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وزارت جهــاد کشــاورزی، گرفتــاری هــا و مدیریــت کالن آن  در ســالی 
ــت که گذش

ــوان وضعیــت کشــاورزی کشــور در ســالی کــه گذشــت را  شــاید بت
ــا ایــن بیــت از شــعر مولــوی بــزرگ در عرصــه تشــکیالت وزارتخانــه  ب
جهــاد کشــاورزی، تولیــد و همچنین وضعیــت بســیاری از تولیدکنندگان 
بخــش هــای مختلــف کشــاورزی توصیــف کــرد، ســالی کــه در چنــد روز 
آینــده، پیمانــه اش بــه عنــوان قــرن چهاردهــم پــر و وارد قــرن پانزدهــم 

مــی شــویم!
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چون کشتی بی لنگرچون کشتی بی لنگر2
 کژ می شد و مژ می شد! کژ می شد و مژ می شد!

کار بــه آنجــا کشــیده شــد کــه در خــود وزارتخانــه 
ــال  ــا و اعم ــی ه ــل جابجای ــرای تحمی ــی ب ــاتی هفتگ جلس
سیاســت هــا در یکــی از طبقــات وزارتخانــه توســط جناحــی 
کــه قبــل از دوره سرپرســتی ســکان وزارتخانــه را در اختیــار 

ــی شــد.  ــزار م داشــت برگ

ــدار  ــده، اقت ــات کنن ــی ثب ــای ب ــوج ه ــن م ــته از ای گذش
ــی از  ــی ثبات ــن ب ــل همی ــه دلی ــاوازی ب ــت کالن خ و مدیری
ــد و  ــز آســیب دی ــزی و وزارت صمــت نی ــک مرک ــب بان جان
ایشــان بــا حداقــل 5 میلیــون تــن کســری نهــاده هایــی چون 
کنجالــه ســویا و ذرت و حتــی جــو بــرای تولیــد گوشــت مرغ، 
ــاز مواجــه  ــز در همــان آغ ــرغ، شــیر و گوشــت قرم تخــم م

شــد، 

ــی  ــدودی بعض ــا ح ــم و ت ــود، س ــا ،ک ــن ه ــر ای ــالوه ب ع
ــر  ــرخ ارز آنهــا هــم تغیی ــی کــه ن ــازده واردات ــر ب بذرهــای پ
یافــت بــه طــور جــدی مشــکل آفریــن شــدند، قیمــت برخــی 
نهــاده هــا چندیــن برابــر شــد، کوهــی از مســائل و مشــکالت 
ــرای  ــی ب ــه کاف ــه تجرب ــود ک ــر ســکانداری ب ــد، دامنگی تولی
وزارت نداشــت، وزیــری کــه ایشــان را بــه شــدت از نزدیکــی 
بــا رســانه هــای تخصصــی پایــه و مقتــدر بخــش کشــاورزی 
و نــه رســانه هــای سیاســی و جناحــی ترســانیده و بــر حــذر 

داشــتند!

بــه واقــع، کشــتی طوفــان زده وزارت جهــاد کشــاورزی در 
برابــر ســهم خواهــی و دخالــت هــای جنــاح های سیاســی، به 
افــکار عمومــی تکیــه نکــرد و هیچگونه سیاســتی بــرای همراه 
ــدگان  ــم گیرن ــر تصمی ــب نظ ــی جل ــا حت ــردم ی ــردن م ک
ــران  ــن وضــع نگ ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــازان ب ــم س و تصمی

کننــده پیــش نگرفــت. 

ــود  ــده ب ــه او ش ــه ب ــه ای ک ــم توصی ــه رغ ــاوازی، ب خ
ــان،  ــم زم ــود دور و ه ــه را از خ سرپرســت پیشــین وزارتخان
روابــط عمومــی خبــره و کارآزمــوده ای کــه مــی توانســت در 
جهــت اقتــدار وی اقدامــات موثــری انجــام دهد را برکنــار و در 
عــوض شــخص دیگــری از دوســتان خــود را بــرای دو ســمت 
مهــم توامــان یعنــی مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل 
منصــوب کــرد کــه نــه تجربــه و اطــالع کافــی از پیچیدگــی 
ــش و  ــه از دان ــت و ن ــدام داش ــر ک ــگاه ه ــات و جای مطبوع
تخصــص الزم بــرای اداره مرکــز متبــوع خــود برخــوردار بــود.

ــل  ــن المل ــط بی ــا رواب ــن شــخص در رابطــه ب ــی ای  توانای
نیــز چیــزی در حــد صفــر اســت و بــه هیــچ زبــان خارجــی 
ــه  ــدارد، ب ــلط ن ــو تس ــا گفتگ ــه ی ــد مکالم ــو در ح ــم ول ه
همیــن دلیــل ایــن دو بخــش دچــار رکــود شــدند، در حالیکه 
نیروهــای برجســته و بــا ســابقه ای در روابــط عمومــی و امــور 
بیــن الملــل خدمــت مــی کننــد کــه مــی توانســتند اقدامــات 
شایســته ای بــه ویــژه در چنیــن شــرایطی بــرای کشــور انجام 

دهنــد!

وزارت جهــاد کشــاورزی، گرفتــاری هــا و مدیریت کالن 
ــت ــالی که گذش آن  در س

شــاید بتــوان وضعیــت کشــاورزی کشــور در ســالی که گذشــت 
ــکیالت  ــه تش ــزرگ در عرص ــوی ب ــعر مول ــت از ش ــن بی ــا ای را ب
وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی، تولیــد و همچنیــن وضعیت بســیاری 
از تولیدکننــدگان بخــش هــای مختلــف کشــاورزی توصیــف کرد، 
ــرن  ــوان ق ــه عن ــه اش ب ــده، پیمان ــد روز آین ــه در چن ــالی ک س
چهاردهــم پــر مــی شــود و ســال آینــده وارد قــرن پانزدهــم مــی 

شــویم!

 کشــاورزی کشــور ســال 99 را در حالــی آغــاز کــرد کــه پــس 
از پنــج مــاه هنــوز بــا سرپرســتی اداره مــی شــد، سرپرســتی کــه 
ــر  ــوان وزی ــه عن ــود ب ــرار ب ــت ق ــه داش ــی ک ــل مقبولیت ــه دلی ب
بــه مجلــس معرفــی شــود امــا گســترش کــم  ســابقه سیاســت و 
جنــاح هــای سیاســی، در وزارتخانــه ای کــه به نســبت از سیاســت 
ــت را  ــود موجــب شــد کــه کشــتیبان دول و سیاســی کاری دور ب
سیاســتی دیگــر افتــد و قرعــه بــه نــام محققــی بــا کمتــر ســابقه 
ای در مدیریــت کالن، امــا پــاک دســت کــه تــازه طعــم قــدرت را 

چشــیده بــود، زده شــد.

ــل  ــه دلی ــود، ب ــکاندار ب ــال س ــه قب ــه ک ــی از وزارتخان  جناح
ــد  ــت دی ــدر وق ــر مقت ــکان وزی ــی کــه از ســوی نزدی آســیب های
و ایشــان قبــل از ورود بــه مجلــس اســتعفا داده بــود، حــاال بــرای 
حفــظ نیروهــای خــود ناگزیــر بــود شــخصی را بــرای وزارت مــورد 
حمایــت قــرار دهــد کــه زیــاد وارد ســوراخ ســنبه هــای تخلفــات 
ــذا سرپرســت  ــا حــدودی »خــودی «باشــد، ل پیشــین نشــود و ت
پنــج ماهــه وزارتخانــه کــه بــا اقتــدار کشــتی را بــدون کــج و مــژ 
شــدن هدایــت مــی کــرد، ولــی بــه تاریــک خانــه هــای وزارتخانــه 
وارد شــده بــود، بــا یــک ترفنــد عامــه پســند سیاســی ضربــه فنــی 
ــار رفــت و از میــان واجدیــن شــرایط مختلــف، دکتــر  شــد و کن
ــس  ــه مجل ــاح ب ــن جن ــان ای ــت آشــکار و پنه ــا حمای خــاوازی ب
ــوزه  ــز، ح ــده نی ــه کار ش ــت ب ــازه دس ــس ت ــد؛ مجل ــی ش معرف
ــاز وزارت  ــت از همیــن جــا یعنــی دروازۀ ب ــر دول نفــوذ خــود را ب
جهــاد کشــاورزی آغــاز و شــروط خــود را در پشــت صحنــه، بــرای 
وزارتخانــه ای کــه آســیب دیــده و دروازه بانــان توانــا و حرفــه ای 

ــود، تعییــن کــرد. خــود را از دســت داده ب

ــروگان  ــه گ ــه را ب ــیله وزارتخان ــن وس ــس بدی ــع، مجل در واق
گرفــت، مجلســی کــه هنــوز بــه امضاهــای طالیــی نرســیده امــا 
کســب ســلطه بــر دولــت، بــه ویــژه در آســتانه انتخابــات ریاســت 
جمهــوری 1400 برایــش ضــروری بــود و ایــن آغــاز بــی ثباتــی و 
تزلــزل در وزارتخانــه متولــی کشــاورزی و امنیــت غذایــی کشــور 
بــه شــمار رفــت! خــاوازی ســکان را بــه دســت گرفــت ولــی ایــن 
کشــتی دیگــر کشــتی قبلــی نبــود و بــه قــرارگاه تضــاد و مناقشــه 
ــهم  ــه س ــف از جمل ــای مختل ــاح ه ــکار جن ــان و آش ــای پنه ه

خواهــی مجلــس تبدیــل شــد. 



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

شامره 230

اسفند ماه 1399

کم
و ی

ت 
س

 بی
ال

س

3

بحــران هــای خــاوازی و وزارت جهاد کشــاورزی از 
مــرداد مــاه بــه تدریــج آغــاز و تاکنــون ادامــه یافــت؛ 
گنــدم بــه عنــوان موتور تولیدات کشــاورزی و چشــم 
اســفندیار دیپلماســی داخلــی کشــاورزی، بــه مــرز 
ــل  ــه دلی ــا ب ــاده ه ــازار نه ــید، ب ــی نرس خوداتکای
همیــن بــی ثباتــی و البتــه کســری 5 میلیــون تنــی 
اول ســال، از دســت وزارتخانــه خــارج شــد، ســویا به 
17 و بعضــا 20 هــزار تومــان رســید، طــرح محــوری 
تولیــد کــود، بــه دلیــل روابــط و مشــکالتی کــه در 
درون تشــکیالت مختــص بــه ایــن امــر وجــود دارد، 
بــه نتیجــه مطلــوب نرســید، وضعیــت واردات ســم با 
تغییــر نــرخ ارز از 4200 تومــان بــه نیمایــی، آشــفته 
و نگــران کننــده شــد، بحــران گوشــت مــرغ و تخــم 
مــرغ ابتــدا بــا نوســان و بــه تدریــج بــا ســیر صعودی 
قیمــت و نقــش دالالنــی کــه چــون مــور و ملــخ بــر 
ســر ایــن دو کاال ریختــه بودنــد و اطالعاتــی کــه از 
دو وزارتخانــه بــه آنهــا مــی رســید، برجســته و بــارز 
شــد و ادامــه یافــت، پیگیــری هــای مــداوم وزیــر و 
ــک  ــور دام و همــکاری هــای بعــدی بان ــت ام معاون
مرکــزی در تامیــن ارز نهــاده و ثبــت ســفارش هــای 
البتــه دیرهنــگام وزارت صمــت هــم نتوانســت تعادل 
ــا  ــد و نهایت ــش از تولی ــای پی ــاده ه ــازار نه ــه ب را ب
گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ بازگردانــد، تــا آنجــا کــه 
در یکــی از بازدیدهــا، یعنــی 18 اســفندماه، کســبه و 
غرفــه داران بــه تحریــک بعضــی از دالالن گســتاخ و 
بــه نشــانه اعتــراض، شیشــه هــای دفتــری کــه وزیر 
و همراهانــش در تعزیــرات و وزارت صمــت در آن 
مســتقر بودنــد را شکســتند و در نهایــت، اکنــون که 
کمتــر از ده رور مانــده بــه ایــام عیــد، نــه مرغــداران 
از قیمــت گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ راضی هســتند 
و نــه مــردم، گوشــت قرمــز هــم کــه دیــری اســت 
از ســفره چنــد دهــک جامعــه حــذف شــده اســت، 
ــه ســوژه اول رســانه هــای داخــل  هــم مــرغ نیــز ب
و خــارج تبدیــل شــد و در صــدر اخبــار آنهــا قــرار 

گرفــت!

