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گرچــه هنــوز کمتــر از یــک مــاه بــه پایــان ســال 
جــاری )1401( باقــی اســت، امــا در ایــن مــدت نیــز 
نمــی تــوان انتظــار وقــوع رخــداد مهمــی در عرصــه 
برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری کشــاورزی کشــور  

را داشــت.

رخدادهــای مهــم کشــاورزی ســال جــاری را 
ــه ســه بخــش  عمــدۀ  ــوان ب ــی ت ــی م ــه طــور کل ب
جابجایــی هــای تشــکیالتی، انتخــاب هــا و انتصــاب 
ــج آنهــا، برنامــه و سیاســت گــذاری هــای  هــا و نتای
وزارتخانــه و جنبــه هــای اجرایــی و عملــی تحقــق یــا 
عــدم تحقــق آنهــا و در نهایــت، همراهــی و همــکاری 
کشــاورزان و بهــره بــرداران بــا دولــت و ملــت تقســیم 

کــرد.

 در کنــار ایــن ســه  بخــش، تغییــر نــرخ ارز 
و شــاخص اصلــی آن یعنــی دالر 4200 تومانــی 
ترجیحــی بــه نــرخ  28 هــزار و 500 تومــان در قالــب 
ــر از 50  ــرخ ارز آزاد باالت ــن ن ــی و همچنی ارز نیمای
ــیارتعیین  ــل بس ــوان عام ــه عن ــد ب ــان را بای هزارتوم
ــر  ــازار تولیــد و مصــرف پ کننــده و تاثیــر گــذار در ب
ــرار  ــه ق ــورد مداق ــاورزی م ــوالت کش ــان محص نوس

دارد.

 در حــوزه جابجایــی هــای تشــکیالتی گرچــه نمــی 
ــه هــای کــم  ــع و معارف ــوارد تودی ــه تمــام م ــوان ب ت
رنــگ ولــی فــراوان پرداخــت، امــا مــی تــوان بــه چنــد 
جابجایــی عجیــب و خــارج از منطــق متعــارف اشــاره 
کــرد؛ مثــال تغییــر یکبــاره و بــدون مقدمــه مهنــدس 
قندالــی از ریاســت ســازمان امــور عشــایر و انتصــاب 
دکتــر شــاهپور عالئــی مقــدم بــه جــای ایشــان بــدون 
هیــچ ســابقه ای در امــور عشــایر و یــا مدیریــت یــک 
ــتدل  ــاد مس ــا انتق ــا ب ــه گوی ــری ک ــازمان سراس س
یکــی از مدیــران سرشــناس تعاونــی هــای عشــایری 
ــادر و  ــیاه چ ــک س ــار ی ــازی در کن ــه صــورت  مج ب
انعــکاس آن توســط یکــی از پایــگاه هــای خبــری پــر 
بیننــده در بخــش کشــاورزی پــس از مدتــی جابجــا و 
یکبــاره پرتــاب مــی شــود بــه ســازمان حفــظ نباتــات 

بــه جــای چنگلوایــی! 

ــور  ــازمان ام ــت س ــید مدیری ــم نپرس هیچکــس ه

فـراز و فـرود کشـاورزیفـراز و فـرود کشـاورزی

 در سالی که گذشت در سالی که گذشت

ــا مدیریــت ســازمان حفــظ  عشــایر چــه تناســب و ســنخیتی ب
نباتــات، آن هــم درســت  زمانــی کــه ایــن ســازمان  بــه دلیــل 
اســتفاده کشــاورزان از ســموم غیــر مجــاز و عــدم پذیــرش فلفــل 
دلمــه ای یــا کیــوی و چنــد محصــول دیگــر صادراتــی بــه مقصد 
ــا بحــران شــدید مواجــه  روســیه، هنــد و چنــد کشــور دیگــر ب
ــن  ــه ای ــم وگرن ــردازی نداری ــز پ ــد طن ــت دارد؟ قص ــده اس ش
ــردازان  ــز پ ــرای طن ــوژه ای ب ــد س ــی توان ــب م ــی عجی جابجای
ــتاوری  ــه دس ــدم چ ــی مق ــت عالی ــید مدیری ــد پرس ــد. بای باش
بــرای ســازمان امــور عشایرداشــت کــه حــاال بــرای حــل مشــکل 
توقــف صــادرات فلفــل دلمــه ای، کیــوی و ... بــه ســازمان حفــظ 
نباتــات اعــزام شــد؟ بــه ویــژه بــا آن نامــه شــبهه انگیــزی کــه 
دردفــاع از وارد کننــدگان ســموم بــه دفتــر وزیــر نوشــت، نامــه 
ای کــه قبــل از تاییــد دریافــت آن توســط رییــس دفتــر وزیــر، 
توســط وارد کننــدگان در بعضــی رســانه هــای برخــط هــم ســو 

بــا آنــان انتشــار یافــت!! 

ایــن جابجایــی وقتــی خنــده دارتــر و حیــرت آور می شــود که 
ایشــان دوبــاره، بــدون هیــچ اطــالع قبلــی و یــا زمینه و بحثــی، از 
حفــظ نباتــات نیــز پــرواز مــی کنــد و بــر ســکوی بلنــد معاونــت 

برنامــه ریــزی و اقتصــادی جــای مــی گیــرد! 

ــدام دم از  ــر م ــای وزی ــه آق ــی ک ــید؛ وقت ــد پرس ــر بای آخ
ــی  ــه معن ــات بخــش خصوصــی ب مشــارکت و اســتفاده از نظری
ــن  ــل از ای ــه دلی ــه چ ــد، ب ــی زن ــی م ــکار عموم ــده اف نماین
پروازهــای ســرگردان ســخنی بــا افــکار عمومــی پرسشــگر نمــی 
گویــد؟ بــه راســتی، تنگناهــا، الزامــات و ناگزیــری هــای ایشــان 
چیســت؟ چطــوری چنگلوایــی و یــا قربانــی کــه پیــش از عالیــی 
مقــدم معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزارتخانــه بــود، بــدون 
مقدمــه مــی رونــد و الم تــا کام هــم توضیحــی داده نمــی شــود؟

 ایــن رویــۀ مــداوم برکنــاری و اســتعفای بــدون ذکــر علــل و 
عوامــل کــه اگــر علــل و عوامــل آنهــا توضیــح داده  شــود مــی 
توانــد درس آمــوز و مفیــد بــرای انتقــال تجربــه باشــد، تــا کــی 

مــی خواهــد تکــرار شــود؟

ــه هــر حــال مــوارد متعــدد دیگــری از ایــن دســت هســت  ب
کــه در حوصلــه ایــن ســرمقاله نمــی گنجــد، ولــی همیــن قــدر 
ــه  ــور و ب ــاد کالن کش ــاختار اقتص ــی س ــه وقت ــود ک ــه ش گفت
دنبــال آن اقتصــاد و بازرگانــی دولتــی کشــاورزی مشــکل ریشــه 
ای دارد، جابجایــی افــراد چنــدان موثــر نیســت، موضوعــی کــه 
بــه نظــر مــی رســد وزارتخانــه و شــخص وزیــر هــم مــی داننــد، 
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ــه ای کــه قصــد اجــرای برنامــه هــای جهشــی و متفــاوت دارد،  ــا ایــن حــال، وزارتخان ب
بایــد کســی را در راس معاونــت برنامــه ریــزی و اقتصــادی بگمــارد کــه یــک اقتصــاددان 
بــا تجربــه باشــد، نــه شــخصی بــی تجربــه در امــور اقتصــادی و بــدون حداقــل دانــش و 

مطالعــه ای در ایــن زمینــه. 

ــود  ــا وج ــون و خط ــرای آزم ــی ب ــه جای ــی ک ــت غذای ــاس امنی ــرایط حس ــن ش در ای
ــرای کشــاورزان و  ــوه ب ــان انب ــز زی ــی ج ــی اســت و ارمغان ــی خــود زن ــن نوع ــدارد، ای ن

ــی آورد!  ــار نم ــه ب ــت ب ــاورزی مملک کش

همیــن اســت کــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی گاهــی در حــوزه کاری خــود از برنامــه 
هــای عجیــب غریــب نشــدنی ماننــد ریشــه کنــی پنــج بیمــاری عمــده دام در کمتــر از دو 
یــا ســه ســال خبــر مــی دهــد، گاه از واردات انبــوه دام زنــده و گوشــت منجمــد و تــازه 
ــه دارد، در  ــه جایگاهــی ک ــی توجــه ب ــاره و ب ــه یکب ــد و گاهــی هــم ب ــی گوی ســخن م
کســوت صنــف قصابــان از ارزانــی عنقریــب گوشــت قرمــز تــا 150 هــزار تومــان در هفتــه 
اول بهمــن مــاه ســال جــاری ســخن بــه میــان مــی آورد کــه از بــد روزگار، گوشــت قرمــز 
هــم ظاهــرا بــدون اســتخوان بــه باالتــر از نیــم میلیــون تومــان در فروشــگاه های شــهروند 
بــه نــام گوشــت تنظیــم بــازار مــی رســد و حتــی یــک روزنامــه وابســته بــه یکــی از جناح 
هــای قدرتمنــد سیاســی نیــز بــه دلیــل تیتــر درشــت »طغیــان گوشــت« در صفحــه اول 

خــود ممنــوع االنتشــار مــی شــود!

در همیــن ســال، موضــوع ریاســت قــادری فــر بــر ســازمان تعــاون روســتایی و جابجایی 
ــران  ــه نگ ــتیم ک ــراس« را داش ــانه ه ــی »رس ــرده ول ــل ک ــا شــخصیتی تحصی ایشــان ب
رویارویــی بــا مطبوعــات و حتــی انعــکاس اخبــار ســازماِن پــر خبــر و در معــرض بلعیــده 
شــدن متبــوع اســت و خــود را محــدود بــه مدیریــت درون ســازمانی و برگــزاری جلســات 

بــی انتهــای داخلــی کــرده و کاری بــا افــکار عمومــی و پاســخگویی نــدارد.

هــر چنــد انتظــار مــی رود موضــوع بــازار میــوه شــب عیــد کــه البتــه بــه تشــکل هــای 
ــازمان  ــی صــدای مســتقر در س ــت ب ــره صــدای مدیری ــده،  باالخ ــپرده ش سراســری س

ــه پاســخگویی وادارد! مرکــزی تعــاون روســتایی را درآورد و ایشــان را ب

 ســازمان هــای جنبــی هــم ماننــد امــور عشــایر کــه رییــس آن بــرای اثبــات وفــاداری 
اش بــه جامعــه عشــایر، فقــط در حــال سرکشــی و دیــد و بازدیــد مــداوم از آنــان اســت، 
ــرکت  ــا ش ــداده ی ــام ن ــمگیر انج ــی چش ــا اقدام ــاز ی ــول س ــه تح ــچ برنام ــون هی تاکن
ــاز  ــورد نی ــای م ــاده ه ــن نه ــه در تامی ــازوی وزارتخان ــوان ب ــه عن ــور دام ب پشــتیبانی ام
صنعــت دام و طیــور بــه رغــم مســاعی بســیار، گرفتــار در چنبــره تامیــن ارز اســت تــا آنجا 
کــه بحــث تامیــن ایــن ارز بــه شــورای امنیــت ملــی و ارســال نامــه محرمانــه بــه رئیــس 

جمهــور و معــاون اول ایشــان منجــر شــده اســت.

جهــاد اســتقالل و چنــد شــرکت وابســته یــا زیرمجموعــه آن نیــز جابجایــی هایــی در 
هیــات مدیــره و مدیرعامــل داشــته انــد کــه البتــه در ســکوت و در حــد یــک خبــر کوتــاه 
منعکــس شــد، شــرکت بازرگانــی دولتــی هــم پــس از تغییــر مدیریــت کــه گویــا بــا هدف 
ســالم ســازی و جلوگیــری یــا کاهــش رانتخــواری صــورت گرفتــه، تازگــی هــا قــرار اســت 

در کنــار یــک شــرکت دیگــر، بــرای چندمیــن بــار وارد تشــکیالت وزارتخانــه 
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ــرف  ــود، ح ــی ش ــام بازرگان ــه ن ــی ب ــازه تاسیس ت
هــای زیــادی در ایــن بخــش هســت امــا بــه فرصــت هــای 

دیگــر احالــه مــی شــود.

ــه کوچکــی از بخــش اول ایــن بحــث یعنــی  آنچــه گفتــه شــد نمون
وضعیــت نابســامان تشــکیالت وزارتخانــه و تغییــرات پــر نوســان  آن بــود، اما 

در حــوزه برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری در ســالی کــه گذشــت، بــا دو دســته 
طــرح و برنامــه و نهایتــا سیاســت گــذاری مواجــه بودیــم: 

یــک دســته کــه ســاداتی نــژاد و تیمــش بــا جابجایــی هایــی کــه بــه گوشــه ای از آنهــا 
اشــاره کردیــم، بــا جدیــت تمــام در قالــب ســمینارهای متعــدد و دســتورالعمل هــای جــدی و 

پیگیــری هــای بســیار درصــدد اجرایــی کــردن آنهــا هســتند؛ ماننــد:

ــرورش ماهــی در قفــس،  ــراردادی، پ ــزان آن، کشــاورزی ق ــت حــدود و می  الگــوی کشــت و رعای
ســند دار کــردن زمیــن هــای کشــاورزی، توســعه گلخانــه هــا، حمایــت هــای نقدینگــی قابــل توجــه 
ــر جهــت تحقــق برنامــه هــا،  ــا وزی ــک ب ــن بان از ســوی بانــک کشــاورزی و همراهــی و همــکاری ای
ایجــاد رصدخانــه اطالعــات کشــاورزی و تاکیــد بیشــتر وزیــر بــر کســب اطالعــات و ارقــام درســت 
بعــد از برخــورد مقــام رهبــری در مــورد راســت بــودن یــا نبــودن آمــار تولیــدات از جملــه گنــدم و بــه 

کارگیــری اصطــالح »بــرآورد« در مــورد تولیــدات و عمـــلکردها.

تقویــت جوجــه ریــزی نــژاد آریــن در واحدهــای گوشــتی و توجــه بــه بازرگانــی تولیــدات گوشــت 
ــش از  ــدی بی ــده تاکی ــر نگارن ــه نظ ــه ب ــه البت ــتی ک ــتورات باالدس ــب دس ــل از آن حس ــرغ حاص م
حــد بــر ایــن مــورد صــورت گرفــت، افزایــش قابــل توجــه قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم در اولیــن 
جلســه هیــات دولــت در ســوم فروردیــن مــاه 1401، تــالش هــای بســیار بــرای توســعه بازرگانــی بــا 
کشــورهای همســایه جنــوب خلیــج فــارس، روســیه، پاکســتان، هنــد و در نهایــت چیــن کــه اخیــرا 
مقصــد ســفر رئیــس جمهــوری و وزیــر جهــاد کشــاورزی بــود و رفــع مشــکالت صادراتــی بــه ایــن 
ــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی، پیگیــری  ــا اوراســیا ب ــر گســترش روابــط ب کشــورها، تاکیــد ب
هــای بســیار و البتــه نتیجــه بخــش بــرای بازپــس گیــری بســیاری از اراضــی تصــرف شــده بــه نفــع 

دولــت.

 واردات گوشــت گــرم و منجمــد و دام زنــده از همســایگان شــمالی، تــالش بــرای ترخیــص نهــاده 
ــس  ــاون اول رئی ــتور از مع ــذ دس ــا اخ ــی ب ــای گمرک ــگ ه ــگ و فن ــی و دن ــن معطل ــا کمتری ــا ب ه
جمهــوری بــه رغــم رســوب شــدن بســیاری از واردات در گمــرک بــه دلیــل تغییــر نــرخ ارز و اختالفات 
واردکننــدگان بــا گمــرک، متقاعــد کــردن ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک مرکــزی بــرای حمایــت 
از موضــوع نهــاده هــای دامــی بــا نــرخ دالر 4200 تومانــی تــا پایــان ســال 1400 و حتــی مــاه هــای 
آغازیــن ســال جــاری، تــالش بــرای برقــراری صــادرات متوقــف شــده محصــوالت گلخانــه ای و صیفــی 
ــدگان و مشــتریان عمــده، موفقیــت در  ــر مجــاز از منظــر واردکنن ــل اســتفاده از ســموم غی ــه دلی ب

تامیــن و تولیــد کودهــای پتاســه و ازتــه بــه قیمــت مناســب در داخــل.

 تــالش بــرای تامیــن اعتبــارات بیشــتر در بودجــه ســال 1402 بــرای بخــش کشــاورزی و از همــه 
مهــم تــر و اساســی تــر، تاکیــد بســیار بــر راهبــرد امنیــت غذایــی و ایجــاد قــرارگاه و بعــدا ســتادی 
بــه نــام دیپلماســی غذایــی کــه در عیــن کســب دســتاوردهای خــوب و قابــل اتــکا بــا نارســایی هایــی 
در حــوزه قیمــت هــا و کنتــرل آنهــا مواجــه شــد و مقابلــه وزیــر بــرای کاهــش اعمــال نفــوذ سیاســی 
در تشــکیالت کشــاورزی و طــرح کاشــت یــک میلیــارد درخــت، هرچنــد برنامــه ای بــرای نگهــداری 

و حفــظ آنهــا گفتــه نشــده.

ــرای افزایــش 15 درصــدی تولیــد خــوراک دام  در ایــن دســته برنامــه، همچنیــن تــالش هایــی ب
ــوزه  ــان درح ــش بنی ــه دان ــوم ب ــای موس ــرکت ه ــب و ورود ش ــت مناس ــا قیم ــل ب ــور در داخ و طی
کشــاورزی صــورت گرفــت کــه متاســفانه چنــدان موفــق نبودنــد و در عیــن حــال یــادآور مــی شــود 
کــه وزارتخانــه هنــوز نتوانســته اســت بــرای تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای الگوی کشــت و کشــت 
قــراردادی بــه عنــوان دو راهبــرد اساســی، مبلــغ گفتــه شــده یعنــی بالــغ بــر 30 هــزار میلیــارد تومــان 

را در قالــب بودجــه یــا ردیفــی قابــل دســترس تامیــن کنــد. 

