




ــد،  ــا همــان کــه خارجی هــا کمیســیونری مــی گوین ــی ی ــدون شــک واســطه گــری، دالل ب
اگــر طبــق قاعــده بــازار و عــرف و بــه صــورت متعــادل و متعــارف باشــد نــه تنهــا زیانبخــش 
نیســت بلکــه بــا ارائــه خدمــات بــه موقــع و مناســب موجــب تســهیل در امــر مبــادالت بازرگانــی 

می شــود.
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دالالن؛ ناجی مدیران دالالن؛ ناجی مدیران 
  

از میــدان بهمــن و میــدان تــره بــار پیــروزی، از صــف 
هــای طوالنــی مــردم بــرای خریــد گوشــت مــرغ تهیــه 
و پخــش کردنــد کــه در فضاهــای مجــازی نیــز بــه طور 
گســترده بــاز نشــر شــد، از چــه چیــزی حکایــت دارد؟

همچنیــن گــزارش هــای متعــدد از ســطح شــهر و از 
واحدهــای صنفــی پراکنــده کــه گوشــت مــرغ را باالتــر 
از 31 هــزار تومــان عرضــه مــی کننــد ناشــی از کــدام 
ــط  ــده توس ــاذ ش ــی اتخ ــادی و بازرگان ــت  اقتص سیاس

وزارت جهــاد کشــاورزی و صمــت اســت؟

 در شــرایطی کــه وزارت جهادکشــاورزی، دیگــر 
ــا  ــازار دســت م ــد تنظیــم ب ــدارد کــه بگوی ــه ای ن بهان
نیســت، چــرا شــاهد ایــن وضــع هســتیم؟ وقتــی تولیــد 
و بازرگانــی ایــن کاالی پروتئینــی در یــک فراینــد 
ــه  ــده ب ــرغ زن ــل م ــا تحوی ــه ت ــاده گرفت ــته، از نه بس
ــد  ــاورزی و بع ــاد کش ــت وزارت جه ــتارگاه در دس کش
از آن بــا همــکاری وزارت صمــت اســت، چــرا بایــد دالل 
هــای غیــر متعــارف تــا ایــن حــد نفــوذ داشــته باشــند 
کــه بخــش مهمــی از بــازار و قیمــت گوشــت مــرغ را در 
اختیــار داشــته باشــند و مــردم در صــف هــای طوالنــی 
ــود در  ــی ش ــه م ــه گفت ــی ک ــم وقت ــد آنه ــرار گیرن ق
ــش  ــی بی ــم و حت ــرغ کســری نداری ــد گوشــت م تولی
ــف  ــز ضع ــه ج ــی ب ــا  علت ــت؟ آی ــل اس ــاز داخ از نی
مدیریــت، بــی کفایتــی و عــدم هماهنگــی بــرای وضــع 

ــود دارد؟ ــی وج ــن گزارش های ــود و چنی موج

 تــا کــی قــرار اســت ســوء مدیریــت هــا را بــه گــردن 
دالالن بیندازیــم؟ ایــن همــه بــی ثباتــی، تزلــزل، 
تصمیمــات متعــدد و تغییــرات مــداوم در ایــن زمینــه 

ــی دارد؟ ــه توجیه چ

فرانک مسعودی

 

 

 

ــه  ــان ک ــا هم ــی ی ــری، دالل ــطه گ ــک واس ــدون ش ب
ــده  ــق قاع ــر طب ــد، اگ ــی گوین ــا کمیســیونری م خارجی ه
ــازار و عــرف و بــه صــورت متعــادل و متعــارف باشــد نــه  ب
تنهــا زیانبخــش نیســت بلکــه بــا ارائــه خدمــات بــه موقــع 
ــی  ــادالت بازرگان ــر مب ــهیل در ام ــب تس ــب موج و مناس

می شــود.

ــی در  ــاله دالل ــد صدس ــابقه چن ــم س ــه بخواهی ــی آنک ب
بازرگانــی ایــران را انــکار کنیــم؛ می خواهیــم وجــود دالالن، 
تکثیــر، تاثیــر و میدانــداری دالل هــای غیرمتعارف ســودجو 
ــاده  ــاورزی و نه ــوالت کش ــف محص ــای مختل در عرصه ه
هــای پیــش از تولیــد و بــه طــور ویــژه عرضــه مــرغ و تخــم 
مــرغ را مــورد پرســش قــرار دهیــم کــه حضــور گســترده و 
بــا انقطــاع ایــن جماعــت و بــه واقــع هجــوم آنهــا بعــد از 
هــر تصمیمــی کــه وزارت جهــاد کشــاورزی و بعضاً شــخص 
ــای  ــه ه ــترها وزمین ــد چیست؟بس ــی کن ــاذ م ــر اتخ وزی
نقــش فعــال آنهــا در البــه الی ایــن تصمیــم هــای متنــوع و 

دائمــا در حــال تغییــر کدامنــد؟

 همچنیــن بپرســیم کــه دلیــل اســتناد مــداوم معاونــت 
ــتقیم  ــئول مس ــوان مس ــه عن ــور دام ب ــون ام ــی همچ های
تنظیــم تولیــد و بــازار کان گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ، بــه 
اینکــه دالالن نمــی گذارنــد مــا کارمــان را انجــام دهیــم و یا 
ایــن جملــه کــه »گرانی ها کار واســطه هــا و دالالن اســت« 
چیســت؟ آیــا ایــن مســوالن بــر آننــد بــا بیــان ایــن موضوع 

از خــود یــا ســایر وزارتخانــه هــا ســلب مســئولیت کننــد؟

ــی،  ــه در عرصــه اجرای ــی ک ــه قدرت ــا هم ــت ب ــرا دول چ
قضایــی و اقتصــاد و بازرگانــی دارد، اینقــدر در مقابــل دالالن 
ــت  ــران در واقعی ــن بازیگ ــرا ای ــت و چ ــوان اس ــز و نات عاج
ــت  ــد قیم ــت قادرن ــش از دول ــی کشــور، بی ــی بازگان بیرون

ــازار را تعییــن کننــد؟  ب

ــگار صــدا و ســیما  ــه دو خبرن ــری ک ــزارش هــای اخی گ

ضعیف و بی کفایت!ضعیف و بی کفایت!
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حلقه گم شده در مدیریت معاونت امور دامحلقه گم شده در مدیریت معاونت امور دام

تحویــل مــی دهنــد را پرداخــت نمــی 
ــا  ــک ت ــد از ی ــد بع ــا بای ــد و آنه کنن
ــا  ــتارگاه ه ــان را از کش ــاه پولش دو م
ــه از  ــن حلق ــرا ای ــد؟ چ ــت کنن دریاف
زنجیــره کــه در جهــت تضمین کســب 
ــرده  ــا ک ــت را ره ــداران اس و کار مرغ
ــا پولشــان  ــه ه ــه حلق ــرا هم ــد؟ چ ان
ــد  ــی کنن ــت م ــه دریاف ــر صحن را س
ــام  ــد را انج ــه تولی ــداران ک ــا مرغ ام
و تحویــل داده انــد بایــد در صــف 

ــد؟! ــا بمانن ــتارگاه ه کش

ــه  ــادی ب ــدود زی ــا ح ــه ت ــاال ک ح
ــی  ــرغ کوپن ــه م ــب و دوران عرض عق
برگشــته ایــم، چــرا مثــل همــان 
ــره  ــای زنجی ــه ه ــه حلق ــع، هم موق

ــوند؟ ــی ش ــت نم رعای

از ســوی دیگــر، دکتــر رضایــی 
ــول  ــن فرم ــا ای ــور دام ب ــت ام معاون
خودســاخته قــول داده اســت کــه 
ــا  ــرغ را ب ــت م ــن گوش ــزار ت 230 ه
130 میلیــون قطعــه جوجــه ریــزی در 
بهمــن مــاه، احتمــاال تــا 15 اســفندماه 
بــا قیمــت مصــوب تحویــل بــازار 
مصــرف بدهــد؛ بــه جــز حلقــه مفقوده 
و باتکلیــف عــدم دریافــت نقــدی 
پــول مــرغ زنــده از ســوی مرغــداران، 
همــه چیــز طبــق ایــن فرمول درســت 
ــد  ــد دی ــا بای ــد، ام ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــر  ــا آخ ــال ت ــفند امس ــط اس از اواس
ــت  ــو گوش ــر کیل ــن 1400، ه فروردی
ــازار  ــده ب ــد پیچی ــده در فراین مــرغ زن
چقــدر بــه دســت مصــرف کننــده مــی 

ــد؟ رس

بــدون شــک، بــا توجــه بــه قیمــت 
مــرغ منجمــد ذخیــره شــده از قبــل، 
بایــد  فــوق  مــدت  طــی  حداقــل 
گوشــت مــرغ گــران نشــود و از قیمــت 
تومــان   400 و  هــزار   20 مصــوب 
ــر، تخــم  ــد، از طــرف دیگ ــاوز نکن تج
مــرغ 1100 تومانــی شکســته یــا 

تخــم مــرغ دانــه ای 1100 تومان 
و بازگشــت ناقــص بــه دوران مــرغ 

! پنی کو

باالخــره دکتــر رضایــی بــا همــکاری 
جهــاد  وزارت  عمومــی  روابــط 
خبرنــگاران  از  تعــدادی  کشــاورزی، 
ــت را،  ــن معاون ــود و ای ــه خ ــک ب نزدی
ــا مخلوطــی از خبرگــزاری هــا  ــه ب البت
و مجــات تخصصــی، بــرای اعــام 
تاریــخ  در  ارقــام،  و  آمــار  چنــدی 
99/11/20 بــه حضــور پذیرفتنــد و 
تقریبــا در مــورد تمامــی دســتاوردهای 
بــزرگ ایــن معاونــت طــی ســال جاری 
بــه تفصیــل ســخن گفتنــد تــا در 
ــد، امــا  ســطحی گســترده انعــکاس یاب
حتــی یــک کلمــه در مــورد چگونگــی 
ــرغ  ــت م ــازار گوش ــم ب ــت تنظی سیاس
ــواد  ــز و م ــت قرم ــرغ، گوش ــم م و تخ
لبنــی، آرامــش یــا آشــفتگی و نوســان 
بــازار ایــن اقــام و اینکــه طــی دو مــاه 
ــوب  ــت مص ــار قیم ــد ب ــته چن گذش
گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ تغییــر 
کــرده و ایــن تغییــرات بــرای چــه بوده، 
ــداران،  ــت مرغ ــا عــدم رضای ــت ی رضای
ــت  ــه و شکس ــرغ فل ــم م ــه تخ عرض
ایــن طــرح کــه تاثیــری در قیمــت ایــن 
کاالی اساســی بــرای مصــرف کنندگان 
ــاورد! ــان نی ــه می ــخنی ب ــت، س نداش

ایشــان نگفــت در حــال حاضــر کــه 
ــک  ــتی ی ــای گوش ــداری ه ــرای مرغ ب
زنجیــره تمــام دولتــی را تعریــف کــرده 
ــفت  ــه ای س ــیوه نام ــق ش ــد و طب ان
ــن  ــدد ای ــای متع ــه ه ــخت حلق و س
زنجیــره شــامل جوجــه ریــزی، تحویــل 
ــد،  ــزان تولی ــی، می ــو دان دولت 4 کیل
خــروج مــرغ زنــده از واحدهــا، تحویــل 
بــه کشــتارگاه هــا و نهایتــا عرضــه بــه 
میادیــن بــا قیمــت مصــوب 20 هــزار و 
ــدگان  ــرای مصــرف کنن ــان ب 400 توم
را کنتــرل و نظــارت مــی کننــد، چــرا 
پــول مرغــداران، آنجــا کــه مــرغ زنــده 

ــتی  ــدی بهداش ــته بن ــرک دار، بس ــالم، ت س
یــا غیربهداشــتی بــا قیمــت حــک شــده یــا 
ــی عرضــه  ــای صنف ــه واحده ــد ب نشــده، بای
ــت مواجــه  ــا موفقی ــن طــرح ب ــا ای شــود، آی
ــار هــم شکســت مــی  ــن ب ــا ای مــی شــود ی

ــرد! ــه ک ــد و تجرب ــد دی ــورد، بای خ

در ادامــه ایــن بلبشــوی تصمیــم گیــری و 
در آخریــن لحظــات روز دوشــنبه 99/11/20، 
ظاهــرا بــه بهانــه جلوگیــری از گران فروشــی 
ــرغ،  ــت م ــدگان گوش ــع کنن ــی از توزی بعض
ــع  ــعه صنای ــاون توس ــوی مع ــه ای از س نام
تبدیلــی و کســب و کارهــای کشــاورزی 
ــه دکتــر  وزارت جهــاد کشــاورزی، خطــاب ب
ماکنعلــی رئیــس ســازمان دامپزشــکی و 
ــه  ــرغ فل ــم م ــه تخ ــان عرض ــی از طراح یک
ــدی شــده صــادر و طــی آن  ــر بســته بن غی
ــدی  ــه بن ــه قطع ــت عرض ــتار ممنوعی خواس
ــور  ــای طی ــتارگاه ه ــرغ در کش ــت م گوش

ــت! ــده اس ــور ش ــر کش سراس

خــدا کنــد ایــن بازگشــت بــه 
گذشــته هــای دور تــا آنجا عقــب نرود 
ــرای ارزان  ــردا، ب ــود ف ــب ش ــه موج ک
ــتورالعملی  ــرغ، دس ــت م ــردن گوش ک
ــا  ــرغ ب ــت م ــه گوش ــر عرض ــی ب مبن
امعــاء و احشــاء و چینــه دان و کلــه بــه 
کشــتارگاه هــای صنعتــی ابــاغ شــود 
کــه البتــه بــا ایــن مدیریــت هــا جــای 

ــدارد! تعجــب ن

نگارنــده بــه خاطــر دارد در بازدیــدی کــه 
معــاون رئیــس جمهــوری دولــت نهــم، آقــای 
داوودی از دامــداری شــناخته شــده و پــرآوازه 
حــاج عزیــزاهلل رضایــی داشــت، در برابــر 
ــت  ــش قیم ــرای افزای ــداران ب ــای دام تقاض
ــا تعــداد  ــه ب شــیر، در یــک نشســت محرمان
اندکــی از آنــان گفــت که دکتــر دســتور داده 
حتــی اگــر آب را قاطــی شــیر کردیــد مهــم 
نیســت، نبایــد قیمــت آن را افزایــش دهیــد!

منصور انصاری

1399/11/22
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از مصاحبــه   هنــوز چنــد روزی 
قــرص و محکــم معاونــت امــور دام در 
مــورد وعــده تثبیــت قیمــت گوشــت 
مــرغ طبــق فرمولــی کــه توســط 
ــر  ــک دکت ــا کم ــی و ب ــان طراح ایش
ماکنعلی ریاســت ســازمان دامپزشــکی 
چهارمیخــه شــده بود،نگذشــته اســت 
ــش  ــک واکن ــازار دالل زده در ی ــه ب ک
را  مــرغ  قیمــت  پیش بینــی  قابــل 
طــی دو ســه روز بعــد از مصاحبــه 
ــرز  ــه م ــی ایشــان ب مشــروح مطبوعات
ــردم را  ــانید و م ــان رس ــزار توم 28 ه
ــرغ  ــدد م ــط دو ع ــت فق ــرای دریاف ب
ــوب 20  ــت مص ــر از قیم ــی باالت حت
هــزار و 400 تومانــی وعــده داده شــده 
توســط معــاون امــور دام در صف هــای 

ــرار داد! ــی ق طوالن

 یــک روز بعــد از درج و انتشــار مقاله 
»حلقــه گم شــده در مدیریــت معاونــت 
امــور دام« کــه در آن مؤکــدا تصریــح 
ــول خودســاخته  ــن فرم ــود ای شــده ب
کاج  خبرنــگار  نمی دهــد،  جــواب 
پــرس را بــرای بررســی میدانــی قیمت 
ــی  ــای صنف ــرغ در واحده ــت م گوش
بــه مناطــق نازی آبــاد، یاخچی آبــاد 
ــوب شــهر  ــه دیگــر جن ــد منطق و چن

ــم. ــزام کردی اع

ــر از  ــرغ کمت ــه م ــر داد ک  وی خب
معمــول عرضــه می شــود و مــردم 
ــه  ــدار مصــرف روزان ــش از مق ــم بی ه
ــود  ــای خ ــره در یخچال ه ــرای ذخی ب
ــر  ــم باالت ــد، قیمــت ه ــد می کنن خری

ــو  از قیمــت مصــوب اســت و هــر کیل
حــدود 22 تــا 23 هــزار تومــان اســت!

 در انتشــار ایــن گــزارش تردیــد 
ــن  ــه ای ــاب ک ــن حس ــا ای ــم ب کردی
ــت و  ــذر اس ــه ای زودگ ــت تکان وضعی
شــاید مربــوط بــه تعطیــات چنــدروزه 
ــا  قبــل و بعــد از 22 بهمــن باشــد، ام
دیشــب شــبکه 2 در برنامــه خبــر 
بــرای  تردیــدی  جــای   ،30 و   20
ــکار  ــت و آش ــت نگذاش ــش قیم افزای
ــه  ــاخته عرض ــول خودس ــاخت فرم س
ــًا  ــور دام فع ــاون ام ــی مع ــرغ کوپن م

نتیجه بخــش نبــوده اســت!

می تــوان  راســتا  همیــن  در   
ارزیابــی کــرد کــه طــرح پوپولیســتی و 
ــه ای 1100  ــرغ دان ــه تخم م عوام فریبان
ــت  ــی آورد و قیم ــم دوام نم ــان ه توم
ــده  ــر بسته بندی ش ــه غی ــرغ فل تخم م
نیــز بــه زودی و به راحتــی خــود را بــاال 

می کشــد.

هــم  منطقــی  نظــر  از  البتــه   
ــه  ــرد ک ــد ک ــازار را متقاع ــوان ب نمی ت
تخم مــرغ 70 گرمــی بــا تخم مــرغ 
کــه  کوچک تــر  یــا  گرمــی   50
ــت  ــر نیس ــم کفت ــه تخ ــباهت ب بی ش
شکســتگی  یــا  ترک خوردگــی  و 
ــا یــک  اجتناب ناپذیــر پوســته، همــه ب
قیمــت یکســان در واحدهــای صنفــی 
ــد و  ــه و خری ــک عرض ــزرگ و کوچ ب

ــود. ــروش ش ف

دکتــر رضایــی بــرای طــرح تثبیــت 

آیا دکتر رضایی و دکتر ماکنعلیآیا دکتر رضایی و دکتر ماکنعلی استعفا استعفا می دهند؟ می دهند؟
قیمــت 20 هــزار و 400 تومانــی گوشــت 
مــرغ، نقــش تشــکل هــای مرغــداری  را در 
حــد صفــر تقلیــل داد و آنــان را از میــدان 
ــا کمــک رئیــس  ــا خــود ب ــرد ت ــه در ک ب
ــن طــرح  ســازمان دامپزشــکی مجــری ای
ــد،  ــه گفته ان ــم ک ــوری ه ــد. همان ط باش
پشــتوانه اجــرای ایــن سیاســت، تخصیص 
3 کیلــو و 960 گــرم دان بــه قیمــت 
ــت  ــی اس ــی مرغداری های ــی به تمام دولت
کــه از طریــق ســامانه صــد در صــد دقیــق 

ــازارگاه دارای مجــوز هســتند! ب

ــدم  ــل ع ــم دالی ــه بخواهی ــدون اینک  ب
موفقیــت ایــن طــرح را تجزیه وتحلیــل 
ــرح  ــه ط ــرایطی ک ــن ش ــم، در چنی کنی
ــد  ــان آن بای ــت طراح ــت خورده اس شکس
ــد  ــه قادرن ــی ک ــا دیگران ــد ت اســتعفا دهن
ــد  ــن وضــع آشــفته را سروســامان دهن ای
ــور  ــت ام ــئولیت معاون ــان مس ــای آن به ج
ــر  دام و ریاســت ســازمان دامپزشــکی را ب

ــد. عهــده بگیرن

 ایــن توجیــه هــم کــه خــرده فروشــی 
بــه مــا مربــوط نمی شــود و بــه وزارت 
قبــول  قابــل  اســت،  مربــوط  صمــت 
نیســت زیــرا قیمــت، از مبــدا حلقــه 
ــوان  ــه و نمی ت ــش یافت ــد افزای ــای تولی ه
بهانــه واحدهــای صنفــی متخلــف را پیش 

ــید! کش

 

کشاورزی آینده جهان )کاج پرس(
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 بــا درج گزارشــی بــا عنــوان »آیــا دکتــر 
رضایــی و ماکنعلــی اســتعفا مــی دهنــد؟«، 
تعــدادی از خواننــدگان کاج پــرس بــه طور 
ــی!  ــد: فان ــز گفتن جــدی و بعضــا طنزآمی
ــل کشــورهای  ــرده ای اینجــا مث ــان ک گم
آنــور آب اســت کــه وزیــری، وکیلــی، مدیــر 
ارشــدی، خاصــه یــک خدمتگــزار دولتــی 
بــه محــض اینکــه متوجــه شــود اشــتباهی 
ــش،  ــا آن اقدام ــن ی ــر ای ــا در اث ــرده ی ک
خســارتی بــه منافــع ملــی یــا عمومــی وارد 
شــده، اســتعفا دهد؟ چنیــن امــری تاکنون 
ــن دو  ــاال ای ــه ح ــت ک ــته اس ــابقه داش س
ــازار  ــا وضعیــت بلبشــوی ب ــر ب ــاون وزی مع
گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ و مــواد لبنــی 
ــداران و  ــی مرغ ــز و نارضایت و گوشــت قرم
ــتعفا  ــه اس ــدگان، داوطلبان ــایر تولیدکنن س
دهنــد و یــا بــدون پــرده پوشــی بــه جامعه 
مصــرف و مــردم، ابعــاد ایــن بحــران هــا و 
ــود  ــی نتیجــه و نادرســت خ ــات ب تصمیم
را اعــام کننــد تــا بــا کاهــش میــزان 
ــع  ــه مناف اشــتباهات از خســارت بیشــتر ب
عمومــی و تولیــد جلوگیــری شــود؟ اکثــر 
کســانی کــه تمــاس گرفتنــد ابــراز ناامیدی 
کردنــد و گفتنــد از ایــن خبرهــا نیســت و 
اســتعفایی در کار نخواهــد بــود، ایــن همــه 
ــا  ــازگار ب ــی و ناس ــر واقع ــد غی ــده وعی وع
ــرای  ــد ب ــه تولی ــار ب ــازار و فش ــق ب منط

حفــظ میزهاســت!

ــوع را از  ــتان، موض ــی دوس ــه بعض  البت
ــه  ــد ک ــی کردن ــل م ــی تحلی ــاد سیاس ابع
ــه  ــی، ب ــدۀ جناح ــی ش ــه دوقطب در جامع
ــری  ــی وزی ــا حت ــر ی ــاون، مدی ــدرت مع ن

برکناری دو معاون با حکم وزیر یا پیگیری مجلس!؟برکناری دو معاون با حکم وزیر یا پیگیری مجلس!؟

جابجــا مــی شــود و اگــر هــم از ســوی یــک 
جنــاح دولــت طــرد شــود، بافاصلــه از ســوی 
ــا بیــرون دولــت، در  جنــاح دیگــری، درون ی
ــر  ــا باالت ــه بس ــر و چ ــی دیگ ــمت و مقام س

ــردد! ــی گ ــه همــکاری م ــوت ب دع

 امــا بــه هــر حــال، کار رســانه هــا و 
مطبوعــات مســتقل بــه ویــژه تخصصــی هــا، 
ــه  آســیب شناســی و آگاهــی دادن اســت ک
البتــه بــی تاثیــر هــم نیســت و ثبــت و ضبــط 

ــی شــود. تاریخــی م

 از ایــن بحــث کــه بگذریــم، احتمــاال دکتر 
ــد  ــاد دارن ــی اعتق ــر ماکنعل ــی و دکت رضای
ــد  ــه بخواهن ــد ک ــرده ان ــتباهی نک ــچ اش هی
ــد،  ــار کن ــا را برکن ــر آنه ــد، وزی اســتعفا دهن
یــا مجلــس بحــث برکنــاری آنهــا را در 
ــرار  ــر در دســتور کار ق ــب اســتیضاح وزی قال
ــازی  ــوع، نی ــن موض ــون ای ــا پیرام ــد، ام ده
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــل آنچ ــه و تحلی ــه تجزی ب
ــای  ــت ه ــت قیم ــی اس ــه کاف ــت، بلک نیس
مصــوب و پیشــنهادهای معاونــت امــور دام در 
مــورد گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ طــی 7 ماه 
ــودی  ــک نمــودار صع ــب ی گذشــته را در قال
ترســیم کــرد کــه پیوســته اعــام شــده بایــد 
فــان قیمــت باشــد و مرغــداران تخــم گــذار 
گوشــتی، بــا فاصلــه کمــی بــه درســتی گفته 
ــد  ــد، بای ــن قیمــت جــواب نمــی ده ــد ای ان
بیشــترش کنیــد، ســپس ایــن معاونــت پــس 
از چنــدی مقاومــت قبــول کــرده کــه قیمــت 
ــد  ــوده و بای ــتباه ب ــوب اش ــده مص ــام ش اع

ــد! افزایــش یاب

ــن  ــز همی ــرغ نی ــم م ــورد تخ  در م
ــک از روش  ــچ ی ــت؛ هی ــوده اس ــه ب گون
ــو  ــت، ول ــن معاون ــگردهای ای ــا و ش ه
ســازمان  همــکاری  و  همراهــی  بــا 
ــات  ــک ثب ــت ی ــز نتوانس ــکی نی دامپزش
قیمتــی و تولیــد متــوازن در ایــن صنعت 

ــد! ــاد کن ایج

ایــن دو معاونــت یــک ســاز مــی زدنــد 
و بــازار ســاز دیگــر! ســتاد تنظیــم بــازار 
هــم کــه بــر اســاس نظــر ایــن معاونــت 
هــا - البتــه در مــواردی هــم خودســرانه 
ــام  ــی اع ــای غیرکارشناس ــت ه - قیم
مــی کــرد، بــا کمــک ضــرب و زور و 
تعزیــزات نتوانســت از نوســان و آشــفتگی 
ــه  ــش را ب ــد و آرام ــری کن ــازار جلوگی ب

ــد. ــازار بازگردان ب

ــه  ــم ب ــه رغ ــتیم ب ــاهد هس ــاال ش  ح
ــو و 960  ــع 3 کیل ــان، توزی ــه ایش گفت
گــرم دان دولتــی بــه تمامــی مرغــداران 
بــرای تثبیــت قیمــت گوشــت مــرغ، بــاز 
ــا مــرز هــر کیلــو 28  هــم قیمــت هــا ت

ــه اســت. ــان جهــش یافت ــزار توم ه

 پــس بایــد آقــای دکتــر خــاوازی و یــا 
در نهایــت، مجلــس وارد عمل شــوند زیرا 
ایــن دو معتقــد نیســتند کــه در مدیریت 
ــا  ــته اســت ت ــود داش ــکالی وج ــا اش آنه

حــاال بخواهنــد اســتعفا بدهنــد!

ــان )کاج  ــده جه ــاورزی آین کش
ــرس( پ

1399/11/28
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 باالخــره روز چهارشــنبه گذشــته )99/11/29(، اعضــای هیــات مدیــره جدیــد اتحادیه سراســری 
ــود را  ــا کار خ ــدند ت ــتقر ش ــه مس ــن اتحادی ــاختمان ای ــن در س ــذار میه ــم گ ــداران تخ مرغ
آغــاز کننــد، امــا موضــوع بــه همیــن ســادگی هــا نبــود، پــس از تجمــع مهرمــاه گذشــته کــه 
ــه تهــران  ــه ب ــه عملکــرد اتحادی ــرای اعتــراض ب ــی از اســتان هــای مختلــف کشــور ب نمایندگان
آمدنــد و خواســتار اســتعفای هیــات مدیــره مســتقر شــدند تــا مجمــع فــوق العــاده و انتخابــات 
جدیــدی بــرای هیــات مدیــره جدیــد یــا ابقــای همیــن هیــات مدیــره برگــزار شــود - کــه البتــه 
ایــن اتفــاق نیفتــاد و بــه جــز یــک نفــر، کســی اســتعفا نــداد - و کشــمکش بــرای اداره امــور ایــن 

اتحادیــه بــه شــکلی دیگــر ادامــه یافــت.

در همــان مقطــع، کاج پــرس گزارشــی از ایــن تجمــع و اعتــراض مرغــداران تخمگــذار کــه بــه نمایندگــی از 
چنــد اســتان بــه میــدان توحیــد آمــده بودنــد، انتشــار داد و شــما خواننــدگان گرامــی مــی توانیــد بــرای اطــاع 
ــرورش دهنــدگان مــرغ تخمگــذار کشــور در  ــد ( »تجمــع پ ــوان )کلیــک کنی ــا عن ــن گــزارش ب ــه ای بیشــتر، ب

اعتــراض بــه عملکــرد اتحادیــه میهــن« )6 آبــان مــاه( مراجعــه کنیــد.

ســازمان تعــاون روســتایی، حســب وظیفــه ذاتــی خــود و بــه اســتناد قانــون، ضــرورت انتخابــات جدیــد را مــورد 
تاکیــد قــرار داد و بــر آن بــود کــه بــا نظــارت و نــه دخالــت، بــه حــل مشــکات ایــن اتحادیــه پــر ســابقه کــه 
بنیانگــذاران آن از خوشــنام تریــن و معــروف تریــن مرغــداران کشــور بودنــد، بپــردازد تــا همچنــان بتوانــد محکــم 

و اســتوار در خدمــت اعضــای خــود انجــام وظیفــه کنــد.

علــت ضعــف و بعضــا ناکارآمــدی هیــات مدیــره پیشــین کــه موجــب عــدم رضایــت بخشــی از اتحادیــه هــای 
اســتانی و اعتــراض آنهــا شــده بــود، نگــرش مدیریــت دولتــی مدیرعامــل، انحصــاری کــردن شــخص رئیــس هیات 
مدیــره ایــن اتحادیــه در قالــب یــک نفــر بــا تــداوم 20 ســال اســتقرار در ایــن ســمت، مــواردی دیگــر و در نهایــت 

دخالــت هــای آشــکار و پنهــان بخــش دولتــی متولــی تولیــد در اتحادیــه میهــن بــود.

