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 دالیل و ضرورت حذف ارز 4200 تومانی

 )ترجیحی( با هدف کاهش فساد در

اقتصاد و بازرگانی کشور

پیامدهای منفی حذف این ارز و راه های مقابله با آنها

شــاید اگــر موضوع تشــدید 
تنگناهــای  هــا،  تحریــم 
اقتصــادی و کاهــش درآمدهای 
ــن  ــدازه دام ــن ان ــا ای ارزی ت
ــم  ــز تصمی ــود هرگ ــتر نب گس
ــادی  ــی و اقتص ــازان سیاس س
ــودن  ــادانگیز ب ــم فس ــه رغ ب
ارز ترجیحــی بــه دلیــل تاثیــر 
ــر  ــی و بســیار شــدید آن ب آن
تمامــی بخش هــای اقتصــاد و 
بازرگانــی، بــه فکــر برچیــدن 

ــد. ــی افتادن ــاط آن نم بس

گیــری  موضــع  آخریــن  در 
رســمی، باالخــره دکتــر خانــدوزی، 
ــر اقتصــاد در حاشــیه نشســت  وزی
گفتگــوی  شــورای  مهرمــاه   27
خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ضمــن  خبرنــگاران  جمــع  در 
ــا ارز  ــف ب ــن تکلی ــه تعیی ــاره ب اش
ترجیحــی 4200 تومانــی گفتــه 
اســت: »پیشــنهادهایی نیــز مبنــی 
ــی  ــی ارز 4200تومان ــر جایگزین ب

مطــرح اســت«.

ــال  ــن ح ــاد در عی ــر اقتص  وزی
ــت  ــه »دول ــت ک ــده اس ــادآور ش ی
ــی  ــه های ــاح روی ــال اص ــه دنب ب
اســت کــه منجــر بــه افزایــش 
منافــع مــردم از ارز ترجیحــی و 
حــذف رانــت هــای مربــوط بــه آن 

ــود.« ــی ش م

ــن،  ــش از ای ــی پی ــی طوالن زمان
هــای  ســال  همــان  از  یعنــی 
نخســتین ســال هــای پیــروزی 
ــئوالن  ــه مس ــامی ک ــاب اس انق
ــا ایــن  ــا حســاب خــود و ب وقــت ب

فکــر کــه تخصیــص ارز ارزان قیمــت 
دولتــی بــرای واردات تمامــی کاالهــا 
یــا  تولیــد  اولیــه  بــرای مــواد  و 
ــد موجــب  ــه تولی ــط ب ــع مرتب صنای
ــور  ــادی کش ــت اقتص ــت موقعی تثبی
خواهــد شــد؛ حجــم عظیــم و قابــل 
ماحظــه ای از ارز دولتــی را بــه ایــن 
امــر اختصــاص دادنــد کــه بــه رغــم 
حســن نیــت متولیــان امــر در جهــت 
بهبــود وضعیــت رفــاه و زندگــی 
ــه تدریــج  دهــک هــای اجتماعــی، ب
تبدیــل بــه یــک رانــت نهفتــه بــرای 
آن دســته از سیاســت مدارانــی شــد 
ــه هــای مختلــف قــدرت  کــه در الی
ــی  ــد و ســرمایه مل ــه بودن ــا گرفت ج
ــده  ــت فزاین ــک ران ــه ی ــل ب را تبدی
ــد. ــان کردن ــود و نزدیکانش ــرای خ ب

ارزان  نــرخ دالر  در حالــی کــه 
ــرخ  ــود، ن ــان ب ــی 7توم قیمــت دولت
ســه  دو  هــای  رقــم  از  آزاد  دالر 
ــه 140  ــا ب ــد ت ــروع ش ــری ش براب
ــه 300  ــاه ب ــی کوت ــان و در مدت توم
تومــان رســید. بــه عبارتــی، هــر 
ــا واردکننــده ای  ــا نهــاد ی شــرکت ی
کــه بــه دالر ارزان دولتــی دسترســی 
ــه  ــان وهل ــرد، در هم ــی ک ــدا م پی
نخســت دارای قــدرت خریــد 20 تــا 
ــی  ــری م ــد براب ــی چندص 50 و حت
شــد و ایــن ارز ارزان قیمــت کــه 
ترجیحــی نامیــده مــی شــد بــه یــک 
رانــت فســادانگیز تبدیــل و بســیاری 
ــانه  ــم افس ــای عظی ــروت ه ــه ث را ب
ای رســاند بــی آنکــه بــه همــان 
نســبت، دهــک هــای پائیــن جامعــه 
ــای ارزان  ــد کااله ــا تولی از واردات ی
ــرخ ارز  ــن ن ــا ای ــب ب ــت متناس قیم

ــوند. ــوردار ش برخ

ــه  ــر در ده ــم دیگ ــراف عظی انح
هــای اول انقــاب، تخصیــص بخــش 
ــی  ــن ارز ارزان دولت ــده ای از ای عم
ــر  ــل غی ــای بنج ــه واردات کااله ب
ضــرروری بــود کــه بــه هیــچ وجــه، 
ــه  ــد و ن ــردم بودن ــرم م ــاز مب ــه نی ن
ــوژی  ــردن تکنول ــدرن ک ــب م موج
فرســوده صنایــع کشــور مــی شــدند. 
عمــا رقابــت واقعــی، تولیــد کیفــی، 
ــی، بازارســازی و خاصــه آن  بازاریاب
ــدار  ــب اقت ــت موج ــی توانس ــه م چ
اقتصــاد ملــی  کشــور و تحکیــم 
شــود، تقریبــا در تمامــی فرایندهــای 
ــرار  ــایه ق ــی در س ــه کل ــدی ب تولی
ــرای  ــد ب ــاش و زد و بن ــت و ت گرف
دســت یابــی بــه مقــدار بیشــتری از 
ارز ارزان دولتــی، جایگزیــن شــاخص 
کــه جــزء جدایــی  هایــی شــد 
ــد  ــا و رش ــاد پوی ــک اقتص ــر ی ناپذی

ــتند. ــده هس یابن

بــه طــور مثــال در عرصــۀ صنعــت 
مرغــداری یــا دامــداری، هــر تعاونــی 
بــرای  کــه  ای  تولیدکننــده  یــا 
پــرورش دام و طیــور بــه میــزان 
بیشــتری از نهــاده هایــی ماننــد 
کنجالــه ســویا، ذرت و جــو ارزان 
ــت؛  ــی یاف ــی دســت م قیمــت دولت
ــده ای  ــا تولیدکنن ــر ی ــی برت تعاون
ــرد  ــود کــه ســود بیشــتری مــی ب ب
ــادی  ــر اقتص ــن تدبی ــایۀ ای و در س
ــای  ــش؛ بازاره ــان بخ ــده و زی کاهن
دوگانــه دو قیمتــی شــکل گرفــت و 
کســی در فکــر کاهــش قیمــت تمام 
شــده کاال یــا رقابــت در فراینــد 
ــازی  ــی و بازارس ــا بازاریاب ــد ی تولی

ــود. نب
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تاســف بارتــر آنکــه چــون هــر کاالیــی 
اعــم از مــواد غذایــی یــا کاالی صنعتــی 
ــه  ــد، ب ــی ش ــد م ــا تولی ــاخته ی ــه س ک
راحتــی فروختــه مــی شــد، اقتصــاد 
ــش  ــت، مفهوم ــرو رف ــود ف کان در خ
را از دســت داد و اقتصــاد و بازرگانــی 
بــی خاصیــت دســتوری تــوام بــا نظــارت 

ــت. ــا اســتقرار یاف ــی انته ــای ب ه

ــاد  ــدۀ اقتص ــران کنن ــد وی ــن فراین ای
ملــی، حتــی فاصلــه طبقاتــی را افزایــش 
ــا ســایر  ــه قاچــاق کاال از گنــدم ی داد، ب
ــه  ــی و نیم ــی صنعت ــی حت ــواد غذای م
ــاد  ــون فس ــه کان ــن زد و ب ــی دام صنعت
بــرای دســت یابــی بــه ارز ارزان قیمــت 
دولتــی بــه بهانــه هــای مختلــف تبدیــل 
شــد، هرچــه بیشــتر بهتــر! ایــن پدیــده، 
عامــل اصلــی شــکل گیــری امضــاء هــای 
طایــی و پســت هــای کلیــدی مرتبــط 
ــیون  ــی کمیس ــت و حت ــه آن در دول ب

هــای مجلــس شــد.

اوج احــداث ایــن کریــدور فســادانگیز 
در فروردیــن مــاه 1397 و در مقابلــه 
شــتاب زده و نابخردانــه دولــت دوازدهــم 
بــا اعــام تشــدید تحریــم هــای موســوم 
ــادل«  ــپ نامتع ــای »ترام ــم ه ــه تحری ب
ــر 32 میلیــارد  ــغ ب ــدار شــد کــه بال پدی
دســترس  در  را  ملــی  ســرمایه  دالر 
بســیاری از کســانی بــا کمتریــن ســابقه 
تجــارت قــرار داد! تاســیس شــرکت 
ــن  ــارت ای ــرای غ ــق الســاعه ب هــای خل
ــا آن  ــن ی ــه ای ــه بهان ــی و ب ــروت مل ث
کاالی ضــروری بــرای مــردم و مملکــت، 
چنــان گســترش یافــت کــه حیــرت 

ــت. ــگان را برانگیخ هم

ــدگان  ــا واردکنن ــار ی ــان و تج بازرگان
ــن  ــوب در ای ــابقه خ ــا س ــناس و ب سرش
ــه  ــه بهان ــی ب ــادوی دالر 4200 تومان ج
ــا انحصــار  ــه ب ــه پســند مقابل ــای عام ه

ــرار  ــایه ق ــا در س ــدند ی ــته ش ــار گذاش کن
گرفتنــد و نقشــی در خــور و شایســته بــرای 
اتــاق هــای بازرگانــی بخــش خصوصــی قایل 
ــای  ــه ه ــن نوکیس ــیاری از ای ــدند. بس نش
ــی  ــت خــوار حتــی کاالهای ــت جــو و ران ران
ارزان 4200  ارز  آنهــا  واردات  بابــت  کــه 
ــا  ــد ی ــد را وارد نکردن ــه بودن ــی گرفت تومان
ــازار تقاضــا و  ــد کــه در ب ــی وارد کردن کاالی

ــت. ــتری داش ــود بیش س

دادگاه هــای بســیاری برپــا شــد امــا زخم 
ــه و  ــر نابخردان ــن تدبی ــن ناشــی از ای چرکی
ــف  ــر نحی ــر پیک ــوز ب ــده، هن ــاب نش حس
اقتصــاد کشــور باقــی اســت. بــا ایــن همــه، 
تصمیــم ســازان اقتصــادی سیاســی کشــور 
ــا اینکــه مــی داننــد در چــه مخمصــه ای  ب
ــای  ــش ه ــران واکن ــد، نگ ــده ان ــار آم گرفت
ــرم اقتصــادی هســتند و  ــن رف اجتماعــی ای
ــش از  ــی، بی ــن جراح ــه ای ــند ک ــی ترس م
آنچــه فکــر مــی کننــد خــون ریــزی داشــته 
باشــد. از ســوی دیگــر، بســیاری از ذی 
نفعــان رانــت خــوار ارز ترجیحــی بــاد آورده،  
زیــر بــه زیــر واکنــش هــای اجتماعــی را بــه 
ــم  ــترش و تصمی ــف گس ــای مختل ــه ه بهان
گیرنــدگان را از عواقــب خطرنــاک ایــن 

ــد.  ــر حــذر مــی دارن رفــرم ب

ــه  ــت ک ــن اس ــنجیده ای ــر س ــا تدبی ام
قبــل از هــر تصمیمــی، از همیــن حــاال 
ــاوت ارز  ــه التف ــل ماب ــگ، از مح ــی درن و ب
ــا  ــه واردات ب ــی ب ــی تخصیص 4200 تومان
ارز آزاد کــه در حجــم 15 میلیــارد دالر 
رقمــی بســیار هنگفــت خواهــد شــد، اقــدام 
بــه تهیــه و طراحــی کارت هــای دیجیتالــی 
ــرای  ــی ب ــای اساس ــد کااله ــه ای خری یاران
7 دهــک جامعــه شــود تــا ایــن رفــرم 
اقتصــادی عــوارض کمتــری داشــته باشــد.

منصور انصاری
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تحــول در ســمت و ســوی بازرگانــی داخلــی و خارجــی اتحادیــه هــای اســتانی و 
اتحادیــه سراســری بــا اتــکا بــه عرصــه هــای مشــارکتی اتحادیــه مرکــزی مــی توانــد 
تشــکیالت گســترده و بــی رقیــب تعاونــی هــای روســتایی را، هــم در ســاختار و هــم در 
عملکــرد دگرگــون ســازد و اتــکای آن را بــه دولــت بــه نحــو چشــمگیری کاهــش دهــد.

احیاء شبکه حمل و نقل سنگین سراسری

صــدرا علــی اکبــر خانــی مدیرعامــل اتحادیــه سراســری تعاونــی هــای روســتایی وکشــاورزی ایــران، 
بــا بیــان ایــن مطلــب و تجزیــه و تحلیــل وضعیــت بازرگانــی و اقتصــادی کشــاورزی در شــرایط کنونــی 
یــادآور شــد: بــا احیــا و گســترش امکانــات موجــود اتحادیــه هماننــد شــبکه حمــل و نقــل و در قالــب 
شــرکت نویدبــار کــه بیــش از 99 درصــد ســهام آن متعلــق بــه اتحادیــه سراســری اســت، مــی توانیــم 
یــک شــبکه حمــل و نقــل پویــا در سراســر کشــور ایجــاد کنیــم کــه موجــب کاهــش قیمــت تمــام 
شــده کاالهــای متعلــق بــه تعاونــی هــا، اتحادیــه هــا و خدمــات حمــل و نقــل نهــاده هــای پیــش از 

تولیــد و پــس از آن باشــد.

اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران؛ اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران؛ 
رو به سوی تحوالت نوین بازرگانیرو به سوی تحوالت نوین بازرگانی
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ــی  ــوزه بازرگان ــه در ح ــن عرص ــت: ای ــی گف ــی اکبرخان  عل
ــه از  ــود ک ــده ب ــول مان ــری مغف ــه سراس ــای اتحادی ــت ه فعالی
جملــه برنامــه هــای احیــا و تقویــت توانایــی هــای بالقــوه اتحادیــه 

ــد. ــی باش ــال م ــان س ــا پای ــری ت سراس

علــی اکبرخانــی مدیرعامــل جــوان و پــر انــرژی اتحادیــه 
ــه  ــن نقشــه ای هم ــازی، گســترش و تدوی ــت: بازس سراســری گف
جانبــه نگــر بــرای ایــن شــرکت حمــل و نقلــی، بــه مثابــه سلســله 
اعصــاب ترابــری اتحادیــه هــا و تعاونــی هــا در اســتان هــا و 
شهرســتان هــا مــی توانــد فعالیــت هــای تولیــدی و بازرگانــی ایــن 
بخــش از تولیــدات کشــاورزی کــه بســیار گســترده مــی باشــد را 
ــب  ــی بیشــتری را نصی ــود بازرگان ــد و س ــه نمای ــه صرف ــرون ب مق

آنهــا کنــد.

حمــل و نقــل نهــاده و محصــوالت نهایــی توســط خــود 
اتحادیــه سراســری

ــبکه  ــف ش ــای مختل ــش ه ــان بخ ــد: در می ــادآور ش ــان ی ایش
ــود و حجــم عظیمــی از  ــن ک ــزار ت ــر 450 ه ــغ ب ــا، بال ــی ه تعاون
ــن شــرکت مــی  محصــوالت کشــاورزی جابجــا مــی شــود کــه ای
ــد. ــل نمای ــل و نق ــری و حم ــده ای از آن را تراب ــد بخــش عم توان

کارخانه صنایع تبدیلی آیدا اصفهان

واحدهــای  از  یکــی دیگــر  اکبرخانــی در مــورد  علــی 
ــه  ــرار دارد ب ــه کــه در دســتور کار تحــول ق مشــارکتی اتحادی

کارخانــه تبدیلــی آیــدا اصفهــان کــه در زمنیــه تولید خیارشــور، 
ــوره هــا فعالیــت مــی کنــد  ــواع پ ــی، کنســروجات و ان آب معدن

ــر آن  ــه ب ــی ک ــروژه های ــر از پ ــی دیگ ــت: یک ــرد و گف ــاره ک اش
هســتیم فراینــد آن را در عرصــه  تولیــد و بازرگانــی بــه روز کنیــم 
و شــرایط بهتــری بــرای فعالیــت هــای آنهــا فراهــم ســازیم همیــن 
ــد. ــی و بیشــتری دســت یاب ــه ســود منطق ــه ب ــه اســت ک کارخان
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تقویت میدان میوه و تره بار  اراک

ــه عنــوان  ــار اراک ب ــره ب ــه میــدان میــوه و ت وی همچنیــن ب
ــرد  ــاره ک ــری اش ــه سراس ــر در اتحادی ــی دیگ ــه بازرگان عرص

ــد  ــامانه ای جدی ــا س ــی را ب ــز بازرگان ــن مرک ــد: ای ــادآور ش و ی
ســازماندهی و احیــا خواهیــم کــرد و بــا شــیوه هایــی کــه در نظــر 

گرفتــه ایــم آن را تــا قبــل از پایــان ســال 1400، بــه یکــی از بهتریــن 
میادیــن میــوه و تــره بــار تبدیــل مــی کنیــم کــه رابطــه مســتقیمی میــان 

تولیــد کننــدگان محصــوالت باغــی، زراعــی و صیفــی و ســبزی زیرمجموعــه 
ــا ایــن مرکــز ایجــاد مــی شــود. تعاونــی هــا و اتحادیــه هــا ب

ــز در  ــاب نی ــو در مین ــه آبلیم ــن کارخان ــت: همچنی ــی گف ــی اکبرخان عل
ــه اســت  ــرار گرفت ــر کــردن فعالیــت هایــش ق برنامــه توســعه و اقتصــادی ت

ــم پرداخــت. ــز خواهی ــه آن نی ــه ب ک

گسترش بازرگانی شبکه گسترده تعاونی ها

ــتانی،  ــه اس ــک 32 اتحادی ــک ت ــک ت ــا کم ــد: ب ــادآور ش ــان ی ایش
ــش  ــه پراکن ــا دامن ــی ب ــتانی و 4013 تعاون ــه شهرس 311 اتحادی
ــر  ــون و 300 نف ــر 5 میلی ــغ ب ــی بال ــتا، جمعیت در 46300 روس
ــادر  ــر ق ــون نف ــر 16 میلی ــغ ب ــواری بال ــت خان و متوســط جمعی
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اســت بخــش قابــل اتــکا و تعییــن کننــده ای از بازرگانــی کشــاورزی را 
بــا شــیوه هــای پویــا، خــاق و بــه روز متحــول ســازد، موضوعــی کــه 
کمتــر بــه آن توجــه شــده بــود و هیــات مدیــره اتحادیــه بر آن اســت از 
ســمت بازرگانــی بــه تولیــد حرکــت کنــد و متناســب بــا نیازهــای بــازار 
هــای داخلــی و خارجــی، اتحادیــه سراســری را در موقعیتــی قــرار دهــد 

کــه هیــچ نیــازی بــه دولــت نداشــته باشــد.

تمرکز در بازرگانی اتحادیه ها

ــی از  ــد: یک ــادآور ش ــود ی ــوی خ ــه گفتگ ــی در ادام ــی اکبرخان عل
ــدی رســیدیم،  ــه نتیجــه و جمــع بن ــس از بررســی ب ــه پ ــی ک مباحث
ــتانی و  ــای اس ــه ه ــاز اتحادی ــورد نی ــای م ــد کااله ــز در خری تمرک

ــود. ــتانی ب شهرس

ــده و  ــای پراکن ــت: خریده ــث گف ــن بح ــتر ای ــح بیش وی در توضی
ــه  ــرون ب ــادی مق ــر اقتص ــد از نظ ــی توان ــا م ــه تنه ــگ ن ــر هماهن غی
ــاوت  ــای متف ــت ه ــا کیفی ــف ب ــای مختل ــه برنده ــد، بلک ــه نباش صرف
ــن حــال، چــه  ــز هســت و در عی ــان بخــش نی ــا زی ــه ه ــرای اتحادی ب
ــه  ــتیم ک ــر آن هس ــذا ب ــد، ل ــا باش ــراف در خریده ــب انح ــا موج بس
ایــن نیازهــا حســب تقاضــای اتحادیــه هــا، متمرکــز و خریــد نیازهــای 
اتحادیــه در سراســر کشــور بــه صــورت متمرکــز انجــام گیــرد، زیــرا بــا 
خریــد متمرکــز، هــم صرفــه جویــی امــکان پذیــر اســت و هــم خریــد 

ــاز اعضــا. ارزانتــر کاالهــا و مــواد مــورد نی

ــد  ــی در چن ــز بازرگان ــاد تمرک ــه ایج ــت: البت ــی گف ــی اکبرخان عل
کاالی اساســی خواهــد بــود و بســیاری از کاالهــای دیگــر وجــود دارنــد 
کــه خریــد آنهــا از ســوی اتحادیــه هــای اســتانی و شهرســتانی مقــرون 

بــه صرفــه تــر اســت. 