ــت  ــته اس ــه نتوانس ــر، وزارت خان ــوی دیگ  از س
ــه  ــکاران را ب ــت گندم ــورد رضای ــون قیمــت م تاکن
ــموم  ــت س ــد، قیم ــاد بقبوالن ــی اقتص ــورای عال ش
تثبیــت نشــد، صــادرات و دفتــری کــه بــرای تقویــت 
صــادرات محصــوالت مــازاد کشــاورزی و دامپــروری 
دایــر شــده بــود بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآمــد، 
ــاز  ــه س ــد زمین ــی توان ــه م ــل ک ــن المل ــط بی رواب
ــا  ــد، ب ــه باش ــازمان یافت ــی و س ــادرات پروتکل ص
اعطــای ریاســت آن بــه دکتــر ســرافرازی قــادر بــه 
ــل احصــاء نشــد، قیمــت  فعالیتــی چشــمگیر و قاب
ــث  ــرف و حدی ــت، ح ــش یاف ــات افزای ــواع لبنی ان
ــه  ــد ک ــان آم ــه می ــو ب ــع ج ــورد توزی ــی در م های
جــای بحــث آن اینجــا نیســت، در روزهــای پایانــی 
ســال بــه گفتــه مســئوالن وزارتخانــه با کســری 1/5 
میلیــون تــن جــو مواجــه هســتیم و بــرای جبــران 
ــم  ــم نخواهی ــی ه ــت داخل ــل برداش ــه فص آن، ب
ــه  ــم ب ــو ه ــود ج ــی ش ــی م ــش بین ــید، پی رس

ــود! ــار ش ــویا دچ ــه س سرنوشــت کنجال

ــی  ــات، شــاهد جابجای ــی ثب ــن وضعیــت ب ــار ای در کن
هــای بســیار تــوام بــا عــزل و نصــب هــای مکــرر بودیــم؛ 
عــزل و نصــب هایــی کــه چرایــی آن بــرای افــکار عمومــی 
ــی  ــران م ــل گ ــران و تحلی ــا ناظ ــد ام ــح داده نش توضی
ــه  ــی اســت ک ــاح های ــان جن ــوذ هم ــر از نف ــد متاث گوین
در اداره امــور وزارتخانــه دخالــت مــی کننــد و بــا هــدف 
ــرا  ــد زی ــی گیرن ــورت نم ــاورزی ص ــع کش ــود وض بهب
ــاق  ــی اتف ــای قبل ــه ه ــدون زمین ــاره و ب ــگام، یکب نابهن
افتــاده انــد. مرکــز روابــط عمومــی وزارتخانــه، به رغــم دارا 
بــودن کادرهــای ورزیــده، بــا ســابقه و تجربــه طوالنــی و 
اشــراف بــر وضعیــت رســانه هــا بــه خوبــی عمــل نکــرد و 
حتــی نتوانســت دســتاوردهای وزارتخانــه کــه در مــواردی 
قابــل تحســین هســتند را بــرای جامعــه مخاطــب مطــرح 
کنــد! همــگان بــر ایــن نظرنــد کــه ایــن مرکــز بــه رغــم 
ــوردار  ــد برخ ــی کارآم ــش، از مدیریت ــی کادرهای ورزیدگ

نبــوده اســت!

 بــر آن نیســتیم تمامــی مــوارد و مصادیــق این کشــتی 
طوفــان زده را تشــریح و تبییــن کنیــم، امــا واقعیــت ایــن 
ــه  ــی کشــور ب ــای اقتصــاد و بازرگان ــم دری ــه ه اســت ک
دلیــل تحریــم هــای غیرمتعــارف و ظالمانــه متالطــم بــود 
و هــم سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی، بــه دالیلی 
ــد؛ در نتیجــه،  ــی بودن ــی ثبات کــه تشــریح شــد دچــار ب
»ایــن کشــتی بــی لنگــر در ســالی کــه گذشــت مــداوم 
ــرده،  ــی شــد، و ز حســرت آن ُم ــژ م ــی شــد و م کــج م

صــد عاقــل و فرزانــه«،!

بــا ایــن همــه و بــرای نکتــه آمــوزی بایــد گفــت؛ طبــق 
نمــودار و آمــاری کــه »کاج پــرس« بــه نقــل از مرکــز آمار 
ــران انتشــار داد، کشــاورزی کشــور کــه 97 درصــد آن  ای
توســط بخــش خصوصــی انجــام مــی شــود توانســت بــه 
ــد در  ــرخ رش ــن ن ــد و باالتری ــادی 5/5 درص ــد اقتص رش

میــان ســایر بخــش هــای اقتصــادی دســت یابــد.

ــور  ــی در اداره ام ــی ثبات ــم ب ــه رغ ــوع ب ــن موض  ای
کشــاورزی کشــور، بــه دلیــل اهمیتــی اســت کــه بخــش 
ــرای  ــاد کالن ب ــاختار اقتص ــت در س ــف دول ــای مختل ه
امنیــت غذایــی قایــل هســتند و همچنیــن، منابــع ملــی  
و ســر زمینــی الزم بــرای کشــاورزی، یعنــی آب و خــاک و 

ــتند. ــی نیس ــه واردات ــبتا ارزان ک ــروی کار نس نی

بــه طــور کلــی، ایــن وزارت خانــه در نیمــه دوم ســال 
پایانــی قــرن چهاردهــم شمســی، بــه دلیــل فشــار هــای 
ــرای تعــادل قیمــت مــواد پروتئینــی و  ــی ب مــداوم بیرون
میــوه و تــره بــار، بــه رغم تــالش هــای شــبانه روزی برخی 
از مدیــران ارشــد خــود، بــه شــدت دچــار شــتاب زدگی در 
اداره امــور شــد و نتوانســت کشــتی ایــن وزارتخانــه را در 
ــه یــک  ــی ب دریــای متالطــم بحــران اقتصــادی و بازرگان
ثبــات نســبی برســاند. لــذا مــی تــوان گفــت کــه امســال، 

ســالی موفــق بــرای اداره امــور کشــاورزی کشــور نبــود.

منصور انصاری
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نشــان بزرگتریــن واردکننــده 
گنــدم بــر پیشــانی دولــت دوازدهم 

ــش رو ــال پی در س
ــری  ــئوالنه مج ــه و مس ــای مجدان ــالش ه ــم ت ــه رغ ب
طــرح محــوری گنــدم، بــا اعــالم خریــد فقــط 8 میلیــون 
ــاه گذشــته  ــن محصــول در دی م ــن از ای ــزار ت و 325 ه
ــت  ــوان گف ــی ت ــی، م ــی دولت ــرکت بازرگان ــط ش توس
ــن  ــل در اجــرای ای ــر دلی ــه ه ــاد کشــاورزی ب وزارت جه
ــی  ــورده اســت! موضوع ــم شکســت خ ــی و مه ــرح مل ط
ــرای تمامــی بخــش هــای  کــه موفقیــت نســبی در آن ب
سیاســی، اقتصــادی و حتــی ســران ســه قــوه از اهمیــت 

ــوده اســت. ــاده ای برخــوردار ب ــوق الع ف

آســیب شناســی موضــوع خوداتکایــی گنــدم کــه 
همــگان بــر آن تاکیــد دارنــد امــا نتیجــه ایــن مــی شــود 
حائــز اهمیــت اســت، لــذا ایــن پرســش پیــش مــی آیــد 

شکست در خوداتکایی گندم

پس از ده سال، سال آینده بزرگترین وارد کننده 

گندم خواهیم بود!
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کــه »همراهــی همــه جنــاح های سیاســی کشــور 
بــرای تحقــق خوداتکایــی در تولید گندم، شــعاری 
ــکاری  ــی و هم ــا همراه ــا واقع ــت ی ــی اس و حرف
وجــود داشــته امــا مدیریــت کالن ضعیــف و 
ــوان وزارت جهــاد کشــاورزی نتوانســته اســت  نات

ــی را محقــق ســازد؟« ــن هــدف مل ای

اگــر ایــن نبــوده و نیســت، وزیــر بایــد بــا دالیل 
علمــی و متقــن از خــود و همکارانــش در معاونــت 
ــاعد آب  ــرایط نامس ــا ش ــد! آی ــاع کن ــت دف زراع
و هوایــی و بــارش هــای کــم، موجــب ایــن 
ــب  ــت نامناس ــا قیم ــت؟ آی ــوده اس ــت ب شکس
ــدم، اســتقبال کشــاورزان را  ــی گن ــد تضمین خری
بــرای کاشــت ایــن محصــول کاهــش داده اســت؟ 
آیــا گنــدم، بیشــتر از یکــی دو ســال گذشــته بــه 
ــه از  ــر جاذب ــت پ ــه قیم ــف از جمل ــل مختل دالی
مرزهــای کشــورقاچاق شــده اســت؟ آیا بخشــی از 
گنــدم تولیــدی بــه دلیــل کمبــود و گرانــی نهــاده 
هــای دام و طیــور بــه ایــن ســمت رفتــه و بــرای 
خــوراک دام و طیــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
اســت؟ آیــا کمبــود و گرانــی کــود و ســم موجــب 
کاهــش بهــره وری در واحــد ســطح شــده اســت؟

بــدون شــک، وزارت جهاد کشــاورزی و شــخص 
ــد پاســخگو باشــند و شــجاعانه، ضمــن  ــر بای وزی
ــا از  ــی نارســایی ه ــن شکســت، تمام ــرش ای پذی
جملــه مدیریــت ضعیــف و ناکارآمــد یــا اشــکاالت 

ــد. ــا افــکار عمومــی در میــان بگذارن دیگــر را ب

ــارف،  ــدون تع ــائل، ب ــرح مس ــیوه ط ــن ش ای
ــای  ــه کاری ه ــدون محافظ ــن و ب ــح و روش صری
ــوط  ــت هــای مرب ــر ومعاون ــداول از ســوی وزی مت
عــالوه بــر ضــرورت بــرای اصــالح اشــکاالت تولید 
بــرای ســال زراعــی پیــش رو مــی توانــد تذکــری 
ــه  ــه بانــک مرکــزی، شــورای عالــی اقتصــاد و ب ب

ــژه ســازمان برنامــه و بودجــه باشــد. وی

از ســویی دیگــر، مدیریــت شــرکت بازرگانــی 
دولتــی در جایــگاه یــک انحصــار، چــه پیــش از 
منفــک شــدن از وزارتخانــه و چــه حــاال، حرف 
وزارت جهــاد کشــاورزی را نمــی خوانــد و هیچ 
وقــت هــم بــه افــکار عمومــی پاســخگو نبــوده 
اســت زیــرا مــی گویــد مــن خریــدارم و تولیــد 
ــدارد،  ــرکت ن ــن ش ــه ای ــی ب ــت ربط و قیم
امــا همــگان مــی داننــد در یــک ســامانه 
ــد  ــر رقابتــی، نحــوه و کیفیــت خری بســتۀ غی
ــگام  ــه هن ــدام ب ــدم و اق ــول گن ــت پ و پرداخ
ــه  ــا چ ــت ت ــت و اف ــن رطوب ــگام، تعیی و نابهن

ــر اســت. ــن فراینــد دولتــی موث حــدی در ای

ــه  ــتیم ک ــه هس ــرایطی مواج ــا ش ــال ب ح
ــدم  ــن گن ــون ت ــه 12 میلی ــل ب ــور حداق کش
ــر  ــرای ذخای ــم ب ــداری ه ــرای مصــرف و مق ب
اســتراتژیک نیــاز دارد و معنــی اقتصــادی 
ــی  ــدم، یعن ــن گن ــون ت ــا 5 میلی ــود 4 ت کمب
واردات حداقــل همیــن مقــدار، کــه اگــر 
ــم و  ــا بدهی ــی ه ــه نانوای ــم آرد ارزان ب بخواهی
ــا  ــیم ب ــته باش ــه نداش ــن زمین ــکلی در ای مش
ــد  ــدید ارزی بای ــای ش ــت ه ــود محدودی وج
هــر چــه زودتــر اقــدام بــه واردات کنیــم، زیــرا 
ــران  ــد گ ــی دانن ــی م ــاد سیاس ــان اقتص آگاه
کــردن نــان در شــرایطی کــه مــواد پروتئینــی 
ــت  ــرغ، گوش ــم م ــرغ، تخ ــت م ــم از گوش اع
ــت  ــش قیم ــدام افزای ــر ک ــات ه ــز و لبنی قرم
ــی  ــد یعن ــته ان ــدی داش ــا 100 درص ــا ت بعض
عبــور از میــدان میــن گــذاری شــده! لــذا بــه 
احتمــال قــوی، دولــت فعلــی هنــگام واگــذاری 
مســئولیت در ســال آینــده، نشــان بزرگتریــن 
ــده گنــدم پــس از ده ســال را  ــت واردکنن دول

ــد داشــت! ــود خواه ــانی خ ــر پیش ب

سردبیر
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سرگردانی وزارت جهاد کشاورزیسرگردانی وزارت جهاد کشاورزی
 و بحران عزل و نصب های کاهنده و زیان بخش! و بحران عزل و نصب های کاهنده و زیان بخش!

    
  بعضــی هــا بــه طنــز و البتــه بــه تلخــی مــی گوینــد دکتــر خــاوازی گویــا 

در راس وزارتخانــه عــزل و نصــب قــرار گرفتــه و ممکــن اســت در روزهــای آخــر 
وزارتــش هــم، آبدارچــی دفتــرش را برکنــار و بــه جــای آن شــخص کــم تجربــه 

و ناشــناخته ای را معرفــی کنــد!

شــاید طبیعــی و بلکــه ضــروری اســت کــه هــر وزیــری در چارچــوب اختیــارات و حســب 
نارضایتــی عمومــی یــا اعتــراض بهــره بــرداران بــه یــک مقــام مســئول و شــکایت بــه وزیــر 
بــه دلیــل عــدم کفایــت و مدیریــت بــد او یــا بحــران هایــی کــه در تولیــد و بازرگانــی بــه 
وجــود آمــده، و فراتــر از همــه اینهــا، بــرای تحــول در ســاختار اداره امــور کشــاورزی مملکــت، 
معاونــان یــا مدیرانــی را عــزل و یــک مدیــر الیــق، بــا تجربــه و پر انــرژی به جــای آن بگــذارد، 
ولــی اگــر ایــن عــزل و نصــب هــا طبــق توصیــه، ســفارش یــا دســتوراتی از بیــرون باشــد و 
افــرادی کــه اشــکالی جــدی در کارشــان نبــوده اســت، بــه ایــن بهانــه کــه اســتعفا داده انــد 
عــزل شــوند و کســانی دیگــر کــه مناســب آن مســئولیت نیســتند و تجــارب کافــی ندارنــد در 
یــک مراســم فرمالیتــه تودیــع و معارفــه بــه جــای آنــان منصــوب شــوند، وجاهــت نــدارد و 

بــه کشــاورزی کشــور آســیب جــدی وارد مــی شــود.

مــوارد ایــن جابجایــی هــای کاهنــده و مضــر بســیار اســت کــه ذکــر آنهــا در ایــن مختصــر 
نمــی گنجــد امــا بــه تدریــج مصادیــق ایــن اقدامــات انحرافــی کــه جــز تالشــی برای ســرگرم 
کــردن جامعــه کشــاورزی نیســت و تاثیــری در تولیــد نــدارد را بــا علــل آن خواهیــم نوشــت.

یکــی از بارزتریــن ایــن عــزل و نصــب هــا کــه در همــان مــاه هــای اول وزارت دکتــر خــاوازی 
و درســت در آســتانه روز خبرنــگار رخ داد، برکنــاری غیرمنتظــره دکتــر والــی زاده رئیــس مرکــز 
ــات و  ــه مطبوع ــه ای در زمین ــود کــه تجرب ــر ســرافرازی ب ــط عمومــی و جایگزینــی دکت رواب
روابــط عمومــی نداشــت؛ ضمــن اینکــه بایــد پرســید، ایــن جابجایــی چــه دســتاوردی بــرای 
ــه  ــس کمیت ــوان رئی ــه عن ــرا ب ــی زاده اخی ــر وال ــه دکت ــم ک ــت؟ دیدی ــته اس ــه داش وزارتخان
تخصصــی ارتباطــات و امــور ســایبری دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام منصــوب و 
مشــغول بــه کار شــد! چــرا وزارت جهــاد کشــاورزی، حتــی در حــد چنــد خــط هــم راجــع بــه 

برکنــاری ایشــان و انتصــاب دکتــر ســرافرازی بــه افــکار عمومــی توضیــح نــداد؟

آیــا ایــن امــر آشــکار نمــی ســازد وزارتخانــه ای کــه دکتــر خــاوازی در رأس آن اســت، 
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ــل  ــی قای ــب ارزش ــه مخاط ــرای جامع ب
ــدارد! نیســت؟ و البتــه ایــن افتخــاری ن

ــزل  ــن ع ــق دیگــر ای ــه مصادی از جمل
ــارز، انتصــاب مهنــدس  و نصــب هــای ب
پاپــی مشــاور ســابق و جــوان دکتــر 
ــدر  ــر مقت ــه جــای مدی ــژاد ب احمــدی ن
ســازمان امــور عشــایر، مهنــدس قندالی، 
طــی حکمــی پرطمطــراق و مملــو از 
ــا  ــخصیتی ب ــی، ش ــود. قندال ــه ب مبالغ
ســابقه طوالنــی کــه در اداره امور عشــایر 
ــا  ــت، ب ــیاری داش ــای بس ــت ه موفقی
هیــچ اعتراضــی از ســوی عشــایر مواجــه 
نبود و از ایشــان رضایت نســبی داشــتند. 
ــگان را  ــزل و نصــب تعجــب هم ــن ع ای
برانگیخــت. ایــن انتخــاب آنقــدر نپختــه 
بــود کــه بــه فاصلــه کمتــر از یــک مــاه، 
بــه ناگزیــر ایشــان نیــز عــزل و شــخص 
گمنــام و کــم تجربــه دیگــری بــه جــای 
او گمــارده شــد و بــاز هــم بــرای جامعــه 
مخاطــب توضیحــی داده نشــد کــه چــرا، 
ــا  ــه ی ــر و اندیش ــدام فک ــاس ک ــر اس ب
ــف شــده مهنــدس  شــاخص هــای تعری

ــی آمــد و چــرا رفــت؟! پاپ

ــا اطــالع  ــا شــما واقع ــر! آی ــای وزی آق
ــش  ــایر و نق ــوع عش ــه موض ــد ک نداری
آنهــا در تولیــد شــیر و گوشــت و جایــگاه 
اجتماعــی آنــان چقــدر مهــم و حســاس 
اســت و جــای شــوخی و ایــن تزلــزل هــا 

ــدارد؟ را ن

چــرا دکتــر قاســمی از اســتان فــارس 
ــاور  ــتان پهن ــه آن اس ــد ک ــته ش برداش
ــرار  ــی ق ــی ثبات ــر تولیــد در معــرض ب پ
گیــرد؟ چــه بســا تولیــدات زراعــی 
ــگام  ــی نابهن ــن جابجای ــی ای ــارس، ط ف
در فصــل زراعــت بالتکلیــف بمانــد و 
ــه  ــا آن هم ــان ب ــد و ایش ــیب ببین آس
تجربــه طوالنــی در اســتان فــارس، 

مدیــر شــرکتی مــی شــود کــه 
زیــان ده اســت و جمــع و جــور کــردن 
آن حداقــل چنــد ســال طــول مــی 
ــل  ــم از محف ــان ه ــه ایش ــد! گرچ کش
شــیراز اســت و احتمــاال در پســت مهــم 

ــرد! ــرار گی ــری ق دیگ

ــدر و  ــبِی مقت ــدس طهماس ــرا مهن چ
ــی  ــه غنــی در اداره امــور باغبان ــا تجرب ب
بــه ویــژه گلخانــه هــا، بــه ســازمان 
ــل و  ــتایی منتق ــاون روس ــئله تع پرمس
ــی  ــت باغبان ــوان معاون ــه عن ــخصی ب ش
ــه رغــم اطالعــات عــام  مــی آیــد کــه ب
و عمومــی از سیاســت هــای اخیــر شــما، 
تجربــه مدیریتــی در عرصه امــور باغبانی 
بــه ویــژه گلخانــه هــا بــه عنــوان چشــم 
اســفندیار تحــوالت کشــاورزی و باغبانی 

ــدارد؟ کشــور ن

حاصــل ایــن در هــم ریختگــی و 
ــه  ــوده؟ چ ــه ب ــی چ ــفتگی مدیریت آش
ــه  ــد؟ چــه پاســخی ب نتیجــه ای گرفتی
افــکار عمومــی داریــد؟ آیــا شــخص 
ــن  ــتور ای ــما دس ــه ش ــخاصی ب ــا اش ی
جابجایــی هــا را داده بودنــد؟ مثــال چــرا 
بــرای تحــول در الیــن مــرغ بابــل کنــار، 
ــی  ــروژه مل ــن پ ــی تری ــوان اصل ــه عن ب
صنعــت مرغــداری، یــک متخصــص 
تخصــص  کــه  تجربــه  کــم  جــوان 
ایشــان ربطــی بــه ژنتیــک طیــور نــدارد، 
منصــوب کــرده ایــد؟ چــرا دکتــر غریب، 
مدیــر توانمند ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری عــزل می شــود؟ 
چــرا بــا میــری، رئیــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی ایــالم و موســوی رئیــس 
ــن  ــز چنی ــان نی ــوب کرم ــازمان جن س

ــد؟ ــل ش عم

ــنام و  ــای خوش ــره ه ــن چه ــا ای آی
ــبتا  ــای نس ــا عملکرده ــتکار ب درس

ــا  ــف، دزدی، ارتشــا ی خــوب، تخل
فســادی داشــته انــد کــه شــما احیانــا 
ــا ســکوت و زیــر  ــرو، ب بــرای حفــظ آب
ــد؟ ــرده ای ــار ک ــا را برکن ــر آنه ــه زی ب

ــه  ــت وظیف ــوده اس ــن ب ــر چنی اگ
حکــم مــی کنــد تخلفــات آنــان بــرای 
عبــرت دیگــران اعــالم شــود! امــا اگــر 
ایــن اشــخاص بــدون ارتــکاب تخلفــی 
و صرفــا بــه دلیــل عملکــرد بــد کنــار 
بــاز هــم  باشــند،  گذاشــته شــده 
ضــروری اســت توضیــح داده شــود کــه 
ــه  ــا، در چــه زمین ــرد آنه ــدام عملک ک
ــان  ــا زی ــف ی ــول، ضعی ــدام محص و ک
بخــش بــوده کــه بــرای بهبــود وضــع 
کشــاورزی کشــور اقــدام بــه جابجایــی 

ــا شــده اســت! آنه

بــرای کســب تجربــه و درس آمــوزی 
ششــمین  در  شــود  مــی  یــادآور 
ــزه کــه  ــی کشــت پایی ســال گردهمای
بــا حضــور بالــغ بــر 2000 نفــر از 
معاونــان و مدیــران ســازمان هــای 
جهادکشــاورزی و کارشناســان سراســر 
ــگاران  ــادی از خبرن ــروه زی کشــور و گ
برگــزار شــد، مهنــدس عباس کشــاورز 
کــه آن موقــع معاونــت زراعــت بودنــد 
ــما  ــام ش ــم مق ــر قائ ــال حاض و در ح
بــه شــمار مــی رونــد و البتــه بــه رغــم 
ــان  ــه ایش ــور ک ــس جمه ــه رئی توصی
را همیشــه در کنــار خــود داشــته 
ــی  ــه نم ــازی گرفت ــه ب ــا ب ــید ام باش
شــوند، گــزارش مشــروحی بــا نمــودار، 
از ریــز عملکــرد تمامــی اســتان هــا در 
مــورد بخــش عمــده ای از محصــوالت 
عملکــرد  همچنیــن  و  کشــاورزی 
مدیــران اســتان هــا، در ســه رده خوب، 
ــه داد،  ــهامت ارائ ــا ش ــد ب ــف و ب ضعی
ولــی نگفــت بایــد عــوض شــوند بلکــه 

خواســتار تجدیــد نظــر در شــیوه 
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های مدیریتی آنها شد!

ــد،  گرچــه عــده ای از همیــن مدیــران کــه در رده ضعیــف و بــد عملکــردی قــرار گرفتــه بودن
بعــدا مراجعــه کــرده و بــه همیــن دلیــل خواســتار اســتعفای داوطلبانــه شــده بودنــد! ایــن اســتعفا، 
بــا آن شــیوه اســتعفا گرفتــن، خــواه دســتوری و از بیــرون و خــواه عافیــت طلبانــه و بــرای حفــظ 

موقعیــت در دولــت آینــده بســیار متفــاوت اســت!

آیــا عــده ای از اطرافیــان شــما نیســتند کــه مــی خواهنــد مدیــران خــالق و توانمنــد بــا ایــن 
عــزل و نصــب هــا مرعــوب شــوند و از نارســایی هــا و عملکردهــا انتقــاد نکننــد؟

نویســنده ایــن ســطور نمــی گویــد چــه کســانی و چگونــه، ولــی اینکــه عــده ای باشــند در وزارت 
خانــه کــه در ایــن دولــت کار مــی کننــد و حقــوق مــی گیرنــد و بــا گمــان خــود، جــای پــا بــرای 
ــز نیســت و در عیــن حــال  ــاز مــی کننــد، از نظــر وجــدان کاری و اخالقــی جای ــت آینــده ب دول
ــر کشــور آن  ــه مجموعــه شــرایط حاکــم ب ــا توجــه ب ــت آینــده ب ــرا دول خیــال باطــل اســت، زی

چیــزی نخواهــد بــود کــه ایــن عــده فکــر مــی کننــد!

در ادامــه، مصــداق دیگــری را بــه میــان مــی آوریــم؛ اخیــرا علــی اشــرف منصــوری را یکبــاره و 
بــا همــان شــیوه هــای غیــر متــداول عــوض کردیــد و ســجادی پــور را بــه جــای ایشــان گذاشــتید، 
خبــرش را »کاج پــرس« بــا یــک تفســیر کوتــاه انتشــار داد و در پــی آن، روز جمعــه دوم اســفندماه 
یعنــی همــان روز انتشــار، تمــاس گرفتنــد و بــا اعتــراض گفتنــد کــه »ایشــان تودیــع و معارفــه 

داشــته اســت، چــرا نوشــته ایــد بــدون تودیــع و معارفــه؟«

گویــا ایــن تودیــع و معارفــه، مخفیانــه و بــدون حضــور هیــچ خبرنــگاری صــورت گرفتــه، زیــرا 
هیــچ خبــری از آن انتشــار نیافــت! طبعــا »کاج پــرس« نیــز در هیــچ رســانه ای ،هیــچ خبــری در 

مــورد تودیــع و معارفــه ندیــد کــه بــه آن اشــاره کنــد.

ــاره مهنــدس منصــوری، مدیرعامــل ســابق شــرکت شــهرک هــای  و امــا حکــم جنابعالــی درب
ــچ  ــم هی ــن حک ــی اســت؛ در ای ــت، خواندن ــکاس یاف ــا انع ــانه ه ــق آنچــه در رس کشــاورزی، طب
تقدیــر و تشــکری طبــق عــرف جــاری از زحمــات مهنــدس منصــوری انجــام نــداده و حتــی نامــی 
از ایشــان نبــرده ایــد، چــرا؟ آیــا موضــوع شــخصی بــوده اســت؟ ضمــن اینکــه حســب اطالعــات 
بــه دســت آمــده، اعــالم برکنــاری ایشــان یکبــاره و در شــرایطی بــوده کــه هیــچ کــس انتظــارش 

را نداشــته و حتــی خــود ایشــان نیــز کامــال بــی خبــر بــوده اســت!

برکناری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ اوج ایجاد بی ثباتی

ــه  ــه قضــاوت را ب ــم و البت ــی پردازی ــا م ــزل و نصــب ه ــوارد ع ــن م ــه یکــی از آخری و حــاال ب
خواننــدگان واگــذار مــی کنیــم کــه آیــا موضــوع بهبــود وضــع کشــاورزی کشــور مــورد نظــر بــوده 
و یــا اهــداف دیگــری دنبــال مــی شــود و همچنیــن، نقطــه هــای خاکســتری فراوانــی را در ایــن 
میــان برمــی شــمریم کــه بــا گذشــت زمــان بــه لکــه هــای ســیاه و مانــدگار تبدیــل مــی شــوند؛ 
برکنــاری ذوالفقــاری، مدیــر ســازمان اســتان تهــران یکــی از ایــن نقطــه هــای خاکســتری اســت!

ــاه چنــد پرســش  ــرای روشــن شــدن افــکار عمومــی در ایــن مــورد، پــس از مقدمــه ای کوت ب
مطــرح مــی کنیــم و یــادآور مــی شــویم کــه بــرای هــر یــک از ایــن ســواالت، مســتنداتی وجــود 

دارد کــه اگــر الزم شــد ارائــه مــی دهیــم:
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ذوالفقــاری، مدیــری بــا ســابقه مدیریتــی نســبتا موفــق در اســتان کردســتان، بــه عنوان 
ــف، در ســال  ــا تخل ــت ی ــث، اتهــام ســوء مدیری ــدون حــرف و حدی ــرزی و حســاس، ب اســتانی م
ــان  ــتانی میزب ــود، اس ــی ش ــوب م ــران منص ــتان ته ــاورزی اس ــاد کش ــور جه ــرای اداره ام 1396 ب

پایتخــت، پهنــاور و بســیار مهــم!

ایشــان طــی مــدت خدمــت خــود )از ســالی کــه منصــوب شــده تاکنــون(، بــر اســاس گــزارش 
هــای اعــالم شــده وزارت خانــه، عملکــرد خوبــی داشــته اســت. شــما خودتــان در چنــد جلســه از 
موفقیــت هــای دکتــر ذوالفقــاری بــه عنــوان نمونــه یــاد کــرده و طــی مدتــی کــه وزیــر شــده ایــد 
هرگــز انتقــادی جــدی بــه ایشــان، در عرصــه کشــاورزی نداشــته ایــد! پرونــده دزدی، اختــالس و بــه 
طــور کلــی فســاد و یــا ســوء اســتفاده ای هــم از وی، نــه انتشــار یافتــه و نــه در دســت اســت، امــا 
در حالــی کــه طبــق روال عــادی انجــام وظیفــه مــی کــرد، ســاعت 9 شــب 99/11/7 از دفتــر شــما 
بــه او زنــگ مــی زننــد کــه »فــردا قبــل از هــر کاری بیاییــد وزارتخانــه، مراســم تودیــع شماســت«! 
ایشــان هــم فــردای آن شــب )99/11/8( مراجعــه و بــا تعجــب مــی بیننــد کــه موضــوع جدی اســت 
و بایــد خداحافظــی کننــد! مراســم بــه ســرعت برگــزار، ذوالفقــاری خانــه نشــین و هیــچ کــس هــم 
از وزارتخانــه جویــای احــوال ایشــان نمــی شــود! آیــا تخلفــی جــدی رخ داده یــا تمــردی از دســتور 
بــوده کــه یــک مدیــر، اینگونــه غیرمنتظــره و بــی آنکــه اســتعفا دهــد یــا حتــی قبــال بــه ایشــان 

گفتــه باشــند کــه بایــد اســتعفا دهــد، برکنــار مــی شــود؟

ــکار عمومــی پاســخ  ــر اف ــرای تنوی ــه هــر حــال، چنــد ســوال مطــرح اســت کــه الزم اســت ب ب
ــد! دهی

1-       آیــا دکتــر ذوالفقــاری مرتکــب خالفــی جــدی، ســوء اســتفاده و یــا فســادی شــده انــد و 
بــه زودی حکــم قضایــی بــرای ایشــان صــادر خواهــد شــد کــه شــما پیــش دســتی کــرده و بــرای 

حفــظ آبــروی وزارتخانــه برکنــارش کــرده ایــد؟

ــار  ــد ب ــوده و چن ــدی وارد ب ــادی ج ــی وی، انتق ــیوه مدیریت ــرد و ش ــوع عملک ــه ن ــا ب 2-      آی
مســتقیم یــا غیرمســتقیم تذکــر داده ایــد و توجــه نکــرده انــد کــه حــاال بــرای کاهــش زیــاِن بخــش 
کشــاورزی و دامپــرورِی بزرگتریــن و مهــم تریــن اســتان کشــور، شــبانه ایشــان احضــار و عــزل مــی 
شــود؟ آیــا بــر فــرض تخلــف و تمــرد یــا عــدم رعایــت برنامــه هــا و سیاســت هــا، امــکان اصــالح 

ایشــان وجــود نداشــته اســت؟

3-     آیــا عــزل ایشــان بــه میــل و اراده خودتــان بــوده اســت یــا بــه دســتور یکــی از معاونــان 
رئیــس جمهــور؟

4-     آقــای دکتــر خــاوازی! آیــا عــزل شــبانه دکتــر ذوالفقــاری، ارتباطــی بــا تخریب ویــالی 700 
متــری آقــای حســن صالحــی، »مدیــرکل رســیدگی بــه شــکایات و درخواســت هــای مردمــی مرکــز 
ــی دادســتان فیروزکــوه،  ــر رضای ــا حکــم دکت ارتباطــات مردمــی نهــاد ریاســت جمهــوری« کــه ب

رئیــس جهــاد کشــاورزی فیروزکــوه و همــکاری دکتــر ذوالفقــاری انجــام گرفتــه، نداشــته؟

5-     آقــای دکتــر خــاوازی! آیــا شــما بــه ذوالفقــاری تاکیــد کــرده بودیــد کــه جلــوی ایــن حکــم 
گرفتــه شــود و ایشــان بــی توجهــی کــرده بودنــد کــه دقیقــا بعــد از 22 روز برکنــار مــی شــوند؟ 
یــا اینکــه ایــن ســواالت کال موهومــات هســتند و صحــت ندارنــد؟ در صــورت امــکان بــرای مــردم 

توضیــح بیشــتری دهیــد.
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حــال اگــر از ســواالت متعــدد در ایــن بــاب بگذریــم، در عرصــه جایگزینــی مهنــدس ایــوب 
فصاحــت، پرســش هــای دیگــری هســت کــه خــوب اســت پاســخ دهیــد:

1-       آیــا آقــای ایــوب فصاحــت، ســابقه مدیریتــی در حــد مدیرکلــی داشــته انــد؟ آیــا 
ــده  ــتانی را برعه ــا شهرس ــتان ی ــاد کشــاورزی، در ســطح اس ــازمان جه ــت س ــون مدیری تاکن

داشــته اســت؟

ــدان  ــون اساســی کارمن ــر اســاس اصــل 141 قان ــد ب ــا اطــالع داری ــر! آی ــای وزی 2-      آق
دولتــی نمــی تواننــد بیــش از یــک شــغل دولتــی داشــته باشــند و داشــتن هــر شــغل دیگــر از 
جملــه ریاســت و مدیریــت عامــل یــا عضویــت در هیــات مدیــره انــواع مختلــف شــرکت هــای 
ــوع اســت؟  ــان ممن ــرای آن ــی ادارات و موسســات ب ــای تعاون ــز شــرکت ه ــه ج خصوصــی، ب
ــرکت  ــد ش ــران در چن ــتان ته ــی اس ــاورزی کنون ــاد کش ــازمان جه ــس س ــی رئی ایشــان یعن
بخــش خصوصــی ماننــد برنــو پــارس )ثبــت شــده در 99/5/25( و توســعه کشــت دانــه هــای 
روغنــی عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل هســتند! آیــا خبــر داریــد کــه ایشــان هنــگام قبــول 

مدیریــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران از ایــن ســمت هــا کنــار کشــیده انــد؟

3-     آقــای وزیــر! آیــا مــی دانیــد ایشــان در شــرکت »یاقــوت کویــر مهابــاد« عضــو هیــات 
مدیــره اســت و ایــن خــالف قانــون اساســی در قبــول ســمت مهــم ریاســت ســازمان اســتان 

بزرگــی ماننــد تهــران اســت؟

در نهایــت، بــر فــرض کــه انتصــاب ایشــان از مــوارد تخلــف قانونــی نباشــد،آیا ممکــن اســت 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران، بــا توجــه بــه حداکثــر 5 مــاه باقــی مانــده 
ــده  ــات پیچی ــه مســائل و موضوع ــادر باشــند ب ــی، ق ــت دوازدهــم و مســئولیت جنابعال از دول
اســتان تهــران اشــراف پیــدا کننــد؟ ایــن شــما هســتید کــه در برابــر ایــن جابجایــی مســئولیت 
داریــد و عواقــب آن، چــه باشــید و چــه برویــد، در تاریــخ کشــاورزی کشــور بــه نــام شــما ثبــت 

خواهــد شــد!

آقــای وزیــر! قصــد نــدارم در مــورد موفقیــت یــا عــدم موفقیــت شــما در راهبــرد خوداتکایــی 
گنــدم، مدیریــت تولیــد و بازرگانــی نهــاده هــا و گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ و شــیر و گوشــت 
ــا شکســت طــرح  ــذر و آفــت کــش هــا آمــده، پیشــبرد ی ــر ســر کــود و ب ــا آنچــه ب ــز ی قرم
هــای شــیالتی از جملــه پــرورش ماهــی در قفــس و مــوارد دیگــر ســوال کنــم، امــا ســوال مــی 
کنــم کــه آیــا ایــن جابجایــی هــای بــی انتهــا، بــرای ســرگرم کــردن مــردم نیســت تــا فرصــت 
نکننــد بپرســند »چــرا امســال تنهــا 8 میلیــون و 325 هــزار تــن گنــدم داخلــی بــرای مصرف و 
ذخیــره اســتراتژیک خریــداری شــده در حالــی کــه کشــور حداقــل بــه 14 میلیــون تــن گنــدم 
نیــاز دارد؟ آیــا وزارتخانــه ای کــه شــما وزیــر آن هســتید، اقتــدار الزم بــرای متقاعــد کــردن 
دولــت کــه حداقــل 4 میلیــارد دالر بــا نــرخ 4200 تومانــی بــرای تامیــن کســری مصــرف گندم 
و ذخیــره اســتراتژیک تامیــن کنــد دارد؟ آیــا دولــت دوازدهــم و وزارتخانــه متبــوع شــما، بعــد 
از چندیــن ســال، نشــاِن یکــی از بزرگتریــن دولــت هــای وارد کننــده گنــدم در کشــور را بــر 

پیشــانی خــود نمــی گــذارد؟

منصور انصاری

1399 /12/3  

راهکار تامین امنیت غذایی جهانراهکار تامین امنیت غذایی جهان
در سال در سال 20502050 ؛ ربات های هوشمند کشاورزی ؛ ربات های هوشمند کشاورزی  
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کشــاورزی  هوشــمند  ربات هــای  از  اســتفاده   
راهــکار تامیــن امنیــت غذایــی جهــان در ســال 2050 
ــش  ــر افزای ــارد نف ــه 10 میلی ــت ب ــه جمعی ــت ک اس
ــد  ــذا را می توان ــد غ ــوزی تولی ــن تکنول ــد، ای می یاب

ــد. ــتر کن ــد بیش ــا 30 د رص ت

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پایــگاه خبــری زد نــت ؛ 
جمعیــت جهــان تــا ســال 2050 بــه 10 میلیــارد نفــر افزایش 
ــای  ــتفاده از روباتیک ه ــان اس ــن می ــت و در ای ــد داش خواه
هوشــمند راهــکار مهمــی بــرای کمــک بــه تغدیــه ایــن میزان 

جمعیــت خواهــد بــود.

ایــن گــزارش تاکیــد می کنــد کــه کشــاورزی یــک تجــارت 
ــود  چــرا کــه  ــده خواهــد ب ــزی در آین ــش برانگی بســیار چال
عــالوه بــر تامیــن نیــاز ایــن جمعیــت رو بــه رشــد باچالــش 
هــای زیســت محیطــی و کمبــود نیــروی کارگــری نیــز مواجه 
خواهــد بــود و بــه ایــن دلیــل مدیریــت امنیــت غذایــی جهان 

در آینــده بــا ابهامــات زیــادی روبــه رو اســت.

ــوان  ــی ت ــه م ــنهاد داده ک ــرز« پیش ــر آک ــرکت  »فیوچ ش
ــه کمــک رباتهــای هوشــمند از حداقــل کار کــه در بخــش  ب
ــن  ــت  ای ــتر گرف ــه بیش ــود نتیج ــی ش ــام م ــاورزی انج کش
ــی  ــه م ــاخته ک ــک را س ــمند اتوماتی ــای هوش ــرکت رباته ش
توانــد بــه کشــاورزان در برداشــت و چیــدن محصــوالت 
ــت  ــریعتر از کار دس ــیار س ــه بس ــد ک ــک کن ــاورزی کم کش

ــت. اس

ــا در  ــردن کاره ــی ک ــد اتوماتیک ــی نویس ــزارش م ــن گ ای
بخــش کشــاورزی بــرای تامیــن غــذای جمعیــت رو بــه رشــد 
بســیار حیاتــی اســت و ربــات هــای هوشــمند دقیقــا همیــن 
کار را بــرای بخــش کشــاورزی انجــام خواهنــد داد و در ایــن 
ــای  ــیاری از کاره ــدن بس ــک ش ــی اتوماتی ــش بین ــان پی می
کشــاورزی در آینــده بســیاری از شــرکتها را در رقابــت شــدید 
ــه تجهیــزات قــرار داده  ــرای ســاخت ایــن گون ــا همدیگــر ب ب

اســت.

ــزات  ــتفاده از تجهی ــه اس ــد ک ــد می کن ــزارش تاکی ــن گ ای
خــودکار در بخــش کشــاورزی بــه توســعه پایــدار ایــن 
بخــش کمــک زیــادی خواهــد کــرد بــه ویــژه اینکــه بخــش 
ــری  ــاس کوچکت ــه مقی ــزرگ ب ــای ب ــاورزی از مقیاس ه کش
تبدیــل مــی شــود و شــرکت هــای معتبــر جهــان بــه دنبــال 
ســاخت تجهیــزات اتوماتیــک مرتبــط بــا زمیــن هــای کوچک 
هســتند.عالوه بــر آن اســتفاده از ماشــین های اتوماتیــک 

ــد. ــش می یاب ــت کار افزای دق

*کرونــا درآمــد کشــاورزان جهــان را 12 درصــد کاهــش 
داد

گــزارش »زد نــت« تاکیــد مــی کنــد کــه بیمــاری کوویــد 
ــک  ــزات اتوماتی ــایل و تجهی ــتفاده از وس ــه اس ــاز ب 19 نی
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت. ب ــرده اس ــتر ک ــاورزی را بیش کش
شــرایط کرونــا بــر اســاس اعــالم موسســه پژوهش سیاســت 
کشــاورزی و غــذا میــزان درآمــد بخــش کشــاورزی در ســال 
ــارد دالر  ــادل 79.4 میلی ــد مع ــزان 12 درص ــه می 2020 ب
کاهــش یافــت ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه هــای تولیــد 
در بخــش کشــاورزی هــم روز بــه روز در حــال افزایش اســت. 
ــر اســاس پیــش بینــی وزارت کشــاورزی  ــه طــوری کــه ب ب
آمریــکا هزینــه هــای تولیــد در ســالجاری نســبت بــه ســال 
ــارد دالر  ــادل 8.6 میلی ــد مع ــزان 2.5 درص ــه می 2020 ب
افزایــش یافتــه و بــه رقــم 353.7 میلیــارد دالر مــی رســد.

ــکا عمــده تریــن دلیــل افزایــش  وزارت  کشــاورزی آمری
هزینــه هــای تولیــد بخــش کشــاورزی را بــاال رفتــن هزینــه 
ــود  ــه ک ــی از جمل ــاده های ــور، نه ــوراک دام و طی ــای خ ه

شــیمیایی و هزینــه کارگــری عنــوان مــی کنــد.

بــا توجــه بــه آنچــه در زمینــه افزایــش جمعیــت و افزایش 
هزینــه هــای تولیــد و نیــز شــرایط کرونــا در جهــان گفتــه 
شــد، بهینــه ســازی و کاهــش هزینــه هــای تولیــد مهمترین 
ــزات و  ــاخت تجهی ــد  و س ــد باش ــی توان ــع م ــدام صنای اق
ــد  ــاورزان خواه ــه کش ــادی ب ــک زی ــودکار کم ــای خ رباته
کــرد. شــرکت هایــی کــه ربــات هــای کشــاورزی می ســازند 
از هــوش مصنوعــی، سیســتم هــای خــودکارو بــرق الکتریکی 
ــه وزن  ــادر هســتند محصــول ب اســتفاده مــی کننــد کــه ق

500 پونــد را در زمــان برداشــت  حمــل کننــد.

تکنولوژی هایــی کــه در ایــن ربــات هــای بــه کار گرفتــه 
ــب اســت کامپیوترهایــی هســتند کــه از  شــده بســیار جال
بینایــی چشــم انــرژی می گیرنــد و یــا سیســتمهای کنتــرل 
سیســتم ها  ایــن  در  می شــود.  انجــام  دور  راه  از  آنهــا 
باتری هایــی بــه کار رفتــه کــه 7 تــا 10 ســاعت شــارژ دارد 
و قــادر اســت 6 تــا 10 مایــل ربات هــا را جابجــا کنــد ایــن 
ــد  ــه زمیــن ناهمــوار و حتــی شــرایط ب رباتهــا در هــر گون
آب و هوایــی کارمــی کنندکــه ایــن ویژگــی هــا مــی توانــد 
ــاال  ــد ب ــا 30 درص ــول را ت ــد محص ــش تولی ــت افزای ظرفی
ببــرد. ایــن ماشــین های بــه قــدری  هوشــمند هســتند کــه 
موانعــی ماننــد درخــت و انســان را تشــخیص داده و بــا آنهــا 

ــد. ــورد نمی کنن برخ

ــاورزی در  ــا کش ــوع زمین ه ــه ن ــرای هم ــا ب ــن رباته ای
ــود. ــاخته می ش ــط س ــک و متوس ــزرگ، کوچ ــاس ب مقی

راهکار تامین امنیت غذایی جهانراهکار تامین امنیت غذایی جهان
در سال در سال 20502050 ؛ ربات های هوشمند کشاورزی ؛ ربات های هوشمند کشاورزی  



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره230

اسفند ماه 1399

کم
و ی

ت 
س

 بی
ال

س

12

بــه گــزارش کاج پــرس؛ محمدعلــی طهماســبی مدیرعامــل ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران در حاشــیه برگــزاری پنجمیــن جلســه 
تخصصــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه کــه بــا موضــوع نقــش اتحادیــه 
هــای تولیــدی بخــش کشــاورزی در اقتصــاد مقاومتــی بــر اســاس بیانیــه 
ــنامه  ــای اساس ــاس بنده ــر اس ــت: ب ــد، گف ــزار ش ــالب برگ گام دوم انق
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران، کوتــاه کــردن فاصلــه بیــن 

تولیــد و مصــرف از جملــه وظایــف ســازمان تعــاون روســتایی اســت.

وی ادامــه داد: بــرای ایــن منظــور اجــازه فعالیــت بــه صــورت نمایشــگاه، فروشــگاه 
ــد محصــوالت  ــا بتوانن ــا داده شــده ت ــی ه ــه تعاون ــت ب ــت، دائمــی و موق ــای ثاب ه
ــی هــا را جمــع آوری کننــد و در باراندازهــای ایجــاد شــده  تولیــدی اعضــا و تعاون
ــبکه  ــا ش ــه و ی ــه اتحادی ــوط ب ــای مرب ــگاه ه ــا فروش ــخص و ی ــد مش ــت برن تح

ــروش برســانند. ــه ف ــی روســتایی ب سراســری تعاون

ــه دســتور وزیــر  ــا ایــن تفکــر ب ــه اینکــه »روســتابازار« ب ــا اشــاره ب طهماســبی ب
ــن  ــم ضم ــم بتوانی ــد: امیدواری ــادآور ش ــت، ی ــه اس ــکل گرفت ــاورزی ش ــاد کش جه
ــا کیفیــت و  ــده، محصــوالت را ب ــده و مصــرف کنن ــه تولیدکنن ــاه کــردن فاصل کوت

ــم. ــه کنی قیمــت محصــوالت مناســب ارائ

وی ادامــه داد: همچنیــن قــرار اســت تــا عــالوه بــر محصــوالت کشــاورزی، صنایــع 
دســتی و صنایــع روســتایی نیــز در روســتابازار عرضــه شــود.

طهماســبی بــا اشــاره بــه تعاونــی هــای زنــان در کشــور، تصریــح کــرد: بالــغ بــر 
340تعاونــی زنــان روســتایی در کشــور وجــود دارد کــه در ایــن مراکــز مــی تواننــد 

کاالهــای تولیــدی خــود را عرضــه کننــد.

مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن مراکــز 
ــا  ــد شــد، گفــت: روســتابازارها در کالن شــهرها ب در سراســر کشــور ایجــاد خواهن

جمعیــت بالــغ بــر 25 هــزار نفــر ایجــاد مــی شــوند.

وی در پاســخ بــه تدابیــر انجــام شــده بــرای میــوه شــب عیــد، تصریــح کــرد: ایــن 
مهــم بــرای ســال جــاری بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت واگــذار شــده اســت؛ 
اگــر بــرای ایــن موضــوع کمکــی الزم باشــد بــا دســتور معــاون اول رئیــس جمهــور 

انجــام مــی دهیــم.

روستا بازارها در کالن شهرها ؛ 
کوتاه کننده 

دست دالالن و فاصله 
تولید تا مصرف
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سهم سهم 7070 درصدی ذرت و گندم از  درصدی ذرت و گندم از 
واردات کاالهای اساسی به کشور در واردات کاالهای اساسی به کشور در 

ده ماهه نخست امسالده ماهه نخست امسال
 ســخنگوی گمــرک گفــت: تجــارت خارجــی کشــور در دی مــاه، رشــد 55 میلیــون دالری در 

واردات و کاهــش 693 میلیــون دالری در صــادرات را نســبت بــه آذر مــاه ثبــت کــرد.

ســخنگوی گمــرک پیرامــون مقاصــد صادراتــی کشــور در دی مــاه، تصریــح کــرد: چیــن بــا دو 
میلیــون و 152 هــزار تــن بــه ارزش 827 میلیــون دالر، عــراق بــا یــک میلیــون و 501 هــزار تــن 
بــه ارزش 467 میلیــون دالر، امــارات بــا یــک میلیــون و 361 هــزار تــن بــه ارزش 440 میلیــون 
دالر، ترکیــه بــا 382 هــزار تــن بــه ارزش 195 میلیــون دالر و افغانســتان بــا 569 هــزار تــن بــه 

ارزش 188 میلیــون دالر در رتبــه یــک تــا پنــج تجــاری قــرار گرفتنــد.

لطیفــی افــزود: بررســی انجــام شــده از واردات 25 گــروه کاالهــای اساســی بــه کشــور نشــان 
مــی دهــد از مجمــوع 28 میلیــون و 249 هــزار تــن کاالی واردشــده بــه کشــور، 19 میلیــون و 

522 هزارتــن کاالی اساســی بــود کــه:

ذرت با هشت میلیون و 520 هزار تن،

گندم با دو میلیون و 592 هزار تن،

انواع دانه های روغنی با یک میلیون و 990 هزار تن،

جو با یک میلیون و 470 هزار تن،

کنجاله سویا با یک میلیون و 365 هزار تن،

شکرخام با بیش از یک میلیون تن،

روغن های خوراکی با 827 هزار تن

و برنــج بــا 789هــزار تــن، در صــدر واردات  25 گــروه کاالهــای اساســی در مــدت 10 ماهــه 
امســال قــرار دارنــد.

سیاوش انصاری
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ــوالت  ــت و محص ــرای محیط زیس ــاک ب ــز خ ــت تهدیدآمی ــاره وضعی ــدارآمیزی درب ــای هش خبره
ــره  ــد ک ــوب می توان ــاک مرغ ــه خ ــد ک ــا می گوین ــن خبره ــا همی ــد. ام ــوش می رس ــه گ ــاورزی ب کش

زمیــن را نجــات دهــد.

مایــکل گــوو، وزیــر محیط زیســت وقــت بریتانیــا، در ســال 2017 گفــت »هیــچ کشــوری نمی توانــد نابــودی خــاک 
و حاصل خیــزی آن را از ســر بگذرانــد«، و هشــدار داد کــه ادامــه کشــاورزی در بریتانیــا شــاید تنهــا بــرای چنــد دهــه 

ممکــن باشــد.

خطرات و توانایی های این ماده تیره رنگ چیست، و چقدر باید نگران باشیم؟

چرا خاک برای ما مهم است؟

خــاک همــه جــا هســت، در پارک هــا، باغچه هــا، کشــتزارها، زیــر پاهایمــان و زیــر پیاده روهــا. امــا خیلــی وقت هــا 
ــی می شــود. ــف« تلق ــاده و ارزشــمند بی توجهــی می شــود و »کثی ــاده فوق الع ــن م ــه ای ب

  کشاورزی طبیعت محور برای حفاظت ازکشاورزی طبیعت محور برای حفاظت از
  خاک با کیفیت در دستور کار کشاورزیخاک با کیفیت در دستور کار کشاورزی

  پایدار در جهان پیشروپایدار در جهان پیشرو
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وابســتگی مــا بــه خــاک اساســی اســت. 95 درصــد غــذای مــا از خــاک تامیــن می شــود، یــا در قالــب 
محصــوالت کشــاورزی کــه مســتقیما می خوریــم، یــا علــف و دیگــر گیاهانــی کــه بــرای تهیــه گوشــت 

خــوراک حیوانــات می شــوند. و ایــن تنهــا یــک بعــد از محاســن خــاک اســت.

ــاک  ــد: »خ ــا، می گوی ــی بریتانی ــی و آب شناس ــز زیست شناس ــو مرک ــت، عض ــت ام ــور بریجی پروفس
یکــی از آن پدیده هــای زمینــی اســت کــه نــه بــه خوبــی شــناخته شــده اند و نــه بــه انــدازه کافــی حائــز 

ــت پنداشــته می شــوند.« اهمی

گیاهــان بــرای رشــد نــه تنهــا بــه مــواد معدنــی موجــود در خــاک نیــاز دارنــد، بلکــه بــرای تولیــد 
مــواد غذایــی از راه فتوســنتز بــه کربــن دی اکســید موجــود در هــوا نیــز احتیــاج دارنــد - و بخشــی از 
ایــن کربــن وارد زمیــن می شــود. میــزان کربــن موجــود در خــاک واقعــا زیــاد اســت - ســه برابــر میــزان 
ــن  ــد کرب ــا. خــاک می توان ــا و جنگل ه ــزان موجــود در درخت ه ــر می ــن، و دو براب موجــود در جــو زمی
»ترســیبی » را در خــود ذخیــره کنــد، امــا ایــن کربــن ممکــن اســت بــا کاهــش کیفیــت خــاک رها شــود. 
رهــا شــدن کربــن از خــاک کم کیفیــت در افزایــش کربــن دی اکســید موجــود در جــو زمیــن نقــش دارد، 

یکــی از گازهایــی کــه موجــب تغییــرات اقلیمــی می شــوند.

طبــق تخمین هــا، یــک گــرم خــاک می توانــد میزبــان حــدود 50 هــزار گونــه مختلــف میکروارگانیســم 
ــداد کل  ــم از تع ــاک ه ــوری خ ــق چای خ ــک قاش ــود در ی ــم های موج ــداد میکروارگانیس ــد، و تع باش
ــا  ــه ب ــروزه در مقابل ــه ام ــی ک ــزاء آنتی بیوتیک های ــی از اج ــت. برخ ــتر اس ــن بیش ــان های روی زمی انس
بیماری هــا اســتفاده می کنیــم در همیــن مــاده کــه از نظــر شــیمیایی و بیولوژیکــی بســیار غنــی اســت 

ــم.« ــه معنــای واقعــی کلمــه از خــاک دارو می گیری ــا ب ــد »م تولیــد شــده اند. پروفســور امــت می گوی

مســاله مهــم ایــن اســت کــه ایــن »شــبکه خاکــی« غنــی زندگــی زیرزمینــی ســاختاری بــاز ایجــاد 
ــه  ــره شــده ب ــت ذخی ــن رطوب ــد. ای ــن رســوخ کن ــد در زمی ــاران اجــازه می ده ــه آب ب ــه ب ــد ک می کن
ــن ســاختار در عیــن  گیاهــان اجــازه می دهــد کــه حتــی در زمــان خشک ســالی هــم رشــد کننــد. ای
حــال مانــع از وقــوع ســیل می شــود، کارکــردی کــه بــه خاطــر بارش هــای شــدید و غیرقابــل پیش بینــی 
ناشــی از تغییــرات اقلیمــی در بریتانیــا و دیگــر نقــاط جهــان بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کــرده اســت.

غذا و کشاورزی بخشی از سالمت خاک است

مســاله خــاک ارتبــاط مســتقیمی بــا غــذای مــا دارد، چــرا کــه حــدود 70 درصــد خــاک بریتانیــا زیــر 
کشــت اســت. کارشناســان خــاک بــا ایــن ایــده کــه تعــداد کشــت های باقی مانــده مــا عــدد محــدودی 

اســت شــدیدا مخالفــت می کننــد، امــا می گوینــد کــه مراقبــت بهتــر از خــاک امــری حیاتــی اســت.
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برخــی کارهــای مرســوم در کشــاورزی مــدرن می تواننــد بــه ســالمت خــاک آســیب بزنند و کشــاورزان 
را گرفتــار چرخــه ای بســته کننــد؛ افزودنــی بیشــتر بــرای برداشــت کمتــر. شــخم زدن زمیــن و اســتفاده 
ــی آن  ــاختار حیات ــی و س ــوژی غن ــه بیول ــاک اســت ب ــه خــاک نمن ــی ک از ماشــین آالت ســنگین وقت
آســیب می زنــد. کشــت مکــرر یــک محصــول ماننــد گنــدم یــا جــو باعــث تحلیــل ســطح مــواد غذایــی 
ــیمیایی،  ــود ش ــتفاده از ک ــه اس ــن روی ــد. ای ــویق می کن ــت را تش ــف و آف ــد عل ــود و رش ــاک می ش خ
ــه  ــدی ک ــد، رون ــی می کن ــد الزام ــک می کنن ــول کم ــد محص ــه رش ــه ب ــش را ک ــش و علف ک آفت ک
باعــث تخریــب بیشــتر ماهیــت پیچیــده زمیــن می شــود. بــرای نمونــه، گــروه »فیدبــک« کــه در حیطــه 
غــذا و محیط زیســت فعــال اســت تخمیــن زده می زنــد کــه 10 درصــد آســیب ســاالنه ای کــه بــه الیــه 

فوقانــی خــاک در بریتانیــا وارد می شــود ناشــی از کشــت چغنــدر قنــد اســت.

خاک ضعیف برای همه مضر است

 

ــرای گیاهــان آب ذخیــره کنــد، امــا خــاک  ــد ب توضیــح تصویــر: خــاک خــوب می توان
ــود ــر می ش ــیل و آلودگــی منج ــه س ــد ب ب

بــا وجــود اهمیتــش، ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل می گویــد کــه یک ســوم خــاک دنیــا 
ــر اســت -  ــه همــراه دارد و هزینه ب ــن اتفــاق چنــد مشــکل ب کیفیــت خــود را از دســت داده اســت. ای

حــدود 1.5 میلیــارد دالر در انگلســتان و ولــز.

ــرای رشــد  ــه ب ــی خــود را ک ــه فوقان ــاران شســته می شــود و الی ــر توســط ب خــاک فرســوده راحتت
محصــول مهــم اســت از دســت می دهــد. میــزان خاکــی کــه در کل دنیــا از دســت مــی رود 10 تــا 40 
برابــر خــاک جایگزیــن اســت. خــاک بریتانیــا نســبتا عمیــق اســت و اقلیمــش نیــز در مقایســه بــا دیگــر 
کشــورها معتــدل اســت، امــا در برخــی مناطــق کــه رونــد فرســایش ســریعتر اســت ســاالنه 2 ســانتی متر 

ــد. خــاک از دســت می ده

یکــی از راه هــای فرســایش خــاک فشــرده شــدن آن توســط ماشــین آالت کشــاورزی اســت. پروفســور 
امــت می گویــد بارندگــی شــدید جــذب چنیــن خاکــی نمی شــود، و گل و مــواد شــیمیایی را بــا خــود 
وارد شــبکه آبــی می کنــد و بــر بوم شناســی رودخانه هــا و ســواحل تاثیــر می گــذارد. پیامــد ایــن اتفــاق 
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افزایــش هزینــه تصفیــه آب بــرای ســاکنان اســت.

 

توضیــح تصویــر: کشــاورزی طبیعت محــور باعــث افزایــش گوناگونــی رو و زیــر زمیــن 
می شــود

خــاک بــر کیفیــت غذایــی مــواد خوراکــی تاثیــر می گــذارد، امــا هنــوز درک درســتی از نحــوه ارتبــاط 
ایــن مســاله بــا کشــاورزی وجــود نــدارد. یکــی از انجمن هــای غذایــی آمریــکا دســتگاهی ســاخته اســت 
کــه بــه شــما اجــازه می دهــد مــواد غذایــی موجــود در میــوه و ســبزی را انــدازه بگیریــد. بررســی های 
ــا و  ــزان پلی فنل ه ــده، می ــش ش ــج آزمای ــن 650 هوی ــال، در بی ــرای مث ــه، ب ــد ک ــان می ده ــه نش اولی
ــود.  ــر ب ــای دیگ ــر نمونه ه ــب 200 و 90 براب ــه ترتی ــا ب ــی نمونه ه ــود در بعض ــیدان های موج آنتی اکس

نتیجــه ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه »هــر هویجــی هویــج نیســت.«

کشاورزان چگونه خاک خوب ایجاد می کنند؟

ــی کــرده اســت  ــه روش های ــذار ب ــی، 12 ســال گذشــته را صــرف گ جــان چــری، کشــاورز بریتانیای
کــه خــاک خــوب را در کانــون توجــه کســب وکارش قــرار می دهنــد. او زمیــن را شــخم نمی زنــد و بــا 
کاشــت محصــوالت مختلــف زمیــن را در تمــام ســال پوشــیده نــگاه مــی دارد. ایــن کار کیفیــت خــاک را 
حفــظ می کنــد و مانــع از فرســایش آن می شــود. او دیگــر نیــازی بــه کــود شــیمیایی نــدارد، بــه همیــن 
خاطــر پرنــدگان و حشــرات متنوعتــری در مزرعــه او یافــت می شــوند و گیاهــان قویتــری از ایــن خــاک 
قویتــر عمــل می آینــد. هــر دو مســاله بــه حــل مشــکالت ناشــی از آفــت و بیمــاری کمــک می کننــد.
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ــج  ــش تروی ــه هدف ــت ک ــه گذاش ــاالنه ای را پای ــس س ــش کنفران ــال پی ــج س ــری پن ــای چ آق
»کشــاورزی احیاکننــده« اســت. بــه گفتــه او »کشــاورزی احیاکننــده یعنــی بهتــر کــردن کیفیــت 
خــاک همزمــان بــا کشــت غــذای خــوب بــه قیمــت خــوب.« محصــول ســاالنه او شــاید اندکــی کمتر 
ــالی  ــیل و خشکس ــری از س ــیب کمت ــه اش آس ــر اســت و مزرع ــز کمت ــش نی ــا هزینه های ــد، ام باش
ــد کــه چطــور  ــر اســت و می دان می بینــد. او می گویــد »طبیعــت صدهــا میلیــون ســال از مــا جلوت

ــد.« ــد کن ــذا تولی ــدون اســتفاده از افزودنی هــای شــیمیایی غ ب

احشــام نیــز در معادلــه خــاک نقــش ایفــا می کننــد. کــود طبیعــی، اگــر خــوب مدیریــت شــود، 
بــه حاصل خیــزی خــاک کمــک می کنــد. ترکیــب کشــاورزی و دام پــروری، تغییــر مــدام محصــول، 

و عــدم اســتفاده از کــود شــیمیایی مجــددا دارد بیــن کشــاورزان بــاب می شــود.

خاک چه جایی در مبارزه با تغییرات اقلیمی دارد؟

 

توضیــح تصویــر: خــاک فرســوده تــوان مقاومــت در برابــر ســیل و بارش هــای متغیــر 
ناشــی از تغییــرات اقلیمــی را ندارد

ــتفاده از  ــی در اس ــی اساس ــاک نقش ــب خ ــش مرت ــه آزمای ــد ک ــده دارن ــاک عقی ــان خ کارشناس
ــف  ــوع خــاک مختل ــا 747 ن ــد. در بریتانی ــا می کن ــری از فرســایش آن ایف ــای خــاک و جلوگی مزای
ــه کشــاورزان  ــش خــاک ب ــاوت اســت. آزمای ــه متف ــه مزرع ــه ب ــز از مزرع وجــود دارد و شــرایط نی
کمــک می کنــد تــا از وضعیــت ســالمت خــاک خــود مطلــع شــوند و نیازهایــش را برطــرف کننــد. 
ــه محیط زیســت و کاهــش بالقــوه هزینه هــا اســت. ــه معنــی آســیب کمتــر ب کشــاورزی دقیقتــر ب

ــال، از کل بودجــه ای کــه  ــرای مث ــاج نظــارت اســت. ب ــز محت ــی نی ــه شــکلی کل ــا وضعیــت ب ام
دولــت ســاالنه بــه نظــارت بــر آب، هــوا و خــاک اختصــاص می دهــد، تنهــا 0.4 درصــد صــرف خــاک 
ــرای  ــد: »خــاک ب ــر«، می گوی ــی، یکــی از بنیان گــذاران »اتحــاد خــاک تجدیدپذی ــن ف می شــود. ال
ســالمت همــه چیزهــای دیگــر حیاتــی اســت. دسترســی بــه اهــداف محیط زیســتی بــدون رســیدگی 
بــه وضعیــت خــاک ممکــن نیســت، و مــا هنــوز فاصلــه زیــادی بــا ســامان دادن بــه وضعیــت خــاک 

داریــم.«

نویسنده: هتی الیس، روزنامه نگار

مترجم: مسعود انصاری
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طنز سال روزهای پایانی قرن رو به اتمامطنز سال روزهای پایانی قرن رو به اتمام
 

 یکــی از محبــان و خدمتگــزاران روزهــای اول بارگــه وزیــر خــاوازی کــه ایشــان را شــیخ الشــیوخ علــوم 
تحقیقاتــی باغیــه و فالحتیــه و رواج دهنــده ایــن علــوم خاصــه مــی نامنــد و در مکتــب آمــوزش هــای 
ــم و  ــا شــنیده ای ــدگان بســیار ســخن ه ــه از ســوی تَلَُمذکنن ــن فرهیخت ســمعی، بصــری و جــزوه ای ای
موسســه ای بــا ایــن مضمــون را نیــز ریاســت مــی کنــد کــه آن را آمــوزش و ترویــج مــی نامنــد، بعــد از 
قیلولــه ای در میانــه روز هفدهــم اســفند مــاه ســنه 99( یعنــی 12 روز مانــده بــه پایــان قــرن رو بــه اتمام و 
در آســتانه دولــت جدیــد بــا یــک پایــگاه خبــری دولتــی گفتگــو و برگــزاری دهمیــن جشــنواره رســانه های 
کشــاورزی کــه درســت فــردای همیــن قیلولــه برگــزار مــی شــود را بــا یــک عــدد »رنگیــن صفحــه« کــه 
متاخریــن آن را پوســتر مــی نامنــد اعــالم مــی کنــد کــه »چــه نشســته ایــد؟ بیاییــد بــه تماشــای دهمیــن 
جشــنواره رســانه هــای کشــاورزی در عالــم مجــاز «و بــه لیســتی بالــغ بــر 2 هــزار و 146 مقالــه ارســالی 

بــرای ایــن جشــنواره نیــز اشــاره مــی کنــد کــه البتــه موضوعــات حــوزه جشــنواره هــم خواندنــی اســت!

طنزپــرداز مــا مــی پرســد؛ 9 تــا جشــنواره قبلــی، کــی، کجــا و قبــل از کرونــا چگونــه برگــزار شــده انــد؟ 
آیــا گزارشــی از تاثیــر آنهــا بــر آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و افزایــش بهــره وری در دســت هســت؟ آیــا 
آنچــه بــه روش دولتــی و بــا بودجــه و دســتور دولــت، چــه بســا بــرای تعریــف و تمجیــد از آمــار کارهــای 
انجــام شــده تهیــه شــده انــد جــزء ایــن جشــنواره بــه شــمار مــی رونــد؟ بودجــه ایــن جشــنواره چقــدر 
بــوده و توســط کــدام بخــش دولتــی تهیــه شــده اســت؟ آیــا هیــات داوران خــارج از موسســه آمــوزش و 

ترویــج یــا از خــود ایــن موسســه هســتند؟

طبعــا بــه طنزپــرداز مــی گوینــد: بــه شــما چــه؟ مــا خودمان کــرده ایــم و خودمــان هــم تمــام کارهایش 
را انجــام مــی دهیــم، برنــدگان ایــن جشــنواره را هــم هــر طــوری کــه بخواهیــم معرفــی و اعالم مــی کنیم!

طنزپــرداز کاج پــرس مــی گویــد: البتــه اشــکالی نــدارد، وقتــی نیروهــای ناظــر بــر عملکردهــا و اینگونــه 
ــا  ــم، ام ــا هــم کاری نداری جشــنواره هــای یــک جانبــه فعــال ســاکت هســتند و چیــزی نمــی گوینــد م
مجــری ایــن جشـــــنواره - یعنــی همــان شــیخ الشــیوخ علــوم تحقیقاتیــه - خــوب بــود در آن صفحــه 
ــای مســتقل  ــانه ه ــادی از رس ــداد زی ــرا تع ــاورزی«، زی ــی کش ــای دولت ــانه ه ــی نوشــت، »رس ــی م رنگ
غیردولتــی، اعــم از مجــازی یــا نوشــتاری بــا قدمــت بعضــا 30 تــا 40 ســال هنــوز وجــود دارنــد کــه در 
حــال کشــک ســابی هســتند و نبایــد بــا آن رســانه هــای مشعشــع آموزشــی ترویجــی قاطــی بشــوند و در 
ایــن جشــنواره هــای پــر طمطــراق، نامــی از مقــاالت، گــزارش هــا، ترجمــه هــا، اطــالع رســانی، ترویــج، 
آمــوزش و نهایتــا فرهنــگ ســازی آنــان آورده شــود، چــون مگــر بــرای کشــک ســابان رســانه ای بخــش 

خصوصــی کــه بعضــا منتقــد هســتند هــم جشــنواره برگــزار مــی کننــد؟!

سه شنبه 19 اسفند 1399               

کاج پرس
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انحطاط بازرگانی، حاکمیت دالالن انحطاط بازرگانی، حاکمیت دالالن 20
و هیچکاره بودن دولت!و هیچکاره بودن دولت!

  مدیرعامــل تــازه 
شــده  منصــوب 
یــا تــازه انتخــاب 
شــده  تاییــد  و 
ــداران،  ــه باغ اتحادی
ای  مصاحبــه 
ــی  ــل و طوالن مفص
ــت  ــورد وضعی در م
انجــام داده  میــوه 
ــتر  ــه بیش ــت ک اس
مرثیــه  شــبیه 
ــرای مردم  ــی ب خوان

بــی پناهــی اســت کــه مجبورنــد پرتغــال و ســیب تولیــد 
کشــور خودشــان کــه بــه وفــور هــم توســط کشــاورزان 
ــا  ــت را ب ــده اس ــد ش ــع تولی ــم توق ــش و ک ــت ک زحم
ــول ایشــان  ــه ق ــد و ب ــداری کنن ــن قیمــت خری گرانتری
بــرای هــر کیلــو پرتغــال شــمال 30 هــزار تومــان، نارنگی 
ــو  ــا 60 هــزار تومــان و هــر کیل جنــوب هــر کیلــو 50 ت
ســیب درختــی 25 هــزار تومــان پرداخــت کننــد.

 ایشــان در مصاحبــه طوالنــی خــود کــه روز 19 
اســفندماه در کاج پــرس انتشــار یافــت بــه تولیــد بیــش 
ــون  ــش از 3 میلی ــی، بی ــیب درخت ــن س ــون ت از 4 میلی
ــور  ــاز کش ــر نی ــازاد ب ــه م ــات ک ــن مرکب و 380 هزارت
ــن  ــزار ت ــش از 500 ه ــار بی ــه انب ــاره دارد و ب ــت اش اس
ســیب درختــی ارومیــه کــه بــه صــورت مجــزا در چنــد 
ســردخانه و در چنــد اســتان کشــور نیــز ذخیــره شــده 

ــرد. اشــاره ک

ــه  ــداران ک ــه باغ ــل اتحادی ــی مدیرعام ــال یداله  کم
بــه تازگــی اداره امــور ایــن اتحادیــه را بــر عهــده گرفتــه، 
ــی  ــام صنف ــاور نظ ــزاد، مش ــواد خاک ــون محمدج همچ
کشــاورزی همصــدا بــا مســئوالنی ماننــد عبــاس قبــادی، 
معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت یــا محمدمهــدی 
برومنــدی معاونــت باغبانــی وزارت جهادکشــاورزی و چنــد 
ــدام در  ــر ک ــر ه ــی دیگ ــدرکار دولت ــت ان ــئول و دس مس
جایــگاه خــود در پاســخ ایــن وضعیــت بــی نظــم و نســق، 
نابســامان بــا آشــفتگی غیرمتعــارف؛ بــا مقدماتــی یکســان 
کــه تولیــد بــه وفــور و بیــش از نیاز مصرف کشــور اســت و 
حتــی مــی توانیــم صــادر هــم بکنیــم، موضــوع را بــه نقش 
تعییــن کننــده و قطعــی دالالن در تمامــی حلقــه هــای 
ــه مــی دهنــد و  بعــد از تولیــد حتــی هنــگام تولیــد احال
بــه گمــان خود بــه مــردم و مصــرف کننــدگان و دشــواری 

هــای معیشــت آنــان پاســخ داده انــد!

ــی  ــه نوع ــا و ب ــئول، غالب ــزان مس ــن عزی ــویی ای از س
ــه  ــری )ب ــام رهب ــات مق ــن بیان ــه از آخری ــت طلبان فرص
مناســبت روز درختــکاری( تقطیــع و تلخیــص ایجــاد می 
کننــد کــه ایشــان گفتــه اســت علــت گرانــی میــوه وجود 
دالالن اســت، موضوعــی کــه تقریبــا تمامــی رســانه هــای 
صوتــی تصویــری آن ور آب هــم بــرای فرافکنــی ایــن فراز 
از بیانــات ایشــان را بــه عنــوان تیتــر اصلــی انعــکاس داده 

ــه کاج  ــال آنک ــد، ح ــی دهن و م
ــروح  ــل و مش ــن کام ــرس مت پ
ایــن ســخنان را در همــان روز 
ــن  ــا ای ــفندماه ب ــه 15 اس جمع
    https://b2n.ir/u22848 لینــک 

ــار داد. انتش

ــر دالل و دالل  ــت اگ ــد گف  بای
بــازی غیرمتعــارف، حریــص و 
غارتگــر باشــد؛ معلــول یــک نظام 
اقتصــادی ناســالم، ناتــوان و آلــوده 
ــف و  ــی ضعی ــا مدیران ــد ب و فاس
بــی کفایــت اســت. گرچــه مقــام رهبــری بــه موضــوع دالالن در 
رابطــه بــا گرانــی میــوه اشــاره کردنــد و گفتنــد کــه »ســود ایــن 
گرانــی نصیــب کشــاورزان نمــی شــود« و ایشــان از ایــن بابــت 
نیــز غصــه مــی خورنــد ولــی بــه صراحــت اشــاره دارنــد کــه: » 
گرانــی و مشــکل معیشــتی مــردم همــه، راه حــل دارد و بارها در 
جلســات متعــدد ایــن نــکات را تذکــر داده و راه حــل هــای مورد 

نظــر کارشناســان را بــه مســئوالن گفتــه ایــم«

 گذشــته از ایــن بایــد پرســید اگــر دالالن در تمامــی حلقــه 
هــای زنجیــره تولیــد تــا مصــرف تعییــن کننــده هســتند پــس 
ــت  ــاورزی، معاون ــی کش ــای صنف ــداران، نظامه ــه باغ اتحادی
ــازار، وزارت صمــت و ســایر بخــش  ــم ب ــی، ســتاد تنظی باغبان
هــای دولــت چــکاره انــد؟! پــس ایــن همــه دفتــر و دســتک 

ــرای چیســت؟! ب

ــد  ــی گوین ــران اســت، م ــود و ســم گ ــود ک ــی ش ــه م گفت
دســت دالالن اســت، حمــل و نقــل دســت دالالن اســت، ســلف 
ــار دالالن  خــری در انحصــار دالالن اســت، ســردخانه در اختی
ــه  ــه ب ــت، عرض ــلطه دالالن اس ــر س ــار زی ــن ب ــت، میادی اس
واحدهــای صنفــی زیــر فرمــان دالالن اســت! وقتــی پرســیده 
ــد  ــدرت خری ــه ق ــی ک ــش از مردم ــاره آن بخ ــود چ ــی ش م
ندارنــد چیســت؟ بــا خونســردی مــی گوینــد: خــوب اگــر گران 

اســت، نخرنــد یــا فعــال نخورنــد!

 مدیرعامــل اتحادیــه باغــداران مــی گویــد؛ راه چــاره ایجــاد 
ــد  ــک نکنی ــی ش ــت، ول ــازار« اس ــتا ب ــگاههای »روس فروش
برخــالف ایــن گفتــه اگــر بعــد از گذشــت مدتــی از تاســیس 
و فعالیــت آنهــا بازهــم اگــر پرســیده شــود چــرا بــا وجــود ایــن 
ــت  ــد و قیم ــی دهن ــوالن م ــان ج ــگاهها دالالن همچن فروش
هــا غیرمتعــارف اســت؟ پاســخ مــی دهنــد »روســتا بازارهــا« 
ــلطۀ دالالن  ــر س ــم زی ــگاه ه ــن فروش ــرا ای ــد زی ــکاره ان هیچ

ــد!! ــرار گرفتــه ان ق

ایــن از شــاخصه هــای انحطــاط بازرگانــی و اقتصــادی اســت 
کــه بایــد ســاختار آن را دگرگــون و یــا بــا رفــورم بــه جنــگ 

شــرایط ناوضعیــت و نابــازار کنونــی رفــت.

در آخریــن لحظاتــی کــه صفحــات بســته شــده بــود و بــرای 
چــاپ مــی رفــت، از ســوی مدیرعامــل اتحادیــه باغــداران جوابیه 

ای دریافــت کردیــم کــه در صفحــات پیــش رو مــی آوریــم:
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پاسخ مدیر عامل اتحادیه باغداران برای پاسخ مدیر عامل اتحادیه باغداران برای 
رفع ابهام از بعضی برداشت هارفع ابهام از بعضی برداشت ها

 

کمــال یداللهــی مدیرعامــل اتحادیــه سراســری باغــداران در پــی درج مطلبــی بــا عنوان 
ــا کاج  ــی ب ــی تماس ــت« ط ــودن دول ــچ کاره ب ــت دالالن و هی ــی حاکمی ــاط بازرگان »انحط
پــرس گفــت: آنچــه در مصاحبــه اینجانــب بــا رســانه در مــورد وضعیــت نامطلــوب قیمــت 
میــوه بیــان شــد توصیــف ایــن وضعیــت بــود نــه تاییــد آن. بــه واقــع اینجانــب در ایــن 
مصاحبــه بــرای مقابلــه و برخــورد بــا دالالن غیرمتعــارف راهــکار اقتصــاد و بازرگانــی ارائــه 
داده بــودم و ایجــاد فروشــگاه هــای »روســتا بــازار« و حمایــت دولــت از آنهــا را یکــی از 

شــیوه هایــی قلمــداد کــرده ام کــه دســت بســیاری از دالالن را کوتــاه مــی کنــد.

ــیب و  ــای س ــت ه ــه، قیم ــب در آن مصاحب ــت: اینجان ــداران گف ــری باغ ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
مرکبــات در واحدهــای صنفــی را غیرعادالنــه دانســته، چرخــه بازرگانــی معیوبــی کــه چندیــن دســت 
مــی چرخــد تــا بــه دســت مصــرف کننــدگان مــی رســد را تقبیــح کــرده و همچنیــن یــادآور شــده ام کــه 
اگــر دولــت در فصــل برداشــت و حتــی قبــل از آن شــرایطی فراهــم ســازد کــه اتحادیــه هــای اســتانی یــا 
اتحادیــه سراســری باغــدارن قبــل از حضــور واســطه هــای غیرمتعــارف وارد میــدان شــده و ســردرختی را 

از کشــاورزان خریــداری و در ســردخانه هــا نگهــداری کننــد، بــازار متعــادل مــی شــود.

وی همچنیــن بــه خبرنــگار مــا گفــت: ســیر روزافــزون قیمــت نارنگــی جنــوب بــه علــت بــاروری پایین 
امســال نیــز نمونــه ای از حضــور دالالن و تاکیــد بــر قــدرت نقدینگــی آنهاســت کــه مــی تواننــد بــازار را 

ــفته کنند. آش

کمــال یداللهــی در پایــان بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه حمایــت از تشــکل هــا از جملــه اتحادیــه 
ــوذ واســطه هــای  ــی کاهــش نف ــان، راهــکار اصل ــع نقدینگــی آن ــه موق ــن ب ــداران و تامی سراســری باغ
غیرمتعــارف و تنظیــم بــازار اســت، زیــرا پیــش دســتی در خریــد و نگهــداری ســیب و مرکبــات و عرضــه 
تدریجــی ایــن دو میــوه اصلــی در فروشــگاه هــای »روســتا بــازار «بــه ویــژه در ایــام عیــد، بــازار را بــه 

تعــادل مــی رســاند.

ایشــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه در آینــده نزدیــک ایــن فروشــگاه هــا بــه عاملــی بــرای تثبیــت قیمت 
هــا تبدیل شــوند.

پنج شنبه بیست و یکم اسفند 1399                  

کاج پرس
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چرا حرمت و کرامت مرغداران رعایت نمی شود؟
بــه نظــر مــی رســد کــه مســئوالن و دســت انــدرکاران، چــه در وزارت جهادکشــاورزی و چــه وزارت 
ــکار  ــان اف ــدگان را در می ــه تولیدکنن ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــط ب ــای مرتب ــت و نهاده صم
عمومــی مقصــر وضعیــت آشــفته تولیــد، توزیــع و عرضــه گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ معرفــی کننــد!

 یکــی از صاحــب نظــران و فعــاالن تولیــد و توزیــع در صنعــت مرغــداری کــه مــی خواســت نامــش 
گفتــه نشــود، ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه خبرنــگار کاج پــرس گفــت: مســتند ایــن بحــث ایــن 
اســت کــه طــی 8 مــاه گذشــته تاکنــون و گرفتــاری هــا و شــرایط پیــش آمــده، حتــی یــک مســئول 
دولتــی ولــو در ســطح مدیــران میانــی مرتبــط بــا تولیــدات گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ، یــک بــار از 
خــود انتقــاد نکــرده و نگفتــه کــه در فــالن یــا بهمــان تصمیــم گیــری اشــتباه کــرده و مقصــر بــوده و 
از مــردم و تولیدکننــدگان عذرخواهــی کنــد، امــا ااّلماشــااهلل تــا بخواهــی از ریــز و درشــت در تریبــون 
هــای مختلــف و در خطابــه هــای گوناگــون، خــود را مبــرا و مســتقیم و غیرمســتقیم تولیدکننــدگان 

را بــه انــواع و انحــاء متهــم و مــورد ســوء ظــن قــرار مــی دهنــد.

وی گفــت: دولــت هــا در تمــام دنیــا قــدردان تولیدکننــدگان هســتند و بــا احتــرام و عــزت بــا آنــان 
ســخن مــی گوینــد و تــالش دارنــد کــه کرامــت آنهــا در میــان مــردم حفــظ شــود، ولــی متاســفانه در 
کشــور مــا مرغــداران و تولیدکننــدگان متهمــان اصلــی نابســامانی هــا قلمــداد شــده و مــردم چنیــن 
تصــور مــی کننــد کــه مرغــداران هســتند کــه گــران فروشــی مــی کننــد و ایــن شــائبه، توســط 

کســانی ایجــاد شــده کــه تریبــون هــا را در اختیــار و کنتــرل خــود دارنــد.

چهارشنبه بیستم اسفند 99                   

کاج پرس

تولید کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ؛ تولید کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ؛ 
قربانی ندانم کاری دولتی هاقربانی ندانم کاری دولتی ها
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گزیده نتایج آمارگیري از گزیده نتایج آمارگیري از 
دامداري هاي کشور دامداري هاي کشور ١٣٩٩١٣٩٩  

    

ــرح  ــن ط ــج ای ــران؛ نتای ــار ای ــز آم ــل از مرک ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ   ب
آمارگیــري کــه در پاییــز ســال جاری در ســطح کشــور بــه مرحلــه اجــرا در آمــد 
نشــان می دهــد کــه تعــداد 1,3 میلیــون بهره بــرداري داراي دام در ســطح کشــور 
ــرورش و نگهــداری از ٤٦.٦ میلیــون  ــه پ وجــود دارد کــه در پاییــز ســال جاری، ب
رأس »گوســفند و بــره،« 1٦.٧ میلیــون رأس »بــز و بزغاله« و 5.3 میلیــون رأس »گاو 

ــد. ــاله« می پرداختن و گوس

مطابــق نتایــج ایــن طــرح، بیشــترین تعــداد »گوســفند و بــره« بــه ترتیــب در اســتان های 
خراســان رضــوی، آذربایجــان غربــی و آذربایجــان شــرقی؛ بیشــترین تعــداد »بــز و بزغالــه« در 
اســتان های فــارس، کرمــان و سیســتان و بلوچســتان؛ و بیشــترین تعــداد »گاو و گوســاله« در 
دامداری هــای اســتان های آذربایجــان شــرقی، مازنــدران و آذربایجــان غربــی نگهــداری شــده 

اســت.

بــر اســاس نتایــج ایــن طــرح، طــی 365 روز منتهــی بــه آبــان ســال جاری، 8.2 میلیــون تــن 
شــیر در دامداری هــای کشــور تولیــد شــده اســت کــه به ترتیــب اســتان های خراســان رضــوی، 

آذربایجــان شــرقی و تهــران بیش تریــن ســهم را در تولیــد شــیر دام در کشــور دارنــد.

در همیــن مــدت تعــداد 16.2 میلیــون رأس انــواع دام بــرای تولیــد گوشــت قرمــز توســط 
بهره برداری هــای پــرورش دهنــده دام در کشــور عرضــه شــده اســت کــه شــامل 11.5 میلیــون 
رأس »گوســفند و بــره«، 3.6 میلیــون رأس »بــز و بزغالــه« و 1.1 میلیــون رأس »گاو و گوســاله« 

بــوده اســت.

ــان  ــه زم ــی ب ــف دســتی طــی 365 روز منته ــوراک دام به صــورت تعلی ــزان مصــرف خ می
ــه شــامل شــامل 30 درصــد کاه، 19  ــرآورد شــده اســت ک ــن ب ــون ت ــری، 42.8 میلی آمارگی
درصــد یونجــه، شــبدر و اســپرس خشــک، 16 درصــد جــو، 9 درصــد ذرت ســیلو شــده، 8 
درصــد ســبوس، 7 درصــد کنســانتره آمــاده و 11 درصــد ســایر انــواع خــوراک دام بــوده اســت.
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آمارگیری از مرغداری های آمارگیری از مرغداری های 
پرورش مرغ گوشتی سالپرورش مرغ گوشتی سال١٣٩٩١٣٩٩

به گزارش کاج پرس؛ 

ــری  ــورت نمونه گی ــه ص ــه ب ــرح ک ــن ط ــري از ای ــج آمارگی ــاس نتای براس
انجــام شــد:

ــتی در  ــرغ گوش ــرورش م ــداری  پ ــداد 20520 مرغ ــتان 1399 تع در تابس
ــه )٤0٦٨  ــال و بقی ســطح کشــور وجــود داشــته کــه 1٦5٤2 مرغــداری فع

ــوده اســت. ــال ب ــر فع مرغــداری( غی

ــا  ــن مرغداری ه ــه در ای ــده پرورش یافت ــرغ زن ــال 139٨، وزن م در س
حــدود 2/3 میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت کــه نســبت بــه ســال 139٦ 

حــدود ٦5٨ هــزار تــن )2٦ درصــد( افزایــش یافتــه اســت.

تعــداد کل کارکنــان شــاغل در مرغداری هــای پــرورش مــرغ گوشــتی در 
ســال 139٨، ٧0910 نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد ٤3٨39 نفــر شــاغالن بــا 
مــزد و حقــوق و بقیــه )2٧0٧1 نفــر( شــاغالن بــدون مــزد و حقــوق بوده انــد. 

همچنیــن 9٨ درصــد شــاغالن ایــن مؤسســات مــرد بوده انــد.
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باالخــره انجمــن رســانه هــای تخصصــی کشــاورزی و صنایــع غذایــی کشــور در مقابــل بــی نظمــی 
هــای بــازار و وضعیــت نابســامان و آشــفته سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی و مدیریــت کالن آن 
تــاب نیــاورد و پــس از چنــد مــاه گفتگوهــای ســازمان یافتــه و در جلســات متعــدد بــه ایــن نتیجه رســید 
کــه بیانیــه ای انتقــادی از وضــع موجــود کشــاورزی و دامپــروری کشــور صــادر و نگرانــی خــود را از آنچــه 

اتفــاق افتــاده و خواهــد افتــاد ابــراز کنــد!

 گفتنــی اســت ایــن انجمــن تخصصــی بــا حضــور اعضــای مقتــدر مطبوعاتــی خــود کــه ســوابق فعالین 
آن از ســال هــای اولیــه بعــد از پیــروزی انقــالب تاکنــون ادامــه دارد، بــر آن بــود کــه بــا گفتمــان و طــرح 
مســائل در قالــب جلســاتی بــا معاونــان و بــه ویــژه شــخص وزیــر کــه تاکنــون دیــداری بــا مدیــران و 
ــای  ــا در عرصــه بخــش ه ــی ه ــن نگران ــای تخصصــی نداشــته اســت، ای ــران مجــالت و رســانه ه دبی
مختلــف کشــاورزی را بــی پــرده ابــراز دارد و راهکارهــای خــود را ارائــه دهــد، امــا ایــن گفتمــان حاصــل 
نگردیــد و ســرفصل هایــی کــه قــرار بــود در آن جلســات مطــرح گــردد بــه صــورت ایــن بیانیــه اعــالم 

عمومــی شــد.

 گفتــه شــده، ایــن انجمــن در ادامــه بــا تکیــه بــر مصادیــق مشــخص بیانیــه هــای دیگــری را پــی در 
پــی انتشــار خواهــد داد.

در قســمتی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: در طــول یــک ســال گذشــته وزارتخانــه خــود شــاهد قیمــت 
لجــام گســیخته و 5 تــا 7 برابــری نهــاده هــا و دو تــا ســه برابــر شــدن هزینــه نیــروی کار اســت و در 
قیمــت گــذاری بــرای مصــرف کننــده نیــز در ســال جــاری 9 بــار شــاهد افزایــش قیمــت شــیر و لبنیــات 
ــت از  ــازمان حمای ــه س ــوی ک ــه نح ــوده، ب ــرغ و ... ب ــم م ــرغ، تخ ــت م ــت گوش ــش قیم ــار افزای و 5 ب

ــد. مصرف کننــده و ســازمان تعزیــرات هــم تقریبــا خــود را کنــار کشــیده ان

ــا  ــی ی ــن بی تصمیم ــاد دارد در ای ــی اعتق ــع غذای ــاورزی و صنای ــانه های کش ــی رس ــن صنف انجم
»بدتصمیمــی«، هــر ســه بخــش سیاســتگذار، تولیدکننــده و مصــرف کننــده دچــار ســردرگمی شــده و 
بایــد شــاهد ســال »مــا بــه التفاوت هــای وحشــتناک« باشــیم. ســالی کــه وزارتخانــه خــود را از مشــورت 

ــاق فکــر واقعــی محــروم کــرده اســت. رســانه های تخصصــی و ات

متن کامل بیانیه در پایگاه خبری کاج پرس در دسترس است.

بیانیه انتقادی انجمن رسانه های تخصصی بیانیه انتقادی انجمن رسانه های تخصصی 
از سیاست های کالن وزارتخانهاز سیاست های کالن وزارتخانه
 و وضع موجود کشاورزی کشور و وضع موجود کشاورزی کشور
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جمعه 22 اسفندماه 1399              

کاج پرس:

کشــاورزان فرانســوی بــا تجربــه ی چندیــن ســاله ای کــه پشــت 
ــه و  ــن زمین ــاکان در ای ــش نی ــن از دان ــد و وام گرفت ــر نهاده ان س
البتــه مدرنیــزه کــردن ایــن دانــش و تجربــه، توانســتند محصوالت 
خــود را روز بــه روز رشــد داده و بهتــر از گذشــته بــه بــازار عرضــه 
دارنــد. از ســوی دیگــر، ایــن روزهــا وقتــی بــه خیابان هــا و حتــی 
ــای  ــازه ه ــاهد مغ ــم، ش ــدم می گذاری ــک ق ــای کوچ ــه ه محل
کوچــک و بــزرگ ســبزیجات، میوه هــا و خالصــه محصــوالت 
کشــاورزی آلــی در درون ایــن مغــازه هــا هســتیم کــه بــوی ِعطــر 
گذشــته هــای دور را بــه مشــام مــا مــی رســانند و مــا مشــتریان، 
ناخواســته بــه ســوی آن هــا کشــیده مــی شــویم. ایــن مغــازه هــای 
کوچــک میــوه و ســبزیجات، نــه تنهــا بــا فروشــگاه هــای بــزرگ 
زنجیــره ای در بخــش میــوه  هــاو صیفــی جــات برابــری می کننــد، 
بلکــه در جــذب مشــتری از آنــان نیــز ســبقت گرفته انــد. ســؤالی 
کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه: علــت موفقیــت ایــن بخش 

از کشــاورزان حتــی در دوران بحــران بیمــاری کرونــا چیســت؟

جــواب بــه ایــن پرســش ســاده اســت: وقتــی میــوه ی خــوش 
ِعطــر و بویــی را مــی چشــیم و یــا ســبزیجات تــازه و تــردی را در 

دهــان مــی گذاریــم، پــی بــه راز ایــن کشــاورزان مــی بریــم.

بلــه، چنــد ســالی اســت کــه ایــن کشــاورزان بــه کــود طبیعــی 
روی آورده انــد و هــر چنــد از حاشــیه ســود خــود کــه بــه دلیــل 
اســتفاده از مــواد شــیمیایی مــی توانســتد دو یــا ســه بــار در ســال 
ــت  ــا برداش ــتی را ب ــن کاس ــا ای ــد، ام ــته ان ــد کاس ــت کنن برداش
ــتریان  ــا مش ــال - ب ــار در س ــک ب ــو ی ــک - ول ــوالت ارگانی محص
بیشــتر و البتــه هنــوز هــم اندکــی ســود کمتــر، جبــران مــی کنند.

ــه  ــه نتیج ــی ک ــا محصوالت ــر، ب ــوی دیگ ــاورزان از س ــن کش ای
ــاب و آب و هــوای مناســب اســت، اعتمــاد  ی کــود طبیعــی، آفت
ــه ی  ــال چرخ ــن ح ــن و در عی ــتریان را تضمی ــالمتی مش و س
ــاک و آب و  ــی پ ــه در زمین ــا بلