قیمــت ۵ هــزار تومــان الزامــی بــود.

ایــن ُمَطلــع کشــاورزی کــه نمــی خواســت از ایشــان نام بــرده شــود، گفــت: فراینــد قدرتمند 
شــدن ایــن شــورا حتــی در قالــب قانــون مصــوب، تعامــل بــا دولــت اســت کــه در آینــده مــی 
توانــد بــه عنــوان یــک نهــاد قانونــی بــا ترکیبــی از حضــور بخــش خصوصــی و دولتــی، منشــا 
ــرای کشــاورزی کشــور باشــد، کمااینکــه تصویــب قیمــت 11 هــزار  دســتاوردهای بســیاری ب
تومــان بــرای هــر کیلــو دانــه روغنــی کلــزا را بایــد از دســتاوردهای ایــن شــورا قلمــداد کــرد؛ 
شــورایی کــه بایــد بــه وجــه سیاســتگذاری آن بــرای کشــاورزی کــه ابعــاد همــه جانبــه نگــر 

دارد توجــه نمــود.

ــری  ــران دیگ ــب نظ ــت. صاح ــون اس ــن قان ــیر ای ــی از تفاس ــد، یک ــه ش ــال گفت ــه ذی آنچ
ــه  ــتناد ب ــکا و اس ــدون ات ــی االطــالق و ب ــذاری را عل ــورای قیمــت گ ــون ش ــه قان هســتند ک
ــدون شــک بایــد در وقــت  ــل اجــرا مــی داننــد. ب ــا منفــی دولــت، معتبــر و قاب رای مثبــت ی
ــرد. ــو ک ــی آن بحــث و گفتگ ــون، در مبان ــن قان ــی ای ــدرت اجرای ــش ق ــرای افزای مناســب، ب
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دولت آینده مراقب تکرار این آریتمی فلج کننده باشد!دولت آینده مراقب تکرار این آریتمی فلج کننده باشد!
 

ــازار گوشــت مــرغ از مــاه  ــازار مــرغ همانگونــه کــه همــگان نیــک مــی دانیــم، تنــش و دل نگرانــی در ب  ضربــان نبــض ب
هــای پایانــی ســال گذشــته چنــان بــر بــازار ایــن مــاده پروتئینــی ســایه انداختــه بــود کــه بــه زحمــت مــی تــوان شــهروندی 
را یافــت در آن روزهــا، بــه نوعــی درگیــری ذهنــی بــا ایــن پدیــده نداشــته باشــد. ایــن موضــوِع همــه گیــر از آنجــا ناشــی مــی 
شــود کــه چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، و چــه درســت و یــا غلــط، گوشــت مــرغ در ســبد پروتئیــن خانــوار نقشــی بــه مثابــه 
نــان در ســفره غــذا و امنیــت غذایــی یافتــه و دیــری ســت کــه شــهروند ایرانــی، خریــد یــک عــدد مــرغ بــرای تهیــه ســوپی 
بــرای یــک عضــو بیمــار در خانــواده یــا صــرف پخــت و پــز در مراســم رســمی عروســی و عــزا را پشــت ســر گذاشــته و بــه 
فراموشــی ســپرده اســت! بــه هــر حــال، پابــه پــای تولیــد کننــده و مصــرف کننــده ایــن مــاده پروتئینــی بــدون جایگزیــن، از 
همــان پارســال تــا میانــه تعطیــالت نــوروز و هــم اکنــون، موضــوع را دنبــال و چنــد مقالــه و مطلــب گزینشــی را از میــان ده 

هــا مــورد درج کردیــم تــا ســندی بمانــد بــه یــادگار از ایــن ایــام.

دوشنبه 23 فروردین 1400                            

کاج پرس:

ــرغ از  ــه م ــک محمول ــت ی ــی اس ــا حاک ــن خبره آخری
ــورت  ــالل آن ص ــح ح ــای ذب ــارت ه ــام نظ ــه تم ــه ک ترکی

ــود. ــی ش ــران م ــازار ای ــه زودی وارد ب ــه ب گرفت

ــی  ــرات م ــه ک ــل ب ــاه قب ــه طــی دو ســه م  مســئوالن ک
گفتنــد و تاکیــد مــی کردنــد تولیــد گوشــت مــرغ در کشــور 
ــرد، حــاال مــی  ــه و مــی گی ــی صــورت گرفت ــدازه کاف ــه ان ب
گوینــد ایــن محمولــه و محمولــه هایــی دیگــر  از برزیــل، بــه 
زودی بــرای تنظیــم بــازار بــه ویــژه در ایــام پیــش رو و مــاه 

رمضــان وارد کشــور مــی شــوند.

دکتــر فلســفی مدیرعامــل مرکــز حــالل جهانــی در گفتگــو 

مرغ ترکی در راه تنظیم بازار ایران، با چه قیمتی؟مرغ ترکی در راه تنظیم بازار ایران، با چه قیمتی؟

بــا رســانه هــا بــر ضــرورت نظــارت بــر ذبــح حالل 
ــد  ــی  تاکی ــای واردات ــه ه ــن محمول و شــرعی ای
کــرد و در عیــن حــال بــه مــردم اطمینــان خاطــر 
ــده  ــح ش ــرعی ذب ــق ش ــارت دقی ــا نظ ــه ب داد ک
ــران  ــتارگاه ناظ ــر کش ــه در ه ــت ک ــد. وی گف ان
شــرعی اســکان مــی یابنــد و حــق و حقــوق آنهــا 
بــر اســاس آئیــن نامــه دولــت پرداخــت خواهــد 
شــد. »البتــه بــه گــزارش کاج پــرس؛ شــنیده هــا 
حاکــی اســت کــه حقــوق ناظــران شــرعی واردات 
ــه همــراه  ــه 2۵00 یــورو )ب مــرغ از ترکیــه ماهان
اســکان، پذیرایــی، تغذیــه و حمــل و نقــل( 

تعییــن شــده اســت.« 

گفتنــی اســت طبــق آمــار اعــالم شــده وزارت 
جهــاد کشــاورزی، در حــال حاضــر ســاالنه بالــغ 
ــرغ  ــت م ــن گوش ــزار ت ــون و ۵00 ه ــر 2 میلی ب
در واحدهــای مرغــداری فعــال کشــور تولیــد مــی 
ــت  ــه صنع ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــود و ای ش

ــداری کشــور در بســیاری از  مرغ
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مقاطــع طــی ســال هــای گذشــته بــا بحــران مــازاد 
تولیــد مواجــه بــوده امــا بــه دلیــل صــدور دیرهنــگام 
مجــوز صــادرات، متحمــل ضــرر و زیــان شــده و تولیــد 

کشــور آســیب دیــده اســت.

ــت  ــه ظرفی ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای  ذک
موجــود واحدهــای مرغــداری گوشــتی بیــش از 3 
ــن  ــاس آخری ــر اس ــن ب ــت. همچنی ــن اس ــون ت میلی
بــرآورد مرکــز آمــار ایــران؛ از تعــداد بالــغ بــر 20 هــزار 
ــرغ گوشــتی کشــور حــدود 16 هــزار  و ۵00 واحــد م
ــف از  ــل مختل ــه دالی ــه ب ــال و بقی ــد فع و ۵00 واح
جملــه زیــان دهــی، طــی ســال هــای اخیــر غیرفعــال 

ــد. ــده ان ــل ش و تعطی

ــه  ــال، ادام ــر ح ــه ه ــران، ب ــب نظ ــاور صاح ــه ب ب
نابســامانی هــای کنونــی و واردات گوشــت مــرغ - 
حتــی بــه صــورت موقــت - بــه تولیــد داخــل آســیب 
ــد در  ــفتگی را بای ــی از آش ــا راه رهای ــد و تنه ــی زن م
مدیریــت تولیــد داخــل گوشــت مــرغ جســتجو کــرد. 

نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی بــه رغــم 
ــت  ــه قیم ــاره ای ب ــا اش ــه ه ــن محمول ــالل ای ــرعی و ح ــح ش ــالم ذب اع
ــت  ــی کارشناســان کاج پــرس؛ اگــر دول ــد کــه طبــق ارزیاب آن نکــرده ان
مطابــق بــا متوســط قیمــت جهانــی، بابــت هــر کیلــو گوشــت مــرغ 8/1 
ــه رغــم  ــن مــرغ ب ــی پرداخــت کــرده باشــد، قیمــت ای دالر 4200 تومان
تمامــی هزینــه هــا و البتــه خــارج از دســترس دالالن، بایــد زیــر 12 هــزار 
تومــان تمــام شــود، امــا اگــر قــرار باشــد ایــن محمولــه هــا کــه بــه منظــور 
تنظیــم بــازار وارد مــی شــوند، بــا قیمتــی کمتــر از 24 هــزار و ۹00 تومان 
تولیــد داخــل عرضــه گردنــد، آنــگاه بایــد منتظــر مانــد کــه آیــا واقعــا بــه 
تنظیــم بــازار خواهــد انجامیــد یــا بــه هــم ریختــن بیشــتر آن؟ در غیــر 
ایــن صــورت، اگــر بــه هــر حــال بــا قیمــت مصــوب عرضــه شــوند مابــه 
التفــاوت ایــن معاملــه شــیرین در چــه حســابی قــرار مــی گیــرد و چــه 

نهــادی ناظــر بــر چگونگــی هزینــه کــردن آن خواهــد بــود؟

ــی وجــود  ــرغ واردات ــای م ــه ه ــاره محمول ــادی در ب ــای زی پرســش ه
دارد کــه تاکنــون فقــط راجــع بــه ذبــح حــالل آن بــه مــردم گفتــه شــده 
ــع و  ــی توزی ــام مســئولی در وزارت جهادکشــاورزی از چگونگ ــچ مق و هی
هزینــه کــرد مابــه التفــاوت قیمــت آن بــا تولیــد داخــل ســخنی نگفتــه 

اســت!

جمعه 27 فروردین 1400                           

کاج پرس:

بــه رغــم صــدور دو اطالعیــه، یکــی از ســوی معاونــت 
ــی  ــت 4300 تومان ــت قیم ــر رعای ــد ب ــور دام و تاکی ام
ــن انجمــن  ــک روزه و تمکی ــرای هــر قطعــه جوجــه ی ب
ــه  ــدور اطالعی ــه و ص ــن اطالعی ــک روزه از ای ــه ی جوج
دومــی از ســوی ایــن انجمــن بــه واحدهــای مــرغ مــادر 
ــد، حســن  ــت کنن ــن قیمــت را رعای ــد ای ــا بای کــه الزام
زاده مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی و صاحــب 

جوجهجوجه  باالتر از باالتر از 66 هزار تومانی و هزار تومانی و  
خسارت مرغداران گوشتیخسارت مرغداران گوشتی

نظــر صنعــت مرغــداری در تمــاس بــا خبرنــگار کاج پــرس یــادآور شــد: بــا 
وجــود صــدور ایــن دو اطالعیــه، جوجــه از مــرز 6 هــزار تومــان گذشــته 
و مرغدارانــی کــه از جوجــه یــک روزه بــا ایــن قیمــت در واحدهــای خــود 
ــده را  ــرغ زن ــان، م ــدون زی ــد ب ــی توانن ــلما نم ــد مس ــرده ان ــتفاده ک اس

کیلویــی 1۷ هــزار و 100 تومــان تحویــل کشــتارگاه هــا بدهنــد.

ــتان  ــی از اس ــدران، یک ــتی مازن ــداران گوش ــه مرغ ــل اتحادی مدیرعام
هــای پـُـر تولیــد گوشــت مــرغ بــه خبرنــگار مــا گفــت: از همیــن حــاال بــه 
متولیــان دولتــی هشــدار مــی دهیــم کــه معادلــه تحویــل گوشــت مــرغ 
بــه قیمــت مصــوب بــه جــز ضــرر و زیــان هنگفــت بــرای تولیدکننــدگان 

امــکان پذیــر نیســت و معادلــه ای ناپایــدار اســت.

حســن زاده یــادآور شــد: افزایــش قیمــت جوجــه یــک روزه بــه خاطــر 
تولیــد و عرضــه کــم آن و ناشــی از سیاســت گــذاری نادرســت معاونــت 
امــور دام اســت کــه بــازار را تحــت شــعاع قــرار داده و ادامــه ایــن رونــد 
بهانــه ای خواهــد بــود کــه بحــث واردات تخــم مــرغ نطفــه دار بــه میــان 

آیــد.

 مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی مازنــدران گفــت: در حالیکــه 
ــن  ــون ت ــد 3 میلی ــر تولی ــغ ب ظرفیــت واحدهــای گوشــتی در کشــور بال
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ــی  ــه دلیــل ب گوشــت مــرغ اســت، موجــب سرشکســتگی اســت کــه ب
برنامگــی، شــاهد واردات گوشــت مــرغ و در پــی آن واردات تخــم مــرغ 

نطفــه دار باشــیم.