جبران خالء عملکردها

ــتایی  ــی روس ــای تعاون ــرکت ه ــری ش ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
ــن ســمت منصــوب شــده ام  ــه ای ــه ب ــدت کوتاهــی ک ــت: طــی م گف
ســعی کــردم ضمــن انجــام فعالیــت هــای روزمــره، وقتــی هــم بــرای 
بررســی ســاختار کلــی اتحادیــه و موضــوع خــاء عملکردهــا اختصــاص 
و غفلــت هــا را مــورد بررســی و مشــاهده قــرار دهــم. اتحادیــه از زمیــن 
ــل  ــز کام ــا تجهی ــه ب ــت ک ــوردار اس ــیاری برخ ــده بس ــا  ش ــای ره ه
اتحادیــه هــا در عرصــه مکانیزاســیون مــی توانیــم عــاوه بــر کمــک بــه 
اعضــای تعاونــی هــا و افزایــش بهــره وری آنهــا در واحــد ســطح، زمیــن 

ــه بهــره بــرداری مطلــوب برســانیم. هــای رهــا شــده را نیــز ب
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 علــی اکبرخانــی گفــت: بــه روز کــردن و بهــره بــرداری مطلــوب از انبارهــا یکــی از موضوعاتــی بــود کــه 
توجــه کافــی بــه آن نشــده بــود و مــا پیگیــر تجهیــز ایــن انبارهــا هســتیم.

ــع  ــد کنســانتره در شــرکت صنای ــورد تولی ــی توجهــی در م ــا، ب ــت ه ــادآور شــد: یکــی از غفل ایشــان ی
ــان ســال، ایــن مهــم اجرایــی مــی شــود.  ــا پای ــدا اســت کــه ت غذایــی آی

غفلت از صادرات کاال و ارزآوری

علــی اکبرخانــی گفــت: در چارچــوب تقویــت و گســترش بازرگانــی اتحادیــه هــا و تعاونــی هــا در سراســر 
کشــور، موضــوع گســترش صــادرات بــا تکیــه بــر ایجــاد طــرح هــای اولویــت دار اتحادیــه هــای اســتانی بــر 

اســاس مزیــت طبیعــی و شــرایط مناســب اقلیــم را برنامــه ریــزی کــرده ایــم.

وی در توضیــح بیشــتر ایــن طــرح گفــت: طــی نامــه ای بــه تمامــی اتحادیــه هــا، موضــوع ایجــاد یــک 
طــرح اولویــت دار کاالمحــور کــه مزیــت اقلیمــی و ظرفیــت رقابــت کیفــی داشــته باشــد را در دســتور کار 
قــرار داده و بــر آن هســتیم چنیــن کاالهایــی را بــا بازاریابــی جهانــی، در بســته بنــدی هــای عالــی صــادر 

و بــرای کشــور  ارزآوری ایجــاد کنیــم.

سردخانه ها و انبارهای هوشمند

ــو خاطرنشــان ســاخت:  ــن گفتگ ــی روســتایی در ای ــای تعاون ــه سراســری شــرکت ه ــل اتحادی مدیرعام
کشــاورزی کشــور المحالــه بــه ســمت کشــاورزی هوشــمند خواهــد رفــت و ایــن مســیر بــرای رقابــت هــای 
جهانــی در عرصــه تولیــد و بازرگانــی اجتنــاب ناپذیــر اســت، لــذا اتحادیــه سراســری بــر آن اســت بــا بهــره 
گیــری از کمــک هــای دفتــر فنــاوری ریاســت جمهــوری، انبارهــا، ســردخانه هــا و بســیاری از فعالیــت هــای 
خدماتــی و بازرگانــی خــود را هوشــمند و دیجیتالــی کنــد. وی تاکیــد کــرد: ایــن پــروژه امــکان پذیــر اســت 
و در خدمــت کشــاورزی هوشــمند، ســالم ســازی زنجیــره هــای تولیــد و بازرگانــی و فعالیــت هــای اعضــای 

تعاونــی هــا خواهــد بــود.

)   IT base  ( فعالیت های اطالعات محور

ــا  ــا ب ــا و اعضــای آنه ــی ه ــادآور شــد: اداره شــبکه گســترده و وســیع تعاون ــی ی ــر خان ــی اکب صــدرا عل
ــز و ســودمند  ــد موفقیــت آمی ــه اطاعــات متمرکــز نمــی توان ــکا ب ــدون ات پراکنــش در سراســر کشــور، ب
باشــد، لــذا ایــن بحــث را بــه جــد دنبــال خواهیــم کــرد. ایجــاد انبارهــای فنــی مجهــز بــه ســامانه هــای 
دیجیتالــی بــا ظرفیــت 3 هــزار تــن، تجهیــز انبــار کهریــزک و اخــذ مجــوز واردات ســموم و توزیــع سراســری 
آن نیــز از جملــه برنامــه هایــی اســت کــه اتحادیــه را در جایــگاه یــک نهــاد مردمــی کشــاورزی برتــر و پویــا 

قــرار مــی دهــد و در برنامــه هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری قــرار گرفتــه اســت.
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علــی اکبرخانــی گفــت: ایجــاد دفاتــر بازرگانــی بــرای بازاریابــی و انتقــال تکنولــوژی هــای روز 
دنیــا چــه در عرصــه تعاونــی هــای الگــو و چــه کشــاورزی، از جملــه پــر کــردن خاءهایــی اســت 
کــه پیــش از ایــن وجــود داشــته اســت. ایــن دفاتــر مــی تواننــد نقــش رایزنــی هــای بازرگانــی 

را بــرای اتحادیــه ایفــا کننــد.

تقویت کارگزاری بورس

علــی اکبرخانــی گفــت: بازتعریــف شــیوه خریــد گنــدم در کنــار جــی تــی ســی، کلــزا، جــو 
و توزیــع بــذور مرغــوب بــه صــورت متمرکــز، تقویــت کارگــزاری بــورس، ســر و ســامان دادن 
ــرای کاهــش  ــا بهــره گیــری از تجــارب گذشــته و مذاکــره ب ــد و صــادرات زعفــران ب ــه خری ب
تعرفــه هــای آب و بــرق روســتاییان، گســترش گلخانــه هــا، ایجــاد اشــتغال پایــدار بــا کمــک 
گســترش تکنولــوژی در تمــام مراحــل تولیــد و بازرگانــی و ســرفصل هــای دیگــری در دســتور 
کار اتحادیــه قــرار داد تــا بــا کمــک خــود اتحادیــه هــای اســتانی و شهرســتانی و حتــی تعاونــی 
هــای فعــال و نمونــه بتوانیــم چهــره متفاوتــی از ایــن اتحادیــه را بــه دولــت و مجلــس معرفــی 

کنیــم.

علــی اکبرخانــی در مــورد ادغــام ســازمان مرکــزی تعاونــی هــای روســتایی و اتحادیــه هــای 
سراســری و اســتانی در وزارت تعــاون گفــت: ایــن طــرح، مبهــم، گنــگ و شــکلی اســت و در 
عیــن حــال مغایــرت ماهیتــی و عملکــردی دارد، زیــرا نتیجــه آنچــه اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای 
کشــاورزی انجــام مــی دهنــد متوجــه امنیــت غذایــی اســت و عــاوه بــر اعضــاء بــرای مــردم نیز 
ســود دارد، امــا اثربخشــی تعاونــی هــای زیــر پوشــش وزارت تعــاون غالبــا محــدود بــه منافــع 

اعضــای تعاونــی هــا مــی شــود و ارتباطــی بــه کشــاورزی و امنیــت غذایــی نــدارد.

ــدام  ــه در دســت اق ــرای تحــول در اتحادی ــری ب ــای دیگ ــه ه ــت: برنام ــی گف ــی اکبرخان عل
ــرد. ــم ک ــج آن را اعــام خواهی ــت اجــرا شــد نتای ــر وق ــه ه ــم ک داری
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 پنــج شــنبه 
ــاه  ــتم مهرم هش

         1400

ــع  ــدی صنای ــک کارگاه تولی ــایر، ی ــادر عش ــک چ ی
ــدی و  ــظ ج ــک حاف ــرزی، ی ــگاه م ــک پاس ــتی، ی دس
ــد  ــک تولی ــی، ی ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــد محی معتق
ــگ  ــر فرهن ــک مبش ــالم و ی ــت س ــیر و گوش ــده ش کنن
ــرح  ــدی و مط ــاخصی ج ــع، ش ــان دام و مرت ــادل می تع

ــت. ــی اس ــت غذای ــاد امنی ــرای ایج ب

مهنــدس علیرضــا یوردخانــی، مدیرعامــل تعاونــی عشــایری 
شهرســتان گرمســار و آرادان در گفتگویــی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
مجلــه صنایــع زیرســاختهای کشــاورزی، بــا بیــان مطلــب فــوق در 
مــورد نقــش ایــن تعاونــی در حمایــت از عشــایر کــوچ رو گرمســار 
و آرادان گفــت: ایــن تعاونــی بــه 450 خانــوار بــا متوســط جمعیــت 
5 نفــر و 200 خانــوار عشــایر جــا مانــده و در مجمــوع 650 خانــوار، 
نقشــی تعییــن کننــده در افزایــش تولیــد شــیر و گوشــت صنایــع 

دســتی آنــان دارد.

ــه  ــده«، ب  یوردخانــی در توضیــح اصطــاح »خانوارهــای جــا مان
آمارگیــری 10 ســاله مرکــز آمــار ایــران اشــاره کــرد کــه جمعیــت 
عشــایر را هــر ده ســال یــک بــار سرشــماری مــی کننــد امــا ایــن 
آمارگیــری از ســال 1388 تاکنــون یعنــی طــی 12 ســال گذشــته 
صــورت نگرفتــه و لــذا 200 خانــوار جدیــد در آمــار نیامــده انــد کــه 
البتــه تحــت پوشــش ایــن تعاونــی قــرار دارنــد. یوردخانــی تصریــح 
کــرد خــود ایــن موضــوع آمارگیــری نیــز یکــی از مشــکاتی اســت 

کــه بایــد بــر طــرف شــود.

 

باالترین سرانه دام عشایر کشور

ــر  ــا 400 راس دام در ه ــت: گرمســار و آرادان ب ــی گف   یوردخان

رهیافتی به نقش تاریخی عشایر در حفظ رهیافتی به نقش تاریخی عشایر در حفظ 
محیط زیست و تولید شیر و گوشتمحیط زیست و تولید شیر و گوشت

ــم در  ــن رق ــد و ای ــرانه دام کشــور را دارن ــن س ــوار باالتری خان
ــتان  ــزود: اس ــت. وی اف ــوار اس ــرای خان ــور 135 راس ب کش
ســمنان دارای متوســط ســرانه دام 350 راس بــرای هــر خانــوار 

اســت. 

وی بــه عرصــه کــوچ گرمســار و آرادان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــرز  ــه در محــدوده الب ــن دو منطق ــاق و قشــاق ای عرصــه یی

مرکــزی )تهــران و مازنــدران( اســت.

رشد و توسعه تعاونی از سال 1395 تاکنون

ــخت  ــزاری و س ــرم اف ــات ن ــر خدم ــاد دفت  ایج
ــایر  ــرای عش ــزاری ب اف

ــورد  ــار و آرادان در م ــایری گرمس ــی عش ــل تعاون مدیرعام
توســعه ایــن تعاونــی بــه خبرنــگار مــا گفــت: تعاونــی در ســال 
ــات  ــی انتخاب 1365 تاســیس شــده و در ســال 1395، در حال
ــدک  ــی صــورت گرفــت کــه تنهــا ســرمایه ای ان ــد تعاون جدی
داشــت، عمدتــا بــه کار توزیــع آرد و کپســول گاز مــی پرداخــت 
و از هیچگونــه زمیــن کارخانــه یــا دفتــر فعالــی برخــوردار نبود. 

وی گفــت: بعــد از ایــن ســال، توســعه همــه جانبــه تعاونــی 
ــرای  ــداری آرد ب ــل نگه ــه مح ــاری ک ــدا انب ــد؛ ابت ــاز ش آغ
توزیــع بــود را بــه دفتــری بــرای خدمــات نــرم افــزاری عشــایر 
تبدیــل کردیــم و عشــایری کــه بــرای هویــت گــذاری دام خــود 
ســرگردان بودنــد بــا مراجعــه بــه ایــن دفتــر بــه راحتــی کــد 
گــذاری گلــه و هویــت گــذاری دام هــای خــود را انجــام مــی 

دادنــد. 

یوردخانــی گفــت: فراتــر از ایــن خدمــت نــرم افــزاری 
ضــروری، موضــوع بیمــه دام عشــایر کــه کمتــر مــورد توجــه 
ــل از  ــای حاص ــگان و از درآمده ــورت رای ــه ص ــود را ب ــان ب آن
فعالیــت تعاونــی در دســتور کار قــرار دادیــم و کارت تــردد نیــز 
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ــی شــد.  ــه ســهولت انجــام م ــرای عشــایر ب ــر ب ــن دفت ــزاری ای ــرم اف در بخــش ن

یوردخانــی در بخــش دیگــری از گفتگــوی خــود یــادآور شــد: در حــال حاضــر بــا کمــک همیــن دفتــر مرکــزی، 
ثبــت نــام عشــایر بــرای تامیــن نهــاده هایــی چــون آرد، جــو، کنســانتره و صــدور حوالــه و حتــی کارهــای مربــوط 

بــه وام هــای ضــروری عشــایر دامــدار پــی گیــری مــی شــود. 

یوردخانــی گفــت: عشــایر کــه پیــش از ایــن بــرای گرفتــن نفــت و گاز ســرگردان بودنــد و بعضــا یــک هفتــه در 
ادارات مختلــف شــرکت گاز رفــت و آمــد داشــتند، اکنــون توســط همیــن دفتــر ســهمیه آنهــا تامیــن و حوالــه را 

دریافــت مــی کننــد.

 هویت گذاری دام و ُکد گذاری گله

  مدیرعامــل تعاونــی عشــایر گرمســار و آرادان، هویــت گــذاری دقیــق هــر دام بــا رقــم 4 هــزار تومــان و نصــب 
پــاک گــوش بــرای آنهــا در یــک ســامانه سراســری، صــدور تمامــی مجوزهــا از جملــه حمــل و نقــل و دامپزشــکی 

و بیمــه رایــگان بــرای دام هــای عشــایر را از دیگــر خدمــات تعاونــی برشــمرد.

بیمه دام عشایری را جدی گرفته ایم 

ــی ماننــد ســیل، تگــرگ، صاعقــه و ... موجــب از  وی در مــورد اهمیــت بیمــه دام هــای عشــایر گفــت: حوادث
بیــن رفتــن گلــه خانوارهــای عشــایر از چرخــه تولیــد و خســارت هنگفــت بــه آنهــا مــی شــود کــه متاســفانه در 
ایــن شــرایط آنهــا کار را رهــا و بــرای امــرار معــاش بــه حاشــیه شــهرها مهاجــرت مــی کننــد، امــا انجــام بیمــه و 

تامیــن خســارت بــرای عشــایر، آنــان را بــه ادامــه کار خــود ترغیــب و امیــدوار مــی ســازد. 

یوردخانــی در مــورد یارانــه صنــدوق بیمــه گفــت: 50 درصــد کارمــزد را صنــدوق و بقیــه آن را تعاونــی پرداخــت 
مــی کنــد کــه انجــام ایــن خدمــت، بــه فعالیــت تولیــدی و ارزشــمند عشــایر، اطمینــان و پایــداری مــی بخشــد. 

وی یــادآور شــد: آنچــه در ایــن تعاونــی انجــام مــی شــود خــود مــی توانــد یــک الگــو بــرای ســایر تعاونــی هــای 
عشــایری کشــور باشــد.

 فعالیت های آموزشی تعاونی

ــادآور شــد: یکــی از فعالیــت هــای تاثیرگــذار در افزایــش بهــره وری،   مدیرعامــل تعاونــی گرمســار و آرادان ی
کاس هــای آموزشــی بــرای عشــایر بــا موضــوع بهداشــت دام اســت کــه قبــل از بحــران کرونــا، ســاالنه 6 تــا 7 
کاس بــرای اصــاح نــژاد دام، فاشــینگ و هورمــون ســازی بــا تمرکــز بــر تقویــت خــوراک قــوچ هــا قبــل از رهــا 

ســازی آنهــا در گلــه برگــزار مــی شــد. 

وی یــادآور شــد: برگــزاری ایــن کاس هــا بــا تلفیقــی از دانــش روز و تجــارب عشــایر در عرصــه دامــداری بســیار 
نتیجــه بخــش بــود و بــا توجــه بــه نزدیکــی جوامــع عشــایری بــه یکدیگــر موجــب هــم افزایــی و انتقــال دانســته 

هــا در عرصــه تولیــد مــی شــد.

 عشایر؛ حافظان واقعی مرتع و محیط زیست 

مدیرعامــل تعاونــی عشــایر گرمســار و آرادان در پاســخ ایــن ســوال کــه »آیــا واقعــا عشــایر کــوچ رو بــه مراتــع، 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت آســیب مــی رســانند«، گفــت: ایــن موضــوع واقعیــت نــدارد؛ مرتــع متعلــق بــه 
دام و دام متعلــق بــه مرتــع اســت، ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد، عشــایر طــی تجــارب بســیار دریافتــه انــد 
حیــات و زندگــی آنهــا وابســته بــه مرتــع، محیــط زیســت و منابــع طبیعــی اســت و اگــر اینهــا نباشــند فعالیــت 
عشــایر هــم وجــود نخواهــد داشــت، پــس بــر ایــن بــاور هســتند کــه بایــد جــدی تریــن مدافعــان حفــظ مراتــع، 

محیــط زیســت و منابــع طبیعــی باشــند. وی تاکیــد کــرد: هــر کجــا مراتــع واگــذار و عشــایر را خــارج کردیــم

کارخانه تولید خوراک دام تعاونی عشایری گرمسار آرادان با ظرفیت 30 هزار تن در سال
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تبدیــل بــه ویــا ســازی و ســاخت و ســاز شــد، هــر کجــا عشــایر نبودنــد 
ــه هــم  ــد تعــادل ب ــه وجــود آمــد، هــر کجــا عشــایر نبودن آتــش ســوزی ب
خــورده اســت! هیــچ کارشناســی بــه انــدازه عشــایر بــه طــور طبیعــی مفهــوم 
ــالیان  ــی س ــه ط ــتند ک ــانی هس ــایر کس ــد. عش ــی کن ــادل را درک نم تع

متمــادی تعــادل مراتــع و منابــع طبیعــی را حفــظ کــرده انــد. 

یــورد خانــی گفــت: هــر کجــا عشــایر چــادر زده انــد شــکارچیان نتوانســته 
انــد بیاینــد هــر طــور کــه مــی خواهنــد ریشــه کل و آهــو و غیــره را از بیــن 

 . ند ببر

ــد  ــی مانن ــات وحش ــت، حیوان ــایری هس ــی دام عش ــر، وقت ــوی دیگ از س
گــرگ، پلنــگ و ... بخشــی از خــوراک خــود را از ایــن دام هــا تامیــن مــی 
کننــد و آســیب کمتــری بــه محیــط زیســت و گلــه هــای شــکار وارد مــی 
ســازند کــه در ایــن شــرایط نوعــی تعــادل طبیعــی ایجــاد مــی شــود. عشــایر 

بــه واقــع حافظــان مرزهــای کشــور نیــز هســتند. 