ــاری و  ــف ج ــزء وظای ــا ج ــه بعض ــا ک ــه ه ــن برنام ــرای ای ــوازات اج ــه م ــاورزی ب وزارت جهادکش
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ــد در  ــش تولی ــد جه ــی مانن ــرح های ــد، ط ــوده ان ــارف آن ب متع
دیمــزار را نیــز دنبــال مــی کنــد، امــا وجــود نارســایی هایــی از جملــه 
ناتوانــی در تنظیــم بــازار پیــاز بــه رغــم مــازاد تولیــد ایــن محصــول، تشــتت 
در تولیــد جوجــه یــک روزه و کاهــش شــدید قیمــت گوشــت مــرغ و افزایــش 
ــاله  ــک س ــه ی ــی کارنام ــز در بررســی اجمال ــز نی غیرمنتظــره قیمــت گوشــت قرم

ــل اشــاره اســت.  ــاد کشــاورزی قاب وزارت جه

و امــا بخــش دوم بحــث مــا برنامــه هایــی اســت کــه از ســوی بعضــی از معاونــان وزراتخانــه 
مطــرح مــی شــوند؛ برنامــه هایــی فقــط پندارگرایانــه و مبالغــه آمیــز بــا آمــار و ارقــام نادرســت کــه 
در میــان اکثــر کارشناســان بــا تجربــه در درون وزارتخانــه یــا بیــرون آن در قالــب شــرکت هــای فعــال 
در کشــاورزی، امــا و اگرهــای بســیار تــوام بــا بــی اعتمــادی شــدید ایجــاد کــرده تــا آنجــا کــه برنامــه 
هــای در حــال اجــرا را نیــز زیــر پرســش بــرده انــد. گفتــه هایــی بــه مثابــه الف و گــزاف کــه متاســفانه 

از ســوی وزیــر بــا آنهــا برخــورد جــدی نشــده.

در مــورد تغییــر نــرخ ارز کــه خــود یــک ســرفصل جــدی اســت، در همیــن مجلــه مقــاالت متعــددی 
نوشــته و منتشــر کردیــم، امــا بــه طــور خالصــه بایــد گفــت؛ هرچنــد جراحــی اقتصــادی و تغییــر نــرخ 
ــارآوری اقتصــاد بخــش خصوصــی و نفــع کشــاورزان و  ــه کاهــش میــزان فســاد، ب ارز مــی توانســت ب
مــردم بینجامــد، امــا ایــن جراحــی، بــا یــک چاقــوی ُکنــد زنــگ زده و بــدون علــم بــه فــوت و فــن آن 
یــا بهــره گیــری از جراحــان زبردســت انجــام و لــذا منجــر بــه ضربــه هــای اساســی بــه ســاختار اقتصــاد 
کالن از جملــه اقتصــاد کشــاورزی و ســردر گمــی کشــاورزان و سیاســت هــای شــتاب زده در بخــش 

کشــاورزی شــد.

آنچــه بدیهــی ســت؛ اصــوال در یــک اقتصــاد درون گــرای بســته دولتــی نمــی شــود نــرخ ارز را بــه 
قاعــده بــازار آزاد )لِِســه فــر( رهــا و در انتهــا، قیمــت هــا را بــه زیــان کشــاورزان مســدود و دســتوری 

کــرد!

ــوع  ــر ن ــد، ه ــی کن ــه م ــی را تجرب ــدار قیمت ــدید و ناپای ــانات ش ــا نوس ــه مرتب ــی ک ــن وضعیت چنی
مدیریــت بازرگانــی را الجــرم بــه زد و خــورد و بگیــر و ببندهــای دولتــی بــا تولیــد کننــدگان، کســبه و 

اصنــاف مواجــه خواهــد ســاخت.

ــی و  ــم هــای ســخت ناشــی از جهــان زدای ــچ کشــوری در شــرایط تحری ــا، هی ــر از همــه اینه  فرات
مقابلــه بــا اقتصــاد جهانــی قــادر نیســت اقتصــاد ملــی خــود را بــه گونــه ای ســامان دهــد کــه هــم بتواند 
توســعه ای متــوازن و پایــدار و بازرگانــی و اقتصــادی کــم تنــش خصوصــا در کاالهــای اساســی داشــته 
باشــد و هــم مــردم از حکومــت بــه خاطــر مشــکالت معیشــتی و افزایــش قیمــت هــا و کمتریــن افزایش 

دســتمزدها دلــزده و بــه آن معتــرض نشــوند!

ــرداران بایــد گفــت؛   در قســمت ســوم بحــث یعنــی عملکــرد تولیدکننــدگان، کشــاورزان و بهــره ب
فــداکاری، از خــود گذشــتگی و میهــن پرســتی کــم نظیــر اینــان ماننــد مرغــداران کــه بــا وجــود ضــرر 
و زیــان از کار و تولیــد خــود دســت نکشــیدند مثــال زدنــی اســت، امــا دامنــه ایــن فــداکاری و زیــان 
ســرمایه گــذاری تــا ابــد نخواهــد بــود؛ ادامــه ایــن وضــع، صبــر دامــداران، مرغــداران، زارعــان، آبــزی 

پــروران و اندکــی کمتــر، باغــداران را ســر مــی بــرد.

 ایــن هشــداری جــدی بــرای دولــت ســیزدهم اســت کــه بــا اقتصــاد و بازرگانــی تولیــدات کشــاورزی 
شــوخی نکنــد، حــاال وزیــر هــر کســی مــی خواهــد باشــد، بایــد کشــور بــرای بــرون رفــت از تحریــم 
هــا و گشــایش هــای ارزی و برداشــت مانــع ســوئیفت در اف ای تــی اف و پارلمــو وارد عمــل شــود، بــا 
طنــاب چنــد کشــور توانــا و ناتــوان و غیــر قابــل اتــکا  کــه بیــش از حــد متعــارف منافــع خــود را دنبــال 

مــی کننــد، نمــی تــوان بــه اداره اقتصــاد ملــی پرداخــت. 

ممکــن اســت در انتهــای ایــن ســوراخی کــه مــا بــرای رهایــی خــود انگشــت در آن کــرده ایــم، افعــی 
زهرآگینــی نهفته باشــد. والســالم 

منصور انصاری



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 254

اسفند 1401

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

6

 آمارهــای رســمی گمــرک نشــان می دهــد 
ــه 100  ــو ب ــزان ارزآوری صــادرات میگ ــون می تاکن

ــت. ــیده اس ــون دالر رس میلی

طــی ســالهای اخیــر بخــش شــیالت کشــورمان 
از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار بــوده اســت، بــه 
ــاله  ــر س ــه ه ــتیم ک ــاهد آن هس ــه ش ــوری ک ط
عــالوه بــر افزایــش تولیــد آبزیــان گوناگــون، ســهم 
زیــادی از صــادرات محصــوالت کشــاورزی نیــز بــه 

ــد. ــاص می یاب ــان اختص آبزی

یکــی از آبزیانــی کــه طی 10ســال اخیر صــادرات 
ــگاه  ــه رو شــده و جای ــا رشــد محسوســی روب آن ب
ــت آورده  ــه دس ــورها ب ــر کش ــازار دیگ ــی در ب خوب
میگــو اســت، بــه همیــن دلیــل عــالوه بــر اشــتغال 
زایــی گســترده در ایــن صنعــت شــاهد ســودآوری 

قابــل توجــه صــادرات میگــو نیــز هســتیم.

پــرورش میگــو یــک صنعــت اشــتغال زا و ارزآور 
ــران  ــه 70 در ای ــل ده ــه از اوای در کشــور اســت ک

ــه توســعه اســت. شــروع شــده وهمچنــان روب

پــرورش میگــو در بســیاری از اســتان های ایــران 
کــه اهــم آن، اســتان های همجــوار بــا ســاحل 
خلیــج فــارس ماننــد خوزســتان، بوشــهر، هرمــزگان 
و سیســتان و بلوچســتان و نیــز اســتان های شــمالی 
کــه بــا دریــای خــزر همجــوار اســت ماننــد اســتان 

ــرد. ــورت می گی ــتان، ص گلس

بــه صــورت  دریــا  بــا  همجــوار  زمین هــای 
ــاورزی  ــرای کش ــب ب ــور هســتند و اغل ــی ش طبیع
ــور  ــای ش ــن زمین ه ــا همی ــتند، ام ــب نیس مناس
کــه وســعت آنهــا نیــز در کشــور ایــران کــم نیســت، 
ــو و  ــرورش میگ ــت پ ــل جه ــن مح ــب تری مناس

ــت. ــور اس ــای ش ــان آب ه آبزی

صــادرات میگــو طــی ســالیان اخیــر بــا افزایــش 
قابــل توجهــی روبــرو بــوده اســت و از ایــن طریــق 
کشــورمان توانســته ارزآوری قابــل توجهــی داشــته 
ــن آمارهــای گمــرک  ــه طــوری کــه آخری باشــد. ب
ــون  ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــد از ابت ــان می ده نش
ــه  ــو ب ــرم میگ ــن و 853 کیلوگ ــزار و 928 ت 27 ه
ارزش 99 میلیــون و 744 هــزار دالر از کشــور صــادر 
ــازه  ــن ب ــا همی ــه ت ــی اســت ک ــن در حال شــده؛ ای

افزایش ارزآوری صادرات میگو به  افزایش ارزآوری صادرات میگو به  100100 میلیون دالر میلیون دالر
ــه ارزش 66  ــو ب ــن میگ ــزار و 69 ت ــته 28 ه ــال گذش ــی در س زمان

ــود. میلیــون و 649 هــزار دالر صــادر شــده ب

بنابرایــن هــر چنــد کــه بــه لحــاظ وزنــی بــا کاهــش یــک درصدی 
ــی همزمــان شــاهد رشــد 50  ــم ول ــوده ای ــرو ب صــادرات میگــو روب
درصــدی صــادرات ایــن محصــول بــه دیگــر کشــورها نیــز هســتیم.

ارمنســتان، اســپانیا، امــارات؛ انگلیــس، ایتالیــا، بحریــن، بــالروس، 
ــی، عــراق، روســیه، قزاقســتان، قطــر،  ــوان، ترکیــه، چیــن، رومان تای
کویــت، گرجســتان، لبنــان و مالــزی 19 مقصــد صــادرات میگــوی 
ــا توجــه بــه  ــا ایــن حــال پــر واضــح اســت کــه ب ایرانــی هســتند ب
ــن  ــیه و چی ــا روس ــران ب ــادی ای ــی و اقتص ــنه سیاس ــط حس رواب

ــه آنهــا اهمیــت وافــری داشــته باشــد. صــادرات میگــو ب

تقاضای چینی ها از ایران برای واردات یک میلیون تن میگو

ــه توســعه دیپلماســی اقتصــادی در  ــا توجــه ب ــه ب ــه طــوری ک ب
ــیه  ــن و روس ــه چی ــف از جمل ــورهای مختل ــیزدهم کش ــت س دول

ــند. ــته باش ــی داش ــوی ایران ــه واردات میگ ــادی ب ــل زی تمای

در همیــن خصــوص مهــدی صفــری، معــاون دیپلماســی اقتصادی 
وزارت امــور خارجــه اظهــار داشــت: در حالــی کــه چینی هــا تقاضــای 
ــد امــا مــا فقــط 32  ســاالنه یــک میلیــون تــن میگــو را از مــا دارن

هــزار تــن ســاالنه بــه ایــن کشــور صــادر کــرده ایــم.

ــد از  ــان می ده ــاری نش ــال ج ــرک در س ــای گم ــن آماره آخری
ــه ارزش  ابتــدای ســال تاکنــون 437 تــن و 115 کیلوگــرم میگــو ب

ــن شــده اســت. ــه چی ــزار دالر روان ــون و 730 ه ــک میلی ی

بــا توجــه بــه ســفر رئیــس جمهــور کشــورمان بــه چیــن انتظــار 
ــه ایــن کشــور  ــا رشــد صــادرات میگــو ب مــی رود در ســال آینــده ب

باشــیم.

همچنیــن آخریــن آمارهــا در ســال جــاری نشــان می دهــد 
ــازار روســیه رکــود شــدنی کــرده و  ــه ب ــی ب صــادرات میگــوی ایران
ــه ارزش 48 میلیــون و 144  تاکنــون 14 هــزار و 352 تــن میگــو ب
ــازه  ــن ب ــا همی ــه ت ــی ک ــن کشــور صــادر شــده، در حال ــه ای دالر ب
زمانــی در ســال گذشــته تنهــا 3 هــزار 674 تــن میگــو بــه ارزش 7 

ــود. ــزار دالر صــادر شــده ب ــون و 438 ه میلی

ایــن آمــار نشــان دهنــده آن اســت کــه بــه لحــاظ وزنــی صــادرات 
ــه لحــاظ  ــا رشــد 291 درصــدی و ب ــه روســیه ب ــی ب میگــوی ایران

ارزشــی بــا رشــدی حــدود 550 درصــدی روبــرو بــوده اســت.
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ســال هــا پیــش کــه وزارتخانــه یــا شــاکله 
ــی  ــکار عموم ــه اف ــود را پاســخگو ب ــت خ دول
ــر آن  ــور ب ــه فراخ ــدام ب ــر ک ــد، ه ــی دیدن م
ــا  ــه ه ــر و تحــوالت در برنام ــه تغیی ــد ک بودن
را توضیــح و تشــریح و مخاطبــان خــود را بــه 
مشــارکت و همراهــی بیشــتر جلــب کننــد تــا 
اجرایــی موفــق تــر در سیاســت هــا و برنامــه 

هــا داشــته باشــند.

ــر ایــن  ــزام بــرای وزارت خانــه هــا ب ایــن ال
ــد  ــی خواهن ــه م ــه آنچ ــود ک ــی ب ــاور متک ب
ــاه  ــرای رف ــد ب ــا انجــام داده ان انجــام دهنــد ی
عمومــی و مــردم اســت پــس آگاهــی و اطــالع 
مــردم از چنــد و چــون تصمیمــات یا سیاســت 
هــای اجرایــی، موجــب پیشــبرد بهتر و بیشــتر 

امــور مــی شــود.

ــی  ــیزدهم ط ــت س ــال در دول  ح
ــن  ــته، ای ــم گذش ــال و نی ــک س ی
رویــه ســازنده کمتــر مــورد توجــه 
ــفانه  ــت و متاس ــه اس ــرار گرفت ق
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا دو 
ــامل  ــاص ش ــب خ ــته مخاط دس
ــزار  ــون و 500 ه ــدود 4 میلی ح

ــای  ــف ه ــردار از طی ــره ب ــر به نف
ــت 80  ــاورزان و جمعی ــیع کش وس

میلیونــی کشــور بــه عنــوان مخاطــب 
عــام، از ایــن رویــه ناکارآمــد متاثر شــده و 

چنــدان اهمیتــی بــه توضیــح و تشــریح آنچــه 
ــه،  ــام گرفت ــا انج ــرد ی ــام گی ــرار اســت انج ق
بــه ویــژه در حــوزه انتصابــات در ســاختار 
تشــکیالت وزارتخانــه نمــی دهــد و فکــر مــی 
کنــد فقــط انعــکاس خبــری ایــن تصمیمــات 
بــرای مخاطبــان کافیســت؛ امــا ظاهــرا غافــل 
ــتی  ــن سیاس ــه چنی ــه در نتیج ــت از اینک اس
ــود  ــی ش ــل م ــاورزی تبدی ــاد کش وزارت جه
ــه  ــار ک ــری تمــام عی ــه خب ــک وزارتخان ــه ی ب
اخبــار آن را فقــط خــود، صــدا و ســیما و چنــد 
خبرگــزاری غیــر تخصصــی منتشــر مــی کنند 
و رســانه هــای تخصصــی نیــز بــه ناگزیــر ایــن 
ــه  ــاری ک ــد؛ اخب ــی دهن ــا را بازنشــر م خبره
ــذب  ــدق و ک ــل ص ــد قاب ــی دانن ــگان م هم
اســت و مــی توانــد تاثیــر کمــی داشــته باشــد.

آن گاه البــد، همــه رســانه هــای تخصصــی 
هــم بایــد در پــس قافلــه رســانه های سیاســی 
ــه معرکــه  ــگان خــود را ب ــگان لن جناحــی، لن
تغییــرات تشــکیالت وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــح و  ــل، تفســیر، توضی ــدون تحلی ــانند؛ ب برس
تشــریح دالیــل جابجایــی و یــا گــزارش هــای 

خبــری. 

امــا بــا ایــن رونــد اطــالع رســانی، وزارتخانــه روز بــه روز از افــکار عمومــی 
ــه  ــح ک ــتدالل، تشــریح و توضی ــی از اس ــی خال ــود و در فضای ــی ش دور م
الجــرم شــایعه، پــچ پچــه و قســم دادن هــا کــه» تــو را بــه خــدا بــه کســی 
چیــزی نگــی« قــوت مــی گیــرد و میــدان تاخــت و تــاز بــرای ناراســتی هــا 
ــاز مــی شــود،  آســیب مــی بینــد و نمــی توانــد خــود را جمــع و جــور  ب

کنــد!