ــم وزارت  ــده هســتیم و انتظــار داری ــا تولیدکنن ــت: م حســن زاده گف
جهــاد کشــاورزی ماهیانــه و در ایــن مقطــع زمانــی، 130 میلیــون قطعــه 
ــه همــراه نهــاده  ــان ب ــا قیمــت مصــوب 4300 توم ــک روزه ب جوجــه ی
ــن  ــا ای ــد. ب ــل ده ــا تحوی ــه م ــرورش ب ــک دوره پ ــرای ی ــاز ب ــورد نی م
ــه گوشــت مــرغ را  ــازار ب ــاز ب ــا مــی توانیــم نی ــدون شــک م شــرایط، ب
تامیــن کنیــم امــا مرغــداران بــا هــزاران مشــکل هزینــه هــای جنبــی و 
ســربار کــه روز بــه روز افزایــش مــی یابنــد و جوجــه یــک روزه باالتــر از 
6 هــزار تومــان، چگونــه قــادر خواهنــد بــود تولیــد خــود را ادامــه دهنــد؟

ــات  ــد تلف ــل ۵ درص ــد حداق ــا بای ــر اینه ــالوه ب ــد: ع ــادآور ش وی ی
متعــارف را نیــز در قیمــت جوجــه منظــور کنیــم کــه در ایــن صــورت 
قیمــت آن بــه مــرز ۷ هــزار تومــان نزدیــک مــی شــود؛ در عیــن حــال 
ــر  ــد را ب ــای تولی ــه ه ــام حلق ــت مســئولیت تم ــی دول ــت وقت ــد گف بای
عهــده مــی گیــرد، نبایــد سیاســت گــذاری اش بــه گونــه ای باشــد کــه 

ــد. ــی بمان ــل ظرفیــت واحدهــای گوشــتی خال ــه هــر دلی ب

ــد:  ــادآور ش ــتی ی ــداران گوش ــه مرغ ــل اتحادی ــن زاده مدیرعام حس
ــوب و  ــای نامطل ــت ه ــوع وضعی ــل از وق ــا و قب ــز باره ــن نی ــش از ای پی

ــرغ  ــت گوشــت م ــرای دریاف ــردم ب ــل م ــای طوی صــف ه
ــه موقــع  ــه دولــت هشــدار داده بودیــم، امــا متاســفانه ب ب

ــد. عمــل نمــی کنن

ادامــه ایــن رونــد یــک ســویه نگــری دولــت و پافشــاری 
ــرغ  ــت م ــد گوش ــت تولی ــت، امنی ــات نادرس ــر تصمیم ب
مــورد نیــاز کشــور را در مخاطــره قــرار مــی دهــد و تولیــد 
ایــن مــاده غذایــی پــر مصــرف و تعییــن کننــده، ُمــدام بــا 

سیاســت هــای ناپایــدار مواجــه مــی شــود.

ــال  ــی 10 س ــی ط ــچ مقطع ــت: در هی ــن زاده گف حس
ــش،  ــه چال ــن هم ــا ای ــرغ ب ــت م ــد گوش ــته تولی گذش
ــه مواجــه  ــه هــای چندگان ــا و برنام نوســان و سیاســت ه

ــت! ــوده اس نب

حســن زاده در پایــان یــادآور شــد: انصــاف این اســت که 
یــادآور شــویم تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه نیــز طــی 
ــان هنگفتــی  ــا زی هشــت ماهــه ابتدایــی ســال گذشــته ب
مواجــه بــوده و بــه دلیــل ســقوط قیمــت محصولشــان، در 
ــر جوجــه یــک  ــز و ناگزی ــه امحــاء فاجعــه آمی ــواردی ب م

روزه پرداختنــد.

ارز واردات جوجه ارز واردات جوجه 4۲۰۰4۲۰۰تومانی شدتومانی شد
یکشنبه پنجم اردیبهشت 1400                       

بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار، بــرای تســریع در تخصیــص و تامیــن ارز مــورد نیــاز واردات جوجــه 
یــک روزه و تخــم مــرغ نطفــه دار، ارز واردات ایــن کاال از گــروه دو کاالیــی بــه گــروه یــک کاالیــی تغییــر کــرد.

ــازار در مــورخ 30/1/1400 و  ــر اســاس تصمیمــات یکصــد و ســی و چهارمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم ب ب
پیــرو تصمیمــات بنــد 4 یکصــد و ســی و یکمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار )ابالغــی طــی نامــه شــماره 
60,2338۹ مــورخ 1400,1,14( در خصــوص ثبــت ســفارش و تأمیــن ارز واردات تخــم مــرغ نطفــه دار و جوجــه 
یــک روزه گــزارش نحــوه تخصیــص و تأمیــن ارز آن از ســوی بانــک مرکــزی و وزارت جهــار کشــاورزی در جلســه 
مطــرح و مقــرر گردیــد بــه منظــور تســریع در تخصیــص و تأمیــن ارز مــورد نیــاز کاالی مذکــور و تغییــر گــروه 

کاالیــی از دو بــه یــک مکاتبــه الزم از ســوی دفتــر مقــررات صــادرات و واردات صــورت پذیــرد.
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سه شنبه چهاردهم اردیبهشت                   

مشــخص نیســت چــرا فرهنــگ عمومــی جامعــه بــه جایــی 
ــه  ــا دلیــل و برهــان و آمــار و ارقــام هــم ب رســیده کــه اگــر ب
وزیــری، وکیلــی، معاونــی، مدیرکلــی، یــا هــر مســئول دیگــری 
ــه  ــه داری و در مســیری ک ــی ک ــد؛ در چارچــوب وظایف بگویی
بــا عــزم راســخ یــا غیــر راســخ در حــال حرکــت هســتی، چالــه 
چولــه و چــاه هــای کــم عمــق و عمیــق وجــود دارد، مواظــب 
بــاش ســر فــالن پیــچ از کنارشــان بگــذری تــا خــدای ناکــرده 
پایــت پیــچ نخــورد یــا بــه چــاه در نغلطــی کــه مــردم و ملــت 
آســیب ببیننــد، دلخــور مــی شــود یــا اخــم و تخــم مــی کنــد 
کــه چــرا بــه جــای تعریــف و تمجیــد از زحمــات شــبانه روزی 
و مســاعی انجــام شــده و در حــال انجــام، همیشــه از چــاه ســر 

راه ســخن مــی گوییــد؟!

ــبات و  ــه مناس ــه ب ــال غلب ــم در ح ــم ک ــگ ک ــن فرهن ای
تعامــالت اســت کــه »فــال بــد نــزن« و مثــال نگــو بــا معادالتــی 
کــه بــه طــور واقعــی بــرای تولیــد گوشــت مــرغ وجــود دارد، 
قیمــت نمــی توانــد 1۷ هــزار و یکصــد تومــان درب کشــتارگاه 
باقــی بمانــد و اینکــه نگــو و ننویــس بــا احتســاب جوجه۷هــزار 
تومانــی، افزایــش 10 درصــدی ذرت دولتــی یــا ســویا و 
ــا 20  ــل ت ــل و نق ــه حم ــن، دارو، کرای ــت واکس ــش قیم افزای
ــده  ــرغ زن ــر، نمــی شــود قیمــت م ــوق کارگ ــا حق درصــد و ی
ــن تحلیــل هــا و نوشــته  ــرا ای ــی باشــد زی ــه قبل همــان مصوب
ــا بــاال مــی بــرد! یــا  هــا خــود بــه خــود قیمــت ایــن کاال را ب
انتقــاد نکنیــد از فــالن معــاون وزیــری کــه فکــر مــی کنــد اگــر 
در یــک مناظــره تلویزیونــی، بــا اتهــام بــه مرغــداران و اینکــه 
ــد و  ــه ان ــان فروخت ــزار توم ــرغ را 40 ه ــد م ــل از عی ــان قب آن
ــه از ســوی  ــن گفت ــات ای ــرای اثب ــا ب ــده، ی صدایشــان در نیام
آنهــا کــه جوجــه یکــروزه، 6 تــا ۷ تومــان فروختــه مــی شــود، 
از واســطه هــای جوجــه فاکتــور بگیریــد، و خالصــه اینکــه اگــر 
در ایــن مناظــره و در مقابــل یــک مدیــر تشــکلی ضعیــف کــه 
بــه هــر دلیــل نمــی توانــد بــا منطــق و اســتدالل قــوی از صنف 
خــود دفــاع کنــد پیــروز شــد، حتمــا آنچــه در واقعیــت بــازار 
قابــل پیــش بینــی اســت و اتفــاق خواهــد افتــاد، رخ نخواهــد 

اگر بخواهیم تولید نابود نشود، افزایش قیمت گوشت اگر بخواهیم تولید نابود نشود، افزایش قیمت گوشت 
مرغ اجتناب ناپذیر است!مرغ اجتناب ناپذیر است!

ــک  ــروز ی ــه پی ــد از ایشــان ک ــذا نبای داد و ل
مناظــره تلویزیونــی اســت، انتقــاد کــرد زیــرا 
اگــر مرغــداران حرفــی بــرای اثبــات حقانیــت 

خــود داشــتند مــی گفتنــد!

ــب  ــا تخری ــه ب ــتند ک ــم هس ــده ای ه ع
زیــر بــه زیــر منتقــدان، بــه فرهنــگ تمجیــد 
مبالغــه آمیــز بــدون انتقــاد کــه »همــه 
ــا  ــد، ام ــی زنن ــن م ــز خــوب اســت« دام چی
ــا و  ــن تمحیده ــارج از ای ــه خ ــی ک جریانات
ــر  ــد، ب ــی کنن ــل م ــی عم ــه واقع در صحن
کــه  هشــدارهایی  و  ســازنده  انتقادهــای 
»فــالن چــاه بــر ســر راه اســت از آن برحــذر 
باشــید«، صحــه مــی گذارنــد و همــگان، الف 
و گــزاف را از واقعیــت تشــخیص مــی دهنــد!

ــران  ــی از مدی ــارات یک ــرو اظه ــرا، پی اخی
ــاورزی  ــای کش ــی کااله ــی داخل کل بازرگان
مبنــی بــر اینکــه: »گــران شــدن مــرغ 
ــا  پذیرفتــه نمــی شــود« و »هیــچ افزایــش ی
ــه  ــرغ پذیرفت ــت م ــدن در قیم ــی ش دو نرخ
ــه  ــداران ب ــدادی از مرغ ــم«، تع ــی پذیری نم
ــا خبرنــگار  ویــژه در اســتان هــای شــمالی، ب
ــا ســیاهه  مــا تمــاس گرفتنــد و هــر کــدام ب
ــه جوجــه  ــد از جمل ــالم تولی ای از قیمــت اق
یــک روزه کــه بعضــا تــا 8 هــزار تومــان 
ــد  ــه و نوشــته بودن ــه مــی شــو،د گفت فروخت
ــن  ــد؟ ای ــی گوی ــه م ــرکل چ ــن مدی ــه ای ک
گفتــه برمبنــای واقعیــت نیســت و آدم را 
ــه  ــدازد ک ــی ان ــی م ــزی تمثیل ــاد طن ــه ی ب
»بــه شــخصی گفتنــد: فالنــی، قطــار ر فــت، 
ــرود، بلیطــش در جیــب مــن  گفــت: خــب ب

ــت«! اس

مدیر مسئول
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کاج پــرس بــه نقــل از ســید جــواد ســاداتی نــژاد، 
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس خبــری 
منتشــر کــرد کــه براســاس آن در نشســت روز 
ــرر شــده  ــن کمیســیون مق ــاه ای 26 اردیبهشــت م
ــک  ــه ی ــه جوج ــون قطع ــه 20 میلی ــت ماهیان اس
ــا ارز  ــی ب ــود و گران ــل کمب ــه دلی ــتی ب روزه گوش

ارزان 4200 تومانــی وارد شــود. 

ــزی  ــه ری ــاز جوج ــر متوســط نی ــی اگ ــه عبارت ب
ــر  ــه در نظ ــون قطع ــه 120 میلی ــور را ماهیان کش
بگیریــم یعنــی کمتــر از 1۷درصــد در تولیــد 

ــم.  ــود داری ــک روزه کمب ــه ی جوج

ایــن کمبــود در حالــی اســت کــه رئیــس جمهــور 
چندبــار در جلســات هیــات دولــت و مــوارد دیگــر 
ــم هــای  بیــان کــرد کــه مــردم نمــی داننــد تحری
آمریــکا شــامل حــال صنعــت مرغــداری نیــز شــده 
ــرغ  ــم م ــم تخ ــان تحری ــور ایش ــه منظ ــت. البت اس
نطفــه دار اجــداد نــژاد راس بــوده اســت کــه غالبــا 
ســالیانه در یــک یــا دو محمولــه بــه تعــداد 200 تــا 
220 هــزار قطعــه و تحــت تدابیــر شــدید بهداشــتی 
بــا هواپیمــا وارد و در مــزارع خــاص پــرورش و طــی 
چنــد مرحلــه در فرآینــد پــرورش و تولیــد تبدیــل 
بــه حــدود 2 میلیــون تــن گوشــت مــرغ مــی شــود.