مدیــران ایــن اتحادیــه بــه دلیــل حمایــت هــا و دخالــت هــای دولتــی احســاس مــی کردنــد مالــک مطلــق ایــن 
تشــکل هســتند و انتخابــات و مخالفــت اعضــا بــا آنــان نمــی توانــد تاثیــری در جابجایــی هیــات مدیــره داشــته 

ادامه تشتت و مناقشه در اتحادیه میهنادامه تشتت و مناقشه در اتحادیه میهن
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باشــد، آنــان بــه انتقــادات رســانه هــای تخصصــی اهمیتی نمــی دادند و از ســایر رســانه 
هــا نیــز فقــط هنگامــی اســتفاده مــی کردنــد کــه تخــم مــرغ ارزان شــده بــود و قصــد داشــتند بــا 

کمــک فضاســازی، بــر ســوء مدیریــت خــود ســرپوش بگذارند.

ــه )کلیــک کنیــد(  ــه مقال ــه مــی توانیــد ب ــا دخالــت هــای دولتــی در ایــن اتحادی در رابطــه ب
ــم« مراجعــه کنیــد. ــی پنهــان راجــدی بگیری »تخلــف هــای قانون

آشفتگی در این اتحادیه، بعد از تجمع مهر ماه همچنان ادامه یافت.

ــاده نمــی داد،  ــوق الع ــه برگــزاری مجمــع عمومــی ف ــن ب ــره، ت ــات مدی ــه مــی شــود هی گفت
لــذا ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــا اســتناد بــه مــاده 146 قانــون شــرکت هــای تعاونــی 
ــت  ــت موق ــل از مدیری ــل پیشــین قب ــاری مدیرعام ــازمان، موضــوع برکن ــس س ــارات رئی و اختی
مهنــدس اصغــری را مطــرح تــا شــرایطی بــرای انتخابــات جدیــد فراهــم شــود، متاســفانه در ایــن 
ــزام  ــا تفســیری نادرســت، موضــوع ال ــاون روســتایی ب ــان، ســازمان مرکــزی تع مقطــع، هــم زم
ــه  ــه صــورت اباغی ــر از 60 ســال ســن را ب ــدان دولتــی باالت ــران و کارمن بازنشســته شــدن مدی
بــه مدیــران تشــکل هــای غیردولتــی تســری داد و در نتیجــه فضایــی بــه وجــود آمــد کــه اصــل 
موضــوع یعنــی رســیدگی بــه اعتــراض اتحادیــه هــای اســتانی بــه هیــات مدیــره قدیــم اتحادیــه 
میهــن در ســایه قــرار گیــرد. در نهایــت و بــا نظــارت ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی، مجمــع 
ــا حضــور نمایندگانــی از 18 اســتان 7 نفــر بــه عنــوان اعضــای  عمومــی در 99/11/8 برگــزار و ب

جدیــد هیــات مدیــره انتخــاب شــدند.

ــه  ــره ســابق از جمل ــات مدی ــن وجــود، اعضــای هی ــا ای ــق و ناظــران، ب ــع موث ــه منای ــه گفت ب
ــه نمــی شــد! ــن اتحادی ــکان ای ــل م ــه تحوی ــم کهــن ســالی حاضــر ب ــه رغ رئیــس آن، ب

ایــن اتفــاق در روز 29 بهمــن مــاه پــس از حضــور پلیــس بــرای جلوگیــری از زد و خــوردی کــه 
بــه نظــر مــی رســید در فضایــی مملــو از تقابــل جویــی، عــدم همــکاری و خــارج از عــرف، جــدی 
باشــد، بــا درایــت نماینــدگان ســازمان مرکــزی حاضــر در صحنــه خاتمــه یافــت، گرچــه حکایــت 

همچنــان باقــی اســت!

حمیــد کاشــانی، رئیــس هیــات مدیــره جدیــد، در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار کاج پــرس 
و در پاســخ ایــن ســوال کــه »موضــوع برخوردهــای روز چهارشــنبه مقابــل دفتــر اتحادیــه کــه در را 
قفــل کــرده و از ورود هــر کســی جلوگیــری مــی کردنــد از چــه قــرار بــود؟«، ضمــن تاییــد فضــای 
ایجــاد شــده گفــت: هیــات مدیــره قبلــی حاضــر بــه تحویــل کلیدهــای ســاختمان اتحادیــه نبودند 
زیــرا ادعــا مــی کننــد کــه مراحــل قانونــی جابجایــی هیــات مدیــره صــورت نگرفتــه و انتخابــات 

انجــام شــده قابــل قبــول نیســت.

کاشــانی رئیــس هیــات مدیــره جدیــد، در مــورد افــراد انتخــاب شــده گفــت: ایــن شــخصیت هــا 
دارای واحدهــای بــزرگ تولیــدی و از افــراد بــا ســابقه و خوشــنام در صنعــت مــرغ تخــم گــذار 
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ــاون  ــازمان تع ــارت س ــا نظ ــات ب ــل انتخاب ــن مراح ــد. همچنی ــی رون ــمار م ــه ش کشــور ب
ــا ایــن  روســتایی و طبــق قوانیــن و مقــررات انجــام گرفتــه کــه جــای بحــث و مناقشــه نــدارد؛ ب
حــال، هیــات مدیــره ســابق اتحادیــه میهــن حاضــر بــه تحویــل ســاختمان، اتــاق هــا، مــدارک و 
وســایل اتحادیــه نیســتند، لــذا بــه ناگزیــر و حســب تقاضــای ســازمان تعــاون روســتایی، موضــوع 

ــا دخالــت نیــروی انتظامــی حــل شــد. اســتقرار هیــات مدیــره جدیــد ب

ــی  ــره قبل ــات مدی ــه هی ــت: اینک ــرس گف ــگار کاج پ ــا خبرن ــو ب ــر در گفتگ ــع دیگ ــک مطل ی
ــه  ــی بعضــی افــراد هیــات مدیــره جدیــد هــم ب ــکار کــرد ول ــوان ان ناکارآمــدی داشــت را نمــی ت
دالیلــی زیــر نفــوذ معاونــت امــور دام هســتند! وی کــه خــود از مالــکان واحــد مــرغ تخمگــذار اســت 
و بــا رونــد شــکل گیــری تشــکل هــای صنعــت مرغــداری آشــنایی طوالنــی دارد گفــت: امیــدوارم 

اتحادیــه کنونــی هــم بــه دســت نشــانده ایــن معاونــت تبدیــل نشــود!

ــی بخــش دولتــی در  ــت غیرقانون ــه نشــود، از دخال ــع کــه مــی خواســت نامــش گفت ــن مطل ای
تشــکل هــا بــرای تثبیــت ســمت و مقــام خــود گلــه منــد بــود و بــه مصادیقــی از ایــن دخالــت هــا 

کــه موجــب آشــفتگی رونــد طبیعــی تولیــد و بــازار مــی شــود اشــاره کــرد.

در ادامــه ایــن گــزارش، بــرای اینکــه یــک تنــه بــه قاضــی نرفتــه باشــیم، بــا مهندســی اصغــری 
ــه  ــوال ک ــن س ــخ ای ــم؛ وی در پاس ــاس گرفتی ــن تم ــه میه ــین اتحادی ــت پیش ــل موق مدیرعام
»ماجــرای روز چهارشــنبه چــه بــود؟«، گفــت: کودتــا، آنچــه کــه انجــام شــد هیــچ ســنخیتی بــا 

ــی از ســوی ســازمان تعــاون روســتایی نداشــت! طــی مراحــل قانون

ــات مجمــع 99/11/8 در ســازمان  ــرض، انتخاب ــر ف ــود کــه اگــر ب اصغــری گفــت: درســت آن ب
تعــاون روســتایی بــدون اعمــال نفــوذ ایــن ســازمان صــورت گرفتــه بــود، اســامی اعضــای هیــات 
ــاغ مــی کــرد کــه شــما  ــره مســتقر اب ــات مدی ــه هی ــه ای ب ــره را ثبــت و ســپس، طــی نام مدی
دیگــر هیــات مدیــره نیســتند و اتحادیــه را تحویــل دهیــد! اصغــری گفــت: حضــور چهــار نفــر از 
ایــن ســازمان، از جملــه آقــای شــرافتی از حراســت و دیگــران از بازرســی، آشــکار مــی ســازد کــه 

ــدارد. ــد قانونــی ن ــوده، اعمــال زور در میــان اســت و رون موضــوع جهــت دار ب

اصغری گفت: این اقدام زننده در شان دولت و اتحادیه نبود و جای تاسف دارد.

وی همچنیــن در مــورد مجمــع برگــزار شــده، بــا ذکــر نــام شــخصی در ســازمان تعاون روســتایی 
گفــت: ایشــان ضمــن تمــاس هــای تلفنــی بــا بســیاری از مدیــران ســازمان هــای تعــاون روســتایی، 
موکــدا اصــرار داشــته کــه فانــی و فانــی را معرفــی و تاییــد کنیــد تــا در مجمــع حضــور داشــته 

. شند با

ــرای  ــات ب ــت شــدید ســازمان تعــاون روســتایی در مجمــع عمومــی و انتخاب ــه دخال اصغــری ب
انتخــاب افــراد سفارشــی تاکیــد کــرد و گفــت: انتخابــات 99/11/6 کــه توســط مــا برگــزار شــد و 
واقعــی بــود، مــورد قبــول ســازمان تعــاون روســتایی قــرار نگرفــت، ولــی انتخــاب 99/11/8 کــه 
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یک انتخاب مهندسی شده بود از سوی این سازمان تایید شد!

ــرار داد و گفــت: مدتــی اســت کــه شــبکه ای درون  اصغــری نکتــه مهــم دیگــری را مــورد تاکیــد ق
دولتــی بــرای تعییــن مدیــران تشــکل هــای سراســری بــا حمایــت معاونــت امــور دام بــه وجــود آمــده 
ــا خــود را بــه جــای شــخصیت هــای مســتقل در تشــکل هــا  تــا مهــره هــای مــورد تاییــد و همســو ب

جایگزیــن کننــد!

اصغــری همچنیــن یــادآور شــد: هیــات مدیــره انتخــاب شــده، پیــش از ایــن انتخابــات همــواره بــه 
طــور مســتقیم بــرای حــل مشــکات دان خــود بــا معاونــت امــور دام در تمــاس و مــراوده بــوده انــد و از 

طریــق اتحادیــه میهــن و بــرای منافــع همــگان عمــل نمــی کردنــد.

در پایــان، مهنــدس اصغــری مدیرعامــل پیشــین یــادآور شــد کــه دیــدگاه هــای حــاج آقــا کاظمــی 
رئیــس هیــات مدیــره پیشــین بــا آنچــه کــه ایشــان در ایــن مصاحبــه گفتــه اســت قرابــت و یکســانی 

دارد و بــه واقــع آنچــه در ایــن مصاحبــه گفتــه، از زبــان ایشــان اســت.

ــه  ــد گفت ــا تمــاس گرفــت و ضمــن تایی ــگار م ــا خبرن ــز ب ــا کاظمــی نی گفتنــی اســت کــه حــاج آق
هــای مهنــدس اصغــری اظهــار داشــت: عــاوه بــر گفتــه هــای مهنــدس اصغــری بایــد افــزود کــه جهــت 
روشــن شــدن موضــوع و بعــد از مجمــع 99/11/8، نامــه ای بــرای دکتــر خــاوازی وزیــر محتــرم ارســال 
و خواســتار بررســی توســط بازرســی کل وزارتخانــه شــدیم کــه آقایــان تــا اعــام نتیجــه بازرســی منتظــر 

نماندنــد و بــه ایــن شــیوه عمــل کردنــد!

اعضای هیات مدیره جدید اتحادیه سراسری میهن به شرح زیر است:

حمید کاشانی: ریاست هیئت مدیره

کریم خطیبی: نایب رئیس هیئت مدیره

سید غامرضا اصل علوی پایدار: منشی هیئت مدیره

غامرضا نصرت: عضو هیئت مدیره

غامحسین تفویضی: عضو هیئت مدیره

محمد خداپرست: عضو هیئت مدیره

اسماعیل سهرابی: عضو هیئت مدیره

منوچهر شعبانی: بازرس                                                           سردبیر: منصور انصاری
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  منصوری برکنار و سجادی پور مدیرمنصوری برکنار و سجادی پور مدیر

عامل شهرک های کشاورزی شدعامل شهرک های کشاورزی شد!!
 

بــه نظــر مــی رســد دکتــر خــاوازی وزیــر جهــاد کشــاورزی، علــی اشــرف منصــوری مدیــر 
عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی را برکنــار و طــی حکمــی ســید جمــال ســجادی پــور 

را بــه جــای ایشــان، بــه ســمت هیــات مدیــره و مدیرعامــل ایــن شــرکت منصــوب کــرد.

بــه گــزارش خبرنــگار کاج پــرس، حکــم انتصــاب غیرمنتظــره بــدون انعــکاس خبر مراســم 
تودیــع و معارفــه ســجادی پــور آشــکار مــی ســازد کــه علــی اشــرف منصــوری اســتعفا نــداده 
و برکنــار شــده اســت و هنــوز و بــه رغــم چنــد مــاه مانــده از فعالیــت هــای دولــت یازدهــم 
زد و خوردهایــی در پشــت صحنــه مدیریــت کان وزارتخانــه وجــود دارد کــه افــکار عمومــی 

و رســانه هــا همچنــان از آنهــا بــی اطــاع هســتند.

ــرای  ــد و ب ــد و شــدها، هدفمن ــده و آم ــی هــای کاهن ــن جابجای ــه نظــر نمــی رســد ای ب
ــات  ــه خدم ــن اشــاره ای ب ــن حکــم کوچکتری ــن ای ــود کشــاورزی کشــور باشــد.در مت بهب

ــه اســت ــر وتشــکر ی صــورت نگرفت منصــوری نشــد ه و از ایشــان تقدی

ــان از بخــش  ــت مغ ــه بازگشــت کشــت و صنع ــاط ب ــی ارتب ــاری را ب ــن برکن ــان ای آگاه
ــد. ــی دانن ــاورزی نم ــه وزارت جهادکش ــی ب خصوص

در متــن حکــم وزیــر بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه صورت 
جلســه 4/11/98 مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی کــه انتصاب 

مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره بــرای دو ســال می باشــد، اشــاره شــده اســت.

گفتنــی اســت علــی اشــرف منصــوری پیــش از این، ریاســت جهــاد کشــاورزی کرمانشــاه و 
جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران را بــر عهــده داشــت و ســیدجمال ســجادی پــور نیــز رئیــس 

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد بوده اســت.