ــرداران یــا حتــی کارشناســان درون  بارهــا و بارهــا کشــاورزان و بهــره ب
و بیــرون وزارتخانــه در مــورد جابجایــی ایــن یــا آن معــاون، مدیــرکل یــا 
مدیــر ســازمان و غیــره از خبرنــگاران و مدیــران رســانه هــای تخصصــی که 
بیشــتر بــه آنهــا دسترســی دارنــد پرســیده و مــی پرســند کــه چــرا فالنــی 
را عــوض کردنــد، او کــه آدم خوبــی بــود یــا برعکــس، فالنــی آدم چنــدان 
خوبــی نبــود امــا چــه کار کــرده بــود کــه عوضــش کردنــد و غیــره،  و حتی 
بــه راحتــی مــی گوینــد احتمــاال فالنــی در مقابــل دزدی هــا ایســتادگی 
کــرده و اینهــا هــم بــه ناگزیر عــذرش را خواســته 

! ند ا

ــه  ــی ک ــای تخصص ــانه ه ــا رس ام
را  خــاص  مخاطبــان  از  بخشــی 
ــد  ــی توانن ــد م ــی دهن ــش م پوش
بحــث هــای توضیحــی، تشــریحی 
مــورد  در  تخصصــی  البتــه  و 
ــا  ــت ه ــه در سیاس ــرات، چ تغیی
و برنامــه هــا و چــه اشــخاص و 
ــه  ــات محقان ــا و تصمیم ــمت ه س
وزیــر و یــا معاونــان وی را با اســتدالل 
متقــن بــه گــوش کشــاورزان یــا حتــی 
ــه برســانند و  کارشناســان داخــل وزارتخان
ــل بحــث هــای تخریبــی  ــه را در مقاب وزارتخان
ــی  ــکار عموم ــت اف ــاوت نادرس ــد و از قض ــه کنن بیم
ــات  ــر آنکــه رســانه هــای تخصصــی از اطالع ــد؛ مشــروط ب بخــش برهانن

ــوند. ــوردار ش ــا برخ ــه ه ــن زمین ــی در ای الزم و کاف

ــه  ــد و ب ــی آی ــوات م ــالم و صل ــا س ــر ب ــاون وزی ــک مع ــال ی ــه مث اینک
ــا موضــوع سیاســت هــای غلــط  ــاره مــی رود چــه توجیهــی دارد؟ آی یکب
ــان  ــا پندارگرای ــت وی ب ــرض، مخالف ــر ف ــا ب ــوده ی ــان ب ــد در می و ناکارآم
موجــب شــده کــه کنــار گذاشــته شــود؟ آیــا ایشــان خســته شــده بــوده یــا 
مثــال یــک فرصــت تحصیلــی برایــش فراهــم شــده کــه مــی بایســت مــی 
رفتــه اســت؟ چــرا بعــد از رفتــن یــک معــاون وزیــر، بــه جــای تشــریفات 
آبکــی و تکــراری تودیــع و معارفــه، صریحــا گفتــه نمــی شــود کــه فالنــی 
بــه خاطــر داشــتن چنیــن و چنــان نظراتــی کنــار گذاشــته شــده و خــالص 

لــوات«؟! و »الفاتحــَۀ َمــَع الَصّ

آنچــه مســلم اســت؛ ایــن شــیوه نمــی توانــد بــه خالقیــت هــا و فرهنــگ 
ســازی هــای تحــول ســاز منجــر شــود و هــر چنــد بحــث در ایــن عرصــه 
کــه بــه گفتمــان هــای ســازنده دامــن مــی زنــد بســیار اســت، امــا در ایــن 
مختصــر نمــی گنجــد و فقــط بــه همیــن بســنده مــی کنیــم کــه گفتــه 
شــود؛ بــه نظــر مــی رســد وزارت جهــاد کشــاورزی، کارشناســان خــود در 
زیربخــش هــای مختلــف و کشــاورزان و تشــکل هــای آنــان را غریبــه مــی 
انــگارد و آنهــا را بــرای درک تصمیماتــش مبنــی بــر تغییــرات، صالــح نمــی 
دانــد و در واقــع نوعــی خــودی و غیــر خــودی در ایــن عرصــه حاکــم اســت.

منصور انصاری

غریبه انگاشتن کشاورزان و تشکل های آنانغریبه انگاشتن کشاورزان و تشکل های آنان

 در وزارت جهاد کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

بــه نظــر 
ــاد  ــد وزارت جه ــی رس م

ــود  ــان خ ــاورزی، کارشناس کش
و  مختلــف  هــای  زیربخــش  در 

ــان را  ــای آن ــکل ه ــاورزان و تش کش
ــرای  ــا را ب ــگارد و آنه ــی ان ــه م غریب
درک تصمیماتــش مبنــی بــر تغییــرات، 
صالــح نمــی دانــد و در واقــع نوعــی 

ــن  ــودی در ای ــر خ ــودی و غی خ
ــت ــم اس ــه حاک عرص
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شیـالتشیـالت
آخریــن روز هفتــه گذشــته یعنــی یازدهــم اســفندماه، یکــی از معاونــان وزیــر جهــاد کشــاورزی، چشــم در 
چشــم مــردم و از طریــق خبرگــزاری صــدا و ســیما بــه صــورت تصویــری، آمــار و ارقامــی در مــورد کاالهایــی 
کــه ایشــان آنهــا را اســتراتژیک نامیــد، ارائــه داد کــه احتمــاال همــه اش درســت و دقیــق اســت! و بــر آن بــود 
کــه نگرانــی مــردم در مــورد کمبــود احتمالــی کاالهایــی ماننــد تخــم مــرغ، روغــن، برنــج، گوشــت مــرغ و 
البتــه دغدغــه ای کوچــک در مــورد تامیــن میــزان مــورد نیــاز مصــرف گوشــت قرمــز کــه آن هــم بــه زودی 
از طریــق واردات بــه صــورت الشــه گــرم تامیــن خواهــد شــد را برطــرف کنــد؛ وظیفــه ای کــه بــرای تمامــی 
کشــورهای دارای اقتصــاد نیمــه دولتــی و نیمــه آزاد متصــور اســت، یعنــی ایجــاد اعتمــاد در میــان مــردم کــه 

نگــران کمبــود مــواد غذایــی نباشــند.

البتــه ایشــان فرامــوش کــرد بــه اســتناد گفتــه اخیــر معاونــت زراعــت بگویــد کــه بــا ســرعت گرفتــن واردات 
پیــاز نیــز دغدغــه گرانــی و کمبــود آن بــه زودی برطــرف مــی شــود.

بــه نظــر مــی رســید ایــن معــاون وزیــر کمــی اضطــراب داشــت و بــا شــتاب زدگــی و شــاید هــم بــی اطالعی 
و بــدون آمادگــی قبلــی در حاشــیه یــک گردهمایــی یــا کنگــره و مــواردی مشــابه مــورد پرســش قــرار گرفتــه 
بــود، زیــرا بــه جــای »ذخایــر اســتراتژیک« ســخن از »کاالهــای اســتراتژیک« گفــت کــه مــی تــوان بــه عنــوان 
یــک اشــتباه ســهوی از ایشــان پذیرفــت، امــا در ادامــه اطمینــان بخشــی بــه مــردم و اعــالم ذخایــر اســتراتژیک 
کاالهــای اساســی از جملــه افزایــش تولیــد 100 هــزار تــن تخــم مــرغ بــه عنــوان فراوانــی نســبت بــه ســال 
گذشــته، بــه قیمــت چنــد فقــره از ایــن کاالهــا پرداخــت و در چارچــوب تنظیــم بــازار گفــت: قیمــت تخــم مرغ 
شــانه ای حــدود 44 هــزار تومــان اســت کــه احتمــاال منظــورش کیلویــی 44 هــزار تومــان بوده اســت، گوشــت 
مــرغ را نیــز بــه قیمــت مصــوب 62 هــزار تومــان )یعنــی 63 هــزار تومــان(، میانگیــن فــروش برنــج خارجــی را 
44 هــزار تومــان و بــا ابــراز یــک نگرانــی بــه قــول ایشــان کوچــک در مــورد گوشــت قرمــز آن را بــه صــورت 

میانگیــن بــرای هــر کیلــو بیــن 280 تــا 300 هــزار تومــان اعــالم کــرد!

در ایــن خصــوص، هرچنــد همــگان امیدوارنــد ایــن قیمــت هــا حداقــل تــا شــب عیــد و یــک مــاه از ســال 
آینــده بــه همیــن صــورت کــه ایشــان بــا صراحــت و بــدون هیــچ قیــدی بیــان داشــت باقــی بمانــد و تناقضــی 
ــده و چــه  ــا تمــام علمــای اقتصــاد، چــه درس خوان ــد، ام ــه وجــود نیای ــازار ب ــدگان در ب ــرای مصــرف کنن ب
درس نخوانــدۀ تجربــی مــی داننــد و البتــه بارهــا گفتــه انــد کــه قیمــت هــا روی کاغــذ و بــه دلخــواه و آرزوی 

مســئوالن دولتــی یــا دســتور آنــان تثبیــت نمــی شــوند. 

ایــن گفتــه در حالــی اســت کــه ایــن معــاون وزیــر در حاشــیه اولیــن کنگــره ملــی مراکــز جهــاد کشــاورزی و 
شــرکت هــای خدمــات کشــاورزی در جمــع خبرنــگاران ضمــن گالیــه تلویحــی از عــدم تخصیــص ارز بــه نهاده 
هــای دام و طیــور توســط بانــک مرکــزی، در جایــگاه یــک معــاون اقتصــادی، موضــوع تغییــر و افزایــش نــرخ 
ارز از4200 تومــان بــه 28 هــزار و 500 تومــان و در نتیجــه افزایــش قیمــت نهــاده هــا را مطــرح و بــا صراحــت 
مــی گویــد: نوســانات قیمــت ارز در قیمــت گوشــت قرمــز، مــرغ، تخــم مــرغ و لبنیــات هــم تاثیرگــذار اســت 
و بــا اشــاره بــه واردات الشــه گــرم گوســفندی مــی گویــد: نمــی توانیــم بگوییــم کــه گوســفند از ارز خارجــی 
اســتفاده نکنــد.« و در ادامــه بحــث خــود بــه دور از واقعیــت بــازار مــی گویــد: ) هــم اکنــون( متوســط گوشــت 

الشــه گوســفندی در کشــور 250 هــزار تومــان اســت.

باز هم آمارها وباز هم آمارها و

 قیمت های  قیمت های 

نه چندان دقیقنه چندان دقیق

 که وزیر را به اشتباه  که وزیر را به اشتباه 

می اندازد!می اندازد!
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شیـالتشیـالت

آنچــه در پــی مــی خوانید، گزارشــی اســت 
اجمالــی از ســازمان شــیالت ایران که آشــکار 
مــی ســازد مدیریــت حاکــم بــر شــیالت بــا 
همراهــی و همــکاری موثــر معاونــان بخــش 
هــای مختلــف و همچنیــن کارشناســان 
زبــده و بــا تجربــه، ســمت گیــری نوینــی را 
ــی محصــوالت  ــی و کیف ــش کم ــرای افزای ب
ــی  ــژه ط ــه وی ــیزدهم ب ــت س ــود در دول خ

ــرده اســت. ــاز ک ســال 1401 آغ

 ایــن ســمت گیــری امیــد بخــش شــامل 
ــا  ــان ب ــد آبزی ــی صی ــی و کیف ــش کم افزای
افزایــش بهــره وری در پــرورش صیــد و 

ــد. ــی باش ــادی م صی

 مدیریــت جدیــد ایــن ســازمان بــه واقــع 
ــوژی  ــد تکنول ــه بای ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــود  ــای خ ــش ه ــام زیربخ ــراوری را در تم ف
ــع آب  ــه مناب ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــت کن تقوی
هــای داخلــی و کمبــود آن، از کمتریــن 
میــزان آب در حوضچــه هــا بیشــترین بهــره 
ــگاه  وری در پــرورش حاصــل شــود و ایــن ن
ــر حــوزه صیــد و صیــادی آب هــای  ــژه ب وی

ــر اســت. ــز ناظ ســاحلی دوردســت نی

 در مسیر تحوالت بنیادی در مسیر تحوالت بنیادی

 بــه راســتی بــا توجــه بــه مشــکالت حاصــل شــده در بــازار 
گوشــت قرمــز و کمبــود منابــع ارزی دولــت، نــگاه تحــول آفرین 
شــیالت بــا تکیــه بــر تکنولــوژی محــوری در عرصــه پــرورش در 
آب هــای داخلــی و صیــد و صیــادی می توانــد جایگزینــی برای 
ــا منشــاء دامــی باشــد. ایــن تــالش  کمبــود مــواد پروتئینــی ب
علمــی و تخصصــی ســازمان شــیالت ایــران بــرای افزایــش دو 
ــروری در شــرایطی اســت کــه  ــزی پ ــراورده هــای آب ــری ف براب
ــش  ــی افزای ــور در عرصــه جهان ــای دام و طی ــاده ه ــت نه قیم

یافتــه و تهیــه آنهــا بــا نــرخ ارز آزاد مشــکل آفریــن اســت.
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ــاوگان  اخبــار امیــد آفریــن ایــن روزهــا از عملکــرد شــیالت ایــران و رتبــه صیــد و صیــادی، تجهیــز ن
صیــادی و نگــرش تجهیــز مــزارع پرورشــی بــه تکنولــوژی هــای برتــر حاکــی از آن اســت کــه ایــن ســازمان 

تولیــدی مــی توانــد شــیالت کشــور را متحــول و وارد عرصــه نوینــی نمایــد.

بــه طــور نمونــه خبــر ارزآوری 100 میلیــون دالری از صــادرات میگــو، تدویــن راهبــرد شــیالت بــرای 
افزایــش دو برابــری تولیــد 61 هــزار تــن میگــوی پرورشــی، رهــا ســازی بچــه ماهــی از گونــه فیــل ماهــی 
بــرای اولیــن بــار در کشــور، تولیــد ســاالنه 702 هــزار تــن آبــزی در صیــد و صیــادی و دســت یابــی بــه 
رتبــه اول صیــد و صیــادی در غــرب آســیا در بیــن 32 کشــور و مقــام دوم در کل اقیانــوس هنــد، افزایــش 
ــرای  ــا اســتفاده از مکانیزاســیون هوشــمند، برنامــه ریــزی ب 30 درصــدی بهــره وری در مــزارع موجــود ب
ــی  ــره ارزش ماه ــاد زنجی ــرای ایج ــالش ب ــیالتی، ت ــای ش ــراورده ه ــردن ف ــره وری و ارزان ک ــش به افزای
تیالپیــا، تولیــد تریپلوئیــد ماهــی قــزل آال )تخــم تمــام مــاده عقیــم(، ســمت گیــری بــرای افزایــش تولیــد 
ــوارد  ــان و م ــاد کشــاورزی؛ رشــد 68درصــدی ارزش صــادرات آبزی ــه وزیرجه ــه گفت جلبــک خشــک و ب

متعــدد دیگــر نشــانه ای از ســمت گیــری تحــول آفریــن شــیالت مــی باشــد.

 بــرای اطــالع بیشــتر از پیشــرفت هــای شــیالتی در ســالی کــه گذشــت، گزارشــی مختصــر از ســرفصل 
هــای قابــل اتــکا در ایــن ســازمان درج کــرده ایــم کــه مــی توانــد یــک ســند مطبوعاتــی از برنامــه هــای رو 

بــه جلــوی ایــن ســازمان باشــد.

ــالغ شــده  ــی اب ــه تحول ــه برنام ــر دســتیابی ب ــی ب ــران مبتن ــی ســازمان شــیالت ای سیاســت هــای کل
توســط وزیــر جهــاد کشــاورزی، بــه ترســیم نقشــه راه مشــتمل بــر تهیــه اطلــس جغرافیایــی قابلیــت هــا و 
ظرفیــت هــای بهــره بــرداری حــوزه  فعالیــت هــای شــیالت در کل کشــور، تهیــه برنامــه و ابــالغ بــه اســتان 

هــا و در ادامــه، بــه ســاز و کارهــای عملیاتــی طبــق نقشــه فراروئیــد.

مطابــق برنامــه تحولــی گفتــه شــده، پیــش بینــی مــی شــود کــه میــزان تولیــدات شــیالتی در ســال افق 
برنامــه بــه 2/6 میلیــون تــن دســت یابد. 

مهــم تریــن اقدامــات ســازمان شــیالت ایــران در راســتای دســتیابی بــه اهــداف برنامــه 
تحولــی 

تشکیل کمیته سرمایه گذاری: 

ــترش  ــذار، گس ــرمایه گ ــب س ــور جل ــه منظ ــال 1401 ب ــه در س ــن کمیت ای
همــکاری بــا ســازمان هــا و ارگان هــای ذیربــط و معرفــی فرصــت هــای ســرمایه 
گــذاری تشــکیل گردیــد. در نتیجــه فعالیــت هــای ایــن کمیتــه در 11 ماهــه ســال 
1401 شــاهد جــذب بیــش از 9300میلیاردتومــان اعتبــارات تســهیالتی، اعتبــارات 
ــن میــزان  ــم کــه ای دولتــی و آورده بخــش خصوصــی در زیربخــش شــیالت بودی

نســبت بــه ســال قبــل حــدود  320 درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.

حضور فعال در سفرهای استانی رئیس جمهور: 

ــان آن  ــه 360 میلیاردتوم ــام اســتانی ک ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــت پ ــان باب ــارد توم ــب 8000 میلی تصوی
تخصیــص یافتــه و حــدود 3 هــزار میلیاردتومــان درقالــب 
مولدســازی امــوال در 3 اســتان گلســتان، لرســتان و 

ــی باشــد. ــال م ــل اعم سیســتان و بلوچســتان قاب

ــرمایه ای  ــای س ــی ه ــک دارای ــارات تمل اعتب
ــی:   مل

ــه(  ــی و متفرق در الیحــه بودجــه ســال  1402 )عموم
ــاهد  ــال 1401 را ش ــه س ــبت ب ــدی نس ــد 77 درص رش

ــال(. ــارد ری ــغ 6690 میلی ــم )مبل بودی

صید و بنادر ماهیگیری:

اهــم سیاســت هــای ســازمان در بخــش صیــد 
ــادی:  و صی

* پایداری و تاب آوری صید ساحلی
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* توسعه صید در آب های فراساحل

* حضــور نــاوگان صیــادی کشــور در ســواحل 
سایر کشور ها 

* توسعه صید هدفمند 

* بهــره بــرداری از ذخایــر برداشــت نشــده یــا  
کمتر برداشت شده 

* کیفــی ســازی فعالیــت هــای صیــد و صیادی 
و ایجاد ارزش افزوده

مهمترین اقدامات انجام شده

ساماندهی صید: 

ــا در نظــر داشــتن تمــام ابعــاد و  ــن پیــش نویــس طــرح جامــع صیــد و صیــادی جنــوب کشــور ب تدوی
مالحظــات تخصصــی، اجتماعــی و مدیریتــی و  برنامــه ریــزی بــرای تدویــن طــرح جامــع صیــد و صیــادی 

شــمال کشــور

ــرداران و تشــکل هــای صیــادی در فرایندهــای تصمیــم گیــری شــیالت : ایجــاد   تقویــت نقــش بهــره ب
فرصــت بیشــتر بــرای حضــور و نقــش نماینــدگان جامعــه صیــادی و تشــکل هــای صیــادی در فرایندهــای 

ــه بهبــود شــرایط اجرایــی الزم خواهــد شــد.  تصمیــم  گیــری مدیریــت ماهیگیــری کــه منجــر ب

در همیــن راســتا طــرح گــروه همــت شــیالتی نیــز تدویــن شــده اســت کــه ســاز و کار اجرایــی موضــوع در 
جامعــه صیــادی پیــش بینــی و دردســت اقــدام قــرار گرفتــه اســت. 

توانمند سازی تشکل های صیادی:  

* عضویــت نماینــدگان اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای صیــادی در کمیســیون هــای عالــی و کمیتــه هــای 
تخصصــی شــیالتی

* واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به تشکل های صیادی

* برگزاری نشست های تخصصی و مشورتی با نمایندگان جامعه صیادی

* انتخاب و معرفی صیادان و دریانوردان برتر به عنوان نمونه های کشوری 

* مشــارکت اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای صیــادی دریــای خــزر در امــر بازســازی طبیعــی ذخایــر ماهیــان 
اســتخوانی در رودخانــه هــا 
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ــس در  ــی در قف ــرورش ماه ــای پ ــروژه ه ــادی در پ ــه صی ــارکت جامع ــرای مش ــی الزم ب * هماهنگ
ــارس ــج ف ــای خــزر و خلی دری

         برنامــه ریــزی و پیگیــری الزم بــرای اســتفاده از فرصــت بهــره بــرداری در صیــدگاه آب هــای 
عمیــق دریــای عمــان:  پیگیــری فعالیــت مجــدد نــاوگان صیــادی آب هــای عمیــق از وزارت کشــور و 
معاونــت اقتصــادی ریاســت جمهــوری و ســازمان تــات و موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور برای 
دفــاع از موضــوع، بــا رویکــرد اســتفاده از فرصــت بهــره بــرداری از ذخایــر آب هــای عمیــق دریــای عمــان 
و تهیــه گــزارش هــای تخصصــی و مکاتبــات الزم در ایــن خصــوص بــرای تامین شــرایط الزم در راســتای 
رفــع موانــع اجتماعــی و امنیتــی ذیربــط کــه منجــر بــه توقــف فعالیــت نــاوگان صیــادی مربوطــه شــده 

. ست ا

فعالیــت در جهــت بهبــود کیفیــت آبزیــان صیــد شــده و افزایــش بهــره وری در بخــش صیــد و صیادی 
: ســاخت اولیــن کشــتی پشــتیبان در داخــل کشــور بــا ظرفیــت نگهــداری بالــغ بــر 1000 تــن امــکان 

انجمــاد منفــی 60 درجــه 

ــه  ــدو ب ــا همــکاری ســازمان یونی ــی ب ــزوده صادرات ــد محصــوالت دارای ارزش اف ــروژه تولی اجــرای پ
ــن  ــه روش النــگ الی ــون ماهیــان ب منظــور توســعه صیــد ت

توسعه صید در آب های فراساحل: 

برنامــه ریــزی و رایزنــی بــه منظــور صیــد در ســوحل ســایر کشــور هــا و آب هــای بیــن المللــی بــه 
منظــور کاهــش فشــار بــر ذخایــر ســاحلی و افزایــش تولیــد

حفظ و بهسازی منابع دریایی:

 از طریــق ایجــاد زیســتگاه هــای مصنوعــی و اعــالم ممنوعیــت صیــد گونــه هــای در معــرض خطــر و 
آســیب پذیــر )کوســه ماهیــان، ســپرماهیان( 

ســاماندهی شــناورهای غیرمجــاز:  یکــی دیگــر از برنامــه هــا و اقدامــات ســازمان شــیالت ایــران 
ســاماندهی شــناورهای غیرمجــاز در اســتان هــای جنوبــی کشــور اســت کــه ســاز و کارهــای عملیاتــی و 
اجرایــی ایــن کار درقالــب طــرح جامــع درحــال تدویــن مــی باشــد هــدف از اجــرای ایــن طــرح معرفــی 
شــغل هــای جایگزیــن بــرای ایــن قشــر بــه منظــور کاهــش فشــار بــر ذخایــر اســت. از جملــه راهکارهای 
مــورد نظــر، هدایــت ایــن بخــش بــه پــرورش ماهــی در دریــا )قفــس( بــا حمایــت شــرکت هــای بــزرگ 

مثــل قــرارگاه خاتــم االنبیــا و بنیــاد مســتضعفان و.. مــی 
 . شد با

توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری: 

تدویــن طــرح جامــع ایمنــی بنــادر ماهیگیــری و 
تشــکیل کارگــروه های اســتانی ایمنــی بنــادر  ماهیگیری
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اسفند 1401

ــاد  ــای اقتص ــت ه ــتفاده از سیاس ــا اس ــران: ب ــواحل مک ــعه س توس
دریــا محــور حــدود 9 پــروژه تعریــف شــده کــه بخــش اعظــم آن درحــوزه 
ســاخت بنــادر صیــادی و تاسیســات پشــتیبانی قفــس و پــرورش میگــو در 
نــوار ســاحلی حــوزه مکــران و صیــد و صیــادی در آب هــای فراســرزمینی و 

فراســاحلی مــی باشــد.

طــرح جامــع توســعه جزایــر: یکــی دیگــر از ظرفیــت هــا،  فعالیــت 
ــازمان  ــتور کار س ــه در دس ــازمان شــیالت اســت ک ــای س ــه ه ــا و برنام ه

ــرار دارد.  ق

توسعه آبزی پروری 

اهم سیاست های سازمان در بخش آبزی پروری:

* پایــداری و تــاب آوری تولیــد و اشــتغال در بهــره بــرداری از آب هــای 
داخلــی 

ــب  ــا و ســواحل  )آب هــای شــور و ل ــان در دری ــرورش آبزی * توســعه پ
شــور(

ــزی  ــوزه آب ــه ح ــت ب ــای دارای مزی ــه ه ــوع گون ــاد تن ــی و ایج * معرف
ــور  ــروری کش پ

* ایجاد و توسعه زنجیره های ارزش و تکمیل خوشه های تولید

مهم ترین اقدامات انجام شده

خودکفایــی در تولیــد نهــاده هــای تولید: در راســتای دســتیابی بــه اهداف 
برنامــه تحولــی و کاهــش وابســتگی بــه نهــاده هــای تولید ســازمان شــیالت 
ــزان 85  ــه می ــزات قفــس ب ــد تجهی ــی در تولی ــه خودکفای ــق ب ــران موف ای
درصــد، تخــم چشــم زده ماهــی قــزل آال بــه میــزان 77 درصــد، تولیــد الرو 
میگــو بــه تعــداد 5.5 میلیــارد قطعــه و تولیــد خــوراک میگــو بــه میــزان 98 

درصــد در ســال 1401 شــده اســت. 

دریــا  در  آبزیــان  پــرورش  توســعه 
)قفــس(: 

ــق  ــال اف ــس در س ــی در قف ــد ماه ــزان تولی می
برنامــه تحولــی  500 هزارتــن بــرآورد شــده 
اســت از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده جهــت 
ــذ  ــه اخ ــوان ب ــی ت ــه م ــن برنام ــه ای ــتیابی ب دس
موافقــت ســازمان بنادر و کشــتیرانی برای اســتقرار 
ــتان  ــق در اس ــم عم ــای ک ــا در آب ه ــس ه قف
ــزگان و  ــتان هرم ــری در اس ــهر و پیگی ــای بوش ه
ــرای جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی  پیگیــری ب
ــی در  ــرورش ماه ــای پ ــاخت ه ــعه زیرس در توس
ــاد  ــی ،  ایج ــی و خصوص ــن دولت ــه فعالی ــا ب دری
ــه بچــه  ــون قطع ــد حــدود 20 میلی ظرفیــت تولی
ماهــی اشــاره کــرد.  تاکنــون تعــداد قفــس هــای 
مســتقر در دریــا 273 عــدد مــی باشــد کــه پیــش 
ــد.  ــی باش ــدد م ــال 353 ع ــان امس ــا پای ــی ت بین
ــداد  ــن تع ــل ای ــه درســال قب ــن درحالیســت ک ای

ــت. ــوده اس ــس ب 133 قف

توسعه پرورش میگو: 

میــزان تولیــد میگــو در ســال افــق برنامــه 
تحولــی 160 هــزار تــن بــرآورد شــده اســت. 
ظرفیــت شناســایی شــده در حــوزه پــرورش میگــو  
ــن  ــد از ای ــی باش ــار م ــزار هکت ــش از 200 ه بی
میــزان حــدود  64 هــزار هکتــار بــه افــراد حقیقــی 
و حقوقــی واگــذار شــده اســت. ســازمان شــیالت 
جهــت عملیاتــی و اجرایــی نمــودن اراضــی واگــذار 
شــده در حــال پیگیــری مــی باشــد تــا افــرادی که 
ــته  ــی نداش ــات اجرای ــا عملی ــه ام اراضــی را گرفت
انــد مجوزهــا لغــو و بــه افــراد صاحــب صالحیــت 

واگــذار شــود. 

در ســال 1401 نســبت بــه ســال گذشــته 
ــر کشــت  شــاهد افزایــش 18 درصــدی ســطح زی
میگــو،  افزایــش 22 درصــدی در تولیــد الرو میگــو 
ــی  ــوی پرورش ــد میگ ــدی تولی ــش 7 درص و افزای
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علیرغــم وقــوع زلزلــه و ظهــور بیمــاری AHPND در مــزارع هرمــزگان و 
کاهــش 39 درصــدی تولیــد ایــن قطــب پــرورش میگــو در کشــور بــوده 

ایــم. 

پرورش ماهیان سردابی: 

جمهــوری اســالمی ایــران بــزرگ تریــن تولیــد کننــده ماهیان ســردابی 
در جهــان اســت. میــزان تولیــد ایــن گونــه در ســال 1400 بیــش از 189 
ــه  ــق برنام ــد آن در ســال اف ــرآورد مــی شــود تولی ــوده و ب ــن  ب هــزار ت

تحولــی بــه 265 هــزار تــن برســد.  

پرورش ماهیان گرمابی:

ــزار  ــی در ســال 1400 حــدود  217 ه ــان گرماب ــد ماهی ــزان تولی  می
تــن بــوده و  بــرآورد مــی شــود تولیــد آن در ســال افــق برنامــه تحولــی 
بــه 358 هــزار تــن برســد.  از دیگــر اقدامــات ایــن حــوزه مــی تــوان بــه 
اخــذ مجــوز محیــط زیســت در اســتان هــای یــزد، قــم، خراســان جنوب و 
ســمنان بــرای پــرورش ماهــی تیالپیــا و ایجــاد مزرعــه پایلــوت از مصوبــه 

ســفرهای ریاســت محتــرم جمهــور در اســتان یــزد اشــاره نمــود . 

توسعه پرورش ماهیان خاویاری: 

میــزان تولیــد ماهیــان خاویــاری در ســال 1400 بیــش از 3000 تــن 
بــوده و بــرآورد مــی شــود در ســال افــق برنامــه تحولــی بــه 20 هــزار تــن 
برســد. جمهــوری اســالمی ایــران دارای رتبــه اول صــادرات خاویــار فیــل 
ــوده اســت.   ماهــی و رتبــه چهــارم تولیــد ماهیــان خاویــاری درجهــان ب
میــزان صــادرات خاویــار پرورشــی در ســال بیــش از 4 تــن گــزارش شــده 
ــان  ــواع ماهی ــن ان ــدود  3500 ت ــال 1401 ح ــه س ــت.  در 11 ماه اس
ــت  ــار برداش ــن خاوی ــدود 8 ت ــه و ح ــرورش یافت ــور پ ــاری در کش خاوی

شــده اســت. 

ماهیان زینتی: 

در ســال 1400 بیــش از 291 میلیــون قطعــه انــواع ماهیــان زینتــی در 
کشــور تولیــد شــده اســت. درایــن حــوزه راه انــدازی فــاز اول بزرگتریــن 
واحــد تولیــد ماهــی زینتــی خاورمیانــه بــا ظرفیــت تولیــد 30 میلیــون 

عــدد بچــه ماهــی و صنایــع جانبــی را در اســتان 
قزویــن نظــاره گــر بودیــم و پیگیــری در راه اندازی 
شــهرک ماهیــان زینتــی طغــرود قــم و کاشــان را 
در دســتور کار داریــم کــه هــر کــدام بــه ترتیــب 
ــد  50 و 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته ان
ــد  ــهرک تولی ــن ش ــاد اولی ــر ایج ــال حاض و درح
ماهیــان زینتــی آب شــور در اســتان هرمــزگان در 
حــال بررســی اســت. صــادرات 219 تــن بــه ارزش 
ــل  ــی قاب ــان زینت ــزاردالر از ماهی بیــش از 340 ه

توجــه اســت.

توسعه کشت گونه های جدید:

 کشــت جلبــک و گیاهــان آبزی)بــا 14 مزرعــه 
ــال  ــه فع ــا 4 مزرع ــا )ب ــت آرتمی ــال ( - کش فع
ــال( -  ــه فع ــا 2  مزرع ــرم نرئیس-)ب ــد ک ( - تولی
ــی  ــه روش آب چرخش ــا ب ــی تیالپی ــرورش ماه پ
- تولیــد آرتمیــا در پســاب آب شــیرین کــن هــا  - 
تولیــد میگــو در پســاب نیشــکر از انــواع گونــه ها و 
سیســتم هــای جدیــد پــرورش مــورد نظر ســازمان 
شــیالت ایــران بــه منظــور توســعه آبــزی پــروری 
و بهــره گیــری از آب هــای نامتعــارف، شــور و لــب 

شــور در کشــور مــی باشــد. 

بهــره گیــری از اراضــی بالاســتفاده بــرای 
انجــام پــروژه هــای شــیالتی: 

ــات  ــاس مصوب ــر اس ــران ب ــیالت ای ــازمان ش س
ــری توســعه شــیالت اراضــی  ــی راهب شــورای عال
بــال اســتفاده در نــوار ســاحلی و آب هــای داخلــی 
کــه امــکان بهــره بــرداری و توســعه فعالیــت هــای 
شــیالتی را دارنــد شناســایی و از طریــق ســازمان 
امــور اراضــی درحــال پیگیــری و فریــز نمــودن آن 

مــی باشــد
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ــای  ــت ه ــوزه فعالی ــه در ح ــر منطق ــت ه ــتای ظرفی ــا در راس ت
ــردد. ــرداری گ ــره ب ــتفاده و به ــیالتی اس ش

توســعه پــرورش آبزیــان در اســتخرهای خرد و اســتفاده 
از آب هــای نامتعــارف:  

باتوجــه بــه مشــکالت آب شــیرین و خشکســالی هــای ســال های 
ــره آب کشــاورزی و چــاه هــای  ــر اســتفاده از اســتخرهای ذخی اخی
کشــاورزی بــرای تولیــد آبزیــان و همچنیــن مشــاغل خانگــی از دیگــر 
برنامــه هــای ســازمان شــیالت اســت کــه درحــال انجــام و پیگیــری 
مــی باشــد کــه عــالوه بــر افزایــش تولیــدات شــیالتی،  افزایــش ســطح 
دســترس عمــوم جامعــه  بــه ایــن محصــوالت  و توســعه اشــتغال و ترویــج 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــی ب ــای داخل ــتان ه ــی را در اس ــزی مصرف ــگ آب فرهن

داشــت.

توسعه بازار آبزیان: 

مقــدار صــادرات آبزیــان و محصــوالت شــیالتی در ســال 1400  بیــش از 166 هزارتــن 
ــیالتی  ــوالت ش ــان و محص ــاری آبزی ــراز تج ــده و ت ــزارش ش ــون دالر گ ــه ارزش 554 میلی ب
520 میلیــون دالر بــوده اســت.  در ایــن ســال مصــرف ســرانه آبزیــان و محصــوالت شــیالتی در 
کشــور 13/8 کیلوگــرم محاســبه شــده و میــزان گــرم پروتئیــن مصرفــی روزانــه آبزیــان 6/97 گــرم در 
ــه منظــور ارزان ســازی  ــرآورد شــده اســت. ایجــاد زنجیــره ارزش محصــوالت شــیالتی و توســعه آن ب روز ب
تولیــدات و ارتقــاء ســطح مصــرف ســرانه آبزیــان تــا پایــان ســال افــق برنامــه تحولــی از اولویــت هــای ســازمان 

شــیالت ایــران اســت. 

از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* برنامــه ریــزی مقدمــات اداری ایجــاد نمایشــگاه دائمــی بــرای معرفــی حلقــه هــای زنجیــره شــیالتی و شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــرای مخاطبیــن خــاص و عــام نمایشــگاه در ســاختمان ســازمان شــیالت ایــران  

* اقــدام اجرایــی بــرای کســب مجــوز بهداشــتی و طراحــی فروشــگاه هــای عرضــه آبزیــان ســیار بــرای نهضــت 
دسترســی بــه آبزیــان بــا حفــظ زنجیــره ســرد  

ــرای حمایــت از تولیــدات  ــار ب ــره ب ــان« در ســازمان میادیــن میــوه و ت * طــرح ایجــاد »غــرف اقتصــادی آبزی
شــرکت هــای دانــش بنیــان، زنجیــره هــای  و تشــکل هــا

* واگــذاری امــور صــدور مجوزهــای زنــده فروشــی و بازارچــه هــای خــرده و عمــده فروشــی آبزیــان بــه ســازمان 
نظــام مهندســی بــا تنظیــم دســتورالعمل ها 

افزایش تولید از طریق ارتقاء سطح بهره وری: 

جهــت تحقــق اهــداف برنامــه تحولــی پیــش بینــی 30% از اهــداف ابالغــی از طریق افزایــش بهــره وری در بخش 
صیــد )کاهــش ضایعــات( و در بخــش آبــزی پــروری ازطریــق مکانیزاســیون و افــزاش تولیــد در واحــد ســطح مــی 
باشــد کــه درســال 1400 اهــداف پیــش بینــی شــده 83% تحقــق پیــدا کــرد و درســال جــاری افزایــش تولیــد 28 

هزارتــن از ایــن طریــق پیــش بینــی شــد کــه در 11ماهــه ســالجاری حــدود 90% محقــق گردیــده اســت.
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بــه عبــارت ســاده، ایــن معــاون وزیــر علیرغــم تاکیــد بــر نوســانات ارزی کــه بــه عنــوان یــک واقعیــت بیرونــی عمــل مــی 
کنــد و نمــی گــذارد قیمــت هایــی کــه اعــالم مــی شــود بــه همــان صــورت باقــی بمانــد امــا بــاز هــم بــا صراحــت و قاطعیــت 

قیمــت ثابــت اعــالم مــی کنــد!

ــر مصــرف مــردم در  ــد کــه واقــف هســتیم قیمــت کاالهــای اساســی و پ ایــن موضــوع وقتــی برآمــد بیشــتری مــی یاب
شــرایط تحریــم هــای رو بــه گســترش و محدودیــت هــای ارزی، تابــع بالواســطه از متغیرهایــی اســت کــه در کنتــرل وزارت 
ــه ایــن صراحــت، ثابــت ایســتادن در یــک نقطــه و در مقابــل، حرکــت پــر  جهــاد کشــاورزی نیســتند، پــس اعــالم آنهــا ب
شــتاب افزایــش قیمــت هــا خواهــد بــود کــه در نتیجــه، آنچــه پیــش مــی آیــد نــه الزامــا توســط یــک روزنامــه نــگار یــا 
ــل  ــه خریــد مــی رود قاب ــرای تهیــه مایحتــاج ب ــه دار نیــز کــه هــر روز ب ــم خان اقتصــاددان، بلکــه حتــی توســط یــک خان

تشــخیص خواهــد بــود!

طبعــا یــک معــاون وزیــر کــه در جایــگاه اقتصــادی و برنامــه ریــزی قــرار دارد، اگــر تجربــه داشــت بــه تمهیــدات مســئوالنه 
و اطمینــان بخــش وزارت جهــاد کشــاورزی در مــورد تهیــه و تامیــن کاالهــای اساســی آن هــم بــا ارقــام قیمتــی درســت و 
دقیــق اشــاره مــی کــرد، امــا نــه بــدون قیــد و شــرط و بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تــا شــب عیــد قیمــت هــا بــه همیــن ســیاق 
ثابــت مــی مانــد، و از ایــن منظــر بــار مســئولیت تــورم غیرقابــل کنتــرل ناشــی از گرانــی نــرخ ارز را بــه گــردن وزیــر یــا وزارت 

جهــاد کشــاورزی بیانــدازد.

نکتــه اشــتباه دیگــری کــه ایشــان در همیــن مصاحبــه بــر آن تاکیــد مــی کنــد؛ اعــالم تولیــد یــک میلیــون و 300 هــزار 
تــن خرماســت کــه در مــاه مبــارک رمضــان عرضــه مــی شــود؛ موضوعــی کــه در تیتــر اصلــی و متــن ایــن گفتگــو بــا ایرنــا در 
چنــد جــا قیــد شــده و چــون ایــن تیتــر و متــن، نــه توســط روابــط عمومــی و نــه دفتــر ایشــان، تصحیــح یــا تکذیــب نشــده، 
بایــد پرســید؛ آیــا ایــن حجــم از خرمــای تولیــدی کشــور فقــط در مــاه مبــارک رمضــان عرضــه مــی شــود و در واقــع، ســهم 
هــر نفــر روزه دار و غیــر آن در ایــن مــاه، بالــغ بــر 16 کیلوگــرم اســت؟ آیــا تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی ایــن همــه خرما 

را در اختیــار دولــت قــرار مــی دهنــد کــه توزیــع کنــد؟ و آیــا تمــام آحــاد کشــور قــدرت خریــد ایــن محصــول را دارنــد؟

ولــی اگــر منظــور ایشــان بــه عنــوان معــاون برنامــه ریــزی اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی، )نــه هماننــد آمارهــای پیاز و 
گوســفند زنــده کــه وزیــر را بــه اشــتباه انداخــت( همــان اســت کــه در تیتــر آمــده، یعنــی عرضــه یــک میلیــون و 300 هــزار 
تــن خرمــا در مــاه رمضــان، بایــد بــرای جلوگیــری از ضــرر و زیــان کشــاورزان و نخــل داران تدابیــری اتخــاذ کنــد زیــرا ایــن 

حجــم خرمــا در یــک مــاه جــذب نخواهــد شــد!

 شنبه 13 اسفند 1401  

 وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه بخــش کشــاورزی 
بــدون آمــار و اطالعــات دقیــق، امــکان سیاســت گذاری 
ــی  ــار و اطالعــات غیرواقعــی، امنیــت غذای ــدارد، گفــت: آم ن

ــد. ــرو می کن ــدی روب ــش ج ــا چال ــردم را ب م

ســید جــواد ســاداتی نــژاد در مراســم اولیــن کنگــره ملــی 
مراکــز جهــاد کشــاورزی کــه در محــل اجــالس ســران برگزار 
ــات و  ــرد: اطالع ــه ک ــه کشــاورزان و مســئوالن توصی شــد ب
آمــار بخــش کشــاورزی را بــر اســاس آنچــه بــه نفــع خودتــان 

باشــد، ارائــه ندهیــد.

ــه اطالعــات و داده هــای بخــش  ــر جهــاد کشــاورزی ب وزی
کشــاورزی اشــاره کــرد و افــزود: آمــار و اطالعــات دقیقــی از 
بخــش کشــاورزی نداریــم. میــزان تولیــد را دقیــق نمی دانیــم 
و بــه همیــن منظــور دچــار کمبــود و بیــش نبــود محصــوالت 

هســتیم کــه ایــن ممکــن اســت بــازار دچــار نوســان کنــد.

ــگاه  ــری در نمایش ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــار داش وی اظه
دســتاوردهای کشــاورزی بــر دســتیابی بــه آمــار و اطالعــات 
دقیــق در بخــش کشــاورزی تأکیــد داشــتند. هرچــه اطالعات 

وزیر جهاد کشاورزی: 

آمار و اطالعات غیرواقعی؛ امنیت غذایی را با چالش مواجه می کند

ــار  ــود. یکب ــب تر می ش ــزی مناس ــد برنامه ری ــر باش دقیق ت
بایــد بــرای همیشــه در حــوزه اطالعــات بــه شــرایط مطلوبی 

برســیم.

ســاداتی نــژاد گفــت: بــر اســاس برخــی آمارهــا دو 
میلیــون دام مــازاد داریــم بــه همیــن دلیــل اجــازه صــادرات 
ــویم  ــود می ش ــار کمب ــد دچ ــاه بع ــد م ــا چن ــم، ام می دهی
ــه  ــم، متوج ــی می کنی ــادرات را بررس ــار ص ــی آم ــه وقت ک
می شــویم 50 هــزار راس دام صــادر شــده کــه تعــداد 
زیــادی نیســت و بــا بررســی دقیــق آمــار و اطالعــات متوجــه 

ــت. ــوده اس ــق نب ــا دقی ــه آماره ــویم ک می ش

ــود  ــه می ش ــرد: گفت ــه ک ــاورزی اضاف ــاد کش ــر جه وزی
8500 هــزار هکتــار پیــاز داریــم؛ امــا وقتــی دقیق تــر بررســی 

ــت. ــار اس ــزار هکت ــه 6 ه ــویم ک ــه می ش ــم متوج می کنی

وی بیــان کــرد: اطالعــات بایــد دقیــق باشــد و نبایــد بــر 
ــا  ــات م ــه اطالع ــی ک ــد. زمان ــان باش اســاس حــدس و گم
دقیــق و بــه روز باشــد، یعنــی بدانیــم در کجــا چــه محصولــی 
ــود،  ــد می ش ــتان ها تولی ــدام اس ــی و در ک ــه میزان ــه چ ب
امنیــت و قــدرت غذایــی کشــور نیــز مشــخص خواهــد شــد.
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مسعود انصاری

ــرژی روز ســه شــنبه  ــی ان ــس بین الملل ــرز؛ آژان ــه نقــل از رویت ــده جهــان ب ــه گــزارش کشــاورزی آین ب
نهــم اســفند اعــالم کــرد کــه بــه دلیــل تعییــن ســقف مشــخص بــرای بهــای نفــت و گاز وارداتــی از روســیه 
توســط کشــورهای غربــی، درآمــد ایــن کشــور از محــل صــادرات ایــن محصــوالت در مــاه ژانویــه 40 درصــد 

کاهــش یافتــه اســت.

بــر اســاس آمارهایــی کــه ایــن آژانــس در اختیــار خبرگزاری هــای بیــن المللــی قــرار داده اســت، درآمــد 
ــا  ــود و در مقایســه ب ــارد دالر ب ــه 2023 حــدود 18.5 میلی روســیه از محــل صــادرات نفــت و گاز در ژانوی
رقــم مشــابه در ژانویــه ســال گذشــته کــه حــدود 30 میلیــارد دالر بــود 38 درصــد کاهــش نشــان می دهــد.

ــی کــه علیــه صــادرات  ــا اقدامات ــرژی گفــت: غــرب ب ــی ان ــس بیــن الملل ــح بیــرول، مدیرعامــل آژان فات
انــرژی روســیه کــرده اســت بــه اهــداف خــود کــه ایجــاد ثبــات در بــازار و کاهــش درآمــد روســیه از محــل 

صــادرات انــرژی بــود دســت یافتــه.

او افــزود: »پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه کاهــش درآمــد روســیه از محــل صــادرات انــرژی در ماه هــای 
آینــده بیشــتر می شــود و در میان مــدت بــه دلیــل کاهــش دسترســی روســیه بــه فنــاوری و ســرمایه گذاری 

شــدیدتر خواهد شــد«.

ــه  ــه از ســوی غــرب در واکنــش ب ــی ک ــل محدودیت های ــه دلی ــد، ب ــا نشــان می دهن برخــی از ارزیابی ه
تهاجــم نظامــی روســیه بــه اوکرایــن بــه اجــرا گذاشــته شــده، از جملــه تعییــن ســقف 60 دالر بــرای هــر 
ــا قیمــت  ــر شــده نفــت ســنگین اورال را در مقایســه ب بشــکه نفــت صادراتــی روســیه، ایــن کشــور ناگزی

مرجــع در بــازار جهانــی کــه نفــت برنــت اســت بــا تخفیــف قابــل مالحظــه ای بفروشــد.

ــای  ــق محموله ه ــت روســیه از طری ــاه دســامبر 2022، واردات نف ــا از م ــه اروپ کشــورهای عضــو اتحادی
ــت روســیه را  ــرای پاالیشــگاه های نف ــاز ب ــورد نی ــاوری و ماشــین آالت م ــوع و صــادرات فن ــی را ممن دریای

تحریــم کردنــد.

بودجــه دولتــی روســیه بــه شــدت بــه درآمــد حاصــل از صــادرات انــرژی وابســته اســت. بــه عنــوان نمونــه 
در ســال میــالدی گذشــته حــدود 150 میلیــارد دالر از بودجــه ایــن کشــور از صــادرات انــرژی تامیــن شــده 
ــرای جبــران کســری بودجــه ناشــی از هزینه  هــای  اســت. برخــی گزارش هــا حاکــی اســت کــه روســیه ب

ســنگین جنــگ در اوکرایــن ناگزیــر شــده بخشــی از ذخایــر ارزی خارجــی خــود را مصــرف کنــد.

ــد  ــالش کرده ان ــته ت ــال گذش ــک س ــی ی ــریع ط ــات س ــام اقدام ــا انج ــی ب ــورهای اروپای ــان، کش همزم
ــد. ــرژی روســیه را کاهــش دهن ــه ان ــزان وابســتگی خــود ب می

حــذف بخــش قابــل توجهــی از گاز روســیه در بــازار انــرژی اروپــا باعــث افزایــش شــدید و بی ســابقه بهــای 
گاز شــد. همزمــان اعضــای اتحادیــه اروپــا تــالش می کننــد هــر چــه ســریع تر بــا ســایر کشــورهای صــادر 
کننــده گاز مثــل قطــر، مراکــش و آمریــکا قــرارداد ببندنــد و از ســوی دیگــر در مصــرف انــرژی صرفه جویــی 

. کنند

فاتــح بیــرول، مدیرعامــل آژانــس بیــن المللــی انــرژی گفــت کشــورهای اروپایــی در ســال گذشــته بــه 
روش هــای گوناگــون از جملــه افزایــش تولیــد انرژی هــای تجدیــد پذیــر امنیــت انــرژی را بهبــود بخشــیده 

درآمد صادرات نفت و گاز روسیه در ژانویه درآمد صادرات نفت و گاز روسیه در ژانویه 
۴0۴0 درصد کاهش یافت درصد کاهش یافت
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ــد. ــه ســوخت های فســیلی را کاهــش داده ان و وابســتگی ب

آقــای بیــرول درعیــن حــال تاکیــد کــرد کــه خطــر تالطــم و بحــران در بــازار انــرژی اروپــا بــه قــوت خــود باقــی اســت و اتحادیــه 
اروپــا بــرای تضمیــن امنیــت انــرژی خــود در درازمــدت بایــد اقدامــات بیشــتری در زمینــه صرفه جویــی و تضمیــن خریــد نفــت و 

گاز از منابــع دیگــر انجــام دهــد.

ــه اروپــا  افزایــش تقاضــا بــرای گاز طبیعــی در آســیای شــرقی، بــه خصــوص چیــن، و یــا قطــع کامــل صــادرات گاز روســیه ب
ــدازد. ــه خطــر بیان ــاری دیگــر ب ــا را ب ــه اروپ ــرژی اتحادی ــد امنیــت ان می توان

آقای بیرول افزود: »به دلیل این ریسک ها اتحادیه اروپا باید همچون سال گذشته دو چندان تالش کند«.

سقوط ۸۴ درصدی درآمدهای صادرات انرژی روسیه به اتحادیه اروپا

 پیــش از ایــن نیــز بــه گــزارش مرکــز پژوهــش هــای انــرژی و هــوای پــاک )CREA(، مورخــه پنجــم اســفند1401، تازه تریــن 
آمارهــا از صــادرات انــرژی روســیه بــه اتحادیــه اروپــا نشــان از ســقوط ســهمگین درآمدهــای روســیه از محــل صــادرات زغال ســنگ، 

نفــت، محصــوالت نفتــی و گاز روســیه بــه ایــن اتحادیــه داشــت.

ــا اوکرایــن، نشــان می دهــد درآمــد روزانــه صــادرات انــرژی روســیه  آمارهــای جدیــد ایــن مرکــز در ســالگرد جنــگ روســیه ب
بــه اتحادیــه اروپــا از 725 میلیــون یــورو در روزهــای ابتدایــی تهاجــم در اواخــر فوریــه پارســال بــه حــدود 115 میلیــون یــورو در 

اواســط فوریــه رســیده اســت.

فوریــه پارســال 66 درصــد از درآمدهــای صــادرات انــرژی روســیه از اتحادیــه اروپــا تامیــن می شــد، امــا ایــن رقــم هم اکنــون بــه 
19 درصــد کاهــش یافتــه اســت. کل درآمدهــای روزانــه صــادرات انــرژی روســیه بــه بازارهــای جهانــی نیــز از 1.1 میلیــارد دالر بــه 

650 میلیــون یــورو ســقوط کــرده اســت.

ــی از شــکوفایی  ــا انتشــار توئیت ــرژی روز پنج شــنبه 4 اســفند ب ــی ان ــس بین الملل ــی آژان ــرول رئیــس اجرای ــح بی ــان، فات هم زم
انــرژی هــای پــاک در اتحادیــه اروپــا از زمــان اعمــال تحریم هــا علیــه روســیه خبــر داد.

او گفــت ســهم روســیه از مصــرف گاز اتحادیــه اروپــا از 40 درصــد بــه زیــر 10 درصــد رســیده، امــا رشــد تولیــد انرژی هــای بــادی 
و خورشــیدی 27 عضــو اتحادیــه اروپــا در ســال گذشــته میــالدی 41 درصــد شــتاب گرفتــه و فــروش خودروهــای برقی رشــدی 15 

درصــدی داشــته و نهایتــا تولیــد گازهــای گلخانــه ای اتحادیــه اروپــا نیــز پارســال 2.5 درصــد کاهش یافته اســت.

جهش تولید دیم با جهش تولید دیم با 120120 هزار تومان برای خرید ادوات در هر هکتار! هزار تومان برای خرید ادوات در هر هکتار!

ــه  ــتور پخــش سراســری ب ــی و دس ــد نهای ــرای تایی ــر ب ــن خب ــی ای وقت
دســتم رســید، بالفاصلــه بــا همــکارم کــه آن را تنظیــم کــرده بــود تمــاس 
ــم درســت نیســت و در چنــد ســایت دیگــر  ــن رق گرفتــم کــه احتمــاال ای

تدقیــق کــن!

بــه یــاد دارم کــه مدیرعامــل بانــک کشــاورزی در دی مــاه گذشــته اعــالم 
کــرده بــود 5 هــزار میلیــارد تومــان بــرای مکانیزاســیون اختصــاص یافتــه و 
تصــورم ایــن بــود ایــن همــان رقــم اســت و حتمــا اشــتباهی رخ داده. امــا 

بچــه هــای خبــر چنــد دقیقــه بعــد تمــاس گرفتنــد و گفتنــد خبــر درســت اســت، بــه نقــل از خــود» مهاجــر« معــاون وزیــر 
اســت کــه در صــدق گفتــارش شــکی وجــود نــدارد.

بــه واقــع درســت مــی گفتنــد؛ مهاجــر همیشــه ســعی دارد رک و رو راســت بــا مــردم بــه ویــژه کشــاورزان ســخن بگویــد. 
مبلــغ تســهیالت اختصــاص یافتــه بــرای خریــد ادوات کشــاورزی در طــرح جهــش تولیــد در دیــم زارهــا همــان 500 میلیــارد 

تومــان اســت.

در همیــن خبــر، ســطح و عرصــه اعــالم شــده دیــم زار بــرای جهــش تولیــد 4 میلیــون و 200 هــزار هکتــار اســت یعنــی بــا 
تقســیم مبلــغ 500 میلیــارد تومــان بــه ایــن عرصــه )ســطح زیــر کشــت( رقمــی حــدود 120 هــزار تومــان بــرای هــر هکتــار 
مــی شــود. طبیعــی اســت کــه رقــم بســیار ناچیــزی اســت کــه شــاید بتــوان بــه شــیوه کالغ پــری آن را اجــرا کــرد ولــی 

مســلما جهشــی در کار نیســت!                                                                          

                                                                                                                      مدیر مسئول

 )جمعه 28 بهمن 1401(
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فونتــرا و نســتله بــه طــور مشــترک در حــال توســعه اولیــن واحــد تولیــد لبنیــات بــدون انتشــار کربــن خالــص و 
قابــل دوام از نظــر تجــاری در نیوزیلنــد هســتند.

ــه  ــد. مزرع ــروژه 5 ســاله را اعــالم کــرده ان ــن پ ــرای ای ــژه ب ــه وی ــد ب ــک مشــارکت جدی ــی ی شــرکت هــای لبن
 )Whareroa Fonterra ( نمایشــی در مرکــز پــروژه، ملکــی بــه مســاحت 290 هکتار اســت کــه در اطــراف ســایت فونتــرا

قــرار دارد.

ایــن مزرعــه کــه بــا شــراکت تاراناکــی )Dairy Trust Taranaki( اداره مــی شــود، تمــام جنبــه هــای عملیــات مزرعــه 
را بــرای کاهــش کربــن بــا هــدف کاهــش 30 درصــدی انتشــار گازهــای گلخانــه ای تــا اواســط ســال 2027 بررســی 

خواهــد کــرد. هــدف ایــن اســت کــه ایــن واحــد، ظــرف 10 ســال بــه انتشــار خالــص کربــن صفــر برســد.

ــای  ــار کل گازه ــش انتش ــرای کاه ــی ب ــرکای صنعت ــرا )Fonterra( و ش ــا فونت ــی )Dairy Trust Taranaki( ب تاراناک
گلخانــه ای از جملــه متــان در مزرعــه همــکاری خواهــد کــرد. هــدف، اســتفاده از راه حــل هایــی اســت کــه »بــرای 

کشــاورز خــوب اســت، بــرای گاو خــوب اســت و بــرای شــیر خــوب اســت.«

نتایــج و درس هــای آموختــه شــده و فعالیت هــای ایــن پــروژه از طریــق روزهــای بــاز بــا کشــاورزان بــه اشــتراک 
گذاشــته می شــود، کــه ســپس می تواننــد تکنیک هــا و فناوری هــای مناســب تر بــرای مــزارع خــود را اتخــاذ کننــد. 
ــاورزان در  ــه کش ــرای هم ــی و ب ــه، عمل ــر اقتصــادی مقرون به صرف ــد از نظ ــیوه ها بای ــن ش ــرکت ها، ای ــه ش ــه گفت ب

دســترس باشــد.

ایجاد راه حل های خالقانه

مایلــز هــورل، مدیرعامــل فونتــرا، می گویــد ایــن همــکاری بــه فونتــرا و نســتله کمــک می کنــد تــا پیشــرفت خــود 
را بــه ســمت اهــداف کاهــش هــر چــه بیشــتر انتشــار گازهــای گلخانــه ای تســریع کننــد. نیوزلنــد از طریــق سیســتم 
لبنیــات مبتنــی بــر مرتــع خــود برخــی از پایدارتریــن مــواد غذایــی را در جهــان فراهــم مــی کنــد. ایــن مشــارکت 
جدیــد بــه دنبــال راه هایــی بــرای کاهــش بیشــتر گازهــای گلخانــه ای خواهــد بــود و مزیــت کــم انتشــار ایــن کشــور 

را نســبت بــه ســایر نقــاط جهــان افزایــش می دهــد.«

New Zealand gets its first net 
zero carbon emissions dairy 
farm
03-03 | Smart farming | News
 
The demonstration farm at 

the centre of the project is a 
290-hectare property surround-
ing Fonterra’s Whareroa site. 
Photo: Nestlé
Fonterra and Nestlé are jointly 

developing New Zealand’s first 
commercially viable net zero

          تهیه و ترجمه: فرانک مسعودی

راه اندازی اولین واحد دامداری بدون انتشار کربن در نیوزیلند
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هــورل مــی گویــد کــه »پایــداری کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای« بخش مهمــی از اســتراتژی 
ــا  ــا مشــارکت ب فونتــرا اســت. مــا آرزو داریــم تــا ســال 2050 بــه صفــر برســیم. مــی دانیــم کــه ب
دیگــران، دســتاوردهای بــزرگ تــری هــم بــرای شــرکت و هــم بــرای کشــور بــه دســت خواهیــم آورد. 
همــکاری بــا شــرکت هایــی ماننــد نســتله بهتریــن فرصــت مــا بــرای ایجــاد راه حــل هــای نوآورانــه 

جهــت رفــع چالــش هــای صنعــت محلــی و جهانــی اســت.

مدیــر عامــل فونتــرا تاکیــد مــی کنــد کــه ایــن پــروژه همچنیــن بــه مشــتریان فونتــرا و نســتله 
کمــک مــی کنــد تــا بــه اهــداف خــود دســت یابنــد. نســتله برنامه هــای بلندپروازانــه ای دارد و مــا 
ــه  ــد ب ــه می توانن ــم ک ــر سیســتم هایی را کشــف کنی ــکاری یکدیگ ــا هم ــا ب ــم ت مشــتاقانه منتظری
صاحبــان واحدهــای مــا کمــک کننــد تــا بــه ســاختن بــر پایه هــای خوبــی کــه دارنــد ادامــه دهنــد.«

بــه گفتــه جنیفــر چاپــل، مدیرعامــل نســتله نیوزلنــد، مزرعــه تاراناکــی بــر اســاس کار و تــالش 
نســتله در سراســر جهــان ســاخته خواهــد شــد تــا بــه تغییــر در فراینــد صنایــع لبنــی کمــک کنــد. 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــه عنصــر ماســت و چشــم انداز م ــن و یگان ــات، بزرگتری ــد: »لبنی ــل می گوی چاپ
آینــده تولیــد لبنیــات می توانــد کربــن خالــص صفــر باشــد،« و اضافــه می کنــد: »ایــن مهــم اســت 

کــه بــا دامــداران و جوامــع آنهــا کار کنیــم.«

برنامه حمایت از کشاورزان در پروژه کاهش گازهای گلخانه ای

ــا شــرکای خــود در سراســر جهــان از  ــروژه آزمایشــی ب نســتله در حــال حاضــر بیــش از 100 پ
جملــه نیوزلنــد دارد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر 20 مزرعــه دارد کــه همگــی بــا هــدف دســتیابی 
بــه آالیندگــی صفــر گازهــای گلخانــه ای تــالش مــی کننــد. چاپــل اشــاره مــی کنــد کــه کار بــه 
ســمت یــک مزرعــه خالــص صفــر بــه معنــای نــگاه کــردن بــه تمــام جنبــه هــای مزرعــه اســت، از 

تغذیــه گاو گرفتــه تــا جداســازی کربــن.

ــم  ــه اشــتراک خواهی ــم را ب ــی آموزی ــات م ــت لبنی ــا آنچــه در سراســر ســفر در مســیر صنع  م
گذاشــت، تــا در نهایــت بــه جریــان ســازی شــیوه هــای تولیــد لبنیــات در مــزارع بــه گونــه ای کــه 

تاثیــر کمتــری بــر اقلیــم بگذارنــد دســت یابیــم.

نســتله انتظــار دارد پــروژه جدیــدش بــه هــدف خــود بــرای دســتیابی بــه انتشــار صفــر خالــص تــا 
ســال 2050 کمــک کنــد، از جملــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای آن بــه میــزان 20 درصــد 

تــا ســال 2025 و 50 درصــد تــا ســال 2030.

مشــارکت بیــن Fonterra و Nestlé همچنیــن شــامل راه انــدازی یــک برنامــه آزمایشــی حمایــت از 
کشــاورزان در مــزارع پایلــوت کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت. ایــن پــروژه چنــد ســاله 
شــاهد خواهــد بــود کــه واحدهــای تحــت پوشــش فونتــرا بــرای ایــن پــروژه، از حمایــت بیشــتری 

ــار  ــش انتش ــدف کاه ــا ه ــرد ب ــر رویک ــرای تغیی ــرای اج ب
ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــه ای برخ ــای گلخان گازه

ــد  ــی مانن ــد شــامل راه حــل های ــی توان ــن رویکــرد م ای
بهبــود مدیریــت خــوراک و مرتــع و افزایــش کارایــی تولیــد 
شــیر باشــد. مــزارع پایلــوت انتخابــی بــا حــدود 50 مزرعــه 
شــروع مــی شــود و ســپس طــی 3 ســال آینــده افزایــش 

مــی یابــد.

René Groeneveld: Australia correspondent
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ــن تحــوالت تجــاری  ــع از آخری ــم و خالصــه ای جام ــازار نگــه می داری ــا انگشــتمان را روی نبــض ب م
ــم. ــه می کنی ــرای شــما ارائ ــه امســال را ب ــور در فوری ــی طی صنعــت جهان

واحد علوم، تحقیقات و نوآوری، سالمت حیوانات و فناوری »کاب«واحد علوم، تحقیقات و نوآوری، سالمت حیوانات و فناوری »کاب«

واحــد علــوم، تحقیقــات و نــوآوری »کاب«، بــا ایجــاد فرصــت هــای تحقیقاتــی، محققــان رشــته هــای 
مختلــف طیــور کــه بــرای تولیــد پروتئیــن تــالش مــی کننــد را گــرد هــم مــی آورد تــا هرچــه بیشــتر بــه 
پیشــرفت در ژنتیــک طیــور دســت یابــد. بنابرایــن از ایــن منظــر، »کاب« بــه دنبــال شــرکای تحقیقاتــی 
اســت. دکتــر ویلیــام هرینــگ، معــاون تحقیــق و توســعه کاب مــی گویــد: »مــا بــا محققانــی در زمینه های 
مختلــف فراتــر از طیــور همــکاری خواهیــم کــرد تــا بینــش تــازه ای به دســت آوریــم و ابزارهــای جدیــدی 

را بــرای اســتفاده در سراســر صنعــت، از جملــه توســعه ژنتیکــی، توســعه دهیــم«.

ــود محصــوالت ژنتیکــی کمــک  ــه بهب ــر کــه ب ــک از پیشــنهادهایی زی ــکاری، از هــر ی ــن روش ابت ای
ــک و  ــت سیســتم های داده، روباتی ــع آوری و مدیری ــی، جم ــوش مصنوع ــد: ه ــی کن ــتقبال م ــد، اس کنن

ــوژی.  ــرد بیوتکنول اتوماســیون، و کارب

شــرکای پژوهشــی مــی تواننــد پیــش نویــس پروپــوزال خــود را تــا ســوم آوریل بــه صــورت الکترونیکی 
ارســال کننــد. )* محققانــی کــه عالقمندنــد در ایــن زمینــه همــکاری کننــد مــی تواننــد بــا دفتــر مجلــه 

تمــاس بگیرنــد و راهنمایــی دریافــت کنند.( 
 

                                                      Probiotics production in León, Spain. 

                                                      Photo: Evonik                

 تولید پروبیوتیک در لئون، اسپانیا                                                      

ایوونیک)ایوونیک)EvonikEvonik(  ظرفیت تولید پروبیوتیک ها را چند برابر می کند(  ظرفیت تولید پروبیوتیک ها را چند برابر می کند

ایوونیــک، تولیــد پروبیوتیــک هــا را در ســایت خــود در لئــون، اســپانیا نوســازی و گســترش داده اســت. 

February Business Update: What’s 
new in the world of poultry?
02-28 |  
 
We’re keeping our finger on the 
pulse and bring you a comprehensive 
summary of the latest business updates 
from the global poultry industry this 
February.
Cobb research initiative unites science, 
animal health and technology

اخباری از کسب و کار دنیای اخباری از کسب و کار دنیای 
مرغداری در فوریه مرغداری در فوریه 20232023
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ــده  ــر ش ــش از دو براب ــد  Ecobiol، Fecinor  و GutCare بی ــت تولی ظرفی
ــن محصــول  ــادل 6000 ت ــد مع ــی توان ــون م ــن ســایت اکن اســت و ای
ــک  ــد. خــط پروبیوتی ــد کن ــال تولی ــی در س ــک ترکیب ــی پروبیوتی نهای
فعــال  میکروارگانیســم های  تخمیــر  از   -  Evonik Animal Nutrition
ــه - از  ــای اولی ــوراک و مخلوط ه ــی خ ــای نهای ــا افزودنی ه ــه ت گرفت
ســال 2016 در لئــون تولیــد شــده اســت. در ســال 2022، ایــن شــرکت 
در ظرفیت هــای تخمیــر، یــک سیســتم مــدار خنک کننــده و یــک انبــار 

ــرد.  ــرمایه گذاری ک ــایت س ــد در س جدی

تســهیالت جدیــد همچنیــن باعــث بهبــود پایــداری بــا کاهــش قابــل 
توجــه مصــرف انــرژی، آب شــیرین و مــواد خــام در هــر محصــول مــی 
ــد  ــرژی تجدی ــع ان شــود. از مــاه گذشــته، ایــن ســایت منحصــراً از مناب

پذیــر بــرای بــرق اســتفاده مــی کنــد.

کارگیل )کارگیل )CargillCargill(گزارش مایکوتوکسین جهانی (گزارش مایکوتوکسین جهانی 20222022 را منتشر کرد را منتشر کرد

گــزارش مایکوتوکســین جهانــی 2022 کارگیــل؛ مجموعــه ای از داده 
هــای جامــع در مــورد شــیوع منطقــه ای آالینــده هــای مایکوتوکســین 
ــا  ــرات آنه ــوراک دام و خط ــتفاده در خ ــورد اس ــج م ــات رای در ترکیب
ــش از 300  ــزارش حــاوی بی ــن گ ــور و گاو اســت. ای ــرای خــوک، طی ب
ــه  ــه از 150 کارخان ــت ک ــین اس ــل مایکوتوکس ــه و تحلی ــزار تجزی ه
ــه  ــازی گرفت ــای ذخیره س ــه و مکان ه ــرداری در مزرع ــوراک، نمونه ب خ
ــین ها  ــازترین مایکوتوکس ــورد مشکل س ــی در م ــت و اطالعات ــده اس ش
ــزان خطــر عملکــرد، و حساســیت گونه هــا در  ــا ســطح آلودگــی و می ب

ــد. ــه می کن ــن ارائ ــین معی ــا مایکوتوکس ــه ب مواجه

کارگیــل خاطرنشــان مــی کنــد کــه FUM و ZEN 2 خطرنــاک تریــن 
مایکوتوکســین هــا برای طیور در بیشــتر مناطق هســتند. مایکوتوکســین 
هــای خطرآفریــن دیگــر DON )چیــن، آمریــکا، اروپــاMEA(  T2 ،)، اروپــا 
و NA، روســیه( و AFL )عمدتــا آســیا( هســتند. ایــن نکتــه قابــل توجــه 
و مهمــی اســت کــه ZEN را به عنــوان تأثیرگذارتریــن مایکوتوکســین بــر 
همــه زیرگونه هــای طیــور )نــه تنهــا مــادر یــا تخمگــذار( و DON ، کــه 
ــد در  ــد صــد ppb مختــل کن ــا چن ــی ب ــد عملکــرد رشــد را حت می توان

ــر بگیرید. نظ

ABAB  VistaVista ، مجموعه سالمت روده را با »  ، مجموعه سالمت روده را با » ProgresProgres« گسترش می دهد« گسترش می دهد

)AB Vista( ، محصــول اختــراع شــده اســیدهای رزیــن طبیعــی را بــه 
نــام Progres از شــرکت علــوم زیســتی فنالنــد Hankkija بــه دســت آورده 
اســت کــه مــی گوید بــا کاهــش التهــاب یکپارچگــی روده طیــور را بهبود 
مــی بخشــد و بازیابــی بافــت را تحریــک مــی کنــد. همچنیــن بــه طــور 
ــه تولیدکننــدگان  ــای روده را تعدیــل مــی کنــد و ب مفیــدی میکروبیوت
بوتیــرات و الکتوباســیل هــا کمــک مــی کنــد و رشــد پاتــوژن هــای گــرم 

مثبــت را کاهــش مــی دهــد.

BeneoBeneo ، نمونه های تغذیه دام را با ترکیبات باقال گسترش می دهد ، نمونه های تغذیه دام را با ترکیبات باقال گسترش می دهد

)Beneo( ، تولیــد کننــده مــواد کاربــردی، گســترش ســبد محصــوالت 
خــود را بــرای خــوراک دام و طیــور و آبزیــان بــا افــزودن طیــف جدیــد 
ترکیبــات باقــال غیــر تراریختــه )GMO( شــامل کنســانتره پروتئیــن باقال، 
آرد غنــی از نشاســته و پوســته اعــالم مــی کنــد کــه  منابعــی پایــدار از 

پروتئیــن، نشاســته و فیبــر را نشــان مــی دهــد.

CPCP  FoodsFoods› › SmartSmart--IAIA ، به افزایش استانداردهای  ، به افزایش استانداردهای 

ایمنی مواد غذایی کمک می کندایمنی مواد غذایی کمک می کند

ــروژه  ــای پ ــواع غذاه  )Charoen Pokphand Foods( ، ان
اســتاندارد  بــا  مطابــق  را   Smart IA-Internal Audit
بین المللــی ISO 19011:2018  راه انــدازی کــرد تــا 
ــا  ــان ب ــع حسابرس ــش جام ــتگی و دان ــا، شایس توانایی ه
اســتفاده از دانــش و فنــون حسابرســی را افزایــش دهــد. 
ــرغ و اردک  ــای ارزش م ــره ه ــط زنجی ــروژه توس ــن پ ای
بــرای بــرآورده کــردن انطبــاق یــا تعهــدات جهانــی اتخاذ 

خواهــد شــد.

ایوونیک)ایوونیک)EvonikEvonik(  اولین افزودنی خوراک گیاهی (  اولین افزودنی خوراک گیاهی 

را عرضه کردرا عرضه کرد

هــدف ایوونیــک، کمــک بــه حفــظ ســالمت گاوهــای 
ــی  ــا معرف ــا ب شــیری، مرغ هــای تخم گــذار و خــروس ه
ــه  ــی PhytriCare IM  در مجموع ــد گیاه ــول جدی محص
ــا  ــر پروبیوتیک ه ــی ب ــالمت روده مبتن ــای س راه حل ه
ــی خــوراک شــامل عصــاره هــای گیاهــی  اســت. افزودن
انتخــاب شــده بــا محتــوای فالونوئیــد بــاال اســت. 
فالونوئیدهــا بــه دلیــل اثــرات ضــد التهابی خود شــناخته 
شــده انــد. ایــن محصــول مســتقیما در سراســر اتحادیــه 
ــورهای  ــز آن در کش ــت و تجوی ــترس اس ــا در دس اروپ

دیگــر آغــاز شــده اســت.

ArmArm  &&  HammerHammer  از مدیر جدید مکزیک، آمریکای   از مدیر جدید مکزیک، آمریکای 

التین و آمریکای جنوبی استقبال می کندالتین و آمریکای جنوبی استقبال می کند

ــعه  ــر توس ــوان مدی ــه عن ــر Guilherme Minozzo ب دکت
ــی  ــکای جنوب ــکای التیــن و آمری ــک، آمری تجــارت مکزی
بــه تیــم Arm & Hammer  پیوســت. مینــوزو مــدرک 
ــتراتژیک و  ــی اس ــی میدان ــدرک بازاریاب ــکی، م دامپزش
ــت  ــی خــود را دریاف ــت بازرگان ــدرک مدیری ــن م همچنی
کــرد. مدیــر فــروش آمریــکای ایــن شــرکت مــی گوید که 
ایــن انتصــاب بــه تیــم کمــک مــی کنــد تــا راه حــل هــای 
جدیــدی را در بخــش هــای طیــور و لبنیــات ارائــه دهــد.

Natalie Berkhout Freelance journalist 
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وزارت کشــاورزی روســیه طــرح هایــی را بــرای تعییــن ســهمیه واردات بــذر بــه منظــور تقویــت تولیــد داخلــی تهیــه 
کــرده اســت.

در طــول چنــد مــاه گذشــته، ایــن وزارتخانــه بــا اشــاره بــه نگرانــی از تالطــم شــدید در صنعــت کشــاورزی روســیه در 
صورتــی کــه تحریم هــای جدیــد غــرب باعــث اختــالل در واردات در ایــن بخــش شــود، ایــده محــدود کــردن واردات 

بــذر را بررســی کــرده اســت.

الزم اســت، در کنــار کســب و کارهایمــان، موسســات تحقیقاتــی و علــوم، بذرهــای خودمــان را تولیــد کننــد و ایــن 
کاری اســت کــه مــا انجــام خواهیــم داد. دیمیتــری پاتروشــف، وزیــر کشــاورزی روســیه، در جریــان کنگــره چهاردهــم 
صنایــع لبنــی روســیه در مســکو گفــت: مــا بذرهــای تجــاری ]واردات[ را تــا حــدودی محــدود خواهیــم کــرد زیــرا الزم 

اســت خودمــان تولیــد کنیــم.

بذر مادری مورد نیاز است

»بــازار مــا بــرای انتخــاب بــذور خارجــی بــاز اســت. و آنهــا ]شــرکت هــای خارجــی[ در واقــع بذرهــای آمــاده را وارد 
مــی کننــد. هیــچ کــس بــه مــا بــذر مــادری نمــی دهــد. مــا در ایــن شــرایط بســیار آســیب پذیــر هســتیم و اقدامــات 
خاصــی انجــام خواهیــم داد کــه هــم خارجــی هــا و هــم تولیدکننــدگان مــا را بــه واردات بــذر مــادری تشــویق کننــد.«

بــا توجــه بــه فشــار فزاینــده تحریــم هــا، پاتروشــف وضعیــت واردات بــذر روســیه را بســیار دشــوار توصیــف کــرد، زیرا 
عرضــه داخلــی در ســال گذشــته کمتــر از هــدف پیــش بینــی شــده توســط دکتریــن امنیــت غذایــی روســیه بــود کــه 

بــر اســاس آن کشــور نیــاز بــه تولیــد 75 درصــد محصــوالت کشــاورزی بــا اســتفاده از بــذر داخلــی دارد.

بــه طــور متوســط، ســهم بــذر وارداتــی در کشــاورزی روســیه نزدیــک بــه 40 درصــد بــرآورد شــده اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه در برخــی بخــش هــا بــه 95 تــا 100 درصــد رســیده اســت.

Russia looks at restricting 
seed imports
The Russian Agricultural 

Ministry has drafted plans to 
introduce quotas on seeds im-
port in order to give a boost to 
domestic production. (07-02)
Photo: Canva

روسیه به دنبال محدود کردن واردات بذرروسیه به دنبال محدود کردن واردات بذر
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یاد داشت: 

بــه رغــم اقدامــات قابــل توجــه وزارت جهــاد کشــاورزی در واردات 
گوشــت گــرم و منجمــد و حتــی دام زنــده بــدون تدابیــر قرنطینــه ای 
بــرای تنظیــم بــازار گوشــت قرمــز و کــم اثــر بــودن ایــن اقدامــات در 
کاهــش قیمــت آن، و بــه رغــم اعــالم بــدون پشــتوانه رئیــس ســازمان 
دامپزشــکی مبنــی بــر قیمــت گوشــت قرمــز بیــن 100 تــا 150 هــزار 
تومــان در هفتــه اول بهمــن مــاه، بایــد گفــت بــه چنــد دلیــل گرانــی 
قیمــت گوشــت قرمــز در روزهــای پایانــی فروردیــن مــاه بــه رکــورد 

بــی ســابقه ای خواهــد رســید؛

یکــی بــه خاطــر کمبــود علوفــه و ناتوانــی دامــداران در نگهــداری 
دام هــای پرورشــی خــود کــه ناگزیــر بســیاری از دام هــای مولــد نیــز روانــه کشــتارگاه شــدند، دوم بــه دلیــل بارندگــی هــای 
اخیــر و بهبــود نســبی مراتــع کــه پیــش بینــی مــی شــود دامــداران ســعی مــی کننــد دام هــای خــود را تــا افزایــش حداکثــر 
وزن یعنــی تــا خــرداد و تیــر نگــه دارنــد و روانــه کشــتارگاه نکننــد، ســوم اینکــه ذائقــه مــردم ایــران گوشــت تازه گوســفندی 
را بــه گوشــت منجمــد دام هــای داخلــی یــا وارداتــی ترجیــح مــی دهنــد و لــذا تقاضــای مصــرف بــه ســمت تــازه خــوری 
و دام هــای داخلــی تــازه کشــتار شــده مــی رود و گوشــت منجمــد نمــی توانــد تمــام تقاضــا بــرای گوشــت گوســفند را پــر 

! کند

حاصــل آنکــه در نیمــه دوم فروردیــن مــاه بــه دلیــل افزایــش تقاضــا و از تــب و تــاب افتــادن بــازار شــب عیــد و تدابیــر 
اتخــاذ شــده بــرای پاســخ بــه بــازار، قیمــت گوشــت تــازه بــه نحــو بــی ســابقه ای افزایــش مــی یابــد و البتــه بــر نارضایتــی 

مصــرف کننــدگان مــی افزایــد.

دوشنبه، یکم اسفند 1401

در نیمه دومدر نیمه دوم  فروردینفروردین آینده ) آینده )1۴021۴02( باز هم ،( باز هم ، قیمت گوشت قرمز قیمت گوشت قرمز  بهبه  اوجاوج  می رسدمی رسد

یک تصمیم بحث برانگیز

در دســامبر 2022، پاتروشــف در جلســه ای بــا پارلمــان روســیه، قــول داد واردات بــذر را بــه ضــرر میزان 
برداشــت محصــول، محــدود نکنــد. وی مدعــی شــد کــه تصمیــم قطعــی در مــورد اقداماتــی کــه بایــد 

انجــام شــود وجــود نــدارد، امــا محدودیت هــای واردات خاصــی را در آینــده رد نکــرد.

در پایــان مــاه اوت، وزارت کشــاورزی روســیه پیشــنهاد کــرد کــه بــرای واردات بــذر آفتابگــردان، گنــدم، 
چــاودار، جــو، ذرت، ســویا، کلــزا و چغندرقنــد ســهمیه اعمــال شــود.

تصمیمی نامناسب با نتیجۀ عکس

در پاســخ، اتحادیــه غــالت روســیه، اتحادیــه ســیب زمینــی، اتحادیــه تولیدکننــدگان مــواد کاشــتنی و 
چندیــن اتحادیــه تجــاری دیگــر نامــه ای سرگشــاده بــه والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه ارســال 
کردنــد و در مــورد آســیب هایــی کــه ممکــن اســت در صــورت اعمــال ایــن ســهمیه هــا بــه کشــاورزی 
روســیه وارد شــود، هشــدار دادنــد. نویســندگان نامــه ایــن ایــده را »نامناســب و ضــد تولیــد« خواندنــد و 
تــرس و نگرانــی خــود را از افزایــش هزینــه هــای تولیــد ابــراز کردنــد کــه بــه ناچــار افزایــش قیمــت مــواد 

غذایــی در قفســه هــای خواربارفروشــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

نویسنده: خبرنگاران اروپای شرقی
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21۵ میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور برای عشایر 
استان تصویب شده است

ــور  ــس جمه ــفر رئی ــت: در س ــمالی گف ــان ش ــتاندار خراس اس
ــه  ــده ک ــب ش ــتان تصوی ــایر اس ــرای عش ــان ب ــارد توم 215میلی

ــت. ــه اس ــص یافت ــان آن تخصی ــارد توم ــون 13میلی تاکن

بــه گــزارش کشــاورزی آینــده جهــان بــه نقــل از پایــگاه اطــالع 
ــایر و  ــزرگ عش ــن ب ــران، جش ــایر ای ــور عش ــازمان ام ــانی س رس

ــه عشــایری  ــاه در منطق انقــالب اســالمی روز پنجشــنبه 20 بهمــن م
قلیــچ قامیــش شهرســتان مانــه و ســملقان بــا حضــور رئیــس ســازمان 
ــردم  ــدگان م ــمالی، نماین ــان ش ــتاندار خراس ــران، اس ــایر ای ــور عش ام
اســتان در مجلــس و جمعــی از مســئولین و عشــایر اســتان برگزار شــد.

اســتاندار خراســان شــمالی در ایــن مراســم اظهــار داشــت: در ســفر 
رئیــس جمهــور بــه خراســان شــمالی 215میلیــارد تومــان برای عشــایر 
اســتان تصویــب شــده کــه تاکنــون 13میلیــارد تومــان آن تخصیــص 

یافتــه اســت.

محمدرضــا حســین نــژاد افــزود: بــا تخصیــص کامــل ایــن اعتبــارات 
بســیاری از مشــکالت جامعــه عشــایری اســتان برطــرف خواهــد شــد.
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       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی

پیش بینی تولید 13.2 میلیون تن گندم در سال 
جاری )13/ 12/ 1401(

 واردات گنــدم بــه لطــف افزایــش تولید داخــل در یــازده ماهه 
ســال جــاری 2 میلیــون و 400 هــزار تــن کاهش یافته اســت.

اخیــراً دفتــر خدمــات کشــاورزی خارجــی امریــکا وابســته 
ــزارش  ــن گ ــن کشــور در جدیدتری ــاورزی ای ــه وزارت کش ب
خــود موســوم بــه »غــالت؛ بازارهــا و تجــارت جهانــی« پیش 
بینــی کــرده اســت تولیــد گنــدم ایــران در ســال جــاری بــا 
ــه 13،2  ــه ســال قبــل از آن ب رشــد 10 درصــدی نســبت ب
میلیــون تــن برســد. رشــد 10 درصــدی تولیــد گنــدم ایــران 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــت ک ــی اس ــال 2023 در حال ــی س ط
ــد  ــا 0،5 درص ــال تنه ــن س ــی ای ــدم ط ــی گن ــد جهان تولی

افزایــش یابــد و بــه 781 میلیــون تــن برســد.

بــا ایــن حــال آن طــور کــه مســئولین بخــش خصوصــی 
ــد  ــا گندمــکاران اعــالم کــرده ان ــه هــای مرتبــط ب و اتحادی
کشــت ایــن محصــول اســتراتژیک در کشــورمان بــه بیــش از 
6 میلیــون هکتــار رســیده اســت کــه 2 میلیــون هکتــار آن 
مربــوط بــه کشــت آبــی و 4 میلیــون هکتــار آن مربــوط بــه 

کشــت دیــم اســت.

علیرضــا مهاجــر، معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــا توســعه ســطح محصــوالت  ــراردادی ب ــد: کشــت ق می گوی
ضــروری کشــاورزی نظیــر گنــدم و افزایش رضایت کشــاورزان 

ســبب آســیب کمتــر بــه فعــاالن ایــن بخــش می شــود.

طــی ایــن بــازه زمانــی امــارات متحــده عربــی، انگلیــس، 
ایتالیــا، آلمــان، ترکیــه، ســنگاپور، صربســتان و مونتــه نگــرو، 
روســیه، قزاقســتان، مکزیــک، هلنــد و هنگ کنــگ 12 مبــدأ 

وارداتــی گنــدم ایــران بــوده انــد.

انتصاب رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع 
کشاورزی )1401/12/10(

در  جهادکشــاورزی  وزیــر  ســاداتی نژاد«  »ســیدجواد 
ــز  ــه ســمت رئیــس مرک ــاری« را ب ــم ذوالفق حکمــی، »کری
ــع کشــاورزی منصــوب کــرد. توســعه مکانیزاســیون و صنای

ــا  ــت ب ــار اس ــت؛ انتظ ــده اس ــم آم ــن حک ــی از ای در بخش
بهره گیــری از تــوان نیروهــای متخصــص و متعهــد آن مرکــز 
و بــا همــکاری و تعامــل بــا معاونیــن ، مدیــران، روســای 
ســازمان ها، موسســات و شــرکت ها گام هــای موثــری برداریــد.

فرسودگی ۵۵ درصدی ماشین آالت )تراکتور( 
کشاورزی کشور )1401/12/10(

ــی مراکــز جهــاد کشــاورزی   در مراســم اولیــن کنگــره مل
ــزار  ــران برگ ــالن اجــالس س ــر کشــور ک در محــل س سراس
شــد، کریــم ذوالفقــاری، رییــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون 
ــاد کشــاورزی، گفــت: در حــال حاضــر  کشــاورزی وزارت جه
ــماره  ــور ش ــود کش ــای موج ــتگاه از تراکتور ه ــزار دس 580 ه
ــور  ــزار تراکت ــداد 320 ه ــن تع ــه از ای ــد ک ــده ان ــذاری ش گ

ــد. ــاالی 13 ســال عمــر دارن ب

بــه گفتــه ذوالفقــاری عمــر مفیــد تراکتــور در کشــور 
ــین های  ــن ماش ــد ای ــه 55 درص ــده ک ــن ش ــال تعیی 13 س
کشــاورزی در کشــور فرســوده بــوده و نیــاز بــه نوســازی دارند.

ــا اشــاره  رییــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی ب
ــه  ــن تراکتور هــای فرســوده، اضاف ــه هــدر رفــت ســوخت ای ب
کــرد: ســاالنه 600 میلیــون لیتــر گازوییــل برابــر بــا 9 هــزار 
میلیــارد تومــان در کشــور بــه دلیــل فرســودگی نــاوگان بیــش 

ــود. ــی مصــرف می ش ــتاندارد جهان از اس

ــر بخــش کشــاورزی پســماند ها و  ــت: مشــکل دیگ وی گف
ــود  ــه وج ــی را ب ــه چالش های ــت ک ــوالت اس ــات محص ضایع
آورده در حالــی کــه 20 تــا 25 درصــد پســماند ها مــی توانــد 

بــه عنــوان خــوراک دام مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

ــرای  ــی ب ــه فن ــرورت معاین ــه ض ــن ب ــاری همچنی ذوالفق
ــرد. ــد ک ــاورزی تاکی ــین آالت کش ماش

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد: ارز واردات 
نهاده های دامی هنوز اختصاص پیدا نکرد )1401/12/10(
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واردات روغن با ارز دولتی اجازه خوداتکایی در تولید 
دانه های روغنی را نمی دهد)1401/12/9(

ــه  ــی ک ــا زمان ــت: ت ــاد کشــاورزی گف ــاون وزارت جه  مع
واردات روغــن خــام و دانه هــای روغنــی بــا ارز دولتــی 
ادامــه داشــته باشــد امــکان خوداتکایــی در تولیــد دانه هــای 
روغنــی وجــود نــدارد، بنابرایــن دولــت در صــدد رفــع ایــن 

مشــکل اســت.

علیرضــا مهاجــر معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد 
ــای  ــد دانه ه ــت: تولی ــار داش ــی اظه ــاورزی در گفتگوی کش
روغنــی بــرای کشــور از دو بابــت مهــم اســت زیــرا عــالوه بــر 
ــد  ــاز در خــوراک دام تولی ــورد نی ــه م تأمیــن روغــن، کنجال
ــل  ــن در داخ ــد روغ ــش تولی ــن افزای ــن ای ــد بنابرای می کن

ــت. ــروری اس ــور ض کش

ــای  ــم کارخانه ه ــازه دهی ــه اج ــی ک ــزود: در صورت وی اف
ــه  ــت دان ــا ارز ارزان قیم ــی ب ــن نبات ــی و روغ ــن کش روغ
روغنــی یــا روغــن خــام بــا ارز دولتــی بــه کشــور وارد کننــد 
تولیــد ایــن محصــول در کشــورمان بــه صرفــه نخواهــد بــود 

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــت خ ــوان رقاب و ت

معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: 
خوداتکایــی در تولیــد دانه هــای روغنــی و روغــن در کشــور 
ــان  ــاد می ــت زی ــالف قیم ــه اخت ــود ک ــاد می ش ــی ایج زمان
واردات و تولیــد داخلــی وجــود نداشــته باشــد کــه دولــت در 

صــدد رفــع آن اســت.

سد سفیدرود فقط 19 درصد ذخیره دارد 
)1401/12/9(

ــش  ــالن از کاه ــه ای گی ــرکت آب منطق ــل ش  مدیرعام
بی ســابقه ذخیــره آب ســد ســفیدرود خبــر داد و گفــت: در 
حــال حاضــر آب ذخیــره شــده پشــت ایــن ســد 190میلیون 

متــر مکعــب معــادل 19 درصــد ظرفیــت آن اســت.

وحید خرمی در گفت و گویی افزود: سد سفیدرود 

ــود  ــا وج ــت: ب ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــاون وزی  مع
بــا درخواســت های  اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
واردات نهاده هــای دامــی موافقــت کــرده اســت امــا 
بانــک مرکــزی ارز مــورد نیــاز آن را اختصــاص نمی دهــد.

شــاهپور عالیی مقــدم در حاشــیه اولیــن کنگــره ملــی 
ــاره  ــگاران درب ــع خبرن ــاورزی در جم ــاد کش ــز جه مراک
ــه نهاده هــای دامــی و واردات آنهــا  عــدم اختصــاص ارز ب
ــه  ــون ب ــاورزی اکن ــاد کش ــت: وزارت جه ــور گف ــه کش ب
هــر واردکننــده کــه بخواهــد نهــاده دامــی وارد کنــد بــا 
درخواســت آنهــا موافقــت می کنــد امــا ارز مــورد نیــاز را 

بانــک مرکــزی بایــد اختصــاص دهــد.

ــالح  ــرف و ص ــن ص ــتگذاری و تعیی ــزود: سیاس وی اف
ــد  ــزی می دان ــک مرک ــاص ارز را بان ــرای اختص ــور ب کش
و مــا )بــه عنــوان جهــاد کشــاورزی( نیــاز بــه تامیــن ارز 

بــرای واردات نهاده هــا داریــم.

وزیر جهاد کشاورزی: آمار تولید دام و پیاز را 
اشتباه به ما گفته بودند )1401/12/10(

 وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه آمــار بخــش 
ــار  ــه آم ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــق نیس ــاورزی دقی کش
اشــتباهی کــه داشــتیم اجــازه صــادرات پیــاز و دام داده 
شــد امــا بعــد معلــوم شــد کــه ایــن آمــار اشــتباه بــوده 

اســت.

ــیزدهم 5  ــت س ــروع دول ــا ش ــه »ب ــراز اینک ــا اب وی ب
محــور را در اولویــت کاری وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار 
ــن  ــران را تأمی ــردم ای ــذای م ــد غ ــت: بای ــم«، گف داده ای
ــت  ــد از معیش ــاورز بای ــز کش ــال نی ــن ح ــم، در عی کنی
ــه  ــتیابی ب ــا راه دس ــه تنه ــد ک ــوردار باش ــبی برخ مناس

ــت. ــراردادی اس ــاورزی ق ــم کش ــن مه ای

ــه  ــف بودج ــز ردی ــال 1402 نی ــرای س ــت: ب وی گف
ــرای الگــوی کشــت در نظــر گرفتــه شــده  اختصاصــی ب

اســت  .

ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه »آمــار و اطالعــات دقیقــی 
ــد را  ــزان تولی ــت: می ــم« گف ــاورزی نداری ــش کش از بخ
دقیــق نمی دانیــم و بــه همیــن منظــور دچــار کمبــود و 
بیش نبــود محصــوالت هســتیم کــه ایــن ممکــن اســت 

بــازار را دچــار نوســان کنــد.
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ســال گذشــته در همیــن زمــان 360 میلیــون متــر مکعب 
ــت. ذخیره آب داش

ــد  ــره س ــزان ذخی ــته می ــال گذش ــت: س ــار داش وی اظه
ســفید رود حــدود 34 درصــد ظرفیــت ســد بــود کــه 
کمتریــن میــزان طــی 25 ســال گذشــته بــود در حالــی کــه 
ــه  ــه 19 درصــد کاهــش یافت ــال حاضــر ب ــم در ح ــن رق ای
اســت کــه بیانگــر بیــش از 50 درصــد کاهــش آب ذخیــره 

شــده اســت.

اعتبار دریافت وام با پروانه کسب 
کشاورزی)1401/12/8(

توســط  شــده  صــادر  کشــاورزی  کســب  پروانــه   
مــدرک  عنــوان  بــه  اتحادیه هــای صنفــی کشــاورزی، 
ــدگان و  ــه تولیدکنن ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــغلی ب ــر ش معتب
ــورد  ــی م ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش ــرداران بخ بهره ب
ــد  ــاورزی خواه ــک کش ــاورزی و بان ــد وزارت جهادکش تایی

ــود. ب

ــعب  ــت ش ــه مدیری ــه ای ب ــی ابالغی ــاورزی ط ــک کش بان
ــد کــرده  ــر تاکی ــن خب ــک در اســتان ها ضمــن اعــالم ای بان
ــاد  ــور و جه ــات وزارت کش ــه مکاتب ــت ب ــا عنای ــت؛ ب اس
ــر عــدم تاییــد استشــهادیه های محلــی  کشــاورزی مبنــی ب
ــد شــورای اســالمی  ــن و تایی ــا امضــای مجاوری تنظیمــی ب
ــک،  ــعب بان ــه ش ــه ب ــاورزی در مراجع ــتا و جهادکش روس
ــتندات  ــی از مس ــوان یک ــه عن ــاورزی ب ــب کش ــه کس پروان
ــاز، راهگشــا در  ــورد نی ــار ســایر مســتندات م ــر در کن معتب
تشــخیص کشــاورزان واقعــی و جلوگیــری از انحــراف منابــع 
بانــک و ورود آن بــه مجــاری خــارج بخــش می باشــد؛ 
ــار جــزو  ــه کســب دارای اعتب ــس، اخــذ پروان ــن پ ــذا از ای ل
مســتندات ضــروری در پرداخــت کلیــه تســهیالت ســرمایه 

ــود. ــد ب ــور خواه ــای مذک ــه واحد ه ــردش ب در گ

معادل 1۶0 هزار تومان آب را هدر می دهیم تا یک 
کیلو شکر به قیمت 18 هزار تومان تولید و عرضه کنیم

)1401 /12 /8( 

علیرضــا الماســوندی، معــاون تلفیــق و امــور تنظیــم گــری 
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران: فقــط در کشــت و صنعــت 
ــب آب  ــر مکع ــارد مت ــالیانه 3.8 میلی ــتان س ــکر خوزس نیش
اســتفاده می شــود کــه تبعــات زیانبــاری بــرای کشــور دارد/ اگــر 
ــول  ــت پرداخــت پ کشــت و صنعــًتٌَ نیشــکر را تعطیــل و دول
شــکر کیلویــی 18 هــزار تومــان را تقبــل کنــد بســیار بــه نفــع 
کشــور خواهــد شــد/ هزینــه قبــض آب اکثریــت خانــواده هــای 

ایرانــی بســیار انــدک و بــه انــدازه قیمــت یــک پفــک اســت.

بانک مرکزی بگوید ۶.۵ میلیارد یورو را به چه کسی 
داده است؟ )08/ 12/ 1401(

 عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده هــای دام و 
طیــور ایــران اظهــار داشــت: اکنــون حــدود 38 کشــتی در لنگــرگاه 
بنــدر امــام خمینــی منتظرنــد، از تیر ماه کشــتی کنجاله ســویا که 
اکنــون کمبــود داریــم، منتظــر تخصیــص ارز بــرای تخلیه اســت و 
بدقولــی دولــت ضربــه ســنگینی بــه بخــش خصوصــی کــه حــدود 
ــرده و  ــد، وارد ک ــن می کردن ــی را تامی ــای اساس ــد کااله 80 درص

زیــان بزرگــی را بــرای دفاتــر مالــی شــان بــه ارمغــان آورده اســت.

بــه گزارش کشــاورزی آینــده جهــان)کاج پــرس( داوود رنگی 
اظهــار داشــت: اگــر به عقــب و قبــل از اجــرای طرح آزادســازی، 
ــات  ــم جلس ــی برگردی ــذف ارز ترجیح ــزرگ و ح ــی ب جراح
زیــادی بــا وزیــر کشــاورزی و معــاون اول رئیس جمهــور برگــزار 
ــد کــه  شــد، وزیــر و معــاون اول رئیــس جمهــور عنــوان کردن
کار بزرگــی اســت و مــا انتظــار داریــم بخــش خصوصــی کمــک 
ــع  ــود. در آن مقط ــرا ش ــن اج ــو احس ــه نح ــرح ب ــا ط ــد ت کن
کاالهــای زیــادی در بنــادر و گمــرکات وجــود داشــت کــه ارز 
آنهــا تخصیــص داده نشــده و بحــث ایــن بود کــه بخاطــر تقارن 
ــا تاخیــر انجــام می شــود، حتــی در  ــا تخصیــص ارز ب زمانــی ب
یکــی از جلســات وزیــر قــول داد ظــرف یــک هفتــه ارز کاالیــی 

ــرکات عرضــه می شــود، داده شــود. ــه در گم را ک

برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم ماهی شب عید از 18 
تا 28 اسفند )08/ 12/ 1401(

 رییــس ســازمان شــیالت ایــران اعــالم کــرد: عرضــه 
ــب  ــفند در قال ــا 28 اس ــد از 18 ت ــی شــب عی مســتقیم ماه
نمایشــگاه در تهــران و تمــام اســتان هــای کشــور با مشــارکت 

ــود. ــزار می ش ــده برگ ــای تولیدکنن ــکل ه تش

ــی  ــتقیم ماه ــه مس ــزود: عرض ــینی اف ــین حس ــید حس س
ــتان  ــازار تخصصــی و در اس ــج ب ــران در پن ــد در ته شــب عی
هــا در یــک یــا دو بــازار انجــام مــی گیــرد و بــا توجــه بــه نیــاز 

ــود. ــه می ش ــن و عرض ــازار تامی ب

معــاون وزیــر در ســازمان شــیالت هــم چنیــن تصریــح کــرد: 
امســال بــا تولیــد 360 میلیــون قطعــه تخــم چشــم زده ماهــی 
قــزل آال در داخــل، 77 درصــد نیــاز کشــور تامیــن شــده اســت.
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Sturgeon fry were released for the first time

Director General of the Aquatic Genetic Resources 
Restoration and Protection Office stated that sturgeon 
genetic resources have been available since the past 
years and added: According to the plans, in order to 
meet part of the needs of juvenile fish in the country’s 
sturgeon farms, the winter reproduction of the elephant 
fish species will be carried out in two centers; Sari and 
Gilan began.
He said: Considering that the number of elephant fish 

breeders is very low, we have decided to carry out breed-
ers in coordination with the Caspian Sea Dice Fish In-
ternational Research Institute.
Rad stated that the activity history of restoration of sturgeon stocks by the Iranian Fisheries 

Organization is more than half a century and added: Currently, due to the sharp decrease in 
the stocks of diced fish in the Caspian Sea, the total amount of release has reached at least 2 
to 3 million pieces per year. Is.

.

The forecast for the production of 13.2 million 
tons of wheat this year

Thanks to the increase in domestic production, wheat im-
ports have decreased by 2 million 400 thousand tons in 
the eleven months of this year.
Recently, the Office of Foreign Agricultural Services of 

the United States affiliated to the Ministry of Agriculture 
of this country in its latest report called “Grains; Markets 
and World Trade” has predicted that Iran’s wheat produc-

tion will reach 13.2 million tons this year with a 10% growth compared to the previous year. 
Iran’s wheat production will grow by 10% in 2023, while the world wheat production is expected 
to increase by only 0.5% this year and reach 781 million tons.
However, as the officials of the private sector and unions related to wheat farmers have an-

nounced, the cultivation of this strategic crop in our country has reached more than 6 million 
hectares, of which 2 million hectares are irrigated and 4 million hectares are rainfed. 
Alireza Mohajer, Deputy Minister of Agriculture of the Ministry of Agricultural Jihad, says: 

contract farming will cause less damage to the activists of this sector by developing the level of 
essential agricultural products such as wheat and increasing the satisfaction of farmers.
During this period of time, the United Arab Emirates, England, Italy, Germany, Turkey, Sin-

gapore, Serbia and Montenegro, Russia, Kazakhstan, Mexico, the Netherlands and Hong Kong 
have been 12 sources of Iranian wheat imports.
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The ups and downs of agriculture in the past 
year

The important events of agriculture in the past year are the sub-
ject of the editorial of this issue, which the author has divided into 
three main parts: 1- Frequent transfer of officials in the Ministry 
of Jihad and Agriculture 2- Plans and policies of the ministry and 
their realization or non-fulfillment 3- Accompaniment and coop-
eration between farmers and the government and the nation.
The author also mentioned the multifold increase in the rate of 

the government dollar and the free dollar, which has been a very determining and influen-
tial factor in the fluctuating production and consumption market of agricultural products.
The author of the editorial went on to further explain the above three cases and gave ex-

amples of some strange movements in the Ministry of Jihad and Agriculture and said that 
when the country’s macroeconomic structure, followed by the state’s agricultural econ-
omy and business, has a root problem, the movement of people, is not very logical and 
effective and it seems that Mr. Minister also knows this.
The author has emphasized: the ministry that intends to implement leapfrogging and dif-

ferent programs should appoint someone as the head of the planning and economic deputy 
who is an experienced economist, not an inexperienced person in economic affairs who 
has little knowledge and study in this field. 
The author also pointed out the sensitivity of the country’s current situation and the issue 

of food security, which leaves no room for trial and error and has no achievements except 
losses for the country’s farmers and agriculture!

The value of shrimp exports reached 100 
million dollars

550% increase in shrimp exports to the Russian mar-
ket
The official customs statistics show that the value of 

shrimp exports has reached 100 million dollars so far.
During the recent years, the fisheries sector of our 

country has enjoyed significant growth, so that we witness that every year, in addition to the 
increase in the production of various aquatic products, a large share of the export of agricul-
tural products is also allocated to aquatic products.
Shrimp farming is a job-creating and currency-generating industry in the country.
Armenia, Spain, UAE; England, Italy, Bahrain, Belarus, Taiwan, Turkey, China, Romania, 

Iraq, Russia, Kazakhstan, Qatar, Kuwait, Georgia, Lebanon and Malaysia are 19 export des-
tinations of Iranian shrimp. But considering Iran’s good political and economic relations with 
Russia and China, it seems that the export of shrimp to these countries is very important.
The development of economic diplomacy in the 13th government with different countries, 

including China and Russia, has caused these two countries to have a great desire to import 
Iranian shrimp.
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