 در کنــار ایــن بحــث؛ ایشــان و معاونــان و مدیران 
ــه از  ــد ک ــی کنن ــرده و م ــالم ک ــط اع ــد مرتب ارش
ــن و اجــداد  ــد الی ــام پنجــم تولی ــژاد در مق نظــر ن
ــه  ــاز کشــور ب ــم و 100 درصــد نی ــه ای ــرار گرفت ق
ــن و طــی  ــک روزه گوشــتی کشــور تامی جوجــه ی
ســال جــاری بــه تدریــج بــه واحدهــای مرغــداری 
ــرای صــادرات  ــازاد ب ــی م ــی شــود و حت عرضــه م

هــم خواهیــم داشــت. 

امــا اگــر از هــر مرغــداری در هــر نقطــه از کشــور 
پرســیده شــود کــه چگونــه و از چــه نــژادی جوجــه 
ــد  ــی؟ خواه ــی کن ــزی م ــه ری ــداری و جوج خری
گفــت: اوال جوجــه کمیــاب اســت، بعــد گــران و در 
ــم.  ــی کنی ــتفاده م ــژاد راس اس ــا از ن ــت عمدت نهای
ــالس،  ــد پ ــر مانن ــتی دیگ ــژاد گوش ــد ن ــه چن البت
کاب، هوبــارد بــه نســبت هــای کمتــر مورد اســتفاده 
مرغــداران گوشــتی قــرار مــی گیرنــد کــه ظاهــرا در 

مــورد واردات ایــن نژادهــا تحریــم نشــده ایــم!

 امــا صاحــب نظــران و متخصصــان صنعــت 
مرغــداری مــی داننــد تمامــی ایــن نژادهــا از 

جملــه معــروف تریــن آنهــا یعنــی راس، متعلــق بــه 
کمپانــی چنــد ملیتــی آواژن آمریکایــی، انگلیســی 

ــت. اس

اگــر از ایــن بحــث تخصصــی کشــدار پرمناقشــه 
بگذریــم؛ بایــد گفــت: حــال کــه در مــرز خودکفائی 
در تولیــد جوجــه یکــروزه از نــژاد داخلــی موســوم 
بــه آریــن هســتیم، ایــن تصمیــم کمیســیون 
ماهیانــه 20  واردات  بــرای  کشــاورزی مجلــس 

ــی؟ ــی چ ــک روزه یعن ــه ی ــه جوج قطع

از ایــن گذشــته ایــن محمولــه هــای جوجــه یــا 
تخــم مــرغ نطفــه دار کــه قــرار اســت بــا ارز ارزان 
ــرار  ــت و ق ــژادی اس ــه ن ــوند از چ ــت وارد ش قیم
اســت بــا چــه قیمتــی و چگونــه و از طریــق کــدام 

ــع شــوند؟ شــرکت دولتــی توزی

ــت  ــود عل ــی ش ــه م ــه گفت ــر اینک ــک ت  مضح
ــا  ــت! آی ــاق آن اس ــه، قاچ ــی جوج ــود و گران کمب
نــدارد؟!  تناقــض  قاچــاق  آن  بــا  واردات  ایــن 
قاچاقچیــان چــه کســانی هســتند کــه تعــادل بــازار 
را بهــم زده انــد؟ اگــر ایــن تصمیــم مجلــس عملــی 
ــن  ــف ای ــه دارد؟ تکلی ــاه ادام ــد م ــرای چن شــود ب
واردات بــا خوداتکائــی در تولیــد جوجــه نــژاد آریــن 

ــد شــد؟ ــی چــه خواه داخل

 آیــا ایــن واردات 20 میلیــون قطعــه ای ماهانــه 
ــی  ــیبی وارد نم ــن آس ــژاد آری ــد داخــل ن ــه تولی ب
ســازد و بــازار آن را آشــفته و ســرمایه گــذاری 
ــم  ــی تصمی ــاد سیاس ــن نه ــت باالتری ــورد حمای م
ــژاد را در خطــر قــرار  گیــر کشــور در مــورد ایــن ن

نمــی دهــد؟

ــت روز  ــت قیم ــی اس ــکا حاک ــل ات ــار قاب  اخب
نــژاد راس باالتــر از 6200 ، هوبــارد ۵۹00 ، پــالس 
6200 و کاب 6100 تومــان بــرای هــر قطعــه اســت 
و البتــه نســبت بــه قیمــت مصــوب 1۷,100 تومــان 
تحویــل مــرغ زنــده درب کشــتارگاه باالســت، ولــی 
آیــا در شــرایطی کــه مــداوم در مــورد خودکفایــی 
ــل از  ــک روزه در داخ ــه ی ــد جوج ــه تولی در عرص
ســوی باالتریــن مقامــات اجرایــی کشــور از جملــه 
ــد  ــان مــی آی ــه می ــر جهادکشــاورزی ســخن ب وزی
ــه  ــب و هم ــی، مناس ــس مقتض ــم مجل ــن تصمی ای
جانبــه اســت و بــا ایــن گفتــه هــا تناقــض نــدارد؟ 

بــه عبارتــی مجلــس راســت مــی گویــد یــا دولــت؟!

تناقضات زیان بخش در تناقضات زیان بخش در 
صنعت مرغداری؛ مجلس صنعت مرغداری؛ مجلس 
راست می گوید یا دولت؟!راست می گوید یا دولت؟!
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ــر جهادکشــاورزی  ــر خــاوازی، وزی  بالخــره دکت
ــم  ــت دوازده ــان کار دول ــه پای ــده ب ــاه مان ــک م ی
متوجــه موضــوع بســیار مهمــی در چارچــوب 
ــت  ــه از آن غفل ــود ک ــی ش ــه م ــف وزارتخان وظای
شــده اســت، موضوعــی کــه دههــا بــار در مطالــب 
و مقــاالت تحلیلــی رســانه هــای تخصصــی مــورد 
اشــاره، تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت و حتی 
در جلســات انگشــت شــمار حضــوری بــا معاونــان، 
ــا  ــی و ی ــط عموم ــان رواب ــران کل و کارشناس مدی
تنهــا جلســه برگــزار شــده طــی یک ســال گذشــتۀ 
مدیــر روابــط عمومــی وزارتخانــه بــا مدیــران رســانه 
هــای تخصصــی مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.

ــه  ــه ک ــان آنچ ــبت می ــده نس ــه ش ــا گفت  باره
وزارت جهادکشــاورزی در عرصــۀ زراعــت و بخــش 
ــه  ــی در زمین ــای زیربنای ــف آن، کاره ــای مختل ه
ــن  ــرای تامی ــده ب ــام ش ــاعی انج ــور، مس دام و طی
ارز، تامیــن و گســترش مکانیزاســیون، گلخانــه هــا 
ــان  ــیالت و آبزی ــته، ش ــال گذش ــی 6 س ــژه ط بوی
ــا  ــر؛ ب ــوارد دیگ ــق و م ــای موف ــروژه ه ــایر پ و س
گــزارش هــا، اطــالع رســانی و فرهنــگ ســازی تــوام 
بــا تحلیــل هــای مرتبــط، مناســب نیســت! یعنــی 
تناســب منطقــی میــان عملکــرد و فرهنــگ ســازی 

ــدارد. ــی وجــود ن مضمون

 اطــالع رســانی خبــری صرفــا نمــی توانــد تاثیــر 
عمیقــی بــر جامعــه مخاطــب بگــذارد، گرچــه بــی 
ــبت روز  ــه مناس ــه ب ــر ک ــال وزی ــر نیســت. ح تاثی
ــی  ــط عموم ــه رواب ــاب ب ــات خط ــی ارتباط جهان
هــا و در جشــنواره مجــازی روابــط عمومــی هــای 
منتخــب و برتــر ســخن گفتــه اســت؛ ضمــن تاکیــد 
بــر اهمیــت فــوق العــاده امنیــت غذایــی و بــار گران 
آن بــر گــردن وزارت جهادکشــاورزی و کشــاورزان و 
کشــاورزی مملکــت یــادآور شــده اســت کــه » مــا 
نتوانســتیم خدماتــی کــه در حــوزه جنــگل و مرتــع 
و یــا خدمــات حاکمیتــی در حــوزۀ مبــارزه بــا آفــت 
ــه  ــده را ب ــام ش ــر انج ــت دیگ ــا خدم ــخ و ده ه مل

مــردم منتقــل کنیــم«

 دکتــر خــاوازی مفهومــی را کشــف کــرده اســت 
کــه پیــش از ایــن بارهــا در مطالب متعدد و مســتمر 
پایــگاه خبــری کشــاورزی آینــده جهــان)کاج پرس( 
انعــکاس یافتــه اســت ودربــاره ایــن مفهــوم و 
ضــرورت آن بــرای دفــاع از کیــان کشــاورزی کشــور 
ــر  ــوام ب ــگام ت ــانی بهن ــت آن اطــالع رس و مظلومی
اســتدالل اقناعــی و بحــث هــای روشــنگرانه انجــام 

شــده اســت.

اعتراف تلخ و دیرهنگام وزیر اعتراف تلخ و دیرهنگام وزیر 
جهادکشاورزی در عرصۀ اطالع رسانیجهادکشاورزی در عرصۀ اطالع رسانی

 روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

ــم نقــش  ــه نتوانســته ای ــد ک ــی گوی ــه درســتی م ــر خــاوازی ب  دکت
تعییــن کننــده وزارت جهادکشــاورزی در عرصــه ایجــاد امنیــت غذایــی 
در شــرایط دشــوار تحریــم هــای ظالمانــه را بــه اطــالع افــکار عمومــی 
ــور  ــدگان کش ــم گیرن ــازان و تصمی ــم س ــی تصمی ــام و حت ــاص، ع خ

برســانیم.

 وزیــر مــی گویــد: بــا اشــاره بــه اینکــه انتقــال اطالعــات در زمینــه این 
خدمــات موجــب تغییــر رویکرد افــکار عمومی بــه وزارت جهادکشــاورزی 
مــی شــود مــی افزایــد: واحدهــای تخصصــی بایــد کمــک کنند تــا روابط 

عمومــی بتوانــد خدمــات انجــام شــده را بــه مــردم منتقــل کند.

ــط  ــدارد، رواب ــر اطــالع ن ــرا وزی ــه ظاه ــه شــود ک ــب اســت گفت  جال
عمومــی وزارتخانــه اش بــه رغــم برخــورداری از کادر ورزیــده و پرســابقه 
و آشــنا بــه مطبوعــات و رســانه اعــم از تخصصــی و غیــر تخصصــی؛ تحت 
مدیریتــی قــرار دارد کــه ســابقه موثــر کاری در عرصــۀ روابــط عمومــی 
نداشــته اســت و تاکنــون نقــش بــارزی ایفــا نکــرده اســت و بــه نظــر مــی 
ــه ترویــج، تبلیــغ و اطــالع رســانی و فرهنــگ ســازی  رســد اعتقــادی ب
در مــورد کارهــای انجــام شــده یــا بــه عبارتــی معرفــی خدمــات مانــدگار 
وزارتخانــه در بخــش هــای مختلــف بــه افــکار عمومــی نــدارد، مــوارد و 

مصادیــق ایــن غفلــت هــا بســیار اســت.

ــیار  ــه بس ــاوازی گرچ ــر خ ــخ دکت ــراف تل ــن اعت ــال ای ــر ح ــه ه  ب
دیرهنــگام ولــی شــاید بتوانــد بــرای وزیــر بعــدی و روابــط عمومــی دیگر 
ــر ســر  ــت آینــده کــه براســاس تبحــر و تخصــص و کارآمــدی ب در دول
کار آیــد نــه دوســتی و همکالســی یــا خویشــاوند بــا وزیــر آینــده؛ درس 

آمــوز باشــد.
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ــاورزی  ــک کش ــل بان ــی مدیرعام ــت صمیم نشس
کشــاورزی  هــای  رســانه  اصحــاب  بــا 

ــال تســهیالت  برنامــه پرداخــت ۷۷0هــزار میلیــارد ری
ــال 1400  در س

ــای  ــال ه ــت: در س ــاورزی گف ــک کش ــل بان مدیرعام
ــال  ــه دنب ــاورزی ب ــش کش ــت از بخ ــن حمای ــر ضم اخی
ــن  ــن در ای ــول آفری ــزرگ و تح ــای ب ــرح ه ــاد ط ایج
بخــش  بــزرگ  تولیــد کننــدگان  و  ایــم  بخشــبوده 

کشــاورزی از حمایــت ایــن بانــک برخوردارنــد.