کاج پرس

یکم اسفند 1399
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ــران  ــیار نگ ــا بس ــه اروپ ــور از اتحادی ــن کش ــروج ای ــر خ ــس از تاثی ــاورزان انگلی  کش
ــا  ــای م ــر پ ــر ب ــا غــل و زنجی ــه اروپ ــر انگلیــس گفــت: اتحادی ــا نخســت وزی هســتند ام

ــت. ــد داش ــادی خواهن ــای زی ــت ه ــاورزان فرص ــن کش ــس از ای ــود و پ ــته ب بس

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از الجزیــره، کشــاورزان انگلیســی از تاثیــر برگزیــت یــا خــروج انگلیــس 
از اتحادیــه اروپــا بســیار نگراننــد و مــی گوینــد منافــع شــان تحــت تاثیــر جــدی قــرار گرفتــه اســت.

کشــاورزان انگلیــس مــی گوینــد صــادرات محصــوالت آنهــا بــه 90 درصــد کشــورهای اروپایــی انجــام 
ــد. ــازار صادراتــی خــود را از دســت داده ان می شــد و اکنــون ب

آنهــا بــه آینــده کشــاورزی ایــن کشــور خــوش بیــن نیســتند و معتقدنــد هنــوز ابهامــات زیــادی وجــود 
دارد و همــه  چیــز شــفاف نیســت.

»دیویــد اکســورد« از اتحادیــه ملــی کشــاورزان انگلیــس هــم بــا تاییــد مشــکات بخــش کشــاورزی این 
کشــور گفــت: واردات ارزان از بســیاری کشــورها از جملــه اســترالیا باعــث شــده محصــول کشــاورزان در 

دستشــان بمانــد و ضــرر کننــد.

امــا بوریــس جانســون نخســت وزیــر انگلیــس در تلویزیــون رســمی ایــن کشــور بــه همــه کشــاورزان 
قــول همــکاری داد و اتحادیــه اروپــا را ماننــد غــل و زنجیــری توصیــف کــرد کــه تابحــال بــه پــای مــردم 

انگلیــس بســته شــده و مانــع از رشــد آنهــا بــود.

وی تاکیــد کــرد کــه خــروج از اتحادیــه اروپــا فرصــت هــای زیــادی را بــرای بخــش کشــاورزی انگلیــس 
فراهــم خواهــد کــرد.

ــه  ــی از جمل ــای حمایت ــم از برخــی کمــک ه ــس ه ــط زیســت انگلی ــر محی »جــورج اوســتیک« وزی
جلوگیــری از خســارت هــای ســیل خبــر داد و اعــام کــرد کــه حمایــت هایــی بــرای افزایــش تولیــد و 

توســعه پایــدار انجــام خواهــد شــد.

در پــی یــک همه پرســی در ســال 2016 بــرای خــروج از اتحادیــه اروپــا، دولــت بریتانیــا اعــام کــرد 
در 29 مــارس 2017 رویــه رســمی بــرای خــروج را آغــاز خواهــد کــرد. در نهایــت بریتانیــا روز جمعــه 31 

ژانویــه ســال 2020 میــادی ســاعت 11 شــب بــه وقــت محلــی از اتحادیــه اروپــا جــدا شــد.

تبعات خروج از اتحادیه اروپا 

و نگرانی کشاورزان انگلیس 
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ــاس  ــر اس ــود: ب ــده ب ــا آم در خبره
جلســه اخیــر کارگــروه تنظیــم بــازار، 

ــا در  ــن تنه ــش از ای ــا پی ــه ت ــوز ک واردات م
ــر  ــکان پذی ــی ام ــیب درخت ــادرات س ــورت ص ص
ــود، اکنــون در ازای صــادرات ســایر محصــوالت  ب
جهــاد  وزارت  ســوی  از  اباغــی  کشــاورزی 

ــت. ــام اس ــل انج ــز قاب ــاورزی نی کش

در مصوبــه تنظیــم بــازار همچنیــن آمــده اســت کــه بــا 
ــل  ــا از مح ــخاص و ی ــی و اش ــا ارز متقاض ــوز ب واردات م

ســایر ارزهــای مجــاز )ارز غیــر( موافقــت شــده اســت.

صادرات شیر خشک شتر

در خبرهــا آمــده بــود: کارگــروه تنظیــم بــازار، بــا توجــه 
بــه کاهــش مصــرف شــیر و لبنیــات در کشــور و از طرفــی 
افزایــش تولیــد کــره و متاثــر از آن افزایــش تولیــد شــیر 
خشــک، صــادرات شیرخشــک بــا اخــذ عــوارض صادراتــی 

را آزاد کــرد.

ــی اســت کــه طبــق  طبــق ایــن گــزارش، ایــن در حال
ــور  ــک در کش ــیر خش ــن ش ــزار ت ــه 15 ه ــا، ماهان آماره
تولیــد و و اکنــون حــدود 55 هــزار تــن شــیر خشــک مازاد 
ــوز  ــا مج ــه، تنه ــن مصوب ــه ای ــود دارد ک ــور وج در کش
صــادرات 12 هــزار تــن آن را صــادر کــرده اســت! در عیــن 
حــال، وقتــی بــه متــن مصوبــه تنظیــم بــازار دقــت کــردم، 
ــتر  ــک ش ــیر خش ــادرات ش ــت ص ــع ممنوعی ــا از رف تنه

ــه میــان آورده. بخوانیــد: ســخن ب

ــع  ــعه صنای ــت توس ــت معاون ــه درخواس ــه ب ــا توج ب
تبدیلــی و کســب و کارهــای کشــاورزی وزارت جهــاد 
کشــاورزی )نامــه شــماره 6991/500/99 مــورخ 125/99( 
در خصــوص رفــع ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک 
ــد وفــق نامــه شــماره 135071 مــورخ  شــتر مقــرر گردی
21/11/99 ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت وزارت 

جهــاد کشــاورزی نســبت بــه رفــع 
ــد. ــدام کن ــوارض اق ــع ع ــا وض ــت ب ممنوعی

امــا آنچــه بیشــتر در ایــن خبــر جلــب توجــه مــی کــرد؛ 
موضــوع کاهــش مصــرف شــیر و لبنیــات در کشــور اســت، 
کاالیــی کــه یــادم هســت ســال هــا، شــرکت هایــی ماننــد 
ــترده و  ــازی گس ــگ س ــرف آن فرهن ــرای مص ــگاه« ب »پ
مســئوالنه مــی کردنــد و خــوب هــم جــواب داد چــرا کــه 
ــیر در  ــی ش ــای طوالن ــف ه ــای ص ــال ه ــذِر س ــس از گ پ
ــن  ــدارس، ای ــیر م ــر ش ــرح ابت ــی و ط ــای نایلون ــه ه کیس
ــر  ــه عنــوان یــک مــاده پروتئینــی نوشــیدنی پُ محصــول ب
ارزش، بــه خوبــی در ســبد خانــوار جــا بــاز کــرد، امــا اکنون، 
بطــری هــای شــیر موجــود در قفســه ســوپرمارکت هــا روز 
ــر  ــه ه ــی ک ــا جای ــد ت ــی یابن ــت م ــش قیم ــه روز افزای ب
بطــری از یــک برنــد شــیر بــه قیمــت 10 هــزار تومــان بــه 

ــروش مــی رســد! ف

توزیع مناسب خرما در ماه رمضان

همچنیــن در خبرهــا آمــده بــود: ایــن ســتاد در جلســه 
اخیــر خــود مقــرر کــرد کــه خرماهــای تولیــدی و انباشــته 
ــا قیمــت و کیفیــت مناســب در  شــده در ســردخانه هــا، ب
مــاه رمضــان در میادیــن میــوه و تره بــار شــهرداری تهــران 

ــع شــود. ــردم توزی ــان م ــره ای می و فروشــگاه های زنجی

در مصوبه تنظیم بازار در این ارتباط آمده است: 

ــن  ــت ای ــا و انباش ــول خرم ــد محص ــه تولی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــور عرض ــه منظ ــد ب ــرر گردی ــردخانه ها مق ــول در س محص
خرمــا بــا قیمــت و کیفیت مناســب در ایــام ماه مبــارک رمضان 
مراتــب همــکاری در جــذب و تخصیــص کاالهــا بــا محوریــت 
مدیــر پــروژه تعیین شــده و بــا همکاری ســازمان میادیــن میوه 
و تره بــار شــهرداری تهــران، فروشــگاه های زنجیــره ای ســازمان 
صنعــت معــدن و تجــارت اســتان هــا و اتــاق اصنــاف در شــبکه 

گســترده بــا قیمــت مناســب توزیــع گــردد.

سیاوش انصاری

در خبرها آمده بود ...

 می توان امیدوار بود کمی               ارزان شود
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در خبرها آمده بود ...

 می توان امیدوار بود کمی               ارزان شود

ــی در  ــه کانادای ــزای تراریخت ــه کل ــت دان قیم
ــه  ــزا رو ب ــم و کل ــن پال ــال روغ ــه دنب ــه،  ب فرانس

ــذارد. ــود گ رک

ــئول و  ــر، مس ــان کوردی ــارات نات ــه اظه ــتناد ب ــا اس ب
تحلیــل گــر بــازار در شــرکت اگریتــال، 5درصداز صــادرات 
روغــن پالــم در مــاه ژانویــه گذشــته کاهــش یافتــه اســت. 
ــه واردات  ــه دلیــل افزایــش تعرف ایــن کاهــش صــادرات ب

ایــن محصــول در هنــد مــی باشــد.

هــم چنیــن قیمــت کانــوال پــس از رســیدن بــه باالترین 
ســطح رشــد خــود در13ســال گذشــته، در حــال ســقوط 
اســت،امادر مــورد دانــه هــای ســویا، در شــیکاگو، صــادرات 

ســیر صعــودی را طــی مــی کنــد.

ایــن کاهــش صــادرات، نتیجــه کاهــش تقاضــای چیــن 
مــی باشــد.

بایــد اضافــه کــرد، کلــزا در یورونکســت، از75.435 یــورو 
در مــاه اردی بهشــت گذشــته بــه25.398 یــورو در مــرداد 

گذشــته کاهــش یافتــه اســت.

ــه  ــاری GMO، ب ــام اختص ــا ن ــراژن(، ب ــه )ت تراریخت
محصولــی گفتــه مــی شــود کــه ارگانیســم)ژنوم )آن 
ــت  ــات مثب ــا صف ــکل داده ت ــر ش ــده و تغیی ــاح ش اص

ــردد. ــزوده گ ــه آن اف ــدی ب جدی

ــی  ــازار الکترونیک ــه Euronext، ب ــت ک ــی اس گفتن
ــاختمان  ــه س ــد ک ــی باش ــا م ــادار اروپ ــورس اوراق به ب

ــرار دارد. ــد ق ــتردام هلن ــهر آمس ــزی آن در ش مرک

تهیه و ترجمه: فریبا مسعودی

خبرنگار مقیم فرانسه - پاریس  

 

                                    روند کاهش قیمت دانه کلزا در فرانسهروند کاهش قیمت دانه کلزا در فرانسه

            قیمت کلزا در فرانسه:قیمت کلزا در فرانسه:
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  گسترش بازارهای صادراتی محصوالتگسترش بازارهای صادراتی محصوالت
  کشاورزی؛ اولویت برنامه های کمک بهکشاورزی؛ اولویت برنامه های کمک به

مقابله مقابله با کووید با کووید 1919

وزیر کشاورزی ایاالت متحده:

ــر  ــاک، وزی ــام ویلس ــرز؛ ت ــل از رویت ــه نق ــان )کاج( ب ــده جه ــاورزی آین ــزارش کش ــه گ   ب
کشــاورزی تــازه تأییــد شــده کابینــه جــو بایــدن، روز پنجشــنبه )دیــروز، 25 فوریــه( گفــت: 
وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده بــه دنبــال افزایــش حمایــت هــای مقابلــه بــا بیمــاری همــه 
ــاالت  ــی ای ــع مناطــق روســتایی آمریکاســت و گســترش بازارهــای صادرات ــا از منب ــر کرون گی

ــرار خواهــد داد. ــر خــود – یعنــی چیــن - در اولویــت ق ــر از مشــتری برت متحــده را فرات

ویلســاک طــی تمــاس کنفرانســی بــا رســانه هــا گفــت کــه ادامــه ترمیــم و جبــران آســیب 
هــای ویــروس کرونــا، رشــد فرصــت هــای تجــاری ایــاالت متحــده و مبــارزه بــا تغییــرات آب و 

هوایــی از جملــه اولویــت هــای اصلــی وزارتخانــه متبــوع وی اســت.

گفتنــی اســت کــه ســنای آمریــکا، در ایــن هفتــه »ویلســاک« را بــه عنــوان وزیــر کشــاورزی 
ایــاالت متحــده آمریــکا تأییــد کــرد و حــاال او بــر حــدود 100 هــزار کارمند مســئول محصوالت 
غذایــی، بیمــه محصــوالت کشــاورزی، حفاظــت از زمیــن و ســایر مأموریــت هــا نظــارت مــی 

. کند

ــی  ــکاUSDA، در حــال بررســی برنامــه کمــک غذای ــزاک گفــت: وزارت کشــاورزی آمری  ویل
ــه  ــروس؛ Coronavirus Food Assistance Program)CFAP( و برنام ــا وی ــاری کرون ــا بیم ــه ب مقابل
بســته غــذا از کشــاورزان بــه خانــواده هــا اســت کــه توســط دولــت ترامــپ اجــرا شــده اســت و 

بــه دنبــال شــائبه توزیــع ناعادالنــه ایــن کمــک هــا و انتقــادات از آن صــورت مــی گیــرد.

ایــن وزارتخانــه همچنــان کــه در حــال بررســی ایــن برنامــه هاســت ، برنامــه هــای بعــدی 
پرداخــت نقــدی بــه کشــاورزان درگیــر را تحــت برنامهCFAPمــی پذیــرد.
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ویلســاک گفــت: مــا مــی خواهیــم ایــن کار را بــه روش صحیــح انجــام دهیــم و اطمینــان 
حاصــل کنیــم کــه توزیــع عادالنــه ای را بــر اســاس نــوع کاال، میــزان نیــاز ، مناطــق مــورد نظــر 

و حجــم عملیــات ارائــه داده ایــم.

از زمــان اعــامCFAPدر آوریــل 2020، وزارت کشــاورزی آمریکابیــش از 23.79 میلیــارد دالر 
از طریــق ایــن برنامــه بــه کشــاورزان و دامــداران ارســال و بیــش از 4 میلیــارد دالر بــرای خریــد 

مــواد غذایــی و ذخیــره در ســردخانه هــا و انبارهــای ویــژه در سراســر کشــور هزینــه کــرد.

ویلســاک همچنیــن بــر لــزوم گســترش بازارهــای خــارج از کشــور بــرای کاالهــای ایــاالت 
متحــده، فراتــر از مشــتری اصلــی یعنــی کشــور چیــن، پــس از کبــودِی زد و خــورد و جنــگ 
تجــاری دو ســاله کــه بازارهــای محصــوالت کشــاورزی آمریــکا را لگدمــال و اقتصــاد کشــاورزی 

ایــن کشــور را تحــت فشــار قــرار داد، تأکیــد کــرد.

ویلســاک گفــت: بــه نظــر مــی رســد چیــن، بــه مســئولیت هــای خــود در چارچــوب معاملــه 
ــرای گســترش روزافــزون واردات محصــوالت  ــاز 1 کــه شــامل وعــده هــای پکــن ب تجــاری ف

کشــاورزی ایــاالت متحــده اســت، عمــل مــی کنــد.

بــا ایــن حــال، بــر اســاس داده هــایUSDA، صــادرات محصــوالت کشــاورزی ایــاالت متحــده 
بــه چیــن در ســال 2020 فقــط 28.75 میلیــارد دالر بــوده کــه کمتــر از هــدف 36.5 میلیــارد 

دالر در ســال اســت.

وی گفت: مهم است که کشاورزی آمریکا چندین فرصت بازار داشته باشد.

ــور ســابق،  ــن تحــت ریاســت رئیــس جمه ــش از ای ــرس، ویلســاک، پی ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــه  ــرد. وی رابط ــی ک ــت م ــاالت متحــده )USDA( را هدای ــا ، وزارت کشــاورزی ای ــاراک اوبام ب
طوالنــی بــا بایــدن دارد و در طــول مبــارزات انتخاباتــی او، بــه عنــوان مشــاور قابــل اعتمــاد، در 

زمینــه مســائل روســتایی خدمــت مــی کــرد.

 

تهیه و ترجمه:

 مسعود انصاری
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به دلیل ویروس کرونا؛به دلیل ویروس کرونا؛

  برگزاری نمایشگاه کشاورزی برگزاری نمایشگاه کشاورزی 20212021

فرانسه - پاریس لغو و به سال آینده موکول شدفرانسه - پاریس لغو و به سال آینده موکول شد

بــه دلیل بحــران ویــروس کرونــا، نمایشــگاه 
کشــاورزی فرانســه 2021 کــه قــرار بــود از 27 
ــگاه  ــارک نمایش ــارس در پ ــا 7 م ــه ت فوری

ورســای پاریــس برگــزار شــود، لغــو شــد.

 ایــن نمایشــگاه بیــن المللــی کشــاورزی بــه ســال 
2022 موکــول مــی گــردد امــا دیگــر در پــارک 
ــزار  ــای برگ ــورت ورس ــس در پ ــای پاری ــگاه ه نمایش

نمــی شــود.

ژان لــوک پولــن  )Jean-Luc Poulain (، معاون زراعت 
ــه  )CENECA(، در  ــاورزی فرانس ــه وزارت کش و تغذی
یــک بیانیــه مطبوعاتــی تصریــح کــرد: مــا از ایــن بابت 
ناراحــت هســتیم امــا واقعیــت همــه گیــری ویــروس 
ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــده گرف ــوان نادی ــا را نمی ت کرون
ــال  ــود را در قب ــای خ ــئولیت ه ــد مس ــه بای ــه هم ک
غرفــه داران، موسســات، تیــم هــا و بازدیدکننــدگان بر 
عهــده بگیریــم. مــا بیشــتر نگــران ســامتی یکدیگــر 
هســتیم تــا اینکــه بــه یــک ماجراجویــی دســت بزنیم 

کــه منجــر بــه ناامیــدی شــود.

والــری لــو روی )Valérie Le Roy ( ، مدیــر ایــن 
نمایشــگاه نیــز بــه نوبــه خــود گفــت: فوریــه امســال، 
نمایشــگاه کشــاورزی فرانســه مــی توانســت برجســته 
تــر و شــکفته تــر شــود زیرا 50 ســالگی را پشــت ســر 
مــی گــذارد، امــا متأســفانه مــا نمــی توانیــم آن را بــه 

شــکل معمــول هــر ســاله برگــزار کنیــم.

وی تاکیــد کــرد: بــرای جبــران ایــن فقــدان، همــه 
ــان  ــزار بی ــا اب ــم ت ــی گیری ــه کار م ــاش خــود را ب ت
متناســب بــا وظیفــه خــود را در راســتای ایــن بخــش 
کــه بــرای زندگــی روزمــره مــا بســیار ضــروری اســت 

پیــدا کنیــم.

وی افــزود: علــی رغــم لغــو و بــه تعویــق انداختــن 

نمایشــگاه کشــاورزی 2021، وزارت کشــاورزی و تغذیــه 
)CENECA( برگــزار کننــدگان مشــترک ایــن نمایشــگاه 
تصمیــم گرفتنــد کــه مســابقات کیفــی و کمــی 
محصــوالت را تحــت شــرایطی کــه بــه زودی مشــخص 
خواهــد شــد، حفــظ کننــد، امــا بخــش مســابقات 

ــود. ــی ش ــول م ــال 2022 موک ــه س ــات ب حیوان

الزم بــه یــادآوری اســت کــه نمایشــگاه ســاالنه 
ــه  ــت ک ــی اس ــی از رویدادهای ــس یک ــاورزی پاری کش
نمی تــوان آن را بــه لحــاظ بزرگــی و دســتاوردهای 
ــده  ــداران نادی ــاورزان ودام ــرای کش ــز ب ــت آمی موفقی
ــد  ــزار بازدی ــل 633ه ــاله، حداق ــر س ــرا ه ــت، زی گرف
کننــده، 1000 غرفــه و 37 هــزار و 950 متخصــص 
ــای  ــا دنی ــد، ت ــی کنن ــرکت م ــگاه ش ــن نمایش در ای

کشــاورزی را کشــف کننــد.

هــم چنیــن طــی مطالعــات بــه دســت آمــده، 
نمایشــگاه کشــاورزی پاریــس در 4 موضــوع کشــاورزی 

ــت دارد: ــی فعالی ــن الملل ــی و بی ــورت جهان ــه ص ب

دام و بخش های آن  -1

محصوالت گیاهی  -2

ــی از  ــر محصوالت ــوه و ســبزی )مشــتمل ب می  -3
خــارج از فرانســه(

خدمات و مشاغل کشاورزی  -4

 Parc des ــاورزی در ــگاه کش ــال 2022 از نمایش در س
ــد. ــدار کنی Expos de Paris Porte de Versailles دی

تهیه و ترجمه: فریبا مسعودی

خبرنگار مقیم فرانسه - پاریس  
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بنــا بــه یــک پژوهــش جدیــد دربــاره تغییــرات اقلیمــی، رطوبــت هــوای 
ــد  ــش خواه ــرات کاه ــن تغیی ــر ای ــر اث ــان ب ــام جه ــاً تم ــهرها در تقریب ش
یافــت. دانشــمندان مــی گوینــد مســئوالن شــهری بــرای مقابلــه بــا افزایش 

دمــا بایــد فضــای ســبز شــهری و درختــکاری را افزایــش دهنــد.

 گروهــی از دانشــمندان مشــغول بــه کار در دانشــگاه های ایــاالت متحــده در مقالــه ای 
کــه بــه تازگــی در مجلــه »نیچــر« منتشــر شــده اســت، بــه مدل پــردازی آب و هــوای 

مناطــق شــهری در پــی تغییــرات اقلیمــی می پردازنــد.

نویســندگان مقالــه دربــاره تأثیــر تغییــرات اقلیمــی بــر آب و هوای شــهرها می نویســند: 
»مــا دریافتیــم کــه بــه شــکلی تقریبــاً جهانــی، رطوبــت نســبی هــوا در شــهرها تــا پایــان 

قــرن کاهــش خواهــد یافت«.

ــه افزایــش  ــر اثــر گرمایــش جهانــی رو ب ــر اســاس ایــن پژوهــش، دمــای شــهرها ب ب
ــدن  ــر ب خواهــد رفــت و در ســایه کاهــش رطوبــت، فشــار ناشــی از افزایــش حــرارت ب

ــت. ــد یاف ــش خواه ــان ها افزای انس

دانشــمندان می گوینــد کــه مســئوالن شــهری در سرتاســر جهــان باید در زیرســاخت ها 
ســرمایه گذاری کننــد و بــا افزایــش فضــای ســبز و درختــکاری، بــه آزادشــدن آب در جــو 

و کاهــش حــرارت آن یاری برســانند.

شــهرها، بنــا بــه ایــن مقالــه، تنهــا ســه درصــد ســطح ســیاره را می پوشــانند امــا بیــش 
از 50 درصــد جمعیــت جهــان در شــهرها زندگــی می کننــد و ایــن میــزان تــا 2050 بــه 

70 درصــد خواهد رســید.

تغییرات اقلیمی این بارتغییرات اقلیمی این بار

رطوبت هوا را نشانه رفته استرطوبت هوا را نشانه رفته است  
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دمــای مناطــق شــهری از دمــای مناطــق روســتایی و نیــز مناطــق طبیعــی بیشــتر 
اســت و ایــن اختــاف بــه 5 درجــه ســانتیگراد می رســد. ســازه های بتنــی و آســفالت 
حــرارت بیشــتری بــه خــود جــذب می کننــد و کاهــش پوشــش درختــان در شــهرها 

ــد. ــه افزایــش حــرارت دامــن می زن ب

در مــاه مــه گذشــته، پژوهشــی نگران کننــده نشــان داد کــه اگــر جلــوی گرمایــش 
جهانــی گرفتــه نشــود، جهــان بــرای نزدیــک بــه ســه میلیــارد نفــر غیــر قابــل زندگــی 
خواهــد شــد. نویســندگان ایــن تحقیــق پیش بینــی کــرده انــد کــه احتمــاال  تــا ســال 
2070، اغلــب جمعیــت جهــان در شــرایطی زندگــی خواهنــد کــرد کــه در آن دمــای 

هــوا بــرای زندگــی انســان مطلــوب نخواهــد بــود.

براســاس ایــن مطالعــه، هــوای بــه شــدت گــرم و شــرایط طاقت فرســای آب و هوایــی 
اکنــون فقــط در کمتــر از یــک درصــد ســطح کــره زمیــن و غالبــا در صحــرای بــزرگ 
آفریقــا قابــل مشــاهده اســت، امــا تــا ســال 2070  ایــن شــرایط ممکــن اســت تــا 19 
درصــد ســطح کــره زمیــن را فراگیــرد. ایــن وضعیــت شــامل بخــش عمــده ای از شــمال 
آفریقــا، خاورمیانــه، شــمال آمریــکای جنوبــی، جنــوب آســیا  و بخش هایــی از اســترالیا 

خواهــد شــد.

ــا در  ــن رده ه ــا دومی ــتین ی ــه نخس ــادی ب ــال 2020 می ــف س ــای مختل ماه ه
ــه،  ــه، م ــدند: ژانوی ــدل ش ــورد ب ــت رک ــان ثب ــده از زم ــای ثبت ش ــن ماه ه گرم تری
ــل،  ــارس، آوری ــه،  م ــد و فوری ــده بودن ــورد ثبت ش ــای رک ــن ماه ه ــپتامبر گرم تری س

ــورد. ــن در رک ــم دومی ــر ه ــه، اوت و نوامب ژوئی

ژوئیــه ســال گذشــته گرمــا در خاورمیانــه رکــورد زد. دمــای هــوا در بغــداد بــه 51.8 
ــا 51  ــراق ب ــود ســال 2015 در پایتخــت ع ــب رک ــن ترتی ــه ای درجــه ســانتیگراد و ب
ــی اســت کــه در 120 ســال  ــن درجــه دمای ــن باالتری درجــه ســانتیگراد شکســت. ای
گذشــته در ایــن شــهر اندازه گیــری شــده اســت.   در دمشــق بــا 46 درجــه ســانتیگراد 
باالتریــن درجــه دمــای هــوا در 120 ســال گذشــته بــه ثبــت رســید. بیــروت هــم بــا 
ــال  ــرداد س ــز م ــران نی ــتان ای ــتان خوزس ــورد زد. در اس ــانتیگراد رک ــه س 45.4 درج
جــاری دمــا در بیــش از 18 شهرســتان اســتان بــه 50 درجــه و در شــش شهرســتان 

اســتان بــه بــاالی 50 درجــه رســید.
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بحــران اقلیمــی در ســال 2020 هــم ادامــه یافــت. ســال 2020 رکــورد 
داغ تریــن ســال در تاریــخ دمــای ثبت شــده جهــان، بیشــترین 
ــداد  ــترین تع ــمالگان و بیش ــترده در ش ــوزی های گس ــداد آتش س تع
طوفان هــای اســتوایی در اقیانــوس اطلــس )رکــورد 29 مــوردی( را بــه 

ــت آورد. دس

 تغییر دما در سال های 1884 تا 2019

طــی ســالی کــه گذشــت بــه دلیــل تعطیلی هــای ناشــی از شــیوع کرونــا میــزان 
ــن  ــید کرب ــا دی اکس ــت ام ــش یاف ــد کاه ــیلی 7 درص ــوخت های فس ــرف س مص
همچنــان در جــو زمیــن انباشــته شــد و از ایــن نظــر هــم رکــورد جدیــدی ثبــت 

شــد.

دمــای متوســط ســطح زمیــن در ســال گذشــته  1.25 درجــه ســانتیگراد بیــش 
از دوره پیــش از صنعتــی شــدن جهــان )1850-1900( بــود. دمــای جهــان روزبــه 
ــرای  ــری ب ــران ناپذی ــب جب ــور از آن عواق ــه 1.5 درجــه ســانتیگراد کــه عب روز ب

کــره زمیــن خواهــد داشــت نزدیــک می شــود.

دمــای هــوای جهــان در ســال 2020 تنهــا بــا ســال 2016 برابــری می کنــد. در 
آن ســال پدیــده آب و هوایــی »ال نینــو« ســبب افزایــش دمــای جهــان شــد.

ــخ  ــده در تاری ــت ش ــال های ثب ــن س ــی داغ تری ــته همگ ــال گذش ــش س  ش
ــا  ــد. ســال گذشــته همچنیــن گرم تریــن ســال  ب ثبت شــده دمــای جهــان بوده ان
1.6 درجــه ســانتیگراد باالتــر از دمــای متوســط دراز مــدت در اروپــا بــوده اســت. 

  20202020، رکورد دار بحران، رکورد دار بحران گرمای  گرمای هواهوا
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موج گرمای شدید در اروپا از اواخر ژوئیه آغاز و تا اوایل اوت ادامه یافت.

ــال  ــای شــدیدی را در س ــژه متوســط دم ــز بوی ــیبری نی ــمالگان و شــمال س ش
2020 تجربــه کردنــد. دمــای ایــن منطقــه 3 درجــه ســانتیگراد بیــش از متوســط 
همیشــگی بــود و در برخــی از نقــاط تــا 6 درجــه بیــش از متوســط معمــول ثبــت 
شــد. دلیــل ایــن افزایــش دمــا، آتش ســوزی هــای گســترده بــود کــه بدنبــال آن 

244 میلیــون تــن گاز دی اکســیدکربن بــه مــدار شــمالگان وارد شــد.

ــد  ــان می ده ــال 2020 نش ــتثنایی و داغ س ــای اس ــد دم ــمندان می گوین دانش
ــدام  ــد هرچــه ســریع تر اق ــدارد و بای ــرای از دســت دادن ن ــی ب ــان فرصت ــه جه ک

کنــد.

ــری  ــان دیگ ــر زم ــال 2020 از ه ــن در س ــو زمی ــیدکربن در ج ــطح دی اکس س
ــم  ــا ه ــروس کرون ــل شــیوع وی ــه دلی ــی مشــاغل و شــهرها ب ــود، تعطیل بیشــتر ب
مانــع تجمــع گاز دی اکســیدکربن در جــو نشــد، پژوهشــگران می گوینــد تــا زمانــی 
ــه صفــر نرســد انباشــته شــدن ایــن گاز  ــه ای ب کــه ســطح انتشــار گازهــای گلخان
در اتمســفر ادامــه یافتــه و ایــن خــود محرکــی اســت بــرای تغییــرات آب وهوایــی.