ــامل  ــت کشــور را ش ــایر 8/1 درصــد جمعی ــد: عش ــادآور ش ــی ی یوردخان
مــی شــوند کــه 5 درصــد شــهدای کشــور را تقدیــم کــرده انــد. آنــان ســهم 
30 درصــدی در تولیــد گوشــت قرمــز و ســهم 35 درصــدی در تولیــد صنایع 
دســتی را دارنــد کــه در واقــع چنــد برابــر جمعیــت خــود در ایجــاد ثــروت 

بــرای کشــور ایفــای نقــش مــی کننــد.

 حفظ بانک ژن دام سبک ایرانی، یک وظیفه ملی

ــا نژادهــای اصــاح    مهنــدس یوردخانــی در پاســخ ایــن ســوال کــه »آی
ــداری  ــره در عرصــه دام ــف و غی ــا رومان ــانن ی ــز س ــد ب ــی مانن ــده جهان ش
عشــایر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و نتایــج آن چــه بــوده اســت«، گفــت: 
ــی داده  ایــن نژادهــا ممکــن اســت در فضاهــای بســته پــرورش نتایــج خوب
باشــند امــا کارنامــه خوبــی در مســیر کــوچ رو و فضــای بــاز نداشــته انــد. وی 
تاکیــد کــرد کــه مــا تجربــه کردیــم امــا ایــن نژادهــا نتوانســتند خــود را بــا 

شــرایط آب و هوایــی تطبیــق دهنــد. 

ــر نژادهــای اصیــل  ــات برت ــه خصوصی ــن بحــث ب ــه ای ــی در ادام یوردخان
دام هایــی چــون زنــدی، افشــار و سنگســری در ســمنان، وپایــداری آنــان در 
کویــر شــاهرود و مــوارد دیگــر پرداخــت و گفت: نژادهــای ایرانــی خصوصیات 
تولیــد توامــان گوشــت و چربــی را دارنــد و حاصــل قرنهــا تطابــق بــا اقلیــم 
هــای گوناگــون هســتند کــه بایــد بانــک ژن آنــان حفــظ و در عیــن حــال، 
برنامــه اصــاح نــژادی ایــن نژادهــای اصیــل ایرانــی در برنامــه مراکــز اصــاح 

نــژاد گســترش یابــد. 

ــو  ــو گوشــت و 6 کیل ــی تولیــد 30 کیل ــد توانای ــژاد زن وی گفــت: مثــا ن
ــی را دارد در حالیکــه رومانــف فقــط گوشــت تولیــد مــی کنــد و ایــن  چرب
ــر  ــز بهت ــدی نی ــژاد زن ــه کیفیــت گوشــت ن ــک ویژگــی اســت. البت خــود ی

ــی دارد. ــان همخوان ــه ایرانی ــا ذائق اســت و ب

 

کارخانه تولید خوراک دام گرمسار و آرادان که 95 درصد پیرشفت فیزیکی دارد به زودی آماده 

بهره برداری خواهد شد. این کارخانه بزرگرتین کارخانه تولید خوراک دام عشایر کشور می باشد
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شهریور و مهر 1400

مشکالت عمده عشایر 

یوردخانــی در پاســخ ایــن ســوال کــه عمــده تریــن مشــکل عشــایر کشــور در حــال حاضــر 
چیســت، گفــت: اساســی تریــن مشــکل عشــایر کشــور ایــن اســت کــه نمــی تواننــد تولیــدات 
خــود را بــه طــور مســتقیم و باواســطه بــه بــازار مصــرف عرضــه کننــد و اگــر ایــن مشــکل حــل 

شــود، عشــایر هیــچ نیــازی بــه دریافــت کمــک و وام از دولــت ندارنــد. 

ــا بهتریــن کیفیــت، کیلویــی  وی یــادآور شــد: مــا مــی توانیــم در حــال حاضــر گوشــت را ب
95 هــزار تومــان و بــدون حضــور دالالن در فروشــگاه هــای بــزرگ عرضــه کنیــم، در صورتــی 
کــه اکنــون، مصــرف کننــده گوشــت را کیلویــی 150 هــزار تومــان خریــداری مــی کنــد. اگــر 
ــزه  ــد، انگی ــازار مصــرف رخ ده ــدات عشــایری در ب ــی عرضــه باواســطه تولی ــاق، یعن ــن اتف ای
تولیــدی آنــان افزایــش مــی یابــد زیــرا در حــال حاضــر طبــق بررســی هــای انجــام شــده، هــر 
خانــوار عشــایری حــدود 000/600/1 تومــان در مــاه در آمــد دارد کــه کفــاف زندگــی آنهــا را 

نمــی دهــد. 

ــا  ــا ب ــرا آنه ــم زی ــاه کنی ــت کوت ــارت گوش ــت دالالن را از تج ــد دس ــت: بای ــی گف یوردخان
دخالــت در ایــن تجــارت و ایفــای نقــش درجــه یــک در آن، فقــط از طریــق فــروش پوســت، 
روده، کلــه، جگــر و پاچــه دام کــه رقــم نامیــده مــی شــود، بــه ازای هــر دام 700 تــا 800 هــزار 
تومــان ســود مــی برنــد کــه در یــک گلــه 300 راســی بالــغ بــر 210 میلیــون تومــان مــی شــود 

امــا چیــزی از ایــن مبلــغ نصیــب دامــدار عشــایر نمــی گــردد.

 کارخانه سیالژ تبدیل ضایعات به خوراک دام

ــیاژ   ــه س ــک کارخان ــداث ی ــه ضــرورت اح ــار و آرادان ب ــایر گرمس ــی عش ــل تعاون  مدیرعام
از ضایعــات اشــاره کــرد و گفــت: دریافتیــم یکــی از مســائل اصلــی دامــداران عشــایر، نیــاز بــه 
کنســانتره و خــوراک دام اســت کــه بــا جمــع آوری ضایعــات کارخانجــات مــاء الشــعیر، آبمیــوه، 
رب گوجــه فرنگــی، چغنــدر و حتــی زیتــون و پوســت پســته و اســتفاده از دانــش فنــی ســیاژ 

غیــر هــوازی مــی توانیــم خــوراک دام را تولیــد و در اختیــار دامــداران قــرار دهیــم.

اولین خط تولید فلیک غالت کشور در تعاونی عشایری گرمسار و آرادان امسال به بهره برداری رسید که تحول عظیمی 

در منطقه به وجود آمده است 
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 تولید ساالنه 5 هزار تن خوراک دام

 یوردخانــی بــه خبرنــگار مــا گفــت: ایــن کارخانــه در ســال 1399، 5 هــزار تــن 
خــوراک ســالم بهداشــتی تهیــه و در اختیــار دامــداران عشــایر قــرار داده اســت و 
برنامــه ریــزی کــرده ایــم ایــن مقــدار را بــرای ســال 1400 بــه تــا 7 هــزار تــن 

افزایــش دهیــم. 

ــاختی  ــای زیرس ــت ه ــی از فعالی ــه یک ــن کارخان ــداث ای ــد: اح ــادآور ش وی ی
ــا پیگیــری هــای مســئوالنه  ــی و ب ــره تعاون ــات مدی ــه پیشــنهاد هی ــوده کــه ب ب

ــه اســت. ــا انجــام پذیرفت آنه

 خط تولید فلیک برای سم زدایی از غالت 

ــل  ــه دالی ــا ب ــاده ه ــی نه ــتیم بعض ــاهد هس ــت: ش ــی گف ــدس یوردخان مهن
ــیر و  ــد ش ــت تولی ــر موجــب اف ــن ام ــی و ای ــک زدگ ــی کپ ــار نوع ــف دچ مختل
ــدازی  ــک« راه ان ــه »فلی ــوم ب ــد موس ــط تولی ــک خ ــذا ی ــود، ل ــی ش ــت م گوش
ــای 400  ــه دم ــی ب ــا در بخــار آب ــاده ه ــم کــه در پروســه آن، غــات و نه کردی
درجــه ســانتی گــراد از لولــه هایــی عبــور مــی کننــد، ســم زدایــی مــی شــوند 
و بــه صــورت نیــم پختــه و بهداشــتی، عــاری از هــر گونــه ســم زیــان بخــش و 
ــن  ــد. ای ــرار مــی گیرن ــار عشــایر دامــدار ق افاتوکســین، خشــک شــده در اختی
فراینــد، طبــق مطالعاتــی کــه انجــام شــده اســت ضریــب تبدیــل و بهــره وری را از 
55 درصــد بــه 88 درصــد ارتقــا مــی دهــد. خروجــی روزانــه خــط تولیــد فلیــک 

ــی باشــد.  ــن م در 10 ســاعت کار، 30 ت

وی تاکیــد کــرد اســتفاده از ایــن سیســتم، بهــره وری بــاال و صرفــه اقتصــادی 
قابــل توجهــی در تولیدداشــته اســت.

 تاسیس و راه اندازی کارخانه کنسانتره توسط تعاونی

  یوردخانــی گفــت: در ادامــه ایجــاد ایــن زیرســاخت هــا، در اســفند مــاه 1399 
ــات  ــتور کار هی ــانتره در دس ــد کنس ــه تولی ــک کارخان ــدازی ی ــیس و راه ان تاس
مدیــره تعاونــی قــرار گرفــت کــه خوشــبختانه بــا اتــکا بــه صنایــع ســاخت داخــل 
ــه پیشــرفت  ــه ب ــن کارخان ــان، ای ــس آلم ــدرن الکترونیکــی زیمن ــزات م و تجهی

فیزیکــی 95 درصــد نائــل آمــده و بــه زودی افتتــاح مــی شــود. 

خط تولید سیالژ عشایری توانسته است از پسامند کشاورزی )تفاله چغندر، تفاله جو، تفاله زیتون، تفاله گوجه(، 

5 هزار تن تولید خوراک مناید که در کشور بی نظیر بوده است.
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ــداث و  ــل اح ــه مراح ــی ب ــدم سرکش ــل ع ــه دلی ــط، ب ــئوالن مرتب وی از مس
ــژاد  ــاداتی ن ــر س ــرد و از دکت ــه ک ــو گای ــه و الگ ــروژه نمون ــن پ ــدازی ای راه ان
وزیــر جهــاد کشــاورزی خواســت ایــن کارخانــه معظــم تولیــد کنســانتره تعاونــی 
ــوت  ــه مراحــل اطــاع رســانی و دع ــرد ک ــد ک ــد و تاکی ــاح کن عشــایری را افتت

ــت.  ــد گرف ــات اســتان صــورت خواه ــق مقام ایشــان از طری

گفتنــی اســت تعاونــی عشــایر گرمســار و آرادان در ســال 97 نمونــه کشــوری 
و در ســال هــای 98 و 99 نمونــه اســتانی بــوده اســت.

ــوی  ــه گفتگ ــار و آرادان در ادام ــایر گرمس ــی عش ــل تعاون ــی مدیرعام یوردخان
خــود کــه بــرای حــل بخشــی از مشــکات عشــایر چــه بایــد کــرد و چــه راه حلــی 
پیشــنهاد مــی دهیــد، گفــت: بــا حمایــت دولــت و بــا کمــک اتحادیــه سراســری 
ــه ارزان  ــع علوف ــن و توزی ــی تامی ــه اول یعن ــل از حلق ــره کام ــک زنجی ــد ی بای
شــامل خــوراک دام و حتــی کنســانتره تــا وقتــی کــه محصــوالت نهایــی عشــایر 
ــزرگ  ــای ب ــی وارد فروشــگاه ه ــت بســیار عال ــا کیفی ــز ب ــه گوشــت قرم از جمل
مــی شــود تشــکیل شــود تــا ایــن زنجیــره، عــاوه بــر کنــار زدن واســطه هــا کــه 
ــد رابطــه ای مســتقیم و  دام عشــایر را خریــداری و ســود واقعــی اش را مــی برن

باواســطه بــا مصــرف کننــدگان شــهری برقــرار ســازد.

ــا  ــگار م ــا خبرن ــراز دیگــری از گفتگــوی اختصاصــی خــود ب ــی در ف  یوردخان
ــه ســیاژ، تولیــد خــوراک  ــدازی کارخان گفــت: آنچــه در عرصــه احــداث و راه ان
ســالم، بهداشــتی و ارزان از ضایعــات و پــس مانــده هــای محصــوالت کشــاورزی 
و کارخانجــات تبدیلــی انجــام داده ایــم یــک الگــوی موفــق از اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــرد ک ــرار گی ــئوالن ق ــه مس ــت و توج ــورد حمای ــت م ــی بایس ــه م ــت ک اس

ــرار نگرفتــه اســت.  متاســفانه ق

وی افــزود: هــم اکنــون در آخریــن مرحلــه یــک کارخانــه کنســانتره هســتیم 
ــدازی اســت. ایــن هــم  ــا حمایــت مــردم گرمســار و آرادان در حــال راه ان کــه ب
ــا  ــار م ــن انتظ ــه کمتری ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــود اقتص ــارزی از نم ــداق ب مص
ــط در  ــایر مســئوالن مرتب ــاد کشــاورزی و س ــر جه ــژه وزی ــه وی ــت ب توجــه دول
ســطح اســتان اســت، زیــرا ایــن بازدیدهــا و انعــکاس خبــری آنهــا موجــب مــی 
شــود عشــایر روحیــه بگیرنــد و ببیننــد آنچــه انجــام مــی دهنــد مــورد حمایــت 
مســئوالن اســت. پــروژه هایــی از ایــن دســت مــی توانــد توســط ســایر تعاونــی 
ــا عســرت و  ــا ب ــرد و آنه ــرار گی ــو ق ــتانی عشــایر الگ ــای اس ــه ه ــا اتحادی ــا ی ه
زحمــت کمتــر بــه بهــره وری بیشــتر و فعالیــت تولیــدی شــیر و گوشــت ادامــه 

دهنــد.

تعاونی عشایری گرمسار و آرادان مصداق عینی اقتصاد مقاومتی می باشد
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رئیــس قــوه قضائیــه بعــد از آخرین نشســت ســران ســه قوه 
بــا اشــاره بــه ایــن نشســت؛ موضــوع کنتــرل بــازار و کمــک 
بــه رفــع نابســامانی آن را مطــرح و از دادســتان هــای سراســر 
ــزان  ــر می ــه ه ــا را ب ــتری ه ــه دادگس ــرد ک ــا ک ــور تقاض کش
کــه نیــاز بــه تعزیــرات دارنــد، کمــک کننــد تــا مســاله رونــد 
افزایــش قیمــت هــا کنتــرل شــود! طبعــا از نظــر رئیــس قــوه 
ــا افزایــش قیمــت محصــوالت کشــاورزی،  ــه برخــورد ب قضائی
فــرآورده هــای دامــی و مــواد غذایــی کــه مســتقیم بــا معــاش 
مــردم ارتبــاط دارد، از حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت.

بــه نظــر مــی رســد کــه رئیــس قــوۀ قضائیــه مــی خواهــد بــا کمــک 
دادســتان هــای سراســر کشــور جلــوی گرانــی هــا را بگیرنــد تــا حداقــل 
حســب آنچــه کــه خــود گفتــه، رونــد رو بــه افزایــش آنهــا را مهــار یــا 

کنتــرل کنــد.

بایــد گفــت ایــن اولیــن بــار نیســت کــه دولــت، قــوه مقننــه یــا قضائیه 
بلکــه ســران قــوا مــی خواهنــد بــا ابزارهایــی کــه دارنــد بــا موضوع بــازار، 
ــا وضعیــت  ــه خــارج و نهایت ــه داخــل از داخــل ب ــی، قاچــاق کاال ب گران
نابســامان اقتصــاد کشــور برخــورد کننــد و نابســامانی هــای آن را ســامان 
دهنــد و یــا قیمــت هــا را کنتــرل کننــد. امــا موفقیتــی چشــمگیر تــا آن 

انــدازه کــه در زندگــی مــردم موثــر باشــد حاصــل نشــده اســت.

پرســش هــای بســیاری در ماهیــت ایــن عــدم موفقیــت وجــود دارد که 
طــرح آنهــا موجــب اطالــه کام و پراکندگــی در بحــث مــی شــود، اصــوال 
طــرح بحــث اشــتباه اســت. زیــرا گرانــی یــا ارزانــی در چارچــوب یــک 
اقتصــاد ملــی معنــی دقیقــی ندارنــد، معیــار ســنجش گرانــی و ارزانــی 
در یــک اقتصــاد ســالم بــا کمتریــن میــزان تــورم و بحــران بــا حداقــل 

دســتمزد در آن اقتصــاد تعریــف مــی شــود.

ــا قــدرت خریــد مــردم  یعنــی گرانــی و ارزانــی رابطــه ای مســتقیم ب

حل ریشه ای مشکل گرانی یا مقابله با گرانفروشان!؟حل ریشه ای مشکل گرانی یا مقابله با گرانفروشان!؟
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در دهــک هــای مختلــف اجتماعــی دارد، خانــواده ای کــه بــه طــور متوســط 
ماهیانــه 60 تــا 70 میلیــون تومــان درآمــد یــا دســتمزد دارد، هیــچ درک یــا 
حســی در مــورد قیمــت تخــم مــرغ شــانه ای 60 هــزار تومــان و شــیر یــک 
ــا چنیــن درآمــدی  ــدار ب ــدارد. یــک خری ــان ن ــا 15 هــزار توم لیتــری 12 ت
هنــگام خریــد، اول بــه برنــد کاال، دوم بــه تاریــخ مصــرف مــواد غذایــی و در 
ــر بســته  ــا ظاه ــت ی ــه کیفی ــه تازگــی آن، ســوم ب ــوه و ســبزی ب ــورد می م
بنــدی توجــه مــی کنــد و در آخریــن واکنــش؛ بــه قیمتــی کــه نمــی دانــد 

افزایــش یافتــه یــا نــه ممکــن اســت دقــت نمایــد.

حــال اگــر فــرض کنیــم حداقــل دســتمزد یــک کارگــر در جامعــه مــا 25 
میلیــون تومــان باشــد و مکانیزمــی در اقتصــاد باشــد کــه نــرخ دســتمزد ایــن 
ــد؛  ــا حتــی 6 ماهــه افزایــش یاب ــورم یــک ماهــه، ســه ماهــه ی ــا ت کارگــر ب
ــا آن کاال بویــژه اقــام غذایــی  ــاز هــم بحثــی در مــورد گرانــی ایــن ی ــا ب آی
بــه میــان مــی آیــد؟ مســلما خیــر و اگــر ایــن بحــث مطــرح شــود چنــدان 

برجســته نخواهــد شــد.

لــذا کوچــه غلــط ایــن موضــوع کــه گــران فــروش را پیــدا کنیــم این اســت 
کــه جــای گــران فــروش و تــورم در اقتصــاد عــوض مــی شــود. وقتــی بحــث 
گــران فروشــی یــا فــرد گــران فــروش مطــرح مــی شــود، بــی آنکــه بــه تــورم 
ــال شــخص  ــی دنب ــی و تعزیرات ــا نظــام نظارت ــا ی ــم دادســتان ه توجــه کنی
خاطــی و تادیــب یــا تعزیــر و جریمــه آن مــی گــردد. امــا وقتــی بحــث تــورم 
ــی  ــد، موضــوع بحــران و گران ــه میــان مــی آی ــودن دســتمزدها ب و پاییــن ب
کاالهــا بــه طــور عــام از جملــه محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی را در 
اقتصــاد و بازرگانــی نادرســت و بحرانــی جســتجو مــی کنیــم. اگــر بپذیریــم 
تــورم ناشــی از ایــن یــا آن نــوع سیاســت دولتــی یــا تحریــم هــا و یــا کســر 

شــدید بودجــه عامــل گرانــی اســت.

بــه واقــع معادلــه برعکــس و بــه گونــه دیگــر مــی شــود و در ادامــه ایــن 
ــا  جســتجو نســبت بــه ســهم دولــت و یــا بخــش خصوصــی کان شــریک ب
دولــت هــا، مــی گردیــم و بــا تشــخیص درســت بیمــاری بهتــر مــی توانیــم 

بــه درمــان آن بپردازیــم.

در اقتصــاد هــای رانیتــه نفتــی دولتــی– همچــون کشــور مــا- دولــت در 
اقتصــاد و بازرگانــی بیشــترین ســهم را دارد طبعــا انحصــاری و بامنازع اســت 
ــر فــرض اینکــه در  ــد خودنمایــی کنــد ب و بخــش خصوصــی اگــر هــم بتوان
مشــارکت بــا بخــش دولتــی بــه قــدرت اقتصــادی نرســیده باشــد در مقابــل 
ــه درســتی هــم  ــه ب ــه البت ــات ک ــوارض و مالی ــی، کســب ع ــای نفت درآمده
اخــذ نمــی شــود، شــکننده و ناتــوان اســت و یــارای رقابــت و مقاومــت نــدارد 
و بــه واقــع بازیگــر اصلــی صحنــه و میــدان دولــت اســت و نــه حتــی بخــش 

خصوصــی کان.

یعنــی سرچشــمه گرانــی هــا را نبایــد در قامــوس ایــن یــا آن خــرده فروش 
یــا بخــش خصوصــی عمــده فــروش جســتجو کــرد، گرچــه نظــارت کلــی و 
نــه جزئــی و پراکنــده بــر عمــده فروشــان الزامــی اســت؛ طــرح موضوعاتــی 
ــا فــان گــران فــروش در افزایــش قیمــت هــا؛ آدرس  چــون نقــش مافیــا ی
ــه  ــدار ب ــوا در عرصــه اقت ــه نوعــی فرســتادن عمــدۀ ق ــط دادن اســت و ب غل
دنبــال نخــود ســیاه اســت و بــی حاصــل و بــی ســرانجام خواهــد بــود و دولت 
هــا را بــرای الــزام بــه پاســخگویی و مســئولیت پذیــری و شــفاف بــودن از زیر 
ضــرب خــارج مــی کنــد و افــکار عمومــی را نیــز بــه بــی راهــه مــی کشــاند.

البتــه بایــد گفــت و تاکیــد کــرد؛ در ایــن شــیوه و طــی مســیر کــه کژراهــه 
اســت؛ بیــش از هــر چیــز نظــام هــا آســیب مــی بیننــد.

مدیرمسئول
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ــه انصــاری  تهیــه و تنظیــم خبــر: حجــت ال
ــری( )جاب

ــز  ــر کامبی ــوت دکت ــه دع ــتی ب در نشس
عباســی، رئیــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون 
کشــاورزی؛ جمعی از پیشکســوتان تولیدکنندۀ 
ــور  ــه منظ ــاورزی ب ــا و ادوات کش ــین ه ماش
ــوص  ــری در خص ــم گی ــی و تصمی ــم اندیش ه
مهمتریــن مســائل و مشــکالت تولیــد و بــازار 
ــد. ــم آمدن ــرد ه ــاورزی گ ــای کش ــین ه ماش

بــه گــزارش خبرنــگار کاج پــرس، در آغاز این جلســه 
دکتــر عباســی بــر ضــرورت هــم دلــی و همراهــی میان 
تولیدکننــدگان، انجمــن هــای صنفــی مرتبــط و فعــال 
و مرکــز توســعه مکانیزاســیون جهــت پیشــبرد و حــل 
مشــکات تاکیــد کــرد و گفــت: یکــی از دالیــل دعــوت 
ــاورزی  ــیون کش ــه مکانیزاس ــا تجرب ــوتان ب از پیشکس
ــیدن  ــزان و رس ــن عزی ــرات ای ــه نظ ــتفاده از نقط اس
ــردی در  ــارۀ مســایل راهب ــدی درب ــک جمــع بن ــه ی ب
زمینــه راهکارهــا و روش هــای بهبــود و ارتقاء شــاخص 
هــای مکانیزاســیون کشــاورزی در تمامــی حــوزه هــای 
تولیــدی بخــش و تجهیــز، نوســازی و تقویــت نــاوگان 

ماشــینی بخــش کشــاورزی مــی باشــد.

عباســی تصریح کــرد: برگزاری نشســت هایــی از این 
دســت باید تدوام داشــته باشــد و در صــورت هماهنگی، 
همراهــی و همــکاری بیشــتر میــان تولیدکننــدگان و 
تشــکل هــای حــوزه مکانیزاســیون کشــاورزی بــا ایــن 
مرکــز و بــه تبــع وزارت جهادکشــاورزی، قــدرت چانــه 
زنــی مــا بــرای دریافــت منابــع اعتبــاری و مشــوق های 
دولتــی و همچنیــن رفــع موانــع تولیــد صنعت ماشــین 
ــش  ــت را افزای ــوزه وزارت صم ــاورزی در ح ــای کش ه
مــی دهــد و نتیجــه این تــاش هــا، اعتای کشــاورزی 

کشــور را بــه دنبــال دارد.

نشست هم اندیشی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با پیشکسوتان تولیدکننده نشست هم اندیشی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با پیشکسوتان تولیدکننده 

ماشین های کشاورزیماشین های کشاورزی

دکتر عباسی از موافقت بانک کشاورزی با تخصیص خط اعتباری جدید به مکانیزاسیون خبر داد

رئیــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی افــزود: در بحــث قیمــت 
گــذاری؛ مــا بــا افزایــش قیمــت متعــادل و متناســب بــا افزایــش تــورم و 
قیمــت مــواد اولیــه مخالفتــی نداریــم. مشــکل مــا بــا افزایــش قیمــت های 
جهشــی اســت کــه در مــورد بعضــی کاالهــا شــاهد افزایشــی بیــن 700 
تــا 1000درصــد هــم بــوده ایــم کــه ایــن رونــد غیرقابــل پذیــرش اســت، 
ولــی افزایــش قیمــت هــای معقــول و منطقــی کــه ناشــی از افزایــش هزینه 
مولفــه هــای تولیــد از جملــه مــواد اولیــه فــوالدی، پلیمــری و... ، هرچنــد 
بــرای کشــاورز مصــرف کننــده ناگــوار ولــی امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت.

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت دکتــر عباســی از موافقــت مدیرعامــل 
ــا تخصیــص خــط اعتبــاری جدیــد بــه مکانیزاســیون  بانــک کشــاورزی ب
ــک  ــر تفکی ــی ب ــدگان مبن ــر تولیدکنن ــدی نظ ــع بن ــر داد و در جم خب
تســهیات دریافتــی بابــت ادوات و تراکتــور بــا توجــه بــه پیشــی گرفتــن 
ــه بندهــا از ســوی  ــه ادوات و دنبال ــرای خریــد تراکتــور نســبت ب تقاضــا ب
کشــاورزان؛ پیشــنهاد داد کــه درصــدی از اعتبــار پرداختــی بابــت ادوات بــا 
ســود 15درصــدی و درصــدی دیگــر بابــت تراکتــور بــا ســود 18درصــدی 

اختصــاص یابــد کــه بــا اســتقبال و موافقــت حضــار روبــرو شــد.

در ادامــه ایــن نشســت، هرکــدام از مدیــران پیشکســوت صحبــت هایــی 
در تاییــد گفتــه هــای رئیــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون بیــان کردنــد و 
اذعــان داشــتند کــه عملکــرد و راهکارهــای مرکــز بویــژه طــی یــک دهــه 
گذشــته بســیار راهگشــا بــوده و در رونــد توســعه مکانیزاســیون و تقویــت 
فعالیــت تولیدکننــدگان ماشــین هــای کشــاورزی نقــش ارزنــده ای داشــته 
اســت هرچنــد وجــود مشــکات و بویــژه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و بــه 
تبــع آن افزایــش قیمــت محصــوالت تولیــدی آنــان مشــکات فراوانــی در 
رونــد فعالیــت و فــروش داشــته اســت که خواســتار برگــزاری نشســت های 

بیشــتر بــه منظــور رفــع ایــن موانــع و چــاره اندیشــی شــدند.

ــان جلســه هــم اندیشــی، رئیــس مرکــز توســعه  گفتنــی اســت در پای
مکانیزاســیون بــا اهــدا لــوح تقدیــر از پیشکســوتان تولیدکننــده ماشــین 

ــرد. ــی ک ــای کشــاورزی قدردان ه
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ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــن دام کش ــورای تامی ــس ش ریی
اکنــون بــا مــازاد بیــش از ۷.2 میلیــون راســی دام ســبک 
ــده،  ــادرات دام زن ــازی ص ــت: آزادس ــتیم، گف ــرو هس روب
فرصــت تنفســی بــرای صنعــت دام کشــور جهــت ادامــه 

ــد مجــدد اســت. تولی

»منصــور پوریــان« دربــاره آزادســازی صــادرات دام زنــده افــزود: 
طبــق آمارهــا در بخــش روســتایی، عشــایری و صنعتــی بــا حجــم 

ــرو هســتیم. ــده از فصل هــای گذشــته روب ــاالی تولیــد دام زن ب

رییــس شــورای تامیــن دام کشــور تصریــح کــرد: جمعیــت مــازاد 
ــش دام  ــون راس و در بخ ــبک 7 میلی ــش دام س ــده در بخ دام زن
ســنگین 200 هــزار راس اســت کــه صــادرات می توانــد بــه خــروج 
ــا  ــنگین وزن از دامداری ه ــم و س ــای حجی ــن دام ه ــی از ای بخش
کمــک کنــد، زیــرا ایــن دام هــا در داخــل کشــور خریــدار ندارنــد. 
ــون  ــش از 70 میلی ــت دام ســبک کشــور بی ــه وی، جمعی ــه گفت ب
راس اســت کــه 17 میلیــون راس پــرواری بــوده و دام ســنگین نیــز 
8 میلیــون و 200 هــزار راس کــه یــک میلیــون و 200 هــزار راس 

از آنهــا دام پــرواری اســت.

پوریــان کاهــش تقاضــای گوشــت قرمــز را ناشــی از بــروز بیماری 
کرونــا، افزایــش قیمت هــا و تعطیلــی واحدهــای پرمصــرف دانســت 
و ادامــه داد: بنابرایــن امســال نزدیــک 720 هزارتــن تولیــد گوشــت 
خواهیــم داشــت کــه بخشــی از ایــن دام قرار اســت توســط شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام خریــداری و ذخیــره ســازی شــود. بــه گفتــه 
ــای  ــه دام ه ــن اباغی ــق ای ــن دام کشــور، طب رییــس شــورای تامی
ســبک بــاالی 55 کیلوگــرم و گوســاله بــا اوزان 750 کیلوگــرم بــه 

ــاال صــادر می شــود. ب

ــی  ــازار داخل ــر ب ــر آن ب ــادرات و تاثی ــازی ص ــاره آزادس وی درب
گفــت: بــا توجــه بــه حجــم بــاالی جمعیــت دامــی کشــور و مــازاد 
ــر  ــی ب ــر چندان ــادرات تاثی ــازی ص ــد آزادس ــر می رس ــه نظ دام ب

ــد. ــی نداشــته و مشــکلی ایجــاد نکن ــازار مصــرف داخل ب

ــبک و  ــده س ــزار راس دام زن ــادرات 550 ه ــوز ص مج
ــور ــنگین از کش س

رییــس شــورای تامیــن دام کشــور بــا بیــان اینکــه بــازار دام زنــده 

ــا  ــا رکــود همــراه اســت، افــزود: ب و گوشــت قرمــز ب
ــا اوزان  ــنگین ب ــبک و س ــای س ــه، دام ه ــن مصوب ای
ــده  ــی مان ــدگان باق ــت تولیدکنن ــه روی دس ــاال ک ب
ــازه تولیــد  از کشــور خــارج می شــود و دامــی کــه ت

ــی می رســد. ــازار داخل ــه مصــرف ب شــده ب

ــه در بخــش  ــن مصوب ــت: براســاس ای ــان گف پوری
ــوزه  ــورهای ح ــه کش ــزار راس ب ــبک 500 ه دام س
خلیــج فــارس و عــراق و 50 هــزار راس دام ســنگین 

ــود. ــادر می ش ــدف ص ــورهای ه ــه کش ــاله ب گوس

رییــس شــورای تامیــن دام کشــور بــا بیــان اینکــه 
میــزان صــادرات حجــم باالیــی نــدارد، اظهار داشــت: 
ــا ایــن وجــود رونــد صــادرات دام زنــده عــاوه بــر  ب
کاهــش قاچــاق دام زنــده می توانــد موجــب احیــای 
دامپروری هــا  و  دامداری هــا  زنــده در  دام  تولیــد 

شــود.

وی افــزود: اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم دام زنــده 
ســبک 53 هزارتومــان و گوســاله 50 هزارتومــان 

اســت.

ــه  ــا توجــه ب رییــس شــورای تامیــن دام کشــور ب
اباغیــه وزیــر جهــاد کشــاورزی مبنــی بر آزادســازی 
صــادرات دام زنــده، بــرای کمــک بــه صنعــت دامــی 
ــرای  ــرایط الزم ب ــه ش ــد ک ــتار آن ش ــور، خواس کش
ــش از  ــدگان بی ــا تولیدکنن ــم شــود ت صــادرات فراه

ایــن دچــار ضــرر و زیــان نشــوند.

گفتنــی اســت مصوبــه صــادرات دام زنــده 14 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــط وزی ــال توس ــاه امس مهرم

ــد. ــاغ ش اب

ــت  ــه گوش ــور ب ــاالنه کش ــاز س ــا، نی ــق آماره طب
قرمــز حــدود یــک میلیــون تــن اســت کــه نزدیــک 
ــدود 10  ــور و ح ــل کش ــن آن در داخ ــزار ت 880 ه

ــود. ــن می ش ــل واردات تامی ــد آن از مح درص

ــازار  ــز در ب ــت قرم ــت گوش ــود، قیم ــن وج ــا ای ب
ایــران متغیــر اســت بــه طــوری کــه اکنــون قیمــت 
هــر کیلوگــرم گوشــت گوســاله و گوســفندی در 
ــه فــروش  ــا 180 هزارتومــان ب ــازار از 150 هــزار ت ب

می رســد.

بیش از بیش از ۷۷ میلیون راس دام سبک مازاد در کشور وجود دارد میلیون راس دام سبک مازاد در کشور وجود دارد
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مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری کشــور از تحویــل قــرارداد ۸ طــرح مرتعــداری مجموعــًا 
بــه مســاحت 40 هــزار هکتــار در شهرســتان های ســیرجان، کرمــان 

ــر داد. ــداری خب ــای مرتع ــان طرح ه ــه مجری ــنجان ب و رفس

ترحــم بهــزاد گفــت: بحــث تخصیــص اراضــی در اســتان کرمــان را در ســازمان 
ــم  ــل آن تصمی ــرای ح ــی و ب ــور بررس ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
ــار جهــت تســهیل در  ــض اختی ــم تفوی ــرد و ســعی می کنی ــم ک ــری خواهی گی

امــور کار هــا بــه اســتان داده شــود.

وی از رویکــرد جدیــد ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور ســخن 
ــد در بخــش  ــازمان تولی ــرد س ــته رویک ــرد: در گذش ــان ک ــان آورد و بی ــه می ب
مرتــع تولیــد علوفــه بــود، امــا در رویکــرد جدیــد، بــا توجــه بــه بنــد 20 شــیوه 
نامــه اصاحیــه فنــی اجرایــی و بهــره بــرداری از مراتــع کشــور دامــداران مکلــف 
هســتند بعــد از دو فصــل از اخــذ پروانــه بهــره بــرداری چــرا، اقــدام بــه تهیــه 

طــرح مرتــع داری کننــد.

ــع  ــا طــرح مرت ــت اســت، ام ــه موق ــک پروان ــه چــرای دام ی ــزود: پروان وی اف
داری یــک ســند مدونــی از مجموعــه اقداماتــی اســت کــه بــه منظــور مدیریــت 
پایــدار مراتــع بــا هــدف حفــظ، احیــاء، اصــاح، توســعه و بهره بــرداری صحیــح 
ــب  ــه تصوی ــب طــرح ب ــع در قال ــد در محــدوده معینــی از مرات و اســتمرار تولی
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور یــا واحد هــای تابعــه اســتانی 

آن می رســد.

مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگل هــا بــا بیــان اینکــه رعایــت مفــاد 
ــه عهــده مجــری و ناظــران طــرح اســت،  طــرح و اجــرای طــرح مرتــع داری ب
تصریــح کــرد: وســعت کل مراتــع اســتان کرمــان 6 میلیــون و 350 هــزار هکتــار 
اســت و خوشــبختانه طــی پارســال ممیــزی کل ایــن مراتــع بــه اتمــام رســیده 

اســت.

بهــزاد تصریــح کــرد: طــی 40 ســال اخیــر ســاالنه 140 هــزار هکتــار از مراتــع 
اســتان کرمــان ممیــزی می شــد، امــا تنهــا طــی پارســال 580 هــزار هکتــار از 
مراتــع اســتان ممیــزی شــدند. او ادامــه داد: تهیــه طــرح مرتعــداری در اســتان 
کرمــان در 40 ســال اخیــر بــه طــور متوســط ســاالنه 63 هــزار هکتــار بــوده، امــا 

تحویل قرارداد تحویل قرارداد ۸۸ طرح مرتعداری به مساحت  طرح مرتعداری به مساحت 4040  
هزار هکتار به مجریان طرح هاهزار هکتار به مجریان طرح ها
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پارســال 910 هــزار هکتــار تهیــه طــرح انجــام شــده اســت.

مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور بــا بیــان 
اینکــه عــوارض پرداخــت شــده از تمدیــد پروانــه چــرای دام اســتان کرمــان 
ــوده اســت،  ــان مصــوب ب ــون توم ــارد و 200 میلی ــک میلی طــی پارســال ی
ــت و اجــرای  ــه لحــاظ مدیری ــان ب ــرد: طــی پارســال اســتان کرم ــار ک اظه

ــرد. ــه دوم کشــور را کســب ک ــداری رتب ــای مرتع طرح ه

ایــن مقــام مســئول تبدیــل پروانــه چــرا بــه طــرح مرتعــداری را سیاســت 
ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور اعــام کــرد و افــزود: بــرای اجــرای ایــن 

سیاســت، کیفیــت را فــدای کمیــت نکردیــم.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان جنــگل 
ــن ســاالنه 876  ــه طــور میانگی ــر ب ــرد: در 40 ســال اخی ــار ک ــا، وی اظه ه
هــزار هکتــار تهیــه طــرح مرتعــداری در کشــور داشــتیم اماپارســال 5 میلیون 
و 400 هــزار هکتــار تهیــه طــرح مرتعــداری داشــتیم و ممیــزی ســاالنه یــک 
میلیــون 920 هــزار هکتــار بــوده ایــن در حالــی اســت کــه درســال 1399 

حــدود 5 میلیــون و 600 هــزار هکتــار ممیــزی مرتــع انجــام شــده اســت.

ــه  ــد پروان ــوارض تمدی ــد ع ــال مصــوب تمدی ــی پارس ــرد: ط ــان ک وی بی
ــارد و  ــا 23 میلی ــا م ــود، ام ــان ب ــارد توم چــرای دام در کل کشــور 20 میلی
ــم.  ــام دادی ــرای دام انج ــه چ ــد پروان ــص تمدی ــان تخصی ــون توم 840 میلی
ــت:  ــور گف ــع کش ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــع س ــور مرات ــر ام ــرکل دفت مدی
مصــوب بهــره مالکانــه 5 میلیــارد و 100 میلیــون تومــان بــود درحالــی کــه 
مــا حــدود 12 میلیــارد و 400 میلیــون تومــان بهــره مالکانــه اخــذ کردیــم.

ــری از فرســایش خــاک،  ــش پوشــش گیاهــی، جلوگی ــزاد افزای ترحــم به
افزایــش نفــوذ پذیــری خــاک و ارتقــاء ســطح معیشــت بهــره بــرداران را از 
ــزود: در  ــرد و اف ــام ک ــع کشــور اع ــا و مرات اهــداف مهــم ســازمان جنگل ه
سیاســت جدیــد ســازمان توســعه گیاهــان دارویــی، پــرورش ماکیان، توســعه 
گردشــگری، بــوم گــردی و همچنیــن اســتفاده از گونه هــای چنــد منظــوره 
در محــدوده مرتعــداری در راســتای بهبــود ســطح معیشــت بهــره بــرداران در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــداری  ــرح مرتع ــرارداد 8 ط ــم، ق ــن مراس ــزارش در ای ــن گ ــه ای ــر پای ب
مجموعــا بــه مســاحت 40 هــزار هکتــار در شهرســتان های ســیرجان، 
ــد. ــل ش ــداری تحوی ــای مرتع ــان طرح ه ــه مجری ــنجان ب ــان و رفس کرم



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 236 و 237

شهریور و مهر 1400

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

22

نظریه های خوب نظریه های خوب 
ولی بی حاصل وزیر ولی بی حاصل وزیر 
جهاد کشاورزی برای جهاد کشاورزی برای 

رسانه های تخصصیرسانه های تخصصی
 دوشنبه 12 مهرماه 1400                  

ــای  ــده دادن ه ــورِس وع ــه ب ــرایطی ک در ش
غیــر مســئوالنه رونــق کــم ســابقه ای یافتــه اســت و بــازار حــرف زدن بــه جــای 
عمــل کــردن در سیاســت هــای اجرایــی و اداره امــور روز بــه روز گســترش مــی 
ــالن  ــت، ف ــال اجراس ــون در ح ــم اکن ــد، ه ــام ش ــون »انج ــی چ ــد و مفاهیم یاب
کمبــود برطــرف شــد« جــای خــود را بــه افعالــی چــون »خواهــد شــد، خواهیــم 
کــرد، انجــام می شــود، چــرا ایــن یــا آن کمبــود وجــود دارد، بایــد برطرف شــود« 
ــژاد در  و ... مــواردی از ایــن قبیــل داده اســت، شــاهد هســتیم دکتــر ســاداتی ن
نشســت شــورای معاونــان وزارت جهــاد کشــاورزی و در ارتبــاط بــا ایجــاد امنیــت 
ــرای  ــا ب ــانه ه ــت رس ــری از ظرفی ــره گی ــرورت به ــه ض ــردم، ب ــرای م ــی ب غذای

پیشــبرد اهــداف بخــش کشــاورزی یــاد مــی کنــد.

ــا را فراتــر مــی گــذار و مــی گویــد: »اگــر ســاختار وزارت جهــاد کشــاورزی  ایشــان حتــی پ
اجــازه مــی داد، بــرای امــور رســانه ای، تشــکیاتی در حــد و انــدازه معــاون وزیــر در نظــر مــی 
گرفتــم« و خاصــه مــی گویــد: »امــا اکنــون نیــز مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــرای مــن در حکــم معاونــت محســوب مــی شــود.« البتــه احتمــاال منظــور 
ایشــان سرپرســت اســت، چــون ســـــایر معاونــت هــای وزیــر هــم بــا حکــم سرپرســتی اداره می 

شــوند.

ــا  ولــی ایــن ســخن وزیــر کــه حــاوی اســتفاده از ظرفیــت رســانه هــای کشــور و تعامــل ب
ــاد  ــای وزارت جه ــی ه ــط عموم ــه رواب ــی مجموع ــم افزای ــی و ه ــزوم هماهنگ ــل ل ــان ذی آن
ــو، نامشــخص و  ــه اســت، مبهــم، دو پهل ــن وزارتخان ــرای تحقــق برنامــه هــای ای کشــاورزی ب
ــگاه  ــت و جای ــم نقــش دول ــا مفاهی ــه لحــاظ نظــری ب ــه ب ــی اســت ک ــر عمل ــک حــرف غی ی
مســتقانه رســانه هــا کامــا در تضــاد اســت. در عیــن حــال، مشــخص نیســت از منظــر آقــای 
وزیــر، کــدام رســانه هــا مــورد نظــر اســت؛ صــدا و ســیما، خبرگــزاری هــا و مطبوعــات دولتــی، 
جناحــی، سیاســی و نهــادی هــم جــزء رســانه هــا بــه شــمار مــی رونــد کــه پیــش از گفتــه 
ایشــان از ظرفیــت آنهــا بــرای انعــکاس اخبــار دولتــی کشــاورزی ولــی بســیار انــدک در کنــار 
ســایر بخــش هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، بازرگانــی و خدماتــی اســتفاده مــی شــده 

اســت و ایــن گفتــه اگــر تدقیــق نشــود حــرف تــازه ای نیســت.

بایــد گفــت؛ پیــش از ایــن در آســتانه دولــت یازدهــم ایــن بحــث در عرصــه کشــاورزی در 
ســطحی قابــل توجــه مطــرح شــد کــه چــه بایــد کــرد تــا کشــاورزی مملکــت بــه رغــم دارا 
بــودن و دربرگیــری دامنــه گســترده مخاطبــان، از انــزوای افــکار عمومــی در ســطوح مختلــف 

جامعــه اعــم از تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز تــا عامــه مــردم خــارج شــود؟

در آن زمــان، مدیــر مرکــز روابــط عمومــی کارآشــنا و آگاه بــه نقــش هــر یــک از رســانه هــا، 
بــه همــراه تیــم ورزیــده ای از همکارانــش و بــا کمــک چنــد معــاون تولیــدی وزارتخانــه، در 
جمــع بنــدی نهایــی بــه ایــن نظریــه رســیدند کــه مــی بایســت مســائل کشــاورزی را ماننــد 
ســایر بخــش هــای اقتصــاد و بازرگانــی و فرهنــگ و قــس علیهــذا، بــرای آحــاد مملکــت بــه 
ــه فقــط صــرف خبــر، تشــریح  صــورت اســتداللی، تشــریحی، توضیحــی، اثباتــی، اقناعــی و ن
ــد  ــی توانن ــی م ــای تخصص ــانه ه ــریات و رس ــم را نش ــن مه ــه ای ــرد ک ــانی ک ــاع رس و اط
ــا  ــوا و تشــریح پیچیدگــی هــای فراینــد و مراحــل تولیــد مثــا تخــم مــرغ ی ــا تولیــد محت ب
گوشــت مــرغ و ســایر محصــوالت کشــاورزی تقویــت و در جامعــه بهبــود بخشــند تــا موضــوع 
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کشــاورزی بــرای جامعــه مخاطــب، فقــط »گــران شــد، 
ــراورده  ــازاد محصــوالت و ف ــود و م ارزان شــد« و کمب

هــا و موضوعاتــی خبــری از ایــن دســت نباشــد.

ــت اول  ــاز دول ــی آغ ــاه 1392 یعن ــان م ــذا در آب ل
روحانــی، حجتــی جلســه ای را بــا رســانه هــای پیشــرو 
ــان  ــن از معاون ــد ت ــور چن ــی و حض ــال تخصص و فع
خــود گذاشــت کــه ایــن مفهــوم و نظریــه یعنــی عمــق 
ــی  ــردم را اجرای ــاورزی و م ــان کش ــه می بخشــی رابط
کننــد، امــا شــوربختانه ایــن حرکــت بــه خوبــی پیــش 
نرفــت، ظــرف مــدت کوتاهــی در جــا زد و بــدون هیــچ 

پیشــرفتی ابتــر شــد!

یعنــی ایــن بحــث مفیــد و موثــر، در چنبــره نگــرش 
هــای دولتــی کــه بــه جــز خــود هیــچ ظرفیــت 
دیگــری را بــرای پیشــبرد برنامــه هایــش نمــی بینــد 
ــاورزی  ــی کش ــش دولت ــان، بخ ــد و همچن ــار آم گرفت
متوجــه نشــد کــه وزارت جهــاد کشــاورزی یــک تفاوت 
ــاط  ــا دارد و آن ارتب ــه ه ــایر وزارتخان ــا س ــوی ب ماه
مویرگــی گســترده بــا مخاطبانــی بــه تعــداد جمعیــت 
روزافــزون یــک ســرزمین و روزانــه حداقــل ســه نوبــت 
ــه را مــورد ارزیابــی  اســت کــه عملکــرد ایــن وزارتخان

ــرار مــی دهنــد! ق

ــه  ــر اضاف ــت پنی ــه قیم ــان ب ــزار توم ــر ه ــا اگ مث
شــود، ایــن موضــوع در میــان اکثریــت جامعــه مطــرح و 
مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد، پــس بایــد آنچــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی انجــام مــی دهــد و آنچــه قابــل انجــام 
نیســت را نــه فقــط بــه صــورت خبــر، بلکــه با اســتدالل 
و تجزیــه و تحلیــل و بــه شــیوه اثباتــی، اقناعــی، 
تشــریحی منعکــس کنــد تــا افــکار عمومــی راســت را 
ــی  ــل بیرون ــت و عل ــی کفایتــی را از کفای از ناراســت، ب
ــد و  ــر تولی ــه ب ــارج از اراده وزارتخان ــذار و خ ــر گ تاثی

ــد. ــن و آن محصــول را دریاب ــازاد ای ــا م ــود ی کمب

ــی  ــن روحان ــل حس ــم تجلی ــه رغ ــال، ب ــر ح ــه ه ب
ــات  ــوت مطبوع ــم از دو پیشکس ــت یازده در راس دول
کشــاورزی در مراســم خانــه کشــاورز و قــول و قرارهــای 
ــانه  ــات و رس ــدار مج ــر م ــت ب ــرای حرک ــی ب حجت
هــای تخصصــی مســتقل و منتقــد و موثــر، موضــوع بــه 
ــم،  ــت دوازده ــه در دول ــی ک ــا جای ــوش ت ــج فرام تدری
حتــی پــول آبونمــان مجاتــی کــه مــدام بــرای همیــن 
ــی  ــع م ــران توزی ــر ای ــه و سراس ــور در وزارتخان منظ
شــدند بلعیــده و ایــن بلعیــدن هــا و نوعــی حــق کشــی 

ــید! ــود رس ــه اوج خ ــاوازی ب در دوره وزارت خ

حــال دکتــر ســاداتی نــژاد هــم ســخنی درســت، ولــی 
گویــا بیشــتر بــرای تعــارف و خالــی نبــودن عریضــه در 
ــه  ــد ک ــه ان ــا گفت ــانه ه ــات و رس ــداری از مطبوع طرف
بــه زعــم نویســنده نبایــد جــدی گرفــت و روی آن 
ســرمایه گــذاری کــرد. رســانه و مطبوعــات، طــی دهــه 
گذشــته بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی، بــه تدریــج بــه 
ارســال چنــد پیامــک در طــول روز و حداکثــر انعــکاس 
چنــد خبــر در طــول هفتــه، آن هــم در مــورد کارهایــی 
ــا خبــر فــان بازدیــد و  کــه قــرار اســت انجــام شــود ی
برکنــاری و انتصــاب بهمــان مدیــر و معــاون و مســائلی 
از ایــن دســت تبدیــل و از محتواهــای اقنایــی، اســتدلی 

و تحلیلــی تهــی شــد!

در داخــل وزارتخانــه نیــز بودجــه هــای هنگفــت 
بــرای چــاپ و انتشــار جــزوات و بروشــورهای آموزشــی 
ــا ایجــاد یــک اســتودیوی چنــد  و ترویجــی ناکارآمــد ی
میلیــاردی ماننــد آنچــه در طبقــه ســیزدهم ســاختمان 
ترویــج در خیابــان آزادی وجــود دارد صــرف مــی شــود 
ــوا بســازند کــه آن هــم  ــی محت ــم ب ــا مگــر چنــد فیل ت

گفتــه مــی شــود دچــار حریــق شــده اســت.

ــوی  ــتی از س ــه و سیاس ــچ برنام ــه هی ــه آنک خاص
وزارتخانــه یــا روابــط عمومــی در مــورد نشــریات و 
رســانه هــای تخصصــی کــه بعضــا ســرمایه هــای بــزرگ 
معنــوی و مــادی بــه شــمار مــی رونــد و یــک شــناخت 
ــده  ــن نش ــد تدوی ــور دارن ــاورزی کش ــاله از کش 40 س
ــا وجــود  ــورد آنه ــق در م ــی عمی ــد شــد، نگاه و نخواه
نــدارد و بــه واقــع حتــی بخــش هایــی از وزارتخانــه، ایــن 
نشــریات - بــه ویــژه نــوع منتقــد آنهــا را - رقیــب خــود 
مــی داننــد و تعطیلــی شــان را آرزو می کننــد، کمااینکه 
بــا کوشــش هایــی طــی چند ســال گذشــته، در مــواردی 

هــم موفــق بــوده انــد!

لــذا در آنچــه وزیــر گفتــه اســت، حــرف تــازه 
ای بــرای فعــاالن عرصــه اطــاع رســانی مضمونــی 
ــش  ــی بخ ــای تخصص ــانه ه ــات و رس ــان مج در می
ــرف  ــر َص ــه وزی ــن گفت ــر ای ــت. حداکث ــاورزی نیس کش
ــد  ــی خواه ــری دولت ــای خب ــتر از نهاده ــت بیش حمای
ــدی  ــۀ امی ــوده و بارق ــن روال ب ــم ای ــا ه ــه قب ــد ک ش
بــرای کشــاورزی، کشــاورزان و افــکار عمومــی نخواهــد 
بــود، زیــرا بــه واقــع، رســانه هایــی مــورد حمایــت قــرار 
خواهنــد گرفــت کــه در بخــش دولتــی و نیمــه دولتــی، 
ــه را  نقــش خبررســانی در حــوزه عملکردهــای وزارتخان
ــد. ــی کنن ــا م ــاد ایف ــا انتق ــیر و ی ــل، تفس ــدون تحلی ب

سردبیر



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 236 و 237

شهریور و مهر 1400

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

24

جــالل محمــودزاده نماینــده و عضــو کمیســیون کشــاورزی در مجلس شــورای 
اســالمی در نشســت ملــی مطالبــه گــران حــوزه آب و کشــاورزی اظهــار کــرد: 
امکاناتــی کــه بــه بخــش کشــاورزی داده می شــود نســبت بــه بخــش صنعــت و 
خدمــات کمتــر اســت و ســالیانه بیــش از 130  میلیون تــن محصوالت کشــاورزی 
ــه خاطــر  ــه 15 تــا 20 درصــد ب تولیــد می کنیــم کــه از ایــن میــزان نزدیــک ب

عــدم مدیریــت مناســب هــدر مــی رود کــه بســیار رقــم باالیــی اســت.

وی افــزود: امســال بــه شــدت از نظــر میــزان بارندگــی دچــار مشــکل هســتیم و کشــاورزان 
ــا مطــرح کــردن راهکارهایــی در  زیــادی از ایــن حیــث آســیب دیدنــد کــه ســعی داریــم ب

تســهیل رفــع مشــکات آنهــا اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

محمــودزاده تصریــح کــرد: قانــون بیمــه محصــوالت کشــاورزی از مــواردی اســت کــه دارای 
مشــکات عدیــده اســت و مــا در کمیســیون تخصصــی ســال ها بــه ایــن موضــوع پرداختیم و 
در حــال حاضــر بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان از اعتبــارات دولــت بــه بخــش بیمــه تزریــق 
ــر اعتبــارات فعلــی  می کنیــم امــا اعتبــارات کمــی اســت و ایــن موضــوع نیــاز بــه ســه براب

می باشــد.

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا اشــاره بــه تصویــب اخیــر قانــون ایجــاد شــورای 
ــت  ــت: قیم ــاورزی گف ــوالت کش ــی محص ــد تضمین ــون خری ــت قان ــذاری در جه قیمت گ
تضمینــی محصــوالت کشــاورزی همیشــه پاییــن بــوده و بــر اســاس واقعیت هــا جلــو نرفتــه 
اســت و مــا در ســال 97 علی رغــم اینکــه 13 میلیــون تــن گنــدم در کشــور تولیــد داشــتیم 
خریــد مــا در حــدود 5 میلیــون تومــان بــود و در ایــن بیــن 8 میلیــون صــرف دام و یــا قاچــاق 

شــد کــه دلیــل آن هــم عــدم قیمت گــذاری واقعــی بــرای آن بــود.

جــال محمــودزاده افــزود: بــه دلیــل دارا بــودن برخــی مشــکات اداری فرصــت حضــور 
در بازارهــای جهانــی در بخــش کشــاورزی را از دســت داده ایــم. بــه عنــوان مثــال نزدیــک بــه 
6/5 درصــد بــازار روســیه از نظــر محصــوالت کشــاورزی را دارا هســتیم در حالــی کــه کشــور 
ترکیــه بیــش از 19 درصــد محصوالتــش بــه فــروش می رســد و متاســفانه بایــد بگوییــم کــه 
در بازارهــای کشــورهای همســایه رقــم پایینــی از صــادرات محصــوالت کشــاورزی را داریــم.

ــوالت  ــا محص ــم آی ــه بخواهی ــد ک ــا نمی مان ــر م ــی منتظ ــتری خارج ــه داد: مش وی ادام
کشــاورزی را صــادر کنیــم یــا خیــر. بنابر ایــن در کمیســیون کشــاورزی مجلس قانــون انتظار 

را پیشــنهاد دادیــم کــه تغییراتــی در ایــن بــاب اعمــال شــود.

وی تصریــح کــرد: هیــچ کشــوری به انــدازه مــا هدررفت محصــوالت کشــاورزی نــدارد و 15 
یــا 20 درصــد صــادرات محصــوالت کشــاورزی رقم تاســف باری اســت.

ــم  ــی ظل ــر زمین ــفره های زی ــه س ــش آب ب ــت: در بخ ــان گف ــودزاده در پای ــال محم ج
می کنیــم و از 85 درصــد آب شــیرین کشــور کــه در بخــش کشــاورزی مصــرف می شــود، 
نزدیــک بــه 65 درصــد هــدر مــی رود و درصــد پایینی از آن اســتفاده بهینــه می شــود. بنابراین 
بــا اصــاح شــیوه آبیــاری، بایــد بــه ســمت آبیــاری زیرزمینــی برویــم تــا از هــدر رفــت آب 

جلوگیــری شــود.

هدر رفت ساالنه هدر رفت ساالنه 2۶2۶ میلیون تن محصول  میلیون تن محصول 
کشاورزی در کشورکشاورزی در کشور
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شامره 236 و 237

شهریور و مهر 1400

به واســطه  کرمــان  کویــری  اســتان 
خشکســالی های پیاپــی طــی دهه هــای 
اخیــر بــا اضافــه برداشــت از منابــع آب 
زیرزمینــی روبــه رو بــوده و همیــن کافیســت 
ــه  ــیاری، از جمل ــوار بس ــای ناگ ــه پیامده ک
تمامــی  در  تقریبــا  زمیــن  فرونشســت 
دشــت های اســتان برجــای بمانــد و تهدیــدی 

ــد. ــه باش ــن خط ــاکنان ای ــرای س ب

ــان و کارشناســان، خطــر  براســاس اعــام متولی
ــاب  ــش از انق ــای پی ــن از دهه ه ــت زمی فرونشس
اســامی در بخش هایــی از اســتان کرمــان و در 
منطقــه رفســنجان آغــاز شــده و اکنــون ایــن خطر 
ــا  ــی ده ه ــق حت ــت های عمی ــکاف ها و نشس ــا ش ب
متــری زمیــن رونــدی افزایشــی به خــود گرفتــه و 
عمــده علــت از ســوی متخصصــان زمین شناســی، 
خشکســالی های پیاپــی و دبــی منفــی آب ارزیابــی 

می شــود.

فرونشســت بــه نســبت دیگــر حــوادث و بایــای 
طبیعــی زمیــن، پدیــده ای جدیــد محســوب 
می شــود کــه در چنــد دهــه اخیــر پیشــرفت 
از  بــرداری بی حــد و حصــر  بهــره  و  فنــاوری 
علــت  بــه  زیرزمینــی  آب  منابــع  و  ســفره ها 
افزایــش جمعیــت و تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
ــه حــدی  ــده دامــن زده، ب ــن پدی ــر ای ــی ب و معدن
ــات  ــون ف ــم آب همچ ــاط ک ــی نق ــه در برخ ک
مرکــزی ایــران و اســتان کرمــان خطــر آن بیــش از 

گذشــته احســاس می شــود.

در خصــوص علت هــای عمــق گرفتــن ایــن 
پدیــده در کشــور و اســتان پهنــاور کرمــان همیــن 
ــی  ــی زیرزمین ــع آب ــن اســتان از مناب ــه ای ــس ک ب
ــل  ــان تمای ــا همچن ــت ام ــوردار اس ــی برخ اندک
ــن  ــت از ای ــئوالن در برداش ــردم و مس ــدام م و اق
منابــع بیشــتر از انتظــار و آنچــه بایــد باشــد، 

می گیــرد. صــورت 

ــان اینــک 23 شهرســتان دارد کــه  اســتان کرم
بیشــتر آنهــا بــه جــز بافــت، رابــر و بخش هایــی از 
شــرق اســتان کــه آب شربشــان از ســدها تامیــن 
می شــود، حتــی بــرای شــرب و کشــاورزی عمدتــا 
ــن آب  ــکل تامی ــد و مش ــا روی آورده ان ــه چاه ه ب
شــرب در برخــی نقــاط اســتان بــه گونــه ای اســت 
ــر و آبرســانی ســیار انجــام می شــود.  ــا تانک ــه ب ک
ایــن درحالــی اســت کــه هــزاران چــاه مجــاز و غیر 
ــون  ــه خ ــه روزان ــود دارد ک ــتان وج ــاز در اس مج
زمیــن را می مکــد و ســفره های نیمــه خالــی 

ــد. ــته می کن ــر از گذش ــی ت ــی را خال زیرزمین

نشست زمین؛ جراحتی به عمق نشست زمین؛ جراحتی به عمق 
خشکسالی های پیاپی کرمانخشکسالی های پیاپی کرمان

برداشــت بــی رویــه آب و بیــش از حــد ظرفیــت 
ــی و  ــای زیرزمین ــی شــدن حفره ه ــا ســبب خال آبخوان ه
ــی  ــه هــم آمــدن )فشــردن( حفره هــای درون در نتیجــه ب
زمیــن بــر اثــر فشــار الیه هــای باالیــی می شــود، در 
ــه  ــن رخ داده ک ــت زمی ــه فرونشس ــد ک ــع می گوین واق
ــازها و  ــاخت و س ــترش س ــا گس ــده ب ــن پدی ــا ای طبیعت
فشــار بیشــتر بــر پوســته زمیــن پــس از تخلیــه آب هــای 

زیرزمینــی شــدت می گیــرد.

ــف  ــان را در ردی ســازمان زمیــن شناســی کشــور، کرم
ــرار داده  ــن ق ــرای فرونشســت زمی اســتان های پرخطــر ب
ــئوالن  ــرای مس ــری ب ــه تلنگ ــت ک ــر کافیس ــن ام و همی
ــن  ــردای از ای ــره ب ــت به ــود وضعی ــا بهب ــه ب ــد ک باش
منابــع، کرمــان را زیســت پذیــر و ضمــن صیانــت از منابــع 
موجــود، چشــم انــداز را نیــز متناســب بــا شــرایط اقلیمــی 
ایــن منطقــه حفــظ و بــا افق هــای روشــن تامیــن کننــد.

ــازگاری  ــند س ــب س ــون تصوی ــی همچ ــه اقدامات گرچ
بــا کــم آبــی و انتقــال آب فرااســتانی تاکنــون در اســتان 
کرمــان اجرایــی شــده امــا شــدت مصــرف و اضافــه 
برداشــت از منابــع زیرزمینــی بــه حــدی اســت کــه 
ــمت  ــه س ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــان یک ــت های کرم دش
ــش خطــرات  ــر افزای ــاوه ب ــد و ع ــش می رون خشــکی پی
ــی دشــت های اســتان را  ــا تمام ــن تقریب فرونشســت زمی

ــت. ــه اس فراگرفت

ــعت آن در  ــن و وس ــت زمی ــه فرونشس تاریخچ
دشــت های کرمــان

مدیــرکل زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی اســتان 
کرمــان در ایــن زمینــه معتقــد اســت کــه فرونشســت بــه 
2 دســته منطقــه ای و نقطــه ای تقســیم بنــدی می شــود 
و در ایــن زمینــه فرونشســت های کرمــان مناطــق و 

ــرد. ــی گی ــتان را دربرم ــن اس ــیع ای دشــت های وس

ــزود: فرونشســت باعــث ایجــاد درز و  ــی رشــیدی اف عل
ــا  ــوال بارندگی ه ــه معم ــود ک ــن می ش ــی در زمی ترک های
ــه مــرور ایــن شــکاف ها را شســته،  و آب هــای ســطحی ب

ــد. ــل می کن ــض و طوی ــزرگ و عری ب

ــن  ــکاف های زمی ــت و ش ــرد: فرونشس ــح ک وی تصری
ــاد  ــا عمــق چنــدده متــری در دشــت اُرزوییــه و عنبرآب ت
ــق  ــن عم ــه ای ــود ک ــاهده می ش ــتان( مش ــوب اس )جن

ــت. ــایش اس ــت فرس ــه عل ــا ب عمدت

مدیــرکل زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی اســتان 
ــز  ــه مناطــق شــهری نی ــن شــکاف ها ب ــت: ای ــان گف کرم
ــی  ــود را حت ــاص خ ــات خ ــوند و تبع ــد وارد ش می توانن
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ــده  ــه پدی ــان اینک ــا بی ــد. وی ب در شــهرها برجــای بگذارن
فرونشســت زمیــن در دشــت رفســنجان )شــمال اســتان( 
از اواخــر دهــه 40 گــزارش شــده و بتدریــج در نیمه هــای 
شــمالی اســتان طــی دهه هــای 50 و 60 گســترش یافتــه 
اســت اظهــار داشــت: ایــن فراینــد در نیمــه جنوبــی اســتان 
نیــز طــی 20 ســال گذشــته آغــاز شــده و اکنــون جایــی در 
اســتان وجــود نــدارد کــه درگیــر پدیــده فرونشســت زمیــن 

نشــده باشــد امــا میــزان آن بــاال و پاییــن دارد.

ایــن مســئول ادامــه داد: شــواهد علمــی کاملــی در 
ــان  ــتان کرم ــن در اس ــت زمی ــزان فرونشس ــوص می خص
ــه ســیرجان و رفســنجان کــه طــی  ــدارد و منطق وجــود ن
2 دهــه اخیــر فرونشســت شــدیدی داشــتند، اکنــون ایــن 

ــت. ــیده اس ــود رس ــی خ ــه پایان ــه مرحل ــده ب پدی

رشــیدی بیــان داشــت: اکنــون بهــره بــرداری از آب هــای 
ــه  ــا ب ــه ام ــش یافت ــان افزای ــتان کرم ــی در اس زیرزمین
ــاق  ــن اتف ــت های زمی ــم؛ فرونشس ــیده ای ــای آن رس انته
ــت های  ــی دش ــر در برخ ــدی کندت ــون رون ــاده و اکن افت

ــود. ــاهده می ش ــان مش ــتان کرم اس

ــی  ــوب غرب ــوب و جن ــق جن ــتر مناط ــت: بیش وی گف
اســتان کرمــان از جملــه دشــت ارزوییــه، فاریــاب، جیرفــت 
ــت  ــترین فرونشس ــر بیش ــال های اخی ــی س ــاد ط و عنبرآب
را داشــته اند امــا شــدت رشــد فرونشســت دشــت های 
شــمالی اســتان طــی ســال های اخیــر کاهــش یافتــه 

اســت.

دالیــل فرونشســت زمیــن دشــت های کرمــان از 
دیــدگاه اســاتید دانشــگاه

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــک و رئی ــرای ژئوفیزی دکت
ــی  ــن دالیل ــت زمی ــت: فرونشس ــز گف ــان نی ــتان کرم اس
ــه آبخوان هــای  ــت تخلی ــه عل ــاوت دارد کــه بخشــی ب متف
زمیــن اســت و در ایــن خصــوص بــا برداشــتن آب از 
ــت  ــش باف ــتایی آب در بخ ــطح ایس ــن، س ــای زمی الیه ه
ــن  ــود و از بی ــت خشــک می ش ــن باف ــن، ای اســفنجی زمی
ــزود:  ــی اف ــت و گوی ــپهوند در گف ــا س ــی رود. محمدرض م
بخشــی دیگــر از فرونشســت بــه علــت گســل هاســت کــه 
در زمــان حرکــت گســل هــا، حوزه هــای افتادگــی در 

ــد. ــکل می گیرن ــن ش زمی

ــن در بحث هــای  ــرد: فرونشســت زمی وی خاطرنشــان ک
زمیــن شناســی کــه براســاس اســتخراج منابــع آب شــکل 
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ــت  ــت برداش ــه عل ــده ب ــن پدی ــت و ای ــر اس ــگ ت ــان پررن ــتان کرم ــرد در اس می گی
بــی رویــه آب هــای زیرزمینــی در اســتان کرمــان اتفــاق افتــاده و بعیــد نیســت کــه 

ــه کنیــم. همچــون اصفهــان چنیــن رخــدادی در شــهرهایمان را تجرب

ســپهوند ادامــه داد: امــا ایــن مشــکل در شــهر کرمــان بــه علــت اشــباع بافــت زمیــن 
بــا آب هایــی همچــون فاضــاب، وجــود نــدارد زیــرا هنــگام حفــاری در ایــن شــهر در 

نزدیکــی ســطح زمیــن بــه آب می رســیم.

ــا اشــاره بــه ســطح بــاالی آب بــاالی شــهر کرمــان گفــت:  ایــن اســتاد دانشــگاه ب
ــاختار  ــدن س ــت نش ــورت مدیری ــود، در ص ــل ش ــهری کام ــی ش ــاب کش ــر فاض اگ
ــه بافت هــای زمیــن تزریــق  آب، احتمــال فرونشســت وجــود دارد زیــرا آبــی دیگــر ب

نمی شــود.

وی افــزود: بــا ورود آب بــه فاضــاب شــهری، دیگــر بــه داخــل زمیــن کرمــان نفــوذ 
نمی کنــد و آن موقــع ســطح ایســتایی آب در ایــن شــهر کاهــش می یابــد زیــرا دبــی 
خروجــی و ورودی آن یکســان نیســت، ایــن فراینــد بایــد مدیریــت شــده باشــد کــه 

فرونشســت در آینــده شــهر کرمــان رخ ندهــد.

ــت  ــت آب و فرونشس ــه برداش ــری از اضاف ــت در جلوگی ــات دول اقدام
ــن زمی

ــح  ــه خطــر فرونشســت زمیــن در اســتان تصری ــا اشــاره ب ــز ب ــان نی اســتاندار کرم
کــرد: کشــاورزی اســتان بایــد از حالــت ســنتی خــارج شــود و تولیــد محصــوالت بــا 
ــند  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــی زینی ون ــر روی آورد. عل ــر و کم آب ب ــره وری باالت به
ســازگاری بــا کــم آبــی اســتان تهیــه و اجرایــی می شــود گفــت: کرمــان بــا کمبــود 

آب روبــه رو اســت و نیــاز اســت کــه منابــع آبــی موجــود مدیریــت شــود.

وی بــا بیــان اینکــه تغییــر الگــوی کشــت در ایــن شــرایط ضــرورت دارد و اســتان 
کرمــان بایــد زیــر ســطح کشــت گلخانــه ای بــرود تــا منابــع موجــود حفــظ شــود ادامه 
داد: بــه مطالبــات مــردم بایــد توجــه شــود امــا نیــاز اســت کــه خودشــان هــم پــای 

کار بیاینــد و بــرای عبــور از بحــران آب همــکاری کننــد.

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ منابــع طبیعــی اســتان اولویــت جــدی 
ــتان  ــت آب در اس ــت: فرونشس ــت گف ــر اس ــی بش ــذار در زندگ ــای تاثیرگ و از پایه ه
ــال های  ــت در س ــزی از فرونشس ــا برنامه ری ــد ب ــه بای ــت ک ــم اس ــوع مه ــک موض ی

آینــده جلوگیــری کــرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرونشســت زمیــن در اســتان کرمــان یــک تهدیــد اســت 
اظهــار داشــت: حــدود 6 میلیــارد تومــان از محــل صنایــع در حــوزه منابــع طبیعــی 

هزینــه شــده اســت.

زندگی را با فرونشست سازگار کنیم

امــا ایــن درحالــی اســت کــه عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان 
ــادی  ــطح زی ــا س ــان ت ــتان کرم ــت های اس ــن در دش ــت زمی ــت فرونشس ــد اس معتق
پیــش رفتــه و در حالــی کــه نمی تــوان چنــدان جلــو پیشــروی آن را گرفــت، بایســتی 

بــا انجــام اقداماتــی زندگــی خــود را بــا ایــن شــرایط ســازگار کنیــم.

کرمان مستعد فرونشستی است که برای آن کاری نمی توان کرد

ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی و عض ــن شناس ــرای زمی ــژاد دکت ــاس ن ــد عب احم
ــه  ــل از جمل ــر 2 عام ــان تحــت تاثی ــتان کرم ــت: اس ــز گف ــان نی ــر کرم ــهید باهن ش
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ــار  ــت هایی در کن ــتن دش ــودن )قرارداش ــتی ب کوهدش
کوه هــا بــا خاکــی رســی( و همچنیــن بــه علــت اضافــه 
ــه  ــطح، ب ــت س ــی و اف ــای زیرزمین ــت از آب ه برداش

ــود. ــی می ش ــت ارزیاب ــتعد فرونشس ــی مس ــور کل ط

ــای  ــا قنات ه ــه وجــود دهه ــی ب ــت و گوی وی در گف
غیرفعالــی کــه در زیــر زمین هــای شــهر کرمــان وجــود 
ــر  ــد، خط ــده ان ــر نش ــب پ ــورت مناس ــه ص ــد و ب دارن
ــزد  ــهر گوش ــن ش ــردم ای ــه م ــن را ب ــت زمی فرونشس

کــرد.

بــرای  متاســفانه  کــرد:  تصریــح  نــژاد  عبــاس 
فرونشســت زمیــن چنــدان کاری نمی تــوان کــرد زیــرا 
ــزان  ــدازه می ــه ان ــه ب ــی دارد ک ــی رس ــن الیه های زمی
تراکــم از ضخامــت آنهــا کــم می شــود و پــس از آغــاز 
فرونشســت، نشســت زمیــن ســرعت می گیــرد و پــس 
از آن در مقطعــی کندتــر و ســپس تقریبــا متوقــف 

می شــود.

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان 
گفــت: ایــن نشســت تــا زمــان توقــف آســیب های قابــل 
ــاغ هــا، مــزارع و زمیــن  ــه جــاده هــا، ب ماحظــه ای ب
وارد می کنــد و بهتریــن راه بــرای مقابلــه بــا ایــن 
خطــر ایــن اســت کــه جلــو اضافــه برداشــت از آب هــای 
زیرزمینــی گرفتــه شــود و ایــن پــروژه بهتریــن راهــکار 
ــا فرونشســت زمیــن اســت. ــه ب ــرای مقابل در اســتان ب

عبــاس نــژاد بیــان داشــت: متاســفانه بــه نظــر 
می رســد حــل ایــن مشــکل امــروزه از دســت مــا 
ــود  ــا ایــن مشــکل مواجــه خواهیــم ب خــارج شــده و ب
لــذا بهتــر اســت کــه در مقابــل آن راهکارهــای دیگــری 
ــده، در  ــاد ش ــکاف های ایج ــریع ش ــردن س ــامل پرک ش
ــازی  ــف س ــناژ و ک ــا ش ــازه هایی ب ــتعد س ــاط مس نق

ــود. ــداث ش ــب اح مناس

بایســتی  هــم  جاده هــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فنداســیون مناســب داشــته باشــند خاطرنشــان کــرد: 
ممکــن اســت بــا جابــه جایــی برخــی ســازه ها از 
محل هــای خطرنــاک بــه محــل کــم خطــر نیــز بتــوان 
ــداث  ــی اح ــور کل ــه ط ــام داد، ب ــبی انج ــدام مناس اق
ــی در  ــت خوب ــوال مقاوم ــناژدار اص ــاختمان های ش س

مقابــل فرونشســت زمیــن ایجــاد می کننــد.

عضــو هیــات علمــی و مــدرس دانشــگاه شــهید باهنر 

کرمــان ادامــه داد: ایجــاد شــکاف در ســاختمان ها 
ــکاف ها  ــن ش ــه ای ــود وگرن ــر ش ــرعت پ ــد بس بای
و  می کننــد  ریــزش  و  می شــوند  تــر  وســیع 

ــوند. ــدی ش ــیب ج ــبب آس ــد س می توان

مقابــل  در  جدیــد  ســازه های  گفــت:  وی 
ــبک و  ــکان س ــورت ام ــن در ص ــت زمی فرونشس
ــار روی  ــع ب وســعت اندکــی داشــته باشــند و توزی
زمیــن یکســان باشــد و در طرفــی کوتــاه یــا بلندتر 

ــد. ــاوت باش ــن متف ــر زمی ــار آن ب ــه ب ــد ک نباش

ــژاد تاکیــد کــرد: متاســفانه در اســتان  عبــاس ن
ــه صــورت  کرمــان مشــکل فرونشســت زمیــن را ب
وســیع از 40 ســال پیــش داشــتیم و درآینــده نیــز 
خواهیــم داشــت، امــا در نقاطــی کــه هنــوز قنات ها 
دایرنــد و چاهــی حفــر نشــده شــرایط بهتــر اســت 
لــذا بایســتی جلــو حفــر چاه هــا را بگیریــم و 
نمونــه آن در بخــش شــرقی دشــت بــم اســت کــه 
امیدواریــم بــا مدیریــت خــوب جلــو نشســت زمیــن 

در ایــن اســتان گرفتــه شــود.

ــت  ــه عل ــت ب ــرد: دول ــه ک ــان اضاف وی در پای
مشــکات متعــدد دیگــر ایــن مســاله را در اولویــت 
کاری خــود قــرار نــداده و از آنجــا کــه ایــن موضــوع 
ــرو، راه  ــه وزارت نی ــف ازجمل ــای مختل ــه حوزه ه ب
ــت  ــط زیس ــی و محی ــع طبیع ــازی، مناب و شهرس
ارتبــاط دارد، بــه صــورت متمرکــز بــه ایــن حــوزه 

پرداختــه نشــده اســت.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از ایرنــا، 
ــه  ــن ک ــت زمی ــر فرونشس ــد خط ــر می رس به نظ
ــر  ــت تاثی ــری تح ــس از دیگ ــی پ ــت ها را یک دش
قــرار می دهــد بــا توجــه بــه جنــس خــاک اســتان 
کرمــان بــا فوریــت و اقدامــات کامــل تــری نیازمنــد 
درمــان یــا پیشــروی اســت و می تــوان بــا همگرایی 
ــات  ــام اقدام ــئوالن و انج ــردم و مس ــی م و همراه
پیشــگیرانه همچــون مدیریــت آب هــای زیرزمینــی 
و اســتفاده از جایگزیــن بــرای آن از گســترش ایــن 
پدیــده پیــش از وقــوع حــوادث، خطــرات جانــی و 

ــرد. ــری ک ــاخت ها جلوگی ــب زیرس تخری

برگرفته از: خبرگزاری ایرنا - مهرماه 1400
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دوشنبه 26 مهرماه 1400    

دکتــر یوســف قریــب، نویســنده 
خبرنــگاری  و  اندیشــمند  ای 
متفــاوت اندیــش بــود کــه همــواره 
جلوتــر از زمانــه خــود قرار داشــت 
ــس  ــر و پ ــر عم ــای آخ ــال ه و س
ــل  ــه دلی ــرش را ب ــه همس از آنک
ــت داد،  ــکی از دس ــتباهات پزش اش

ــرد. ــی ک ــه زندگ ــا و غریبان تنه

وی خــود را مغبــون زمانــه مــی دیــد، 
اگرچــه هرگــز نگــرش طنــز نســبت 
ــاد  ــت، اقتص ــه سیاس ــه در عرص ــه آنچ ب
ــت را از  ــی گذش ــی م ــه فرهنگ و جامع

ــداد. ــت ن دس

بــا  تــوام  و  همیشــگی  لبخنــدش 
نوعــی مضمــون بــود. آخریــن بــاری 
 1398 مــاه  شــهریور  دیدمــش،  کــه 
در منزلــش پاییــن تــر از میــدان کاج 
ــر روابــط  ــه همــراه مدی ــاد، ب ســعادت آب
عمومــی ســابق ســازمان مرکــزی تعــاون 
ــر  ــا مدی ــش از آن ب ــود، پی ــتایی ب روس
ــش  ــه دیدن ــه ب ــط عمومــی وزارتخان رواب
رفتــه بودیــم. دکتــر قریــب، شــاد و ســر 
حــال و البتــه بــا نشــانی از غم در رخســار 
بــرای از دســت دادن همســرش بــود. غیر 
ــار بــه ایشــان ســر  از آن هــم یکــی دو ب
زده بــودم، حرفهایــش متفاوت و شــوخی 
هایــش سیاســی و تــوام بــا طنــزی تلخ و 

ــود. ــر معنــی ب پ

ــام  ــی تم ــک مطبوعات ــب ی ــر قری دکت

عیــار بــود کــه اعتقــاد عمیقــی بــه اطــاع رســانی داشــت. حیــرت 
ــی« را مســتمرا  ــه »دهات ــالگی مجل ــا ســن 97 س ــه ت ــز آنک انگی

ــود. ــرای مــا درس آمــوز ب تهیــه و منتشــر مــی کــرد و ایــن ب

مجلــه دهاتــی را، در ســایه بــی مهــری هــای بخــش کشــاورزی 
و بــه یــژه وزارت جهــاد کشــاورزی، بــا هزینــه هــای شــخصی و از 
حقــوق بازنشســتگی اش منتشــر مــی کــرد و اگــر هــم توجــه و 
عنایتــی بــود، در رده هــای میانــی وزارت خانــه، آن هــم حســب 
عاقــه ای کــه در میــان بعضــی از مدیــران نســبت بــه مطبوعــات 

تخصصــی وجــود داشــت.

در تاریــخ صــد ســاله کشــاورزی ایــران، دکتــر قریــب بــه همــراه 
ــا  ــگار کشــاورزی ی ــاد عبدالرضــا میربلــوک، دو تــن خبرن ــده ی زن
ــاورزی  ــی کش ــات تخصص ــئول مج ــران مس ــی مدی ــه عبارت ب
ــس  ــی ریی ــور یعن ــی کش ــام اجرای ــن مق ــه از باالتری ــد ک بودن
جمهــور )حســن روحانــی،1392( لــوح تقدیــر گرفتنــد کــه البتــه 
ــت  ــت و حمای ــکاران و هم ــی از هم ــنهاد یک ــا پیش ــر ب ــن ام ای

ــت. ــه کشــاورز صــورت گرف ــرکل خان ــری دبی ــر کانت دکت

 

ــاورزی  ــته کش ــرن گدش ــخ ق ــابقه در تاری ــی س ــاق ب ــن اتف ای
کشــور بــه واقــع تجلیــل از اطــاع رســانی غیــر دولتــی و 

ــود. ــش ب ــن بخ ــای ای ــانه ه ــتقانه رس مس

شــیوع کرونــا ویــروس، قصــد و عــزم اینجانــب بــرای دیــدار وی 
در نــوروز گذشــته را بــه دلیــل رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

بــا امــا و اگــر مواجــه ســاخت کــه دریغــش مانــد.

ــاالن  ــان فع ــب از می ــر قری ــد دکت ــاید کالب ــال، ش ــر ح ــه ه ب
ــا  ــت، ام ــت بربس ــاورزی رخ ــش کش ــی بخ ــای تخصص ــانه ه رس
ــا  ــان م ــئوالنه اش در می ــه و مس ــون، منتقدان ــر مضم ــه پ مجل

ــت. هس

یادش گرامی و راهش پر رهرو!

منصور انصاری

دکتر قریب، غریبانه   دارفانی را وداع گفت!دکتر قریب، غریبانه   دارفانی را وداع گفت!
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راه نجات عشایر فقط با تکمیل زنجیره تولید امکان پذیر 
است  

ــه  ــار و آرادان ک ــایر گرمس ــی عش ــل تعاون ــی، مدیرعام یوردخان
ــنبه 27  ــه ش ــه روز س ــبکه س ــر ش ــح بخی ــده صب ــه زن در برنام
مهرمــاه گفتگــو مــی کــرد گفــت: عشــایر نــه زمیــن خوارنــد نــه 

کــوه خــوار؛ تولیدکنندگانــی هســتند کــه بــه دشــواری و خیلــی 
ــد. ــدک از فعالیــت تولیــدی پرمشــقت خــود ســود مــی برن ان

ــی  ــل گران ــه دلی ــم ب ــوارد ه ــزود: در بیشــتر م ــی اف یوردخان
خــوراک دام و حلقــه مفقــوده بازرگانــی در زنجیــره تولیــد 
زیــان مــی بیننــد و ســود فعالیــت ارزشــمند آنهــا غالبــا نصیــب 
واســطه هایــی مــی شــود کــه دام عشــایر را خریــداری و گوشــت 

ــد. ــی کنن ــازار م آن را وارد ب

ــی  ــار و آرادان از اصطاح ــایر گرمس ــی عش ــل تعاون مدیرعام
بــه نــام رقــم نــام بــرد کــه شــامل کلــه و پاچــه، پوســت، روده، 
امحــاء و احشــا دام هــای ســبک مــی شــود و هنــگام کشــتار و 
اســتحصال گوشــت نصیــب واســطه هایــی مــی شــود کــه خــود 
مبلــغ قابــل توجهــی اســت و حداقــل 600 تــا 700 هــزار تومــان 

مــی شــود.

عشــایر فقــط بابــت هــر کیلــو گوشــت دام خــود مبلــغ 50هزار 
ــا  ــی کــه همیــن گوشــت ب تومــان دریافــت مــی کننــد در حال
ــا 170 هــزار  ــزرگ ت ــازار و حتــی فروشــگاههای ب کیفیــت در ب

تومــان بــرای هــر کیلــو فروختــه مــی شــود.

       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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یوردخانــی در رابطــه بــا حــل ایــن مشــکل گفــت: 
تکمیــل کــردن زنجیــره از نقطــه شــروع تولیــد و پــرورش 
ــازار و فروشــگاههای بــزرگ از  ــه ب ــا مرحلــه عرضــه ب دام ت
طریــق اتحادیــه مرکــزی عشــایر و البتــه بــا حمایــت دولــت 

ــد یــک راهــکار عاجــل باشــد. مــی توان

ــات  ــه جزئی ــو ب ــت و گ ــن گف ــه ای ــی در ادام یوردخان
احــداث کارخانــه ســیاژ تبدیــل ضایعــات بــه خــوراک دام 
بــا ظرفیــت 5هــزار تنــی بــه عنــوان یــک حرکــت ســازنده 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــاد مقاومت ــوب اقتص در چارچ
جمــع آوری ضایعــات کارخانجــات ماءالشــعیر، آبمیــوه، رب 
گوجــه فرنگــی، چغنــدر و حتــی زیتــون و پوســت پســته و 
اســتفاده از دانــش فنــی ســیاژ غیرهــوازی، توانســته ایــم 
خــوراک دامــی ســالم و بهداشــتی بــا تاثیرگــذاری خــوب در 
افزایــش بهــره وری تولیــد گوشــت و شــیر احــداث کنیــم.

ــت عشــایر  ــای فعالی ــا تشــریح دشــواری ه ــی ب یوردخان
بــه ویــژه دامــداران عشــایر گفــت: عشــایر ایــن روزهــا حــال 

خوبــی ندارنــد.

کشاورزی کشور با همین دست فرمان و ادامه 
بحران آب 10 سال دیگر تعطیل می شود

 کاج پرس: 1400/7/27

ــا بیــان  قائــم مقــام ســازمان نظــام دامپزشــکی کشــور ب
اینکــه بحــران آب وجــود دارد، امــا اگــر فکــر اساســی بــرای 
ــه  ــت: هم ــویم گف ــه می ش ــی آب مواج ــا فلج ــود ب آن نش
دســتگاه ها بایــد همچــون یــک ارکســتر بــه وظایــف خــود 
ــع  ــاهد فجای ــا ش ــد ت ــل کنن ــه درســتی عم ــگ و ب هماهن

بــزرگ نباشــیم.

ــکی  ــام دامپزش ــازمان نظ ــام س ــم مق ــرد قائ ــاری ف انص
کشــور تصریــح کــرد: جهــاد کشــاورزی بیمــار اســت، عــده 
ــس از  ــد و پ ــود آورده ان ــا خ ــرادی را ب ــد و اف ــده ان ای آم
ــه  ــه ب ــی ک ــه از مســئولیت خــود خــارج شــدند، نفرات آنک
واســطه آنهــا جــذب شــدند رســوب کــرده و بیهــوده شــده 
انــد و همیــن امــر موجــب شــده کــه باقــی افــراد حاضــر در 
ســاختار هــم بــه همیــن مســیر هدایــت شــوند کــه حاصــل 

ــه مفســده شــده اســت. آن منجــر ب

انصــاری فــرد بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت غذایــی کشــور 
بــه شــدت مــورد تهدید اســت گفــت: متاســفانه دامــداری و 
مــرغ داری را بــدون تامیــن نهــاده هــای مــورد نیــاز توســعه 
ــمت  ــه س ــم دارد ب ــبزینگی ک ــه س ــوری ک ــم و کش دادی
پوکــی اســتخوان مــی رود و در ادامــه، بیماری هــای قلبــی، 

ــرد. ــد ک ــداد خواه ــرطان ها بی ــکته ها و س س

ــرای  ــه جــای چــاره اندیشــی ب ــت: ب ــن گف وی همچنی
ــه  ــر ب ــه منج ــم ک ــش داده ای ــا را افزای ــران آب، چاه ه بح
ــه ســمت  ــر ســاخت ها را ب فــرو نشســت  زمیــن شــده، زی
ــرد و در نهایــت، خرابی هــا و فجایــع  ــرده و می ب ــودی ب ناب
ــوان  ــای آن را می ت ــه نمونه ه ــی آورد ک ــار م ــه ب انســانی ب
در چالــه هــای متعــدد جاده هــا و اتوبان هــای کشــور 

مشــاهده کــرد.

ــتیم و  ــب هس ــوژی روز عق ــرد: از تکنول ــد ک وی تاکی
کشــاورزی مــا نــه بــر پایــه فنــاوری بلکــه بــه روش ســنتی 
بخــش  فارغ التحصیــان  درصــد   90 مــی رود.  پیــش 
ــدود 65  ــد و  ح ــور ندارن ــوزه حض ــن ح ــاورزی در ای کش
درصــد از کشــاورزان بــا ســبک و ســیاق قدیــم جلــو مــی 
رونــد کــه ســواد کافــی هــم بــرای مدیریــت آنهــا وجــود 

ــدارد. ن

کسب نشان عالی و 5 ستاره مسئولیت اجتماعی 
توسط پگاه در نخستین جشنوارۀ روابط  عمومی و 

مسئولیت اجتماعی

کاج پرس - 27/ 07/ 1400

شــرکت صنایــع شــیر ایــران )پــگاه( در نخســتین دورۀ 
»جشــنوارۀ روابــط عمومــی و مســئولیت اجتماعی« نشــان 
عالــی 5 ســتارۀ مســئولیت اجتماعــی و لــوح تقدیــر ایــن 

جشــنواره را دریافــت کــرد.

ــی و  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
امــور بیــن الملــل شــرکت صنایــع شــیر ایــران )پــگاه(، در 
مراســم پایانــی ایــن جشــنواره کــه شــامگاه دوشــنبه 26 
مهــر 1400، در مرکــز همایــش  هــای بین المللــی صــدا و 
ســیما برگــزار شــد، از برگزیــدگان ایــن جشــنواره، تقدیــر 
و ایــن نشــان بــه حمیدرضــا طهماســبی پــور مدیــر روابــط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل صنایــع شــیر ایــران )پــگاه(، 

اعطــا شــد.

ــد  ــا برن ــران ب ــع شــیر ای ــی اســت، شــرکت صنای گفتن
ملــی »پــگاه« در طــول یکســال اخیــر بــا مشــارکت تمــام 
شــرکت هــای تابعــه خــود بــه صــورت هماهنــگ حــدود 
18 رویــداد متنــوع را تعریــف و اجــرا کــرد کــه بــه واســطه 
فعالیــت  هــای فراتــر از منافــع ســازمانی و وظایــف قانونــی 

منتخــب ایــن رویــداد شــد.

 نخســتین دورۀ جشــنوارۀ روابــط عمومــی و مســئولیت 
اجتماعــی، بــا هــدف ارتقــای فعالیــت  در ســازمان  هــا و 

       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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شــرکت  هــا، تقویــت مؤلفــه  هایــی همچون پاســخگویی 34
اجتماعــی، بهبــود تعامــل بــا ذی نفعان داخلــی و خارجی، 
پایــداری فعالیــت  هــای مســئولیت اجتماعی و نــگاه فراتر 
ــن  ــاط بی ــه ارتب ــزار و ب ــه  ای، برگ ــای خیری از کمــک  ه

روابــط  عمومــی و حــوزه CSR توجــه شــد.

پیشــینه حــدود 7 دهــه فعالیــت شــرکت صنایــع شــیر 
ــگاه«  ــزرگ پ ــواده ب ــه »خان ــد ک ــان می ده ــران نش ای
ــه  ــان ک ــر زم ــی ه ــدات اجتماع ــای تعه ــر ایف ــزون ب اف
جامعــه نیــاز داشــته بــه ایفــای نقــش خیرخواهانــه خــود 

ــت. ــه اس پرداخت

هجوم »شب پره « به مزارع برنج شمال؛ کشت دوم 
در معرض آسیب

کاج پرس: 1400/7/27

ــش  ــه افزای ــبت ب ــور نس ــات کش ــظ نبات ــازمان حف س
جمعیــت شــب پــره در کشــت مجــدد برنــج هشــدار داد 

ــن آفــت تاکیــد کــرد. ــا ای ــارزه کشــاورزان ب ــر مب و ب

مدیــرکل دفتــر پیــش آگاهــی ســازمان حفــظ نباتــات 
ــره در برخــی  کشــور از افزایــش جمعیــت آفــت شــب پ
ــج  ــدد برن ــت مج ــه کش ــدران ک ــتان مازن ــزارع اس از م
داشــتند خبــر داد و گفــت: ایــن آفــت بــه ســطحی کمتــر 
از 20 هکتــار تاکنــون خســارت وارد کــرده اســت. اکبــر 
ــتان  ــج در اس ــدد برن ــت مج ــطح کش ــران، کل س آهنگ

ــرد. ــوان ک ــار عن ــزار هکت ــدران را 90 ه مازن

وی افــزود: در مزارعــی کــه کشــاورزان اقــدام بــه مبــارزه 
ــا  ــتیم، ام ــد، مشــکلی نداش ــرده ان ــره ک ــت شــب پ ــا آف ب
ــد دچــار خســارت شــدند.  ــارزه نکــرده ان مزارعــی کــه مب
ــه  ــه ب ــا توج ــاری ب ــال ج ــت: در س ــار داش ــران اظه آهنگ
پایش هــای شــبکه مراقبــت حفــظ نباتــات در طــول فصــل 
داشــت، در کشــت مجــدد برنــج در حومــه ســاری و جویبار، 

جمعیــت ایــن آفــت خیلــی بــاال ارزیابــی شــده اســت.

ــات  ــظ نبات ــازمان حف ــت: س ــال گف ــن ح وی در عی
ــرای  ــای الزم را ب ــی، توصیه ه ــه های کشــور طــی اطاعی
مبــارزه بــا شــب پــره بــه کشــاورزان ارائــه کــرده اســت.

مدیــرکل دفتــر پیــش آگاهــی ســازمان حفــظ نباتــات 
ــه  ــر ک ــال های اخی ــرد: در س ــان ک ــر نش ــور خاط کش
ســطح کشــت مجــدد برنــج در اســتان مازنــدران افزایــش 
ــره  ــج، شــب پ ــوار برن ــاقه خ ــرم س ــر ک ــاوه ب ــه، ع یافت
تــک نقطــه ای نیــز جمعیــت خیلــی باالیــی پیــدا کــرده 

اســت.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از وزارت جهــاد 
ــه  ــک نقط ــره ت ــب پ ــت: ش ــار داش ــاورزی، وی اظه کش
ــت  ــت و در کش ــه 2 اس ــی درج ــران آفت ــج در ای ای برن
اول برنــج و در اغلــب اســتان هایی کــه فقــط یــک نوبــت 
ــد. ــاد نمی کن ــی ایج ــکل خاص ــد، مش ــج دارن ــت برن کش

خرید توافقی زعفران 20 میلیون و 400 هزار تومان 
ابالغ شد

 کاج پرس: 1400/7/27

ــت:  ــران گف ــتایی ای ــاون روس ــازمان تع ــل س مدیرعام
نــرخ خریــد توافقــی زعفــران امســال 20 میلیــون و 400 

ــاغ شــد. ــان اب هــزار توم

تعــاون  ســازمان  مدیرعامــل  قادری فــر  اســماعیل 
روســتایی ایــران، در صبحانــه کاری بــا خبرنــگاران از 
ــر  ــط وزی ــران توس ــت از زعف ــت های حمای ــاغ سیاس اب
جهــاد کشــاورزی خبــر داد و گفــت: در ایــن برنامــه 
ــال  ــرای س ــران ب ــو زعف ــر کیل ــی ه ــد توافق ــت خری قیم
جــاری 20 میلیــون و 400 هــزار تومــان تعییــن و ابــاغ 
شــد. وی در عیــن حــال گفــت: ســازمان تعــاون روســتایی 
ــتان  ــه اس ــی در س ــد توافق ــت خری ــاغ قیم ــش از اب پی
ــد  ــز خری ــی و رضــوی، مراک خراســان های شــمالی، جنوب

ــود. ــرده ب ــال ک ــود را فع خ

قادری فــر کــه چنــد هفتــه ای اســت بــه ایــن ســمت در 
دولــت ســیزدهم منصــوب شــده، قــول داد کــه شــفافیت  
ــه  ــران ک ــوزه زعف ــژه در ح ــه وی ــی ب ــای تضمین خریده
ــوت  ــا ق ــت، ب ــور اس ــرای کش ــم ب ــول ارزآور و مه محص
ــروش آن  ــای ف ــا و قیمت ه ــب خریده ــد و مرت ــه یاب ادام

اطاع رســانی شــود.

ــران در ادامــه  مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی ای
ــن  ــی از مهم تری ــمند یک ــری هوش ــرد: تنظیم گ ــد ک تاکی
ــژه  ــه وی ــاورزی ب ــش کش ــه در بخ ــت ک ــی اس برنامه های
ــن  ــی می شــود کــه از ای ســازمان تعــاون روســتایی اجرای
طریــق بســیاری از واســطه گری ها از بیــن خواهــد رفــت.

بــه گفتــه قادری فــر تفــاوت قیمــت برخــی محصــوالت 
کشــاورزی از مزرعــه تــا ســفره 700 درصــد هــم می رســد 
ــی  ــا ســیب زمین ــاز و ی ــه گوجــه فرنگــی، پی ــی ک و زمان
ــد، در  ــداری نمی ش ــم خری ــان ه ــه500 توم ــان ب در کرم
شــهر بــه کیلویــی 8 هــزار تومــان و یــا بیشــتر بــه فــروش 

می رفــت.
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اثربخشی آبخیزداری بر تقویت سفره های زیرزمینی 
و قنوات کاماًل مشهود است

کاج پرس: 1400/7/27

ــات  ــی اقدام ــت: اثربخش ــا گف ــازمان جنگل ه ــس س ریی
ــاک،  ــایش خ ــش فرس ــر کاه ــداری ب ــزداری و آبخوان آبخی
ــی  ــفره های زیرزمین ــت س ــیل و تقوی ــارت س ــش خس کاه
ــس  ــور رئی ــعود منص ــت. مس ــهود اس ــًا مش ــوات کام و قن
ســازمان جنگل هــا مراتــع و آبخیــزداری در ســومین همایــش 
بین المللــی جوانــان انجمــن جهانــی حفاظــت خــاک و آب در 
ــا اشــاره بــه اهمیــت و  دانشــگاه تربیــت مــدرس مازنــدران ب
ارزش فــراوان خــاک و آب کــه شــرایط حیــات را بــرای انســان 
ــع از  ــن مناب ــظ ای ــت: حف ــد، گف ــم می کن ــودات فراه و موج
پایــگاه معنــوی باالیــی نیــز برخــوردار اســت و در قــرآن مجید 

نیــز بارهــا از کلمــه خــاک اســتفاده شــده اســت.

ــتر  ــوان بس ــه عن ــن ب ــاک و زمی ــه خ ــار اینک ــا اظه وی ب
ــادآور شــد: در احادیــث شکســتن  حیــات تلقــی می شــود، ی
ــوب  ــتگان محس ــال فرش ــتن ب ــای شکس ــه معن ــت ب درخ
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه منابــع آب و خــاک در معــرض 
ــادی،  ــی و ب ــزود: فرســایش آب ــی اســت، اف تهدیدهــای فراوان
شــوری، آلودگــی، رشــد روزافــزون جمعیــت، صنعتــی شــدن 

ــد اســت. ــه عوامــل تهدی ــم از جمل ــر اقلی و تغیی

مســعود منصــور حفــظ منابــع آب و خــاک را یــک ضرورت 
ــد  ــع بای ــظ مناب ــرای حف ــت: ب ــم برشــمرد و گف ــدام مه و اق
ــه  ــی نیســت ک ــرد پیشــگیرانه داشــته باشــیم و منطق رویک
اجــازه دهیــم فرســایش آبــی یــا خاکــی رخ دهــد و میلیــارد 
ــه زیرســاخت ها و اراضــی کشــاورزی خســارت وارد  ــان ب توم

شــود و ســپس درصــدد جبــران آن برآئیــم.

پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری کاالی اساسی با 
ارز 4200

 کاج پرس: 1400/7/27

وزیــر اقتصــاد گفــت: ســتاد اقتصــادی دولــت بــه دنبــال 

اصــاح رویه هایــی کــه منجــر بــه افزایــش منافــع مــردم از 
ــه آن  خواهــد  ــوط ب ارز ترجیحــی و حــذف رانت  هــای مرب
بــود. پیشــنهادهایی نیــز مبنــی بــر جایگزینــی کارت هــای 
اعتبــاری کاالهــای اساســی بــه جــای تخصیــص ارز 4200 
تومانــی مطــرح شــده اســت کــه بایــد مــورد بررســی قــرار 

. د گیر

ــا توجــه بــه شــرایط  ســید احســان خانــدوزی افــزود: ب
ــل از آن،  ــان  حاص ــدم اطمین ــور و ع ــاد کش ــی اقتص فعل
اولویــت وزارت اقتصــاد بایــد تســهیل فرایندهــای کســب و 
کار باشــد. بعــد از 11 ســال از راه انــدازی شــورای گفتگوی 
ــایی هایی در  ــره گش ــد گ ــی بای ــش خصوص ــت و بخ دول

ــت. ــورت می گرف ــب و کار ص ــای کس فض

بــه گــزارش کاج پــرس، وی در ادامــه بیــان کــرد: ســتاد 
اقتصــادی دولــت بــه دنبــال اصــاح رویه هایــی کــه 
منجــر بــه افزایــش منافــع مــردم از ارز ترجیحــی و حــذف 
ــنهادهایی  ــود. پیش ــد ب ــه آن  خواه ــوط ب ــای مرب رانت  ه
نیــز مبنــی بــر جایگزینــی کارت هــای اعتبــاری کاالهــای 
ــرح  ــی مط ــص ارز 4200 تومان ــای تخصی ــه ج ــی ب اساس

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــد م شــده اســت کــه بای

تولید 10 میلیون تن محصوالت زراعی با اجرای 
طرح جهش تولید در دیمزارها

 کاج پرس: 1400/7/26

رییــس موسســه تحقیقــات کشــاورزی دیــم گفــت: انتظار 
ــد در  ــش تولی ــاله جه ــج س ــرح پن ــرای ط ــا اج ــم ب داری
دیمزارهــای کشــور ، تولیــد محصــوالت زراعــی در دیمزارهــا 

10 میلیــون تــن افزایــش یابــد.

ــا  ــم ت ــی می کنی ــزود: پیش بین ــزاده« اف ــنود علی »خش
پایــان ایــن طــرح، ســطح زیــر کشــت اراضــی دیــم از حــدود 
پنــج میلیــون و 600 هــزار هکتــار فعلــی بــر اســاس آمارنامه 

رســمی ســال 98 بــه حــدود 8.5 میلیــون هکتــار برســد.

در  تولیــد  طــرح جهــش  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
دیمزار هــای کشــور از ســال گذشــته در 6 اســتان بــه طــور 
محــدود آغــاز شــده اســت، اظهــار داشــت: امســال گام دوم 
ایــن طــرح بــا همراهــی و پشــتیبانی ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام)ره( و مشــارکت 300 هــزار بهــره بــردار در 15 اســتان 
ــود.  ــرا می ش ــار اج ــون هکت ــطح 2.6 میلی ــز و در س دیم خی
رییــس موسســه تحقیقــات کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن که 
ــم  ــار از اراضــی دی هــم اکنــون بیــش از ســه میلیــون هکت
ــن طــرح از  ــت: در ای ــا می شــود، گف ــش ره ــه صــورت آی ب
فضــای آیــش بــرای کشــت جــو و محصــوالت جایگزیــن که 



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 236 و 237

شهریور و مهر 1400

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

ــود.36 ــتفاده می ش ــتند، اس ــات هس ــا غ ــاوب ب در تن

وی دربــاره جزییــات طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهای 
ــال  ــه دنب ــرح ب ــن ط ــب ای ــا در قال ــح داد: م ــور، توضی کش
ــز  ــم و نی ــی دی ــره وری همــه محصــوالت زراع ــش به افزای
افزایــش ســطح زیرکشــت بعضــی از محصــوالت ماننــد جــو 

و محصــوالت جایگزیــن در تنــاوب بــا غــات هســتیم.

علیــزاده افــزود: ســطح زیــر کشــت گنــدم در ایــن طــرح 
ــا  ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــا ب ــت، ام ــد داش ــش نخواه افزای
500 هــزار هکتــار بــه ســطح فعلــی کشــت جــو بــا توجــه 
بــه قابلیت هــای ایــن گیــاه و تحمــل آن بــه خشــکی اضافــه 

می شــود.

فعالیت کد سوئیفت در روسیه

 کاج پرس: 1400/7/26

ــا بیــان اینکــه  رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ب
ــتور کار  ــادرات را در دس ــعه ص ــی توس ــائل مال حــل مس
ــه کــرد: کــد ســوئیفت را در روســیه فعــال  ــم، اضاف داری
کردیــم و در ونزوئــا نیــز ایــن کــد فعــال خواهــد شــد.

ــأت نماینــدگان  ــاک در نشســت هی علیرضــا پیمــان پ
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــور وزی ــا حض ــه ب ــران ک ــاق ای ات
تجــارت برگــزار شــد، بــا بیــان ایــن مطلــب، افــزود: مــا به 
ــوص در  ــه خص ــتیبانی های الزم را ب ــت پش ــوان دول عن
ــل نقشــه انجــام  ــرای اجــرای کام حــوزه زیرســاخت ها ب

ــم داد. خواهی

مسیر جدید ترانزیت به ارمنستان را فعال کردیم

ــا بیــان اینکــه در حــوزه حمــل و نقــل دریایــی،  وی ب
ــت:  ــرد، گف ــم ک ــدازی خواهی ــتیرانی راه ان ــط کش 6 خ
مســیر جدیــد ترانزیــت بــه ارمنســتان را بــا کمــک تجــار 
کشــورمان فعــال نمودیــم و در آســتارا کارگــروه و کمیتــه 

ویــژه بــرای توســعه صــادرات تشــکیل دادیــم.

کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم

ــا بیــان اینکــه  رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ب
ــتور کار  ــادرات را در دس ــعه ص ــی توس ــائل مال حــل مس
ــه کــرد: کــد ســوئیفت را در روســیه فعــال  ــم، اضاف داری
کردیــم و در ونزوئــا نیــز ایــن کــد فعــال خواهــد شــد.

رشد ۶۷ درصدی صادرات ایران به عمان در ۶ 
ماهه اول 1400

 کاج پرس: 1400/7/26

ــم  ــت: حج ــان گف ــران و عم ــترک ای ــاق مش ــس ات رئی
مبــادالت تجــاری دو کشــور در 6 ماهــه اول 1400 بــا %49 
درصــد نســبت بــه ســال قبــل و معــادل 547 میلیــون دالر 
بــوده اســت کــه پیــش بینــی می شــود در پایــان ســالجاری 

بــه بیــش از یــک میلیــارد دالر افزایــش یابــد.

محســن ضرابــی، رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان 
ــازمان  ــس س ــاک، رئی ــان پ ــا پیم ــا علیرض ــت ب در نشس
توســعه تجــارت اعــام داشــت کــه بــا توجــه بــه تعامــل 
ــوان  ــان بعن ــران و عم ــترک ای ــاق مش ــازنده ات ــیار س بس
ــازمان  ــا س ــان ب ــران در عم ــی ای ــش خصوص ــی بخ متول
توســعه تجــارت و ســفارت ج.ا.ایــران در مســقط، در 
ــاد  ــور و ایج ــاری دو کش ــع تج ــاء موان ــایی و احص شناس
ــکاری  ــه هم ــه ب ــا توج ــز ب ــاز و نی ــاختهای موردنی زیرس
صمیمانــه اتــاق مشــترک بــا اتــاق بازرگانــی، دســتگاهای 
ــق  ــز مناط ــادی و نی ــن اقتص ــردان، فعالی ــی، دولتم اجرای
ــاهد رشــد 67 درصــدی صــادرات  ــان، ش آزاد کشــور عم
ایــران در 6 ماهــه اول ســال 140، نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته می باشــیم و در ایــن مــدت میــزان 
صــادرات ایــران بــه عمــان بــه رقــم 277 میلیــون دالر در 

ــید. ــل رس ــال قب ــون دالر س ــل 166 میلی مقاب

و همچنیــن، بــا توجــه بــه نقــش ترانشــیپی بنــادر عمــان 
ــزان واردات  ــان، می ــه از عم ــواد اولی ــا و م در واردات کااله
ایــران از عمــان در 6 ماهــه نخســت ســال 1400 با رشــد 32 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل روبــرو بــود.

تاکید وزیر جهادکشاورزی بر نقش زنان روستایی 
وعشایری درتامین امنیت غذایی

 کاج پرس: 1400/7/25



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

37

شامره 236 و 237

شهریور و مهر 1400

ــان روســتایی و  ــر جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد: زن وزی
عشــایری نقــش محــوری در تولیــد محصــوالت کشــاورزی، 
ــد. ســاداتی  ــی و اشــتغال کشــور دارن ــت غذای ــن امنی تامی
نــژاد اظهــار کــرد: در کشــور مــا حــدود 10 میلیــون زنــان 
روســتایی و عشــایری وجــود دارد کــه 50 درصــد در حــوزه 

کشــاورزی اشــتغال دارنــد.

وی افــزود: روســتا کانــون تولیــد کشــاورزی اســت و زنان 
نقــش محــوری در تولیــد دارند.

ســاداتی نــژاد تصریــح کــرد: دســت بافته زنــان روســتایی 
و عشــایری ایــران در موزه هــای جهــان نگهــداری می شــود 

و در دنیــا هــم زبانــزد خــاص و عــام اســت.

وی بــا بیــان اینکــه از مدیریــت بانوان در حوزه کشــاورزی 
بــه خوبــی بهــره نبــرده ایــم، عنوان کــرد: زنــان روســتایی و 
عشــایری در امنیــت غذایــی و تولیــد قــدرت غذایــی کشــور 
موثــر هســتند امــا هنــوز هــم نقــش زنــان روســتایی را در 

تولیــد کشــاورزی بــه رســمیت نشــناخته ایم.

ــان  ــه زن ــا ب ــرد: م ــوان ک ــاورزی عن ــاد کش ــر جه وزی
روســتایی و عشــایری ایــن ســرزمین بدهکاریــم و بــه انــدازه 
ــب و  ــزوده، در کس ــاد ارزش اف ــد و ایج ــان در تولی سهمش

کارهــا ســرمایه گذاری نکــرده ایــم.

وی بــا بیــان اینکــه بایــد صنــدوق اعتبــارات خــرد زنــان 
روســتایی و عشــایری تقویــت شــود، ابــراز امیــدواری کــرد: 
بــا کمــک اعضــای ایــن صندوق هــا شــاهد رشــد و توســعه 
ــا در  ــن صندوق ه ــش کمــی ای ــن افزای ــارات و همچنی اعتب

کشــور باشــیم.

گلستان دارای رتبه اول مبارزه تلفیقی با آفات 
گندم در کشور است

کاج پرس: 1400/7/25

مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا 
اشــاره بــه اهمیــت مبارزه بــا آفــات کشــاورزی و باغــات در تولید 
ــا انجــام مدیریــت  بیشــتر محصــول گفــت کــه ایــن اســتان ب
تلفیقــی، در مبــارزه بــا آفــات گنــدم رتبــه اول کشــور را بــه خود 

اختصــاص داده اســت.

ــش از 30  ــا بی ــت کش ه ــرد: آف ــان ک ــا بی ــوش حق نم کیان
درصــد در مبــارزه بــا آفــات کشــاورزی نقــش مثبــت دارنــد امــا 
ــا اســتفاده از علــم و دانــش روز  اگــر اســتفاده از ایــن ســموم ب
همــراه نباشــد خســارت ســنگینی را بــه بــار خواهــد آورد کــه 
نمونــه آن مشــکات کشــاورزان اســتان فــارس بــا طغیــان کــرم 

غــوزه اســت. 

وی گفــت: سیاســت جهــاد کشــاورزی گلســتان، مدیریــت 
تلفیقــی آفــات شــامل کنتــرل زراعــی، مکانیکــی، بیولوژیکی و 
شــیمیایی اســت و هیچکــدام از ایــن راه هــا بــه تنهایــی کارایی 
مناســب نخواهنــد داشــت و تلفیق ایــن دســتورالعمل می تواند 

در مبــارزه بــا آفــات موثــر باشــد.

کشــاورزان گلســتان در تولیــد گنــدم رتبــه دوم، کلــزا رتبــه 
اول و جــو و چغنــدر قنــد نیــز در جایــگاه برتــر در کشــور قــرار 

دارنــد.

اســتان گلســتان افزون بــر 220 هــزار بهــره بردار کشــاورزی 
ــی  ــی و باغ ــوزه زراع ــا در ح ــزار آنه ــدود 150 ه ــه ح دارد ک
فعالیــت داشــته و بیــش از 90 درصــد آنهــا خــرده مالــک بــا 

مدیریــت حداکثــر چهــار هکتــار زمیــن هســتند.

ــرداران کشــاورزی گلســتان ســال زراعــی گذشــته  بهــره ب
پنــج میلیــون و 403 تــن محصــول کشــاورزی تولیــد کردنــد.

ممنوعیت واردات 3۷ قلم داروی دامپزشکی به 
کشور برای حمایت از تولید داخل

 کاج پرس: 1400/7/24

معــاون تشــخیص و مدیریــت درمــان ســازمان دامپزشــکی 
کشــور گفــت: واردات 37 قلــم داروی دامپزشــکی بــه کشــور، 
ــت از  ــه منظــور حمای ــد و ب ــای تولی ــه ظرفیت ه ــا توجــه ب ب

ــد. ــوع ش ــوزه، ممن ــن ح ــی در ای ــرمایه گذاران داخل س

خالــد خــداوردی گفــت: اکنــون 190 شــرکت تولیدکننــده 
داروهــای دامپزشــکی در کشــور فعالیــت دارنــد که 44 شــرکت 
تولیدکننــده دارو، هشــت شــرکت تولیدکننــده واکســن و بقیه 

تولیدکننــده ویتامین هــا هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 95 درصــد داروهــای مــورد نیــاز دام 
اکنــون در داخــل کشــور تولیــد می شــود، تاکیــد کــرد: بــرای 
ــی  ــام داخل ــدادی از اق ــی واردات تع ــد داخل ــت از تولی حمای
بــه کشــور ممنــوع شــده اســت کــه شــامل پنــج قلــم آنتــی 

بیوتیــک و 32 مــورد مولتــی ویتامیــن دامــی می شــود.

خداویــردی ادامــه داد: ممنوعیــت واردات ایــن اقــام بــه ایــن 
ــا 17 تولیدکننــده  ــن داروهــا ت دلیــل اســت کــه برخــی از ای

داخلــی دارد.

معــاون تشــخیص و مدیریــت درمــان ســازمان دامپزشــکی 
کشــور بیــان کــرد: شــرایط تولیــد اقــام داروهــای دامپزشــکی 
کــه واردتشــان بــه کشــور ممنــوع شــد، در داخــل کشــور بــه 
گونــه ای مطلوب اســت کــه برخی تولیداتشــان به کشــورهایی 
ماننــد عــراق ترکیه، پاکســتان و افغانســتان نیز صادر می شــود.
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An approach to the historical role of nomads 
in preserving the environment and producing 
milk and meat

Engineer Alireza Yordkhani, CEO of Garmsar and Aradan Nomadic Cooperatives, said 
in an exclusive interview with a reporter of the Journal of Agricultural Infrastructure In-
dustries: Has milk and meat production of their handicrafts.
Yordkhani said: Garmsar and Aradan with 400 head of livestock per household have the 

highest per capita livestock in the country and this figure is 135 heads per household in 
the country. He added: Semnan province has an average per capita livestock of 350 heads 
per household. He continued the growth and development of cooperatives since 2016, 
establishing a software and hardware services office for nomads, livestock identification 
and cod coding, taking nomadic livestock insurance seriously, cooperative educational 
activities, nomads as real rangeland keepers and The environment, the national duty to 
maintain the Iranian light livestock gene bank, the silage factory to convert waste into 
animal feed, the annual production of 5,000 tons of animal feed, the flick production line 
for detoxification of grains and the establishment and operation of a concentrate factory 
by the cooperative.
Also, Yurdkhani, in response to the question what is the main problem of the country’s 

nomads at the moment, said: “The main problem of the country’s nomads is that they can 
not supply their products directly to the consumer market, and if this problem is solved, 
the nomads They do not need any help or loans from the government.

67% growth of Iranian exports to Oman in the 
first 6 months of 1400

The head of the Iran-Oman Joint Chamber said: the volume of 
trade between the two countries in the first six months of 1400 
with 49% compared to the previous year and was equivalent to 
547 million dollars, which is expected to increase to more than 
one billion dollars by the end of this year.
Mohsen Zarabi, Chairman of the Iran-Oman Joint Chamber, 

stated that we will see a 67% growth in Iran’s exports in the 
first six months of 140, compared to the same period last year, 
during which Iran’s exports to Oman amounted to $ 277 million versus $ 166 million. Ar-
rived last year.
Also, due to the transhipment role of Oman ports in importing goods and raw materials 

from Oman, the amount of Iranian imports from Oman in the first six months of 1400 in-
creased by 32% compared to the same period last year.
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 Reasons and necessity of eliminating 4200
 Tomans (preferential) currency with the aim
of reducing corruption in the country’s econ-
omy and trade
 Negative consequences of eliminating this
currency and ways to deal with them

  

A long time ago, that is, from the first years of the victory of the Islamic Revolution, when 
the officials of the time, at their own expense, with the idea that the allocation of cheap 
government currency for the import of all goods and raw materials for production or 
related industries stabilized the situation. Will be the country’s economy; They devoted 
a huge amount of government currency to the fact that, despite the goodwill of those in 
charge to improve the welfare and life of the social deciles, it gradually became a hidden 
rent for those politicians who The various powers had taken over and turned the national 
capital into an increasing rent for themselves and their relatives.
While the cheap government dollar rate was 7 tomans, the free dollar rate started from 

double or triple digits to 140 tomans and in a short time reached 300 tomans. In other 
words, any company or institution or importer that had access to cheap government dol-
lars would have a purchasing power of 20 to 50 or even a few hundred times more in the 
first place, and this cheap currency, which was preferentially called a corrupt rent. It has 
transformed many into legendary vast fortunes without, at the same time, the lower deciles 
of society importing or producing cheap goods commensurate with this exchange rate.
But today, due to the escalation of sanctions, economic bottlenecks and declining foreign 

exchange earnings, it is better to remove the preferred currency and prepare a place for 
the difference of 4,200 Tomans allocated to imports with free currency, which will be huge 
in the amount of 15 billion dollars. And design subsidized digital cards to buy basic goods 
for 7 deciles of society so that this economic reform will have fewer consequences.

Central Union of Rural Cooperatives; Towards new business devel-
opments

 Changes in the direction of domestic and foreign
 trade of provincial and national unions, relying on
 the participatory areas of the Central Union, can
 transform the vast and unrivaled organization of rural
 cooperatives, both in structure and performance, and
.rely on the government. Dramatically reduce

 Sadra Ali Akbar Khani, young and energetic CEO of
 the National Union of Rural Cooperatives, in this conversation about the revival of the
 global heavy transport network, input and final products by the National Union itself,
 Aida Isfahan Conversion Industries Factory, strengthening the fruit and leek field Arak
 Bar has talked about expanding the trade of a wide network of cooperatives, focusing on
 trade unions, compensating for performance gaps, neglecting the export of goods and
 currency exchange, cold storages and smart warehouses, information-based activities (IT
. .base), and strengthening stock brokerage
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