ــح  ــی صب ــه خدارحم ــرس، روح ال ــزارش کاج پ ــه گ ب
روز دوشــنبه 2۷ اردیبهشــت مــاه و همزمــان بــا روز 
ارتباطــات و روابــط عمومــی در دیــدار بــا اصحــاب رســانه 
هــای تخصصــی بخــش کشــاورزی ضمــن اعــالم مطلــب 
فــوق افــزود: تکمیــل زنجیــره هــای تولیــد و کیفی شــدن 
ــای  ــت ه ــی فعالی ــور اصل ــاورزی مح ــش کش ــد بخ تولی

ــک کشــاورزی اســت. بان

ــش  ــزوده بخ ــد ارزش اف ــش رش ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــت غذای ــن امنی ــور و تأمی ــاد کش ــاورزی در اقتص کش
مــردم، عملکــرد بانــک کشــاورزی در ســال 13۹۹ را 
مثبــت ارزیابــی و خاطرنشــان کــرد: علیرغــم وجــود 
ــه ویــژه مشــکالت ناشــی از شــیوع بیمــاری  مشــکالت ب
کرونــا، ســال موفقــی را پشــت گذاشــتیم و برنامــه هــای 
بانــک کشــاورزی در حــوزه هــای مختلف از جملــه تجهیز 
منابــع، پرداخــت تســهیالت، بانکــداری الکترونیــک، 
ــعب، و ...  ــبکه ش ــازی ش ــه س ــالک، بهین ــذاری ام واگ

ــد. ــق ش محق

 خدارحمــی بــا اشــاره بــه رونــد افزایــش منابــع بانــک 
مصــوب شــورای  مقــررات  در چارچــوب  کشــاورزی 
پــول اعتبــار میــزان منابــع ایــن بانــک را بیــش از 
ــن  ــال اعــالم کــرد و یادآورشــد: ای ــارد ری 1600هزارمیلی
میــزان منابــع امکانــات و تــوان ایــن بانــک بــرای پرداخت 

ــد داد. ــش خواه ــاورزی را افزای ــش کش ــه بخ ــار ب اعتب

وی جریــان پرداخــت تســهیالت بانــک کشــاورزی را مثبت 
ارزیابــی کــرد و از رشــد 38 درصــدی پرداخــت تســهیالت در 
ــه پرداخــت تســهیالت  ــزود: برنام ــرداد و اف ــال13۹۹ خب س
ــال  ــارد ری ــغ۷۷0 هزارمیلی ــک در ســال جــاری مبل ــن بان ای
اســت کــه تــا 2۵ اردیبهشــت مــاه ۷,8درصــد ایــن برنامــه به 

مبلــغ ۵۹۷۹۵ میلیــارد ریــال محقــق شــده اســت.

 مدیرعامــل بانــک کشــاورزی در بخــش دیگــری از 
ــای  ــاده ه ــازارگاه نه ــامانه ب ــدازی س ــه راه ان ــخنانش ب س
ــک  ــارت الکترونی ــامانه تج ــک س ــوان ی ــه عن ــاورزی ب کش
در مقیــاس ملــی اشــاره و خاطــر نشــان کــرد: ایــن ســامانه 
ــه  ــال ب ــواره در ح ــای آن هم ــت ه ــای قابلی ــدف ارتق ــا ه ب

ــت. ــانی اس روزرس

ــاورزی در  ــک کش ــش بان ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب  خدارحم
خدمــات بانکــداری بیــن المللــی اضافــه کــرد: بخــش قابــل 
ــرای  ــی ب ــن الملل ــی بی ــای مال ــش ه ــه ای از تراکن مالحظ
تأمیــن نهــاده هــای کشــاورزی و داروبــا تــالش شــبانه روزی 
ــه  ــورت گرفت ــک ص ــن بان ــل ای ــن المل ــوزه بی ــان ح کارکن

اســت.

محور اصلی فعالیت های بانک کشاورزی؛ تکمیل محور اصلی فعالیت های بانک کشاورزی؛ تکمیل 
زنجیره های تولید و کیفی شدن تولید بخش کشاورزیزنجیره های تولید و کیفی شدن تولید بخش کشاورزی
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رشد رشد ۱۰۱۰ درصدی  درصدی 
صادرات و صادرات و 4.۲4.۲ درصدی  درصدی 

فروش داخلی از نظر فروش داخلی از نظر 
وزنی صنایع شیر ایران، وزنی صنایع شیر ایران، 

پگاهپگاه
 

 صــادرات 10 درصــد و فــروش داخلــی شــرکت 
ــی،  ــر وزن ــد، از نظ ــران4,2 درص ــیر ای ــع ش صنای

رشــد کــرد.

ــیر  ــت ش ــوزه دریاف ــال ۹۹ در ح ــگاه در س  پ

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت صنایــع شــیر ایــران )پــگاه(، عبدالــه قدوســی 
مدیرعامــل صنایــع شــیر ایــران در دیــدار نــوروزی بــا همــکاران شــرکت بازرگانــی، بــا اعــالم ایــن مطلــب، افــزود: کســب عنــوان 
صــادر کننــده ممتــاز بــرای دومیــن بــار و شکســتن رکــورد صــادرات، مویــد عملکــرد مطلــوب ســال گذشــته شــرکت، بــوده اســت.

وی افــزود: صــادرات و فــروش داخلــی، نــکات حائــز اهمیتــی اســت و بخــش اعظــم بودجــه در نظــر گرفتــه شــده شــرکت صنایــع 
شــیر ایــران در ســال جــاری کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت، بــا عملکــرد مطلــوب شــرکت بازرگانــی، محقــق می شــود.

 یغمــور قلــی زاده مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی صنایــع شــیر ایــران نیــز گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط و مشــکالت موجود صــادرات 
در ایــام کرونــا، بــا برنامــه ریــزی و همــت عالــی همــکاران شــرکت، از تهدیدهــا فرصــت ســاخته و عملکــرد مطلوبــی را برای شــرکت 

به ویــژه در نیمــه ســال ۹۹، ثبــت کردیــم.

 وی تاکیــد کــرد: موانــع و مشــکالت پیــش روی صــادرات نیازمنــد توجــه ویــژه و خــاص اســت و حفــظ کیفیــت محصــوالت 
تولیــدی و تصمیــم گیــری بــه موقــع از جملــه نکاتــی اســت کــه مدیــران ارشــد بایســتی در ایــن حــوزه مــد نظــر قــرار دهنــد

استراتژی پگاه در سال استراتژی پگاه در سال ۱4۰۰۱4۰۰ ؛ توسعه بازارهای ؛ توسعه بازارهای
 صادراتی اوراسیا صادراتی اوراسیا

کاج پرس: توسعه بازارهای صادراتی در اوراسیا، یکی از اهداف اصلی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، در 
سال 1400 است.

ــت. ــت یاف ــی دس ــل توجه ــورد قاب ــه رک ــز ب ــام نی خ

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل 
شــرکت صنایــع شــیر ایــران )پــگاه(، عبداله قدوســی مدیرعامــل صنایع 
شــیر ایــران بــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود: پــگاه در ســال ۹۹ در حــوزه 

 هــای دریافــت شــیرخام نیــز، بــه رکــورد قابــل توجهــی، دســت یافــت.

ــادرات  ــوزه ص ــده در ح ــل ش ــات حاص ــه توفیق ــاره ب ــا اش  وی، ب
ــار  ــن ب ــرای دومی ــاز ب ــده ممت ــوان صــادر کنن ــزود: کســب عن ــز اف نی
و شکســتن رکــورد صــادرات، مویــد عملکــرد مطلــوب ســال گذشــته 

ــت. ــوده اس ــرکت، ب ش

ــه نقــش صــادرات در  ــا اشــاره ب ــران ب ــع شــیر ای ــل صنای  مدیرعام
ارزآوری کشــور گفــت: توســعه بازارهــای صادراتــی در اوراســیا، یکــی از 
اهــداف اصلــی شــرکت بازرگانــی صنایــع شــیر ایــران، در ســال 1400، 

اســت.

 قدوســی بــا تقدیــر از عملکــرد شــرکت پخــش سراســری بازارگســتر 
ــوزه،  ــن ح ــران ای ــرد: مدی ــد ک ــع، تاکی ــاوگان توزی ــز ن ــگاه و تجهی پ
تمرکــز بــر افزایــش فــروش وزنــی، ارزش ســبد، رشــد ســهم ویترینــی 
و افزایــش تعــداد عاملیــن فــروش را، به عنــوان اهــداف پیــش رو، مــد 

نظــر قــرار دهنــد.

ــت  ــتمرار کیفی ــرد: اس ــح ک ــران تصری ــیر ای ــع ش ــل صنای  مدیرعام
ــن  ــتریان از مهمتری ــت مش ــب رضای ــتای جل ــوب، در راس ــزه مطل و م

ــود. ــری می ش ــت پیگی ــه جدی ــه ب ــت ک ــرکت اس ــداف ش اه

ــده و  ــام ش ــت تم ــش قیم ــول کاه ــه اص ــه ب ــن توج  وی همچنی
مطلوبیــت نهایــی محصــول را از شــاخص هایی دانســت کــه در دســتور 

ــه اســت. ــرار گرفت کار ســال جــاری ق

 قدوســی، بــا اشــاره بــه نامگــذاری شــعار ســال توســط مقــام معظــم 
رهبــری، تصریــح کــرد: از ظرفیــت موجــود، بایــد نهایــت بهــره بــرداری 

در راســتای توســعه بیــش از پیــش شــرکت، انجــام شــود.
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ــازمان  ــری س ــادر ماهیگی ــد و بن ــاون صی  مع
شــیالت ایــران از فعالیــت 800 فرونــد شــناور 
ــای  ــان در آب  ه ــون ماهی ــد ت ــژه صی ــادی وی صی

ــر داد. ــد خب ــوس هن اقیان

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از روابــط 
ــز  ــید پروی ــران، س ــیالت ای ــازمان ش ــی س عموم
محبــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مانــا اظهار داشــت: 
صیــد تــون ماهیــان اقیانــوس هنــد، بخــش 
عمــده ای از چرخــه صنعــت شــیالت ایــران را بــه 

عهــده دارد.

ــازمان  ــری س ــادر ماهیگی ــد و بن ــاون صی  مع
شــیالت ایــران، ادامــه داد: هــر ســاله صیــد تــون 
ماهیــان توســط صیــادان اســتان  هــای سیســتان 
و بلوچســتان و هرمــزگان در آب  هــای دور انجــام 

می شــود.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش اعظــم صیــادان 
ــون  ــد ت ــه صی ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــادآور  ــد، ی ماهیــان در آب  هــای دور اشــتغال دارن
شــد: تعــداد صیــادان فعــال در زمینــه صیــد 
ــا اســتان سیســتان و  ــان در مقایســه ب ــون ماهی ت

ــر اســت. بلوچســتان بســیار کمت

 محبــی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 8۵0 فروند 
شــناور صیــادی ویــژه تــون ماهیــان بــه صیــد ایــن 
ــت: از  ــان داش ــد، بی ــتغال دارن ــان اش ــه ماهی گون
ایــن تعــداد فقــط 60 فرونــد بــه اســتان هرمــزگان 
اختصــاص دارد و مابقــی بــه صیــادان اســتان 

سیســتان و بلوچســتان اختصــاص دارد.

ــازمان  ــئول در س ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت  ب
ــن،  ــزار ت ــدود 1۵0 ه ــاالنه ح ــران، س ــیالت ای ش
تــون ماهیــان توســط صیــادان ایرانــی از اقیانــوس 

ــود. ــد می ش ــد صی هن

ــازمان  ــری س ــادر ماهیگی ــد و بن ــاون صی  مع
شــیالت ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران در میان 
43 کشــور، رتبــه نخســت صیــد تــون ماهیــان در 

رتبۀ نخست ایران در صید تون ماهیان در غرب رتبۀ نخست ایران در صید تون ماهیان در غرب 
اقیانوس هند؛ با صید ساالنه حدود اقیانوس هند؛ با صید ساالنه حدود ۱5۰۱5۰ هزار تن هزار تن

ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــد را ب ــوس هن ــرب اقیان غ
ــورمان در کل  ــن کش ــرد: همچنی ــد ک ــت، تاکی اس
ــه  ــرداری رتب ــزان بهــره ب ــد از نظــر می ــوس هن اقیان

ــت. دوم را داراس

ــه اینکــه در حــال حاضــر امنیــت  ــا اشــاره ب وی ب
ــرای صیــادان فعــال در آب  هــای اقیانــوس  نســبی ب
هنــد جهــت در امــان مانــدن از دزدان دریایــی برقــرار 
اســت، یــادآور شــد: در حــال حاضــر هیــچ صیــادی 

ــی نیســت. ــارات دزدان دریای در اس

 بــه گفتــه ایــن مقام مســئول در ســازمان شــیالت 
ــرای  ــتر ب ــت بیش ــاد امنی ــور ایج ــه منظ ــران، ب ای
صیــادی از پنــج ســال گذشــته کالس  های آموزشــی 
بــرای صیــادان تــون ماهــی کــه راهــی آب  هــای دور 

ــزار شــده اســت. ــوند برگ می ش

 محبــی بــا بیــان اینکــه در ایــن کالس  هــا آموزش 
حریــم  هــای دریایــی و مــرزی بــرای ناخدایــان ایــن 
شــناور ها بــه طــور کامــل ارائــه شــده اســت، تصریــح 
ــور ها  ــی کش ــای دریای ــه مرز ه ــناور ب ــرد: ورود ش ک
باعــث می شــود تــا ایــن شــناور توســط دولــت  هــای 

آن  هــا توقیــف و صیــادان روانــه زنــدان شــوند.

 وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ناخدایــان 
شــناور های تــون ماهیــان بــا آگاهــی کامــل نســبت 
بــه حریــم  هــا از ورود بــه حرایــم کشــور های دیگــر 
ــودداری  ــومالی خ ــاک س ــه خطرن ــژه منطق ــه وی ب

می کننــد.

 گفتنــی اســت، هــر ســال دوم مــی  بــه عنــوان روز 
جهانــی تــن ماهیــان جشــن گرفتــه می شــود.

 مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد روز جهانی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــرد ت ــب ک ــن را تصوی ــی ت ماه
ــی ماهــی  ــی شــناخته شــود. روز جهان ــداد جهان روی
ــه کوچــک  ــداد در منطق ــک روی ــوان ی ــه عن ــون ب ت
در ســال 2011 آغــاز شــد و بزرگداشــت گونــه  هــای 
ــی از  ــع خوب ــک منب ــردم ی ــرای م ــه ب ــی ک وحش
ــر ســال  ــی  ه ــم  می ســازند را در 2  م ــه را فراه تغذی

جشــن می گیرنــد.
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چند خبر کوتاه لحظه آخریچند خبر کوتاه لحظه آخری
برنامه خرید تضمینی گندم و کلزا در استان 

تهران اعام شد

فصــل برداشــت و خریــد گنــدم و دانــه هــای روغنی 
اســتان تهــران از اوایــل خــرداد مــاه شــروع و تــا اواخــر 
شــهریور مــاه در 11 مرکــز خریــد گنــدم و  2 مرکــز 

خریــد دانــه روغنــی کلــزا انجــام مــی شــود.

ــاس  ــر اس ــرس و ب ــگار کاج پ ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــتان  ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــه اداره کل غل اطالعی
تهــران در راســتای اجــرای ماموریــت و اتخــاذ تدابیــر 
ــال  ــزا درس ــدم و کل ــی گن ــد تضمین ــت خری الزم جه
جــاری 11 مرکــز خریــد گنــدم  2 مرکــز خریــد دانــه 
ــاورزان  ــتقیم از کش ــد مس ــرای خری ــزا ب ــی کل روغن

ــت. ــام کار اس ــاده انج ــن و آم ــتان تعیی اس

قیمــت پایــه خریــد تضمینــی گنــدم معمولــی ) بــا 
ــغ ۵0000  ــد 1% ( مبل ــر مفی ــد 4% و غی ــت مفی اف
ــر  ــد 4% و غی ــت مفی ــا اف ــدم دوروم )ب ــال و گن ری
مفیــد 1% ( ۵2000 ریــال و قیمــت پایــه خریــد 
ــت(  ــی و ۹% رطوب ــا 2% ناخالص ــزا ) ب ــی کل تضمین

ــت. ــال  اس ــغ 110000 ری مبل

ضمنــا بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونا در کشــور 
ــگیری و  ــتورالعمل پیش ــم، دس ــاص حاک ــرایط خ و ش
ــه  ــدم و دان ــد گن ــز خری ــد 1۹ در مراک ــرل کوی کنت
ــه  ــت کلی ــا رعای ــه ب ــده ک ــالغ گردی ــی اب ــای روغن ه
ــد انجــام خواهــد شــد و  ــر خری ــوارد بهداشــتی ، ام م
ــه منظــور  ــم ب ــرم درخواســت داری از کشــاورزان محت
حفــظ ســالمتی خــود و کارکنــان مراکزخرید ، نســبت 

ــه رعایــت مــوارد بهداشــتی اقــدام نماینــد. ب

نامه نگاری 2 معاون وزیر:

سازمان حمایت به وظیفه خود برای کنترل سازمان حمایت به وظیفه خود برای کنترل 

قیمت  جوجه یک روزه عمل نمی کندقیمت  جوجه یک روزه عمل نمی کند

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه عــدم 
رعایــت قیمــت مصــوب جوجــه یــک روزه بــه عنــوان 
ــرغ گفــت: ســازمان  ــد گوشــت م ــاده اساســی تولی نه
ــرل قیمــت  ــف نظــارت و کنت ــه وظای ــد ب ــت بای حمای
کاالهــا و بــه خصــوص کاالهــای اساســی عمــل کنــد.

مرتضــی رضایــی معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در 
امــور دام بــا ارســال نامــه ای انتقــاد آمیــز بــه معــاون 
ــازمان  ــس س ــارت و رئی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــالم  ــدگان اع ــدگان و تولیدکنن ــرف کنن ــت مص حمای
کــرد: ســازمان حمایــت بایــد بــر اســاس وظایــف خــود 

مســئولیت نظــارت و کنتــرل قیمــت کاالهــا و بــه خصوص 
کاالهــای اساســی عمــل کنــد امــا قیمــت مصــوب جوجــه 
یــک روزه بــه عنــوان نهــاده اساســی تولیــد گوشــت مــرغ 

در بــازار رعایــت نمــی شــود.

تصویر نامه اینجاست، ببینید:

 

۷5۷5 میلیون هکتار  از عرصه های کشور در  میلیون هکتار  از عرصه های کشور در 

معرض سیل هستندمعرض سیل هستند

ــا  ــازمان جنگله ــع و س ــور مرات ــزداری ام ــاون آبخی مع
ــه فرســایش خــاک و خطــر ســیل در کشــور  ــا اشــاره ب ب
ــور در  ــای کش ــه ه ــار از عرص ــون هکت ــت: 102 میلی گف
ــار در قلمــرو ســیل  قلمــرو فرســایش و ۷۵ میلیــون هکت

هســتند.

ــبی  ــز گرشاس ــرس، پروی ــگار کاج پ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا گفــت: توجــه  ــان ســازمان جنگله ــع و بیاب ــاون مرات مع
ــتن  ــرار داش ــیل ق ــرض س ــاک و در مع ــایش خ ــه فرس ب
ــه  ــت ب ــت اس ــورد اهمی ــیار م ــور بس ــای کش ــه ه عرص
طــوری کــه اکنــون 102 میلیــون هکتــار از ایــن عرصــه 
هــا در قلمــرو فرســایش و همچنیــن ۷۵ میلیــون هکتــار 

ــد. ــرار دارن ــرض ســیل ق در مع

وی بــا اشــاره بــه آمــار آبخیــزداری در کشــور گفــت: تــا 
ــار عملیــات آبخیــزداری و 8  ــه امــروز 31 میلیــون هکت ب
میلیــون هکتــار عملیــات بیابــان زدایــی در کشــور انجــام 
شــده کــه در زمــان دولــت یازدهــم و دوازدهــم موفــق بــه 

اجــرای ۵ میلیــون هکتــار آبخیــزداری شــده ایــم.

ــزداری  ــن آبخی ــه داد: ای ــا ادام ــاون ســازمان جنگله مع
هــا منجــر بــه اســتحصال ۵30 میلیــون مترمکعــب آب در 
هکتــار و کاهــش ۹ تنــی فرســایش خــاک در هــر هکتــار 

شــده اســت.

وی گفــت: 636 میلیــون مترمکعــب آب در ســال ۹۹ از 
طریــق آبخیــزداری اســتحصال و 144 تــن علوفــه تولیــد 

شــده اســت.
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       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی

با دریافت اعتبارنامه انجمن بین المللی آزمون بذر )ISTA(؛ ایران 
به تجارت جهانی بذر وارد شد

  بــه گــزارش کاج پــرس، دکتــر عصــاره رئیــس موسســه تحقیقــات 

ثبــت و گواهــی بــذر از ورود ایــران بــه تجــارت جهانــی بــذر بــا دریافــت 
اعتبارنامــه انجمــن بیــن المللی آزمــون بــذر )ISTA( برای آزمایشــگاه 
ملــی تجزیــه کیفــی بــذر موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر و 
ــه  ــن اعتبارنام ــت ای ــا دریاف ــران ب ــزود: ای ــر داد و اف ــال کشــور خب نه
ــت. ــر )ISTA( پیوس ــگاه معتب ــور دارای آزمایش ــع 62 کش ــه جم ب

دکتــر عصــاره یــادآور شــد: از دیگــر شــاخص های فعالیتی موسســه 
در ســال 13۹۹ گواهــی ۵1۷ هــزار تــن بــذر محصــوالت زراعــی مــی 
باشــد کــه در ایــن راســتا موسســه بــا رشــد 18 درصــدی تولیــد بــذر 
و کاهــش 4درصــدی ســطح کشــت مــزارع بــذری در ســال گذشــته 

روبــرو بــوده اســت.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه رشــد 46درصــدی در توســعه ســطح 
نظــارت مــزارع بــذری ســیب زمینــی بــا ورود ارقــام جدیــد در ســال 
13۹۹ از گواهــی بــذر هیبریــد 4 رقــم خیــار و 1 رقــم گوجــه فرنگــی 
نیــز در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: این دســتاورد موجــب کاهش 
وابســتگی بــه واردات و بومــی ســازی تکنولــوژی تولیــد بــذر هیبرید در 

کشــور گردیــده اســت.

دکتــر عصــاره بــه ایجــاد کرتهــای مرجــع بــرای نخســتین بــار در 
کشــور و ایجــاد کلکســیون ارقــام مرجــع خبــر داد.
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تشریح عملکرد سه ماهه اتحادیه مرغداران میهن

   تدویــن طــرح توجیهــی ایجــاد پایــگاه و بارانــداز تنظیم بــازار 
داخلی

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پــات؛ مهنــدس صــدرا علی 
اکبرخانــی مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران میهــن ضمن تشــریح 
عملکــرد ســه مــاه اخیــر ایــن اتحادیه گفــت: اخــذ مجــوز واردات 
تخــم مــرغ نطفــه دار بــه منظــور پایــداری در امــر تولیــد جوجــه 
یــک روزه، صــادرات تخــم مــرغ خوراکــی بــه منظــور جلوگیــری 
از افــت قیمــت، پیگیــری و تدویــن طــرح توجیهی ایجــاد پایگاه و 
بارانــداز تنظیــم بــازار داخلی و بارانــداز صادراتــی در مجموعه امین 
آبــاد تهــران بــا مســاعدت ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی و 
تثبیــت درآمــد حاصــل از جوجه ریــزی و پولــت ریزی در ســامانه 
ســماطط از جملــه اقدامــات این اتحادیــه در حوزه بازرگانی اســت.

 وی بــا اشــاره بــه برگــزاری وبینارهــای آموزشــی بــا مســاعدت 
ســازمان دامپزشــکی و معاونــت امــور دام افــزود: بازدیــد از فــارم 
ــکالت  ــع مش ــتای رف ــور در راس ــذار کش ــم گ ــرغ تخ ــای م ه
موجــود، پوشــش خبــری و انعــکاس اهــم فعالیــت هــای اتحادیه 
ــا مجموعــه کشــاورز پــالس و  ــا انعقــاد تفاهــم نامــه ب میهــن ب
پیگیــری در خصــوص دسترســی کامل اتحادیــه مرکــزی در امور 
ســامانه بــازارگاه از جملــه اقدامــات این اتحادیــه در حــوزه فناوری 

اطالعــات و روابــط عمومــی اســت.

22 درصد رشد صادرات محصوالت سبزی و صیفی در 
سال 99

ــاد  ــزی وزارت جه ــه ای و جالی ــوالت علوف ــرکل محص   مدی
کشــاورزی از افزایــش 2.۵ درصــدی تولیــد و رشــد 22 درصــدی 
میــزان صــادرات محصوالت ســبزی و صیفی در ســال ۹۹ نســبت 

بــه ســال ۹8 خبــر داد.

ــانی  ــالع رس ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
وزارت جهــاد کشــاورزی، حســین اصغــری بــا بیــان ایــن مطلــب 

 رئیــس موسســه تحقیقات، ثبــت و گواهــی بذر اضافــه کرد: 
در کلکســیون ارقــام مرجــع 20۵رقــم گنــدم و جــو و تریتیکاله 

در 31 اســتان کشــور موجود اســت.

نتایج مطلوب کشاورزی قراردادی در دانه های روغنی 
در اولین سال تجربه

ــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: در  ــاون ام    مع
ســال جــاری بــرای اولیــن بــار کشــاورزی قــراردادی در ســطح 
60 هــزار هکتــار با مشــارکت فعــال 10 کارخانــه و صنایع روغن 
ــی شــد کــه  ــور زراعــت اجرای ــت ام ــا نظــارت معاون کشــی ب
تاکنــون بالــغ بــر 100 هزارتــن کلزا توســط کارخانجــات روغن 

کشــی خریــداری شــده اســت.

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی 
وزارت جهــاد کشــاورزی، جــواد وفابخــش معــاون امــور زراعــت 
وزارت جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا برداشــت دانــه روغنی کلزا 
اظهــار کــرد: کار برداشــت مــزارع کلــزا در ســال زراعــی 1400-
13۹۹ از فروردیــن مــاه ســال جــاری در مناطــق جنوبی کشــور 
از جملــه خوزســتان و ایــالم آغــاز و بــه تدریــج در ســایر مناطق 
معتــدل و ســرد عملیاتــی شــده اســت و این برداشــت تــا پایان 

تیــر مــاه ادامــه خواهد داشــت.

ــود  ــم کمب ــی رغ ــاورزان و عل ــالش کش ــا ت ــزود: ب وی اف
بارندگــی در کشــور، مقــدار خریــد دانــه روغنــی کلــزا تــا تاریخ 
18 اردیبهشــت از 124 هــزار تن گذشــت که نســبت بــه تاریخ 
مشــابه ســال گذشــته کــه 81 هــزار تــن خریــداری شــده بــود 

۵3 درصــد رشــد داشــته اســت.

 وفابخــش بــا اشــاره بــه ایــن کــه خوزســتان از اســتان هــای 
مهــم تولیــد کننــده کلــزا در کشــور اســت، تصریــح کــرد: در 
ســال گذشــته کل خریــد ایــن اســتان 6۷ هــزار تــن بــوده و 
امســال بــرای اولیــن بــار مقــدار خرید ایــن اســتان از مــرز 100 

هــزار تــن عبــور کــرده اســت و خریــد همچنــان ادامــه دارد.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه 
یکــی از الزامــات اجــرای الگــوی کشــت ملــی تضمیــن خرید و 
بازرگانــی از پیــش تعییــن شــده محصــول اســت، خاطرنشــان 
کــرد: در ســال جــاری بــرای اولیــن بار مبحــث مهم کشــاورزی 
قــراردادی در ســطح 60 هــزار هکتــار بــا مشــارکت فعــال 10 
ــور  ــت ام ــا نظــارت معاون ــع روغــن کشــی ب ــه و صنای کارخان

زراعــت اجرایــی شــد.

وی افــزود: قطعــا ایــن توفیقــات بــدون زحمــات کشــاورزان، 
کارشناســان، مدیران و محققین ســازمان های جهاد کشــاورزی 
اســتان هــا و دفتــر مجــری طــرح دانه هــای روغنــی و باالخص 
حمایــت از تولیــد داخــل شــرکت هــا و صنایــع روغــن کشــی 

میســر نمی شــد.
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اظهارکرد: تولید محصوالت ســبزی و صیفی در ســال ۹۹ نســبت 
بــه ســال ۹8، 2.۵ درصــد رشــد داشــته اســت.

 وی افــزود: تولیــد محصــوالت ســبزی و صیفــی از 28 میلیــون 
و 121 هــزار تــن در ســال زراعــی ۹8-۹۷ بــه 28 میلیــون و 848 

هــزار تــن در ســال زراعــی ۹۹-۹8 رســیده اســت.

ــادالت تجــاری  وی خاطرنشــان کــرد: علیرغــم مشــکالت مب
ناشــی از همه گیــری بیمــاری کرونــا، میــزان صــادرات محصوالت 
ســبزی و صیفــی در ســال ۹۹ نســبت بــه ســال ۹8، 22 درصــد 
رشــد داشــته و از 3 میلیــون و ۷3۵ هــزار تــن در ســال ۹8 بــه 4 

میلیــون و ۵80 هــزار تــن در ســال ۹۹ رســیده اســت.

مهار 9٨ میلیون مترمکعب از سیاب های اخیر توسط 
زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری

  مدیــرکل دفتر کنتــرل ســیالب و آبخوانداری ســازمان جنگل 
هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور از مهــار ۹8 میلیــون مترمکعــب 
از ســیالب هــای اخیــر توســط زیرســاخت هــای آبخیــزداری و 
آبخوانــداری در ســطح حــوزه هــای آبخیز کشــور و بهره بــرداری از 

آن در جهــت مدیریــت خشکســالی خبــر داد.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی وزارت 
جهادکشــاورزی، ابوالقاســم حســین پــور گفــت: در ایــن نوبــت از 
ــداری در 10 اســتان  بارندگــی، طــرح هــای آبخیــزداری و آبخوان
ــروز خســارات  ــری از ب ــری شــدند و ضمــن جلوگی کشــور آبگی
ســیل، در شــرایط خشکســالی حاکــم بــر کشــور، حیــات تــازه ای 

بــه مناطــق تحــت پوشــش طــرح هــای مذکــور دادنــد.

 حســین پــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه زیرســاخت هــای 
آبخیــزداری و آبخوانــداری در جهــت مدیریــت توامــان مخاطــرات 
طبیعی همچون ســیل و خشکســالی، افــزود: پهنه بحرانی ســیل 
هــای اخیــر، در محــدوده 2۵4 حــوزه آبخیــز در ســطح ۹ میلیــون 
هکتــار از حــوزه هــای آبخیز اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
هرمــزگان، کرمــان، خراســان جنوبــی، خراســان رضــوی، اصفهان، 

ســمنان، یــزد، گیــالن و تهــران را در برگرفــت.

 مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخوانداری ســازمان جنگل 
هــا تصریــح کرد:طــرح هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری بــا کنترل 
ســیل هــای اخیــر توانســتند در مناطقــی از کشــور که بــا کاهش 
۹0 درصــدی بارندگی در شــرایط بحران خشکســالی و کمبود آب 
قــرار داشــتند، نظیــر سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، کرمان و 
خراســان جنوبــی بــا تقویــت منابــع آبــی، نجــات بخــش مناطــق 

ــند. مذکور باش

برداشت 3٥0 هزار تن گیاه دارویی و افزون بر ٥٥0 میلیون 
دالر درآمد صادراتی

   مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
بیــش از 3۵0 هــزار تــن گیاه دارویــی پارســال از 260 هکتار زمین 

کشــاورزی در کشــور برداشت شد.

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان ، حســین زینلــی در کاشــان با 
اشــاره بــه افزایــش 2۵ هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت گیاهــان 
دارویــی گفــت: از صــادرات گیاهــان دارویــی و محصــوالت جانبی 

آن بیــش از ۵۵0 میلیــون دالر عایــد کشــور شــده اســت.

ــت از توســعه طــرح کشــت  ــت دول ــه حمای ــاره ب ــا اش  وی ب
گیاهــان دارویــی در کشــور افــزود: ارزش صــادرات گیاهــان دارویی 
ــود و  ــامل می ش ــادرات را ش ــد از کل ص ــادل 6 درص ــور مع کش

ــش داد. ــی افزای ــن ســهم را در صــادرات غیرنفت ــوان ای می ت

 ایــن مســئول بــا بیــان ایــن کــه تــالش بــرای ثبــت جهانــی 
گل محمــدی در حــال انجــام اســت گفــت: بــا ثبــت جهانــی این 
محصــول، ایــن گیــاه دارویــی در هــر منطقــه دارای شناســنامه و 
کــد شــده و بــه راحتــی مــی تــوان آن محصــول را رهگیــری کرد.

ــه افزایــش حمایــت  هــای همــه  جانبــه  ــا اشــاره ب ــی ب  زینل
تولیــد گیاهــان دارویــی افــزود: هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت 
4 درصــدی بــه تولیدکننــدگان گیاهــان دارویــی، تشــکل  هــا و 
دانشــجویان حــوزه گیاهــان دارویــی و باغبانی پرداخت می شــود و 
در پرداخــت ایــن تســهیالت اولویت بــا افرادی اســت کــه خواهان 
توســعه کشــت گیاهــان دارویــی بــه  صــورت ارگانیک و با کاشــت 

مکانیزه هســتند.

اولین مشتری خرید شرکت خدمات حمایتی اعام آمادگی 
کرد + سند

 فقط 1۵ روز از مصوبه هیات وزیران در مورد ضرورت 
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واگــذاری شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی بــه بخــش 34
خصوصــی نگذشــته بــود که انجمــن واردکننــدگان ســم و کود 
ایــران بــا تحلیــل وضعیــت نامطلــوب و ناتوانــی این شــرکت در 
ارائــه خدمــات بــه کشــاورزان و بیــالن ناموفــق و ناکارآمــد آن، 
طــی نامــه ای بــه وزیــر جهادکشــاورزی و براســاس ایــن مصوبه 
خواســتار واگــذاری وظایــف شــرکت خدمــات حمایتی بــه این 
انجمــن شــده اســت تــا زیــر نقش حاکمیتــی وضعیــت بهتری 

بــرای کشــاورزان کشــور ایجــاد کند.

ــرکت  ــن ش ــداری ای ــاده خری ــی و آم ــن متقاض ــن انجم ای
معظــم، تلویحــا و در توصیــف عــدم موفقیــت شــرکت خدمات 
حمایتــی بــه دارایــی های گســترده این شــرکت شــامل امالک 
متعــدد در سراســر کشــور اشــاره کــرده اســت و در متــن نامــه 
خــود آورده اســت کــه عدم موفقیت شــرکت خدمــات حمایتی 
در شــرایطی کــه از پشــتوانه حمایت بانکــی نیز برخوردار اســت 

و ....

 اصــل نامــه انجمــن واردکنندگان کــود و ســم ایــران در کاج 
پــرس قابل دسترســی اســت.

 انجمــن واردکننــدگان ســم و کــود ایــران هنوز اعــالم نکرده 
اســت کــه بــا چــه قیمتــی حاضــر اســت ایــن شــرکت دارای 
ــور را  ــاط کش ــی نق ــیع در اقص ــترده و وس ــای گس ــبکه ه ش

خریــداری کنــد.

 طبعا شــرکت خدمات حمایتی ســاختاری بســیار ارزشــمند 
دارد، ولــی بــه نظــر مــی رســد بــه لحــاظ مدیریــت ضعیــف و 
ناکارآمــد؛ متاســفانه نتوانســته اســت نقــش تاریخــی، شــرح 
ــه خوبــی ایفــا  وظایــف و اساســنامه بســیار خــوب خــود را، ب

نماید.

افزایش قیمت نان، دولت دوازدهم و عبور از میدان مین

  کاج پــرس: بالخــره رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی پــس 
از خویشــتنداری بســیار بــه میــدان آمــد کــه بــه جمعیــت 8۵ 
میلیونــی کشــور بگویــد؛ قیمــت نــان گــران شــده اســت ولــی 

قــرار نیســت فعــال رســما اعــالم کنیــم!

ایــن خبــر بــرای دولــت دوازدهــم بــه مثابــه عبــور از میــدان 
میــن نارضایتــی بخــش عمــده ای از مــردم اســت که بــه دلیل 
گرانــی اقــالم غذایــی ماننــد مــواد پروتئینــی اعــم از گوشــت 
قرمــز، شــیر و لبنیــات، روغــن و تــا حــدودی گوشــت مــرغ و 
ســایر مــوارد بــه ناگزیــر و بــرای جایگزینــی بــه ســمت مقــدار 

بیشــتر مصــرف و خریــد نــان روی آورده انــد.

 تمــام آمارهــای رســمی حاکــی از تورمــی 60 درصــدی در 

مــواد غذایــی در فروردیــن امســال نســبت بــه همیــن مــاه در 
ســال ۹۹ اســت. در ایــن میان رئیــس اتحادیه نانوایــان می گوید: 
حــدود 20 مــاه اســت کــه مــا قیمــت نــان را افزایــش نــداده ایم 
و قــرار بــود کــه بهمــن 13۹۹ رســما قیمــت انــواع نــان اضافــه 
شــود کــه نشــد و لــذا واحدهــای صنفی نانوایــی بــه ناگزیر عمال 
بــه شــکل هــای مختلف نســبت به قیمــت اعتــراض داشــتند و 
مــی گفتنــد از اتحادیــه بــرای حــل مشــکل افزایش قیمــت نان 

و اعــالم رســمی آن ناامیــد شــده انــد.

 رئیــس ایــن اتحادیــه بــا گفتــن ایــن جملــه کــه نانوایــی هــا 
خــود دســت بــه اقــدام زدنــد؛ تلویحــا بــه بــی نظمــی در قیمت 

نــان توســط واحدهــای صنفــی اشــاره مــی کنــد.

ــان  ــش قیمــت ن ــع غیررســمی از افزای ــی اســت مناب گفتن
ســنگک بــرای هــر قطعــه تــا 6 هــزار تومــان نــام مــی برنــد، 
موضوعــی که رئیــس اتحادیه نانوایان ســنتی اشــاره کــرد؛ گفته 

انــد فعــال اعــالم نکنیــد!

حــال دولــت دوازدهــم کــه رســما 4۵ روز بــه پایــان دوره اش 
باقــی مانــده بــه مثابه کســی اســت کــه بــا شمشــیری دولبه بر 
فــرق قصــد عبــور از میــدان میــدان میــن دارد، زیــرا از یک طرف 
بــا نارضایتــی مــردم و ناتوانــی قــدرت حداقل ۵ دهــک اجتماعی 
ــر اســتدالل  ــه اســت و از ســوی دیگ ــان مواج ــد ن ــرای خری ب
منطقــی واحدهــای صنفــی که قیمــت تمام شــده آنــان افزایش 
یافتــه و پخــت نــان بــه رغــم ســهمیه آرد دولتــی بــرای آنــان 

صــرف نــدارد.

 در مــورد بخــش اول ایــن بحــث، افزایــش قیمــت نان منطقه 
ممنوعــه و حادثــه آفریــن اســت و ماننــد یــک میــدان مین می 
باشــد. در بخــش دوم، دولــت، اگــر قیمــت افزایــش پیــدا نکند با 
پخــت یــا عــدم پخــت یــا گــران فروشــی و کم فروشــی توســط 
واحدهــای صنفــی روبــرو اســت. موضوعــی کــه مــردم طی نیمه 
دوم ســال گذشــته بــا آن مواجــه بودنــد؛ یعنــی کوچــک شــدن 
انــدازه نــان هــای مختلــف بویــژه در برخی مناطق شــهر تهــران.

 اتخــاذ تصمیــم بــرای عبــور از ایــن میــدان مین بایــد مدبرانه 
و تــوام بــا احتیاط باشــد.

70درصد از منابع آبی بخش کشاورزی هدر می  رود

 نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
و محیــط زیســت مجلس،گفــت: در حــال حاضــر 30 درصــد 
از منابــع آبــی بخــش کشــاورزی بــه صــورت بهینــه مصــرف و 

ــی رود. ــدر م ۷0درصــد آن ه

 بــه گــزارش کاج پــرس، جــالل محمــودزاده نماینــده مــردم 
مهابــاد در مجلــس شــورای اســالمی با اشــاره به اینکه در کشــور 
مــا بــر روی بارورســازی ابرهــا اقدامــات خوبــی صــورت نگرفتــه 
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اســت، ادامــه داد: اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی موجود در کشــور 
یکــی از راه  هــای مهــم در مقابــل کــم آبــی اســت.

 ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه در حــال حاضــر از منابــع آبــی زیــر زمینــی بــه واســطه 
چــاه  هــای مجــاز و غیــر مجــاز برداشــت  هــای نامتعارفــی صورت 
می گیــرد، عنــوان کــرد: در پایــاب برخــی از ســد هــای کشــور نیز 
شــاهد آبیــاری ســنتی هســتیم، قبــل از اتمام پــروژه احداث ســد 

بایــد شــبکه آبیــاری مــدرن اجرایــی شــود.

 محمــودزاده بــا بیــان اینکــه اراضــی زیر پوشــش ســد هــا باید 
بــا اســتفاده از شــبکه آبیــاری نویــن تامیــن آب شــوند، تصریــح 
کــرد: در حــال حاضــر 30 درصــد از منابــع آبــی بخش کشــاورزی 
بــه صــورت بهینــه مصــرف و ۷0درصــد آن هــدر مــی رود. بایــد 
میــزان هدررفــت آب در بخــش کشــاورزی بــه 30درصــد کاهــش 

ــدا کند. پی

 وی بــا اشــاره بــه اینکه مشــکل اصلی کشــور؛ بارورســازی ابرها 
نیســت بلکــه عــدم اســتفاده بهینــه از آب موجــود اســت، ادامــه 
داد: حــدود ۹0 درصــد از آب شــیرین کشــور در بخــش کشــاورزی 
صــرف می شــود، اگــر از ایــن میــزان 40 درصــد صرفــه جویــی 
ــی و آب  ــر زمین ــر آب زی ــال دیگ ــرای 200 س ــوان ب ــود می ت ش

پشــت صــد ذخیــره کنیم.

 نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی در پایــان، گفــت: در 
برنامــه ششــم توســعه اعتباراتــی بــرای آبیــاری مــدرن در نظــر 
گرفتــه شــده امــا دولــت تنهــا 30 درصــد ایــن برنامــه را اجرایــی 

کــرده اســت.

تخصیص 12 هزار دستگاه تراکتور به متقاضیان در شش 
ماهه نخست امسال

  رئیــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی از تخصیــص 
12 هــزار دســتگاه تراکتــور بــه متقاضیان در شــش ماهه نخســت 

ســال جــاری خبــر داد.

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پایگاه اطــالع رســانی وزارت 
جهــاد کشــاورزی، کامبیــز عباســی اظهــار کــرد: با حمایــت های 
وزیــر جهــاد کشــاورزی و تاکیــد و حمایــت اعضــای کمیســیون 
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلس شــورای اســالمی مبنی 
بــر اســتمرار توزیــع و ارتقــا هدفمنــد مکانیزاســیون وفــق برنامه و 
مداقــه بیشــتر ســازمان های جهــاد کشــاورزی در اهلیت ســنجی 
متقاضیــان تراکتــور و کمبایــن برداشــت غــالت، تعــداد 12 هــزار 
ــور جهــت شــش ماهــه نخســت ســال جــاری،  دســتگاه تراکت
همچنیــن 800 دســتگاه کمبایــن بــرای ســال زراعــی جــاری بــه 

اســتان هــای کشــور تخصیــص داده شــد.

به دلیل کاهش نزوالت جوی و تاثیر خشکسالی بر مراتع؛ 
دولتمردان به فکر تامین نهاده دام های سبک باشند

  مدیرعامــل اتحادیــه دام هــای ســبک کشــور بــا اشــاره بــه 
اینکــه در ســال جاری، مراتــع کشــور تحــت تاثیــر خشکســالی 
ــه  ــد، از دولتمــردان خواســت در زمین ــی ندارن ــت مطلوب وضعی
تامیــن نهــاده دام هــای ســبک اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی، افشــین صــدر دادرس مدیــر عامــل 
اتحادیــه دامــداران ســبک بــا اشــاره بــه کاهــش نــزوالت جــوی 
از ابتــدای ســال آبــی جــاری اظهارداشــت: ســال آبــی از مهرمــاه 
هرســال شــروع و در شــهریورماه ســال بعــد بــه پایــان می رســد.

 وی اضافــه کــرد: بــه دلیــل کاهــش نــزوالت جــوی در ســال 
آبــی جــاری ما با خشکســالی شــدید در کشــور مواجه هســتیم، 
بخصــوص اینکــه در ارتفاعــات کاهش بارش بــرف اتفاق افتــاده و 

منجــر بــه کمبــود منابــع آبی شــده اســت.

دادرس اضافــه کــرد: بــر اســاس آمــار، تــا تاریــخ 24 فروردیــن 
1400 میــزان بــارش هــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
۵3.4 درصــد کاهــش داشــته و در 10 اســتان بــاالی ۵0 درصــد 
کاهــش بارندگــی داشــتیم ضمن اینکــه در 6 اســتان نیز کاهش 
بارندگــی تــا مــرز ۵0 درصــد بــوده و در ســایر اســتان هــا نیــز 

میــزان کاهــش بارندگــی بیــن 21 تــا 40 درصــد بــوده اســت.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا 2۹ 
درصــد جمعیــت دام ســبک کشــور در اختیــار عشــایر اســت 
ــداران  ــار دام ــبک در اختی ــت دام س ــد جمعی ــت: ۷1 درص گف
غیرعشــایر اســت کــه از ایــن میــزان تنهــا یــک درصــد آن در 

ــداری هــای صنعتــی اســت. دام

  مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران ســبک کشــور افــزود: یکــی از 
مهمتریــن کمــک  هــا در این زمینــه تأمین نهاده دســتی اســت 

کــه دامــداران بتواننــد بــه تولیــد خــود ادامــه دهند.

ایجاد استارتاپ ها و درگاه های مجازی برای دسترسی به 
بازارهای فروش توسط زنان روستایی فارس
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 مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت  هــای زنــان روســتایی اســتان 
فــارس گفــت: اتحادیــه شــرکت  هــای تعــاون روســتایی زنــان 
فــارس بــا چهارهــزار و ۵00عضــو زن روســتایی درحال فعالیت 
و ایجــاد اشــتغال بــرای زنــان اســت و تاکنــون اقدامــات زیادی 

در راســتای توانمندســازی آنــان انجام داده اســت.

ــم  ــزود: اه ــور اف ــی  پ ــرا نب ــرس، زه ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــت  ــان بدسرپرس ــت از زن ــه حمای ــن اتحادی ــای ای فعالیت ه
ــه  ــی ک ــت  های ــم فعالی ــتایی اســت. اه و بی سرپرســت روس
تاکنــون انجــام داده، تأســیس مهــد کــودک، ایجــاد نانوایــی 
لــواش، تأســیس و احــداث کارگاه  هــای تولیــد لباس مــدارس 
و لبــاس  هــای بیمارســتان، کارگاه  هــای تولید لبنیات ســنتی، 
ــدازی  ــرف، راه  ان ــار مص ــک  ب ــای ی ــاس  ه ــد لب کارگاه تولی
ــرای بســته  بنــدی مــواد غذایــی و  کارگاه صنایــع  تبدیلــی ب
ســایر محصــوالت تولیــدی روســتایی، بســته  بنــدی و فــروش 

ــوده اســت. ــازار ب محصــوالت روســتایی و عرضــه در ب

 مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت  هــای زنــان روســتایی اســتان 
فــارس ادامــه داد: بــه ایــن دلیــل کــه در شــرایط شــیوع کرونــا 
ــم، در  ــکل داری ــدت مش ــه  ش ــوالت ب ــروش محص ــرای ف ب
ســال۹۹ اســتارتاپ  هــا و درگاه  هــای مجــازی ایجــاد کردیــم 
تــا زنــان روســتایی بتوانند محصوالتشــان را در ســطح کشــور 

بــه فــروش برســانند.

 مدیرعامــل اتحادیــه تصریح کــرد: جزو اولین شــرکت  های 
زنــان بودیــم کــه بــه تولیــد ســایر ماکیــان مثــل بلدرچیــن، 
بوقلمــون و غــاز پرداختیــم؛ زیــرا بــرای تولیــد آن  هــا از نهــاده  
هــای دامــی کــم  تــری اســتفاده می شــود، آن هم در شــرایطی 
کــه اکنــون کشــور بــا مشــکل تأمین نهــاده  هــا مواجه اســت.

 نبــی  پــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه این کــه رهبــری امســال 
ــذاری  ــا نام گ ــا و پشــتیبانی  ه ــی  ه ــد، مانع زدای را ســال تولی
کرده انــد، زنــان روســتایی اســتان فــارس بــا راهنمایــی 
مســئوالن از حداقــل امکانــات اســتفاده کردنــد تــا بــه نتیجــه 
مطلــوب در زمینــه تولیــد و توســعه اقدامــات خــود بپردازنــد. 
ســعی کردیــم کــه بــا حداقــل اســتفاده از نهــاده بــه حداکثــر 
تولیــد برســیم. یکــی از ایــن فعالیــت  ها تولید غــاز بوده اســت. 
غــاز در بیــن ســایر ماکیــان از نهاده کم تــری اســتفاده می کند 
و تخمــی کــه می گــذارد در بــازار کشــورهای جنــوب خلیــج 
 فــارس خریــداری می شــود و گوشــت آن نیز در شــمال کشــور 
اســتفاده زیــادی دارد. در صنایــع  دســتی نیز زنان روســتایی به  
خصــوص در بحــث تولید محصــوالت حصیری فعال هســتند.

یکی از دالیل اصلی کمبود آب در کشور؛ عدم استفاده 
مناسب با اقلیم از طرح های نوین آبیاری در کشاورزی 

است

 دالیــل کمبــود آب در کشــور چیســت؟ بیــش از ۹0 درصد آب 
در حــوزه کشــاروزی و صنعــت مصــرف می شــود

 عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس، اصلی تریــن 
دلیــل کمبــود آب در کشــور را عــدم اســتفاده از طــرح  هــای نوین 
ــاری در حــوزه کشــاورزی و عــدم اســتفاده از دســتگاه  هــای  آبی

پیشــرفته در صنعــت دانســت.

ــا  ــو ب ــژاد در گفت وگ ــادی بیگی ن ــرس، ه ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــه راهکارهــای جلوگیــری از کمبــود  ــه ملــت، ب خبرگــزاری خان
آب در آســتانه فصــل تابســتان بــا توجــه بــه خشکســالی در ســال 
جــاری اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده آب بــرای شــرب، صنعــت و 
کشــاورزی عمــده مصــارف آب در کشــور بــه شــمار می آینــد البته 
بــرای مصــرف بهینــه در ایــن 3 حــوزه، طــی ســال های گذشــته 
ــرای  ــتمی ب ــن سیس ــال تبیی ــده، مث ــت گذاری هایی ش سیاس
جلوگیــری از بخــار شــدن آب در نیروگاه هــا یــا ایجــاد سیســتم 
آبیــاری قطــره ای در حــوزه کشــاورزی ازجملــه ایــن برنامه ریزی ها 
ــه آن هــا  اســت کــه بایــد به منظــور حــل معضــل کمبــود آب ب

توجــه شــود.

 نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 
اینکــه ۹3 درصــد آِب کشــور در حوزه کشــاورزی و صنعت مصرف 
می شــود، افــزود: بــه گفتــه کارشناســان اصلی تریــن دلیــل کمبود 
آب عــدم اســتفاده از طــرح  هــای نوین آبیــاری در حوزه کشــاورزی 
و عــدم اســتفاده از دســتگاه  هــای پیشــرفته در صنعــت اســت، در 
واقــع مســئوالن حــوزه صنعــت و کشــاورزی کشــور از طــرح  هــا 
ــور از کشــاورزی ســنتی اســتقبال  ــرای عب ــد ب و فکرهــای جدی

ــد. نمی کنن

مبارزه با ملخ صحرایی در 6.300 هکتار از اراضی جنوب 
و جنوب غربی

  از چهــارم فروردیــن ســال جــاری تاکنــون، بیــش از 6300 
هکتــار مبــارزه بــا آفــت ملــخ صحرایــی انجام شــده اســت.

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی 
ــات  ــا آف ــارزه ب ــر مب ــرکل دفت ــاورزی، مدی ــاد کش وزارت جه
عمومــی و همگانــی ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــا بیــان 
ایــن مطلــب گفت: اواخــر فروردیــن و اوایل اردیبهشــت منتظر 
هجــوم اصلــی ملــخ صحرایی از ســمت شــمال و شــمال غرب 

عربســتان بــه مناطقــی از جنوب کشــور هســتیم.

 ســعید معیــن افــزود: در مرحلــه نخســت، اســتان هــای 
ــارس و  خوزســتان، ایــالم، بخشــی از بوشــهر و قســمتی از ف
احتمــاال کهگیلویــه و بویراحمــد مــورد حملــه ملــخ صحرایی 

قــرار خواهــد گرفــت.
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بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور در ســال »تولیــد، 
پشــتیبانی ها و مانــع زدائی هــا« توســعه صنعــت 
بــذر بــه  عنــوان یکــی از مهم تریــن نهــاده  هــا اســت، 
گفــت: توســعه صنعت بــذر ســاختاری تعییــن  کننده 
در توســعه، اشــتغال، تقویــت، تحکیــم و افزایــش تولید 

محصــوالت اساســی دارد.

ــه خوداتکایــی  وی ادامــه داد: از طرفــی دســتیابی ب
محصــوالت زراعــی از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت 
ــد  ــی پدافن ــات اساس ــد از اقدام ــذر می توان ــد ب و تولی
غیرعامــل در بخش کشــاورزی، کاهش آســیب  پذیری 
و ارتقــای پایــداری در برابــر تهدیــدات خارجــی باشــد.

تواضــع بــا بیــان اینکــه تولیــد بــذر بــا کیفیــت بــه 
ــد،  ــک می کن ــور کم ــل کش ــد در داخ ــش تولی افزای
تصریــح کــرد: همچنیــن می توانــد منبــع قابل توجهی 
از تبــادالت خارجــی از طریــق صــادرات بــذر بــه 

ــازد. ــم س ــم فراه ــر را ه ــورهای دیگ کش

مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات فنــی و کشــاورزی 
تعاونی هــا بــا اشــاره بــه شــبکه تحت پوشــش ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران، گفــت: ایــن شــبکه 
بــا دارائــی ۹۵ ســایت فــرآوری و بوجــاری بــذر رســمی 
در 28 اســتان کشــور، تولیــد بیــش از یــک  ســوم بــذر 
محصــوالت زراعــی اساســی را بــر اســاس برنامه ریــزی 
ســالیانه تکثیــر و تــدارک بــذر معاونــت زراعــت؛ تولید، 

ــدارک و توزیــع می کنــد. ت

شعار روز جهانی آب:  ارزشگذاری آب

ــن آمــار ســازمان ملــل متحــد،  ــر اســاس تازه تری ب
بیــش از 2 میلیــارد و 200 میلیــون نفــر در جهــان بــه 

آب ســالم و بهداشــتی دسترســی ندارنــد.

ســازمان ملل متحد،  در ســال جــاری، روز 22 مارس، 
روز جهانــی آب را بــا شــعار »ارزشــگذاری آب« گرامــی 
ــر اهمیــت آب، در حوزه هــای  داشــته اســت. عــالوه ب
اقتصــادی،  بنــا بــر تاکیــد کمیســاریاری عالــی حقــوق 
بشــر ســازمان ملــل متحــد، آب، دارای ارزشــی باالتــر از 
ابعــاد اقتصــادی بــوده و دارای ابعاد اجتماعــی، اخالقی و 

فرهنگــی نیــز می باشــد.

ــد،  ــل متح ــازمان مل ــوی س ــارس، از س روز 22 م
ــا  ــی آب نام گــذاری شــده اســت. همزمــان ب روز جهان
بیســت و یکمیــن جلســه محیــط زیســت و توســعه 
ســازمان ملــل متحــد در ســال 1۹۹2 در شــهر 
ریودوژانیــرو، موضــوع روز جهانــی آب بــه طــور رســمی 
مطــرح شــد و از تمامــی کشــورهای عضــو ایــن نهــاد 
ــه عنــوان روز  ــن روز ب ــا ای ــی درخواســت شــد ت جهان
ترویــج و آگاه ســازی مــردم در سراســر جهان دربــاره آب 

اختصــاص یابــد.

شــعار ســازمان ملــل متحــد، در روز جهانــی آب در 
ــوان شــده اســت. ســال 2021 »ارزشــگذاری آب« عن

همزمــان با شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر جهان، 
مصــرف آب بــه دلیــل شستشــوهای بیشــتر افزایــش 
یافــت. با توجــه بــه ارزش حیاتی، فرهنگــی و اقتصادی 
آب، نامگــذاری روز جهانــی آب در ســال جــاری با عنوان 
»ارزشــگذاری آب« بــا هــدف تمرکــز بــر آموزش هــای 

آبــی صــورت گرفته اســت. 

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در هفتــه هــای گذشــته، بخشــی 
از ملــخ هــای صحرایــی از ســمت کویــت وارد عــراق شــده اســت، 
اظهــار داشــت: اگــر فشــار جمعیــت ملــخ صحرایــی زیــاد باشــد و 
بــاد قابــل توجهــی بــوزد، آنــگاه ایــن آفات ممکن اســت بتواننــد از 
ارتفاعــات زاگــرس عبــور کننــد و خــود را به اســتان های لرســتان 

و اصفهان برســانند.

 معیــن گفــت: فــرق مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی در ســال جاری 
نســبت بــه ســال هــای قبــل ایــن اســت کــه در ســال هــای قبل 
مراتــع در جنــوب کشــور سرســبز بودنــد، امــا امســال ایــن مراتــع 

خشــک شــده اند.

تا سه سال آینده در تولید پنبه به خودکفایی می رسیم

 معــاون فنــی و اجرایــی اتحادیــه تعاونی های کشــاورزی پنبه و 
دانه هــای روغنــی بــا بیــان این کــه بــا ادامــه رونــد کنونــی تــا ســه 
ســال دیگــر در تولیــد پنبــه خودکفــا خواهیم شــد، گفت: ســطح 
زیــر کشــت پنبــه در ســال گذشــته حــدود ۹8هــزار و 810هکتار 
بــرآورد شــده و از ایــن ســطح حــدود 2۷0هــزار تــن وش پنبــه 
برداشــت و بــه کارخانــه هــای پنبه پاک کنی ارســال شــده اســت. 
پنبــه محلــوج اســتحصالی از ایــن مقــدار وش نیــز حــدود 81هزار 

تــن بــوده کــه حــدود 68درصــد نیــاز داخــل را تأمیــن می کنــد.

ولــی اهلل وثوقــی اظهار داشــت: بــا توجه بــه حمایت هــای وزارت 
جهــاد کشــاورزی به ویــژه معاونــت امــور زراعــت و مجــری طــرح 
پنبــه، تالش هــا و اقدامــات ایــن اتحادیــه در زمینــه تولیــد بــذور 
پنبــه از ارقــام زودرس و بــا عملکــرد بــاال، تأمیــن نهاده هــا و اجرای 
برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی، حمایت هــای ســازمان مرکــزی 
تعاونــی روســتایی ایــران و همــکاری مؤسســات تحقیقــات پنبــه 
کشــور و ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال بــا یــاری خداونــد متعــال 
و بــا در نظــر گرفتــن رونــدی کــه از ســال ۹۵در توســعه کشــت 
و افزایــش تولیــد پنبــه وجــود دارد، دســت یابی بــه خودکفایــی در 
پنبــه و بی نیــاز شــدن کشــور از واردات پنبه محلوج در ســه ســال 

آینــده تحقــق پیــدا می کنــد.

تولید ساالنه بیش از یک سوم بذر محصوالت زراعی توسط 
شبکه تعاونی روستایی

 

مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات فنــی و کشــاورزی تعاونــی  ها 
گفــت: این شــبکه بــا برخــورداری از ۹۵ ســایت فــرآوری و بوجاری 
بــذر رســمی در 28 اســتان کشــور، تولیــد بیــش از یک  ســوم بذر 
محصــوالت زراعــی اساســی را بــر اســاس برنامــه  ریــزی ســالیانه 

تولیــد، تــدارک و توزیــع می کنــد.

بــه گــزارش کاج پــرس، محســن تواضــع مدیرکل دفتر توســعه 
خدمــات فنــی و کشــاورزی تعاونی هــای ســازمان مرکــزی تعــاون 
ــه ایــن کــه  ــا اشــاره ب ــا ب ــگار ایان ــا خبرن روســتایی در گفتگــو ب
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Implementation of 37 new ‘Nursery Sapling 

Gardens’ within the following year
  
The deputy director of the horticulture department, Mr. Mor-

teza Mosavi, has announced, within the following year, 37 new 
Major Sapling Gardens are going to be constructed and add-
ed, these gardens enable to develop intact and robust saplings 

which can be employed for a variety of purpose, particularly, greening urban infrastruc-
ture.
According to Mr. Morteza Mosavi, currently there are 5 ‘Nursery Sapling Gardens’ 

across the country in which over 2 million saplings have been nurtured so far. He added, 
with the implementation of 37 new plant nurseries, the number of saplings will rise to 
12 million and each sapling will be given a Blue ID which means they are free from any 
harmful materials as pests, and etc…
He furthers added, within the following decade, these plant nurseries will be able to 

produce over 45 million intact and robust saplings with a Blue ID in which they can meet 
the entire need of the country for such horticultural products.
That being said, the abovementioned incentive means we will have a greener environ-

ment in places we choose to live and can therefore benefit significantly from both physical 
and psychological consequences of it.
Reporter: Masoud Ansari

Favorable results of conventional agriculture 
in oilseeds in the first year of experience

 
Undersecretary of Agriculture Ministry of Agriculture said this 

year for the first time contract farming at the level of 60 thou-
sand hectares with the active participation of 10 factories and 
oil press industries Executed under the supervision of the Deputy 
Minister of Agriculture, that over 100 tons of rapeseed by oil 
press industries bought. 
According to Kajpress, Javad Vafbakhsh, the Deputy Minister of Agriculture of the Ministry 

of Jihad-e-Agriculture, stated in relation to the harvesting of oilseed rape; The operation of 
rapeseed fields in the crop year 1400-1399 has started from April of this year in the southern 
regions of the country, including Khuzestan and Ilam, and has been gradually completed in 
other temperate and cold regions and this harvest will continue until the end of July.
He added: with the efforts of farmers and despite the lack of rainfall in the countryThe 

amount of purchase of rapeseed oil seeds exceeded 124 thousand tons as of May 7, which 
is a 53% increase compared to the same period last year, when 81 thousand tons were pur-
chased.»
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شامره 232-231

فروردین و اردیبهشت 1400

Implementation of 37 new ‘Nursery Sapling 
Gardens’ within the following year

  

The deputy director of the horticulture department, Mr. 
Morteza Mosavi, has announced, within the following year, 
37 new Major Sapling Gardens are going to be constructed 
and added, these gardens enable to develop intact and robust 
saplings which can be employed for a variety of purpose, par-
ticularly, greening urban infrastructure.
According to Mr. Morteza Mosavi, currently there are 5 

‘Nursery Sapling Gardens’ across the country in which over 
2 million saplings have been nurtured so far. He added, with 

the implementation of 37 new plant nurseries, the number of saplings will rise to 12 mil-
lion and each sapling will be given a Blue ID which means they are free from any harmful 
materials as pests, and etc…
He furthers added, within the following decade, these plant nurseries will be able to pro-

duce over 45 million intact and robust saplings with a Blue ID in which they can meet the 
entire need of the country for such horticultural products.
That being said, the abovementioned incentive means we will have a greener environ-

ment in places we choose to live and can therefore benefit significantly from both physical 
and psychological consequences of it.
Reporter: Masoud Ansari

Within the upcoming cropping year (1400), 98,000 kg of cotton 
will be produced as the result of cultivations of Gossypium farm-
land in Iran.

 
According to the cotton production agricultural depart-

ment, within the forthcoming year, 115,000 hectares of 
Gossypium farmland was active in which 327,000 kg of 
Gossypium Hirsutum (Cotton plant) will be produced, 
and from cultivations of these plant, 98,000 kg of cotton 
will be available as the final product.
Ibrahim Hezarjaribi, the director of the cotton production in Iran, explained, there 

has been an increase of 17% in the expansion of Gossypium farmland in which, it is 
believed, this growth, is highly likely to result in a 21% increase in production of this 
plant.
In regard to countries’ need for such product, Ibrahim Hezarjaribi clarified, based on 

the previous year records’, which was 120,000 kg of consumption of this product, the 
98,000 kg cultivations will satisfy 82% of the country’s needs, in which this considered 
a major self-efficacy point.
Lastly, as an endnote to his interview, Ibrahim Hezarjaribi pointed to seed production 

of this plant, and elucidated, a large portion has been developed as a result of ‘self-im-
plementation’ (as the plants grow, alongside the actual cotton, they also produce plenty 
of workable seeds, in which those seeds has been collected for reproduction purposes 
for the future cropping planning) which means, there will be no shortcoming of this 
material.
Reporter: Masoud Ansari
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Implementation of 37 new ‘Nursery 
Sapling Gardens’ within the follow-
ing year
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