 

انتظــار مــی رود در ســال آینــده انباشــت گاز دی اکســید کربــن همچنــان ادامــه 
یافتــه و رکــورد جدیــدی را ثبــت کنــد.

ــه  ــی ب ــرات اقلیم ــت تغیی ــر وضعی ــد اگ ــان می ده ــگران  نش ــات پژوهش تحقیق
ــا اواخــر قــرن بیســت و یکــم برخــی از نقــاط کــره  ــد، ت همیــن منــوال ادامــه یاب

ــد شــد. ــای بســیار شــدید مواجــه خواهن ــا گرم ــن ب زمی

بــه گفتــه دانشــمندان اگــر جلــوی گرمایــش جهانــی گرفتــه نشــود، جهــان بــرای 
نزدیــک بــه ســه میلیــارد نفــر غیــر قابــل زندگــی خواهــد شــد.
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ذرات میکروپاســتیک در »جفــت جنیــن« )placenta( در رحــم مــادران بــاردار بــرای 
ــن ذرات »بســیار  ــار مشــاهده شــد. پژوهشــگران می گوینــد مشــاهده ای نخســتین ب

ــت. ــده« اس نگران کنن

 Environment( »گروهــی از پژوهشــگران در مقالــه ای کــه در ژورنــال »محیــط زیســت بین الملــل 
ــار ذرات میکروپاســتیک را در  ــرای نخســتین ب ــه ب ــد، می نویســند ک International( منتشــر کردن

جفــت جنیــن انســانی کشــف کــرده انــد.

ذرات میکروپاســتیک از پنــج میلی متــر کوچک تــر هســتند و بــه خاطــر تجزیــه مــواد و اشــیاء 
پاســتیکی در محیــط زیســت آزاد می شــوند. گاه میکروپاســتیک ها نیــز در جریــان تولیــد 

ــوند. ــد می ش ــه دســت انســان تولی ــی ب محصــوالت غذای

ــواع  ــر از ان ــیاری دیگ ــامیدنی، و بس ــی، آب آش ــک دریای ــی، نم ــای دریای ــه در غذاه ــرای نمون ب
ــت. ــده اس ــاهده ش ــتیک مش ــی میکروپاس ــوالت غذای محص

میکروپاســتیک ها می تواننــد از محیــط زیســت وارد بــدن جانــوران زنــده از جملــه پســتانداران 
. ند شو

پژوهشــگران در ایــن بررســی جفــت جنین هــای شــش مــادر بــاردار را بررســی کــرده انــد و در 
چهــار مــورد آنهــا 12 ذره میکروپاســتیک کشــف کردنــد. البتــه تنهــا چهــار درصــد از هــر جفــت 

جنیــن بررســی شــده بــود.

بــه نوشــته آنهــا، تمــام ایــن ذرات میکروپاســتیک رنــگ دار بودنــد،  عمومــاً سایزشــان 10 میکرون 
ــی و  ــوازم آرایش ــن، ل ــگ، الک ناخ ــب، رن ــون چس ــی همچ ــود و در محصوالت ــر( ب )0.01 میلی مت

ــد. ــه کار می رون ــا وســایل پلیمــری ب بهداشــتی، پوشــش های پاســتیکی ی

  جنین ها نیز از ذرات پالستیکجنین ها نیز از ذرات پالستیک
رها در طبیعت در امان نیستندرها در طبیعت در امان نیستند
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ــد در  ــی می توانن ــه راحت ــرون ــــ ب ــن ســایز کوچــک ــــ 10 میک ــا ای ــی ب ذرات
ــوند. ــا ش ــون جابه ج ــان خ جری

ــد  ــتیک ها می توان ــن میکروپاس ــور ای ــه حض ــد ک ــدار می دهن ــان هش متخصص
بــرای ســامتی جنیــن خطرآفریــن باشــد و میــزان رشــد جنیــن را کاهــش دهــد، 
یــا سیســتم ایمنــی جنیــن را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، یــا بــه دلیــل برخــی مــواد 
ــا می نویســند  ــرای انســان مشــکل زا شــود. آنه ــدت ب ــا، در درازم شــیمیایی در آنه

ــده« اســت. ــن مســأله »بســیار نگران کنن ای

ــه  ــی پاســتیک در انتهــای قــرن بیســتم ب ــه، تولیــد جهان ــر اســاس ایــن مقال ب
ــته بندی های  ــد آن در بس ــه 40 درص ــود ک ــیده ب ــال رس ــن در س ــون ت 320 میلی
ــد  ــتیکی. تولی ــه پاس ــی زبال ــع اصل ــی منب ــت؛ یعن ــه کار رف ــرف ب ــار مص یک ب

ــود. ــن ب ــون ت ــر 58 میلی ــی براب ــه تنهای ــا در 2014 ب ــتیک در اروپ پاس

ــای  ــژه در دری ــه وی اکنــون اغلــب وســعت کــف دریاهــا در سرتاســر جهــان، و ب
مدیترانــه از پاســتیک پوشــیده شــده اســت و ایــن زباله هــا بــه شــکل های 

ــند. ــکی می رس ــه خش ــی ب مختلف

حتــی در نــوک قلــه اورســت،  بلندتریــن کــوه جهــان نیــز آلودگی میکروپاســتیک 
ــس  ــا نف ــی ب ــی و حت ــوالت غذای ــرف محص ــا مص ــز ب ــا نی ــت. م ــده اس ــت ش روی

ــم. ــان می کنی ــدن خودم ــتیک وارد ب ــیدن ذرات میکروپاس کش

 Break( »ســازمان حامــی محیــط زیســت »از شــر پاســتیک خــاص شــو
ــوال  ــوکا ک ــه ک ــرد ک ــام ک ــی اع ــاری در گزارش ــاه ج ــل م Free From Plastic( اوای
بزرگ تریــن آالینــده پاســتیکی جهــان اســت و پــس از آن نســتل و پپســی قــرار 

ــد. دارن

ــا را در  ــواحل دنی ــد س ــرل 40 درص ــه کنت ــور ک ــران 14 کش ــش س ــدی پی چن
اختیــار دارنــد، توافقنامــه ای امضــا کردنــد کــه بــه موجــب آن در 10 ســال آینــده 
ورود زبالــه پاســتیکی بــه دریاهــا و اقیانوس هــا را متوقــف کننــد. اســترالیا، کانــادا، 
ــروژ،  ــا، ن ــا، مکزیــک، نامیبی ــن، کنی ــزی، جامائیــکا، ژاپ ــا، اندون شــیلی، فیجــی، غن

پاالئــو و پرتغــال امضاکننــدگان ایــن توافــق هســتند.
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ــزی از صبــح پنج شــنبه  ــی واقــع در اندون ــوران بخــار داغ از آتشفشــان کــوه مراپ ف
هفتــم ژانویــه / 18 دی بــه وقــت محلــی آغــاز شــده اســت و صدهــا نفــر از ســاکنان 

ــد. ــی شــده ان ــز کوهســتان مراپ ــرک دامنه هــای حاصلخی ــه ت منطقــه ناچــار ب

 بدنبــال فــوران اولیــه آتشفشــان مراپــی چندیــن بــار دیگــر فوران هــای ســبکتری رخ داد و ابــری 
متشــکل از گاز و مــواد داغ بــاالی دهانــه آتشفشــان تشــکیل شــده اســت. 

ــاوا  ــره ج ــع در جزی ــگ واق ــه ماگان ــر را از منطق ــش از 500 نف ــون بی ــی تاکن ــای محل مقام ه
ــعاع 5  ــا ش ــر ت ــه خط ــد ک ــدار داده ان ــزی هش ــی اندون ــای اداره زمین  شناس ــد. مقام ه ــارج کرده ان خ

ــد. ــد می کن ــان را تهدی ــه آتشفش ــری دهان کیلومت

بــا افزایــش ســطح هشــدار در منطقــه، تمامــی فعالیت هــای توریســتی و معدنــکاری متوقــف شــده 
. ست ا

کوهســتان مراپــی نزدیــک بــه 3000 متــر ارتفــاع دارد  و در 30 کیلومتــری شــهر یوگیاکارتــا واقــع 
شــده اســت. نزدیــک بــه 250 هــزار نفــر در شــعاع 10 کیلومتــری آتشفشــان مراپــی ســاکن هســتند.

آتشفشــان خاکســتر و گاز داغ را بــه صــورت  ســتون هایی بــه ارتفــاع 6 کیلومتــر در آســمان ایجــاد 
کــرده اســت، امــا تاکنــون هیــچ تلفاتــی بــه همــراه نداشــته اســت. 

 

ــن  ــن یکــی از خطرناک تری ــان و همچنی ــن آتشفشــان های جه ــی یکــی از فعالتری آتشفشــان مراپ
آنهاســت.

ــد  ــان آذرآواری« تولی ــد »جری ــرای تولی ــت آن ب ــان قابلی ــن آتش فش ــودن ای ــاک ب ــل خطرن دلی
کنــد. کــه در حقیقــت جریانــی از گاز و خاکســتر داغ اســت کــه از کوهســتان بــا ســرعت زیــاد پاییــن 

ــل می کنــد. ــه خاکســتر تبدی ــا ب ــه کــرده و  ی ــز را جزغال ــر ســر راه خــود همــه چی ــد و ب می ای

آخریــن بــاری کــه مراپــی یــک فــوران بــزرگ داشــت بــه ســال 2010 بــاز می گــردد کــه طــی آن 
347 نفــر کشــته شــدند و 20 هــزار نفــر از روســتاییان منطقــه تخلیــه شــدند.

ــوس آرام  ــش« اقیان ــه آت ــزی  و در»حلق ــر اندون ــع الجزای ــر در مجم ــون نف ــش از 250 میلی بی
زندگــی می کننــد. ایــن منطقــه در معــرض خطــر زلزلــه و فــوران آتشفشــان قــرار داد. بیــش از 120 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــب تحــت نظــارت لرزه شناســان دولت ــه طــور مرت ــزی ب ــال در اندون آتشفشــان فع

مراپی» ساکنان اطراف خود را آواره کردمراپی» ساکنان اطراف خود را آواره کرد»»
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ذرت؛ بیشترین سهم واردات کاالی اساسی در 
11 ماه

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از گمــرک ایــران، 

ســخنگوی گمــرک گفــت: از ابتــدای ســال تــا پایــان بهمــن مــاه 
حــدود21.4 میلیــون تــن کاالی اساســی بــه ارزش ده میلیــارد و 
840 میلیــون دالر از گمــرکات کشــور ترخیــص شــدند کــه ذرت 
بــا بیــش از 9 میلیــون تــن و 42 درصــد، بیشــترین وزن واردات 

کاالی اساســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــار داشــت:  ــرک اظه ــی، ســخنگوی گم ــه لطیف ــید روح ال س
ــون  ــاه ســی میلی ــا ســی ام بهمــن م ــدای ســال 1399 ت از ابت
ــون  ــارد و 321 میلی ــه ارزش 34 میلی ــن کاال ب ــزار ت و 818 ه
دالر از گمــرکات کشــور ترخیــص شــده کــه 21 میلیــون و 377 
هــزار و 281 تــن بــه ارزش 10 میلیــارد و 839 میلیــون و 305 
هــزار و 901 دالر آن مربــوط بــه ترخیــص 25 گــروه کاالهــای 

اساســی اســت.

وی افــزود: ســهم واردات کاالی اساســی از کل واردات کشــور 
از لحــاظ وزنــی 69 درصــد و از لحــاظ ارزش 31.5 درصــد بــوده 

. ست ا
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خبــر داد و گفــت: قیمــت خریــد تضمینــی کلــزا 11 
ــال و  ــان و 4 ری ــزار و 419 توم ــان، ســویا 12 ه ــزار توم ه
آفتابگــردان 10 هــزار و 47 تومــان و 7 ریــال و گلرنــگ 10 

ــد. ــن ش ــال تعیی ــان و 5 ری ــزار و 115 توم ه

ــان و  ــک 6.690 توم ــرگ ســبز چــای درجــه ی قیمــت ب
بــرگ ســبز چــای درجــه دو 4.781 تومــان و 2 ریــال تعیین 
ــزا کــه توســط  ــی کل ــه ملــک زاده، قیمــت قبل شــد.به گفت

شــورای اقتصــاد تعییــن شــده بــود، 7.800 تومــان بــود.

ــد  ــت خری ــرای قیم ــا ب ــنهاد م ــرد: پیش ــه ک وی اضاف
تضمینــی کلــزا 13 هــزار و 500 تومــان و پیشــنهاد وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــرای قیمــت ایــن محصــول 12 هــزار و 
500 تومــان بــود کــه بــا توجــه بــه بحــث خریــد آن توســط 
کارخانجــات روغــن کشــی و تــوان ایــن کارخانجــات بــرای 
خریــد در نهایــت قیمــت 11 هــزار تومــان تصویــب شــد.

ایجاد تعاونی زنان؛ تبدیل خودمصرفی به اقتصاد 
کشاورزی 

ــا و  ــج تعاونی ه ــوزش و تروی ــر توســعه، آم ــرکل دفت مدی
ــا  ــران ب ــاون روســتایی ای تشــکل های ســازمان مرکــزی تع
ــت  ــد قابلی ــان می توانن ــای زن ــه تعاونی ه ــر اینک ــد ب تاکی
روســتا را بــه عملکــرد تبدیــل کننــد، تصریــح کــرد: زنــان 
ــاد  ــه اقتص ــتا را ب ــی روس ــود مصرف ــاد خ ــتایی اقتص روس

ــد. ــل می کنن ــاورزی تبدی کش

 بیــژن جهــان پنــاه مدیــرکل دفتــر توســعه، آمــوزش و 
ترویــج تعاونیهــا و تشــکل هــای ســازمان مرکــزی تعــاون 
ــتایی در  ــان روس ــی زن ــه داد: تعاون ــران ادام ــتایی ای روس
ــب آن  ــنامه و تصوی ــکل گیری اساس ــس از ش ــال 72 پ س
توســط هیئــت مدیــره ســازمان تعــاون روســتایی ایــران، از 
ســال 74 آغــاز بــه فعالیــت کــرده اســت. بــه گفتــه جهــان 
ــتایی در  ــان روس ــی زن ــر 345 تعاون ــال حاض ــاه، در ح پن
کشــور وجــود دارد کــه بیــش از 40 هــزار نفــر عضــو دارد.

تقویت صادرات کشاورزی با کاهش قیمت 
بنزین برای حمل و نقل هوایی 

 

ابتای انسانی بیماری فوق حاد پرندگان در 
روسیه 

  بــه گــزارش کاج پــرس، مبتــا شــدن 7 کارگــر یــک 
ــدگان  ــزای پرن ــه بیمــاری آنفلوآن مرغــداری در روســیه ب
ــه  ــوان ب ــد از حی ــن بیمــاری می توان ــی از اینکــه ای نگران

انســان منتقــل شــود را بیشــتر کــرده اســت.

ــوق  ــه ســازمان دامپزشــکی کشــور بیمــاری ف ــه گفت ب
ــون  ــته در 58 کان ــاه گذش ــد م ــی چن ــدگان ط ــاد پرن ح
ــه آن  ــدی ب ــای جدی ــته و کانون ه ــیوع داش در کشــور ش
اضافــه می شــود، ایــن ســازمان گفتــه اســت، یــک میلیــون 

و 400 هــزار قطعــه مــرغ مبتــا معــدوم شــده اســت.

ــاری ویروســی  ــه بیم ــد ک ــه می ش ــن گفت ــش از ای پی
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان امــکان انتقــال از حیــوان 

بــه انســان را نــدارد.

ســازمان  بــه  را  گــزارش خــود  روســیه  مقامــات 
ــه  ــران ب ــن کارگ ــه ای ــر اینک ــی ب ــی مبن بهداشــت جهان
ــد  ــداری گرفته ان ــاری را از مرغ ــن بیم ــاد ای ــال زی احتم
اعــام کرده انــد، در صورتــی کــه ســازمان بهداشــت 
جهانــی آن را تاییــد کنــد، اولیــن مــورد ابتــای انســان از 

ــد. ــد ش ــت خواه ــوان ثب حی

ــزارش داده درســال 2014 شــیوع  ــم گ ســی ان ان ه
ــداری  ــدگان در مرغ ــوق حــاد پرن ــزای ف بیمــاری آنفلوآن
 هــای آلمــان، هلنــد و انگلیــس خســارات زیــادی را وارد 

کــرد.

اصاح قیمت خرید تضمینی ؛ کلزا 11 
هزارتومان و سویا 12 هزار و 419 تومان 

صنفــی  نظــام  رئیــس  پــرس؛  کاج  گــزارش  بــه 
ــت  ــاح قیم ــور از اص ــی کش ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــه  ــای در جلس ــی و چ ــای روغن ــی دانه ه ــد تضمین خری
ــتراتژیک  ــوالت اس ــذاری محص ــت گ ــورای قیم ــوم ش س
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رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط 
ــه تبصــره  ــا تصویــب بنــد الحاقــی ب زیســت مجلــس، گفــت: ب
یــک الیحــه بودجــه ســال 1400قیمــت بنزیــن حمــل و نقــل 
هوایــی محصــوالت کشــاورزی از 6 هــزار تومــان بــه 600 تومــان 

ــد. ــدا می کن ــش پی کاه

ســیدجواد ســاداتی نژاد، بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
ــن پیــاز، 500 هــزار تــن  500 هــزار تــن ســیب، 400 هــزار ت
گوجــه فرنگــی مــازاد در کشــور وجــود دارد، ادامــه داد: بســیار 
ــه  ــاش و هزین ــم ت ــی رغ ــاورزان عل ــه کش ــت ک ــاک اس دردن
فــراوان مجبــور بــه دور ریــز محصــوالت تولیــدی خــود شــوند.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد 
ــوالت  ــرای محص ــد ب ــد بای ــش تولی ــار جه ــه در کن ــر اینک ب
ــرد:  ــوان ک ــم، عن ــی کنی ــاورزی بازاریاب ــازاد کش ــاورزی م کش
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بایــد ســاماندهی شــود، حــدود 
ــد  ــی می کنن ــا زندگ ــور م ــراف کش ــر در اط ــون نف 700 میلی
ــه محصــوالت کشــاورزی را تامیــن  کــه می توانیــم نیــاز آنهــا ب

ــم. کنی

رونمایی  از دو سامانه قرنطینه گیاهی برای توسعه 
صادرات محصوالت کشاورزی

و  کشــاورزی  محصــوالت  ترانزیــت  و  واردات  ســامانه  از   
همچنیــن ســامانه پلمــپ قرنطینــه در ســازمان حفــظ نباتــات 

ــد. ــی ش ــاورزی رونمای ــاد کش وزارت جه

ــاره گفــت:  ــن ب ــات کشــور در ای رئیــس ســازمان حفــظ نبات
بــه دلیــل تنــوع عناصــر زیان رســان بــه گیاهــان ســاالنه 35 تــا 
ــات  36 درصــد محصــوالت کشــاورزی دســتخوش خســارت آف
ــن  ــارد دالر خســارت ناشــی از ای می شــود و ســاالنه 550 میلی

ــود. ــف وارد می ش ــور های مختل ــه کش ــا ب ــات در دنی آف

ــد  ــون و یکص ــاالنه 4 میلی ــزود: س ــی اف ــرو چنگلوای کیخس
هــزار تــن ســم در دنیــا مصــرف می شــود و 37 تــا 40 میلیــارد 
ــن  ــرد ای ــه کارب ــت ک ــی آفت کش هاس ــارت جهان ــم تج دالر رق
حجــم از آفــت کش هــا هــم بــرای ســامت انســان، هــم 
محصــوالت کشــاورزی و هــم محیــط زیســت خطرنــاک اســت.

800 میلیارد تومان ؛ بدهکاری جهاد کشاورزی به 
پیمانکاران آب 

ــن  ــت: ای ــاورزی گف ــاد کش ــاک وزارت جه ــاون آب و خ مع
وزارتخانــه 800 میلیــارد تومــان بــه پیمانــکاران و مــردم 

ــود. ــویه می ش ــرور تس ــه م ــه ب ــت ک ــکار اس بده

ــار  ــورو اعتب ــون ی ــا 3 میلی ــدود 2 ت ــی ح ــت:  هفتگ وی گف
پرداخــت می شــود کــه مجمــوع ایــن بدهی هــا تــا پایــان ســال 
ــت  ــده پرداخ ــال آین ــت س ــن و اردیبهش ــر فروردی ــه حداکث ب

می شــود.

ــروژه هــای  ــا را از محــل اجــرای پ ــن بدهی ه ــری ای اکب
آب عنــوان کــرد و گفــت: امســال 80 هــزار هکتــار ســامانه 
نویــن آبیــاری بــا اعتبــار 1150 میلیــارد تومــان راه انــدازی 

شــد و 120 هــزار هکتــار هــم در حــال اجــرا اســت.

ــت  ــه دول ــن ک ــم ای ــی رغ ــؤول عل ــن مس ــه ای ــه گفت ب
ــد و 15  ــل می ش ــا را متقب ــن پروژه ه ــد ای ــد 85 درص بای
ــت  ــه عل ــا در عمــل ب ــرد ام ــت پرداخــت می ک درصــد دول
ــوی  ــا از س ــد هزینه ه ــاری 35 درص ــای اعتب محدودیت ه

مــردم پرداخــت شــد.

جلوگیری از ضرر و زیان ؛ دلیل عزل و نصب ها در 
تشکل های بخش کشاورزی 

ــا  ــات، محمدرض ــل از پ ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــای  ــکل ه ــا و تش ــی ه ــعه تعاون ــاون توس ــند مع شاه پس
ــوص  ــران در خص ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک س
دالیــل عــزل و نصــب در تشــکل هــای بخــش کشــاورزی 
توســط ایــن ســازمان، اظهــار داشــت: ســازمان دخالتــی در 
امــور تشــکل هــای بخــش کشــاورزی نــدارد، اما مســئولیت 
ــه  ــروری و ب ــع ض ــه در مواق ــد ک ــاب می کن ــارت ایج نظ
جهــت جلوگیــری از ضــرر و زیــان بــه شــبکه ورود داشــته 

باشــیم.

ــی مــاده 146  ــون شــرکت هــای تعاون وی افــزود: در قان
آمــده اســت، ســازمان تعــاون و امــور اســتانها)نام قدیمــی 
ــه  ــورت ماحظ ــتایی( در ص ــاون روس ــز تع ــازمان مرک س
تخلــف در اداره امــور شــرکت هــا یــا اتحادیــه تعاونــی هــا 
و یــا در مــواردی کــه یــک یــا چنــد نفــر از اعضــای هیئــت 
ــام  ــه انج ــادر ب ــان ق ــا بازرس ــل ی ــر عام ــا مدی ــره ی مدی
ــارات  ــه اختی ــتفاده از کلی ــا اس ــند، ب ــود نباش ــف خ وظای
ــور را منحــل  ــه مذک ــا اتحادی ــد شــرکت ی ــی توان ــود م خ
ــین را  ــرده، جانش ــار ک ــر کن ــور را ب ــای مزب ــا اعض ــد ی کن
ــه  ــورت ب ــن ص ــر ای ــا و در غی ــن اعض ــه اول از بی در درج
طــور موقــت تــا تشــکیل مجمــع عمومــی از افــراد صاحــب 

ــد. ــن کن ــر تعیی ــت دیگ صاحی
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احتمال حذف حواله از فرآیند توزیع مرغ بین 
خرده فروشان

 یــک منبــع آگاه گفــت: بــه دلیــل دالل بازی هــا و رانــت ایجــاد 
ــان در  ــرده فروش ــن خ ــرغ بی ــع م ــد توزی ــه از فرآین ــده، حوال ش

ــازار تهــران حــذف می شــود. صــورت تصویــب ســتاد تنظیــم ب

منبــع آگاه افــزود: تعــداد محــدودی از خــرده فروشــان مــرغ 
ــده  ــوب از عم ــت مص ــا قیم ــرغ ب ــد م ــه خری ــران حوال در ته
فروشــی ها را دریافــت می کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث 

ــود. ــت می ش ــاد ران ایج

ــا  ــی ی ــروش بخش ــا ف ــا ب ــن حواله ه ــان ای ــت: صاحب وی گف
ــه  ــوب ب ــرخ مص ــر از ن ــت باالت ــا قیم ــی ب ــرغ دریافت ــام م تم

ــد. ــم می کنن ــار تاط ــازار را دچ ــان ب ــرده فروش خ

ــرغ در  ــت م ــب قیم ــن ترتی ــه ای ــزود: ب ــع آگاه اف ــن منب ای
ــال  ــوان مث ــه عن ــر می شــود، ب خــرده فروشــی ها هــر روز گرانت
ــوب را  ــت مص ــا قیم ــرغ ب ــه م ــه حوال ــروش ک ــرده ف ــک خ ی
دارد بــا مراجعــه بــه میــدان تره بــار بهمــن، مــرغ را بــا قیمــت 
ــرغ  ــه م ــد، درحالیک ــت می کن ــان دریاف ــوب 19400 توم مص
دریافتــی را بایــد بــا نــرخ مصــوب 20400 بــه فــروش برســاند 
کــه ایــن کار را نمی کنــد و مــرغ را بــا قیمــت 25 تــا 26 هــزار 
ــت  ــه دریاف ــه حوال ــی هایی ک ــرده فروش ــار خ ــان در اختی توم

می گــذارد. نمی کننــد 

صدور حکم دیمی شدن کشاورزی خوزستان 
توسط وزارت نیرو 

 رئیــس انجمــن صنفــی کشــاورزان خوزســتان گفــت: وزارت 
ــم  ــی حک ــه نوع ــتان ب ــن اس ــی ای ــع آب ــش مناب ــا کاه ــرو ب نی

ــرده اســت. دیمــی شــدن کشــاورزی خوزســتان را صــادر ک

مســعود اســدی اظهــار کــرد: بــر اســاس ســند ســازگاری بــا 
ــازمان آب و  ــت س ــای ریاس ــه امض ــه ب ــته ک ــی در گذش کم آب
بــرق خوزســتان، ریاســت ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان 
و اســتاندار خوزســتان رســیده بــود، میــزان آب ناخالــص مــورد 
ــرای یــک  نیــاز ایــن اســتان حداقــل 21 میلیــارد مترمکعــب ب

میلیــون و 479 هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی خوزســتان 
اعــام شــد.

وی افــزود: متأســفانه وزارت نیــرو در دو روز اخیــر اعــام 
کــرد کــه میــزان آب مــورد نیــاز اســتان خوزســتان بایــد بــه 

10 میلیــارد مترمکعــب کاهــش پیــدا کنــد.

ــح  ــتان تصری ــاورزان خوزس ــی کش ــن صنف ــس انجم رئی
کــرد: ایــن تصمیم گیــری وزارت نیــرو بــه صــورت حاکمیتــی 
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــدگان انج ــاع امضاءکنن ــدون اط و ب
در صــورت اجــرا معلــوم مــی شــود نماینــدگان مــردم 
ــن  ــای ای ــال آب ه ــا از انتق ــه تنه ــس ن ــتان در مجل خوزس
اســتان جلوگیــری نکردنــد بلکــه منابــع آبــی درون اســتانی 

ــد. ــش داده ان ــز کاه را نی

شرکت های سهامی زراعی تنها راه جلوگیری از 
نوسانات تولید در بخش کشاورزی

  بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پــات؛ ســید 
غامحســین طباطبائــی مدیرعامــل شــرکت ســهامی فعالیــت 
ــرکت  ــت: ش ــران گف ــاورزی ای ــر کش ــاورزی و غی ــای کش ه
ــره  ــر به ــام برت ــک نظ ــوان ی ــه عن ــی ب ــهامی زراع ــای س ه
ــره  ــد در پیک ــل تولی ــایر عوام ــاک و س ــرداری از آب و خ ب
ــره وری و  ــش به ــدف افزای ــا ه ــاورزی ب ــاد کش وزارت جه
درآمــد کشــاورزان مــورد حمایــت قــرار دارنــد. خوشــبختانه 
ــه و  ــن نام ــی در ســال 1390 آیی ــک رکــود طوالن ــد از ی بع
اساســنامه ایــن شــرکت در هیئــت وزیــران بــه روز رســانی و 
مصــوب شــد.هم اکنــون حــدود 30 شــرکت ســهامی زراعــی 
در 12 اســتان بــا زیــر پوشــش قــرار دادن 80 هــزار هکتــار 
اراضــی و حــدود 80 هــزار عضــو مشــغول بــه فعالیــت 

ــتند. هس

شاخص قیمت اقام مرغداري هاي صنعتي کشور 
تابستان 1399 

  بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از مرکــز آمــار کشــور؛ در 
فصــل مــورد بررســی، در میــان قلــم هــای مرغــداری هــای 
صنعتــی در کشــور، کمتریــن تــورم ســاالنه مربــوط بــه قلــم 
» جوجــه ی یــک روزه« )0.2- درصــد ( و بیشــترین آن 

ــه قلــم »کــود » )55.2 درصــد( میباشــد.  ــوط ب مرب

تولیدکننــده  قیمــت  شــاخص  میانگیــن  تغییــرات   
ــور در  ــل کش ــی در داخ ــای صنعت ــداری ه ــوالت مرغ محص
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل تابســتان 1399 نســبت بــه 
ــه 15.2 درصــد رســید کــه  ــل ب مــدت مشــابه در ســال قب
نســبت بــه همیــن اطــاع در فصــل قبــل)12.9(، 2.3 واحــد 
درصــد افزایــش نشــان میدهــد. در فصــل مــورد بررســی، در 

ــی در کشــور،  ــای صنعت ــداری ه ــای مرغ ــم ه ــان قل می
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ــک 28 ــم » جوجــه ی ی ــه قل ــوط ب ــورم ســاالنه مرب ــن ت کمتری
روزه« )0.2- درصــد ( و بیشــترین آن مربــوط بــه قلــم »کــود »  

)55.2 درصــد( میباشــد.

 بررســي شــاخص قیمــت تولیدکننــده محصــوالت مرغــداری 
 هــاي صنعتــي کشــور در تابســتان 1399 نشــان مــي دهــد کــه 
بیشــترین میــزان افزایــش مربــوط بــه اســتان بوشــهر بــا 76.32 
درصــد و بیشــترین میــزان کاهــش مربــوط بــه اســتان گیــان 

بــا 1.99 درصــد کاهــش مــی باشــد.

توقف صادرات سیب ایران به هند ؛ تعلل و عدم 
صدور گواهی »غیر تراریخته« سیب

ــک  ــت: ی ــاورزی گف ــوالت کش ــی محص ــه مل ــس اتحادی  رئی
ــیب  ــادرات س ــرای ص ــران ب ــرده ای ــام ک ــد اع ــت هن ــاه اس م
ــا  ــد ام ــه کن ــودن محصــول ارائ ــه ب ــر تراریخت ــد گواهــی غی بای
طــی ایــن مــدت وزارت جهــاد کشــاورزی هیــچ اقدامــی نکــرده 

اســت.

 رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی بــا بیــان اینکــه 
هنــد بــه تازگــی واردات ســیب از آمریــکا را متوقــف کــرده اعام 
کــرد: فرصــت خوبــی بــرای ایــران فراهــم شــده کــه صــادرات 

خــود را بــه هنــد افزایــش دهنــد.

ایــن مســئول گفــت: دفتــر ســامت وزارت جهــاد کشــاورزی 
همچنــان مــی گویــد در انتظــار دســتور وزیــر اســت تــا در ایــن 

مــورد اقــدام کنــد.

احتمال رخداد آمیختگی ژنی در پروژه انتقال ژن 
به گوسفند نژاد افشاری 

ــی  ــاری نگران ــژاد افش ــفند ن ــه گوس ــال ژن ب ــروژه انتق   پ
آمیختگــی ژنــی دارد و معرفــی نــژاد یــا ترکیــب ژنتیکــی جدیــد 
منــوط بــه اخــذ مجــوز و تاییدیــه وزارت جهاد کشــاورزی اســت.

یکــی از راهکارهــای رفع مشــکل گوســفند نژاد افشــاری از نظر 
صفــت تعــداد بــره در هــر زایــش اســتفاده از ژنهــای عمــده موثــر 
بــر چندقلوزایــی ماننــد FecB می باشــد، ایــن پــروژه بــه منظــور 

افزایــش میــزان چندقلوزایــی در یــک از دانشــگاه های 
کشــور اجــرا گردیــد و در حــال حاضــر قوچ هــای ایــن 
نــژاد بــا عناویــن همــو و هتــرو در کل کشــور توزیــع 
ــه  ــداران فروخت ــه دام ــاال ب ــا قیمت هــای بســیار ب و ب
ــتیابی  ــرای دس ــز ب ــن مرک ــای ای ــوند. تاش ه می ش
بــه داده هــای ایــن طــرح بــرای ارزیابــی نتایــج حاصله 
بــی نتیجــه بــوده و امــکان مطالعــه صفــات مختلــف 

تولیــدی و تولیدمثلــی فراهــم نشــده اســت.

بــا توجــه بــا قانــون نظــام جامــع دامپروری کشــور، 
تائیــد و ثبــت نژادهــای جدیــد حاصــل از انتقــال ژن 
ــه  ــارات موسس ــه اختی ــری در حیط ــه گ ــا آمیخت ی
کــه  می باشــد  کشــور  دامــی  علــوم  تحقیقــات 
ــوز مراحــل اخــذ مجــوز  ــور هن ــروژه مزب طراحــان پ

ــد. ــوده ان ــی ننم ــه را ط مربوط

رشد بی سابقه 10۵ درصدی صادرات ایران 
به روسیه 

  کاظــم جالــی ســفیر جمهــوری اســامی ایــران 
در فدراســیون روســیه اعــام کــرد: رشــد صــادرات 
ایــران بــه روســیه در ســال 2020 میــادی بــه 
حــدود 800 میلیــون دالر رســید کــه در مقایســه بــا 
ســال قبــل از آن حــدود 105 درصــد افزایــش نشــان 
مــی دهــد و ایــن میــزان افزایــش صــادرات در تاریــخ 

روابــط تحــاری دو کشــور بــی ســابقه بــوده اســت.

ــران  ــی ای ــای بازرگان ــکاری ه ــر هم ــی، تاثی جال
ــه  ــیا و تعرف ــادی اوراس ــه اقتص ــوب اتحادی در چارچ
ــر  هــای ترجیحــی برخــی کاالهــا و توجــه جــدی ت
ــه  ــکو ب ــران در مس ــامی ای ــوری اس ــفارت جمه س
ابعــاد اقتصــادی روابــط فیمابیــن دو کشــور را از 
ــه روســیه  ــران ب ــه دالیــل افزایــش صــادرات ای جمل

ــرد. ــام ک ــال 2020 اع در س

وی گفــت: تقویــت بخشــی بنــدرگاه هــا و نــاواگان 
ــی  ــدر ایران ــه بن ــی جمهــوری اســامی از جمل دریای
ــوان  ــد ت ــل رش ــز از دالی ــتارخان نی ــالیانکا در آس س

صادراتــی ایــران در ســال گذشــته میــادی اســت.

تست بالینی انسانی واکسن کوو پارس 
موسسه رازی آغاز  شد

ــاج؛ تســت  ــه نقــل از پ ــه گــزارش کاج پــرس ب  ب
بالینــی انســانی واکســن کــوو پــارِس موسســه رازی 

آغــاز  شــد.

ــر  ــه آخ ــارس( در ده ــا رازی )کووپ ــن کرون واکس
ــتاری  ــورنا س ــور س ــا حض ــته ب ــاه گذش ــن م بهم
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری، کاظــم 
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ــی  ــعید نمک ــاورزی و س ــاد کش ــر جه ــاوازی وزی خ
در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
بــود. بهداشــت رونمایــی شــده  ســاختمان وزارت 

ــا  علیرضــا رییســی ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه ب
ویــروس کرونــا در گفــت و گویــی اعــام کــرده بــود کــه 
یکــی دیگــر از واکســن هــای ایرانــی کرونــا مربــوط بــه 

موسســه رازی فــاز انســانی خــود را شــروع مــی کنــد.

ــا  ــه ب ــود ک ــرده ب ــدواری ک ــام امی ــن اع وی همچنی
ایــن کار مــی تــوان آینــده خوبــی بــرای واکسیناســیون 

کشــور متصــور بــود.

گزیده نتایج آمارگیري از دامداري هاي 
کشور 1399

مطابــق نتایــج ایــن طــرح، بیشــترین تعــداد »گوســفند 
ــوی،  ــان رض ــتان های خراس ــب در اس ــه ترتی ــره« ب و ب
آذربایجــان غربــی و آذربایجــان شــرقی؛ بیشــترین تعــداد 
»بــز و بزغالــه« در اســتان های فــارس، کرمــان و سیســتان 
و بلوچســتان؛ و بیشــترین تعــداد »گاو و گوســاله« در 
ــدران  ــای اســتان های آذربایجــان شــرقی، مازن دامداری ه

و آذربایجــان غربــی نگهــداری شــده اســت.

ــار  ــز آم ــل از مرک ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــز  ــه در پایی ــري ک ــرح آمارگی ــن ط ــج ای ــران؛ نتای ای
ســال جاری در ســطح کشــور بــه مرحلــه اجــرا در آمــد 
ــردار  ــون بهره ب ــداد 1.3 میلی ــه تع ــد ک ــان می ده نش
در  کــه  دارد  وجــود  کشــور  ســطح  در  دام  داراي 
ــداری از 46.6  ــرورش و نگه ــه پ ــال جاری، ب ــز س پایی
ــون رأس  ــره،« 16.7 میلی ــفند و ب ــون رأس »گوس میلی
ــاله«  ــون رأس »گاو و گوس ــه« و 5.3 میلی ــز و بزغال »ب

می پرداختنــد.

لزوم واردات مستقیم نهاده های دامی 
توسط تشکل ها

 معــاون ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران گفــت: 
ایــن ســازمان از وزارت جهــاد کشــاورزی درخواســت کــرده 
بــه تشــکل های بخــش کشــاورزی کــد معاماتــی و امــکان 
ــه  ــا وزارتخان ــد ام ــی بده ــای دام ــتقیم نهاده ه واردات مس

بــه وارد کننــدگان خوشــنام اولویــت مــی دهــد.

ــی  ــل از شــرکت بازرگان ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــاون  ــد مع ــی معتم ــران، مرتض ــاورزی ای ــای کش تعاونی ه
بازرگانــی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران اظهــار 
ــدان  ــروار بن ــداران، پ ــکل های گاوداران، مرغ ــت: تش داش
ــود  ــرای خ ــی ب ــرکت بازرگان ــذار ش ــداران تخمگ و  مرغ
ــد کــه فعالیت هــای بازرگانــی خارجــی آنهــا   ایجــاد کرده ان

ــر انجــام شــود. منســجم ت

وی افــزود: ســازمان تعــاون روســتایی بــر کارهــای ایــن 
شــرکت نظــارت مــی کنــد کــه زمانــی تقلــب یــا اختاســی 
ــه آنهــا بگوییــم  در آن صــورت نگیــرد امــا نمــی توانیــم ب

کــه فــان نهــاده را وارد کنیــد یــا نکنیــد.

.عمان ممنوع کرد؛ واردات پرنده زنده از ایران 

 بــه گــزارش کاج پــرس، بــه نقــل از روزنامه »تایمــز عمان« 
وزیــر کشــاورزی و ماهیگیــری کشــور عمــان اعــام کــرده هر 
ــراوری و مشــتقات  ــده، محصــوالت ف ــده زن ــه واردات پرن گون

آنهــا از برخــی کشــورها از جملــه ایــران ممنــوع اســت.

اســتاندارهای  اســاس  بــر  کــه  محصوالتــی  واردات 
ســازمان جهانــی بهداشــت دام گرمــا دیــده باشــند از ایــن 

ممنوعیــت واردات مســتثنی هســتند.

ــه، نپــال،  ــران، نیجری ممنوعیــت واردات از کشــورهای ای
ــان  ــا زم ــیه ت ــکاتلند و روس ــد، اس ــره، هن ــس، الجزی انگلی

ــود. ــرار خواهــد ب برطــرف شــدن مشــکل برق

ــدگان در  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری ویروســی آنفلوآن بیم
چنــد اســتان کشــور شــیوع پیــدا کــرده بــود. آنطــور کــه 
ــون  ــه؛ 50 کان ــور گفت ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
بیمــاری در ایــران مهــار شــده امــا کانــون هــای جدیــدی 
ــرغ  ــون و 400 م ــک میلی ــون ی ــود. تاکن ــی ش ــه م اضاف

ــدم شــده اســت. ــاری مع ــن بیم ــری از ای ــرای جلوگی ب

شــیوع ویــروس آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان محــدود 
ــز  ــر نی ــورهای دیگ ــی کش ــت و در برخ ــران نیس ــه ای ب

ــت. ــرده اس ــن ب ــدگان را از بی ــیاری از پرن بس



presence of Sorena Sattari, Vice President for Science and Technology, Kazem Khavazi, Minister of Jihad 
for Agriculture, and Saeed Namaki, Minister of Health, Treatment and Medical Education.

Alireza Reisi, a spokesman for the National Corona Virus Headquarters, said in an interview that another 
Iranian corona vaccine from the Razi Institute would begin its human phase. He also expressed hope that 
this would provide a good future for the country’s vaccination.

Definition of geographical indication of agricultural 
products; Saffron, raisins, pistachios and dates

For the first time, the geographical symbols of Ghaenat saffron, Malayer raisins, Rafsanjan 
pistachios and Piyaram Hajiabad dates were defined in order to accelerate the commercial-
ization of Iranian agricultural products.

According to Kaj Press; Mohammad Khaledi, referring to the meeting on commercializa-
tion of agricultural products of Iran’s geographical indication, which was held in coordi-
nation with the Swiss Federal Institute for Intellectual Property, said: Switzerland and the 
Islamic Republic of Iran are in progress.

Upgrading the agricultural mechanization co-
efficient to 2.1 hp

The head of the Agricultural Mechanization Development Center announced the increase of 
the agricultural mechanization coefficient to 2.1 horsepower per hectare.

Kambiz Abbasi said: in the year of production leap and in a jihadist movement with the sup-
port of the Minister of Jihad for Agriculture, another 4,000 tractors will be provided to farmers 
in advance this year. Dr. Abbasi reminded: with this number, a total of about 27,000 tractors will 
be added to the agricultural machine fleet, which is a historical record in this sector.

The head of the Agricultural Mechanization Development Center stated: “According to this, the agricultural 
mechanization coefficient will reach 2.1 horsepower per hectare this year, which will be more than the realization 
of the plan.”

Establishment of women’s cooperatives; Transforming 
the growth and development of the agricultural economy

Bijan Jahanpanah, Director General of the Office of Development, Education and Promotion of Cooperatives and 
Organizations of the Central Organization of Rural Cooperatives of Iran, said: Is.

 According to Jahanpanah, there are currently 345 rural women’s co-
operatives in the country with more than 40,000 members.
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Dealers; The savior of weak and incompetent 
managers!

Undoubtedly, intermediation or brokerage, if it is in accordance with the rules of the 
market and custom and in a balanced and conventional way, is not only no harmful, but 
also facilitates trade in exchange by providing timely and appropriate services.

But what do the recent reports of long queues of people to buy chicken meat indicate, and 
what economic and trade policy has been adopted by the Ministry of Jihad for Agriculture and Ministry of 
Industry, Mine and Trade?

When the production and trade of this protein commodity in a closed process, from input to delivery of live 
chicken to the slaughterhouse is in the hands of the Ministry of Jihad Agriculture and then in cooperation 
with the Ministry of Industry, Mine and Trade, why should unconventional brokers penetrate so much that 
they have a significant share of the market and the price of chicken meat, and people are in long queues, 
especially when it is said that we do not have a deficit in the production of chicken meat and it is even more 

than the domestic demand? Is there any reason other than poor management, inadequacy and 
lack of coordination for the current situation and such reports? How long are we going to 
blame mismanagement on speculators?

Unprecedented 105% growth in Iran’s exports 
to Russia

Unprecedented 105% growth in Iran’s exports to Russia
The Ambassador of the Islamic Republic of Iran to the Russian Federation announced: 

The growth of Iran’s exports to Russia in 2020 reached about $ 800 million, which shows an 
increase of about 105% compared to the previous year, and this increase in exports in the history of trade 
relations between two countries has been unprecedented.

This issue is one of the reasons for the increase in Iran’s exports to Russia in 2020 is due to the impact 
of Iran’s trade cooperation in the framework of the Eurasian Economic Union and preferential tariffs on 
some goods and the more serious attention of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Moscow to 
the economic aspects of relations between the two countries.

 Strengthening the ports and navies of the Islamic Republic, including the Iranian port of Salyanka in 
Astarkhan, is one of the reasons for the growth of Iran’s export capacity last year.

The clinical human trial of Razi Institute vaccine has 
started

The Corona Razi (Kovopars) vaccine was unveiled in the last decade of February in the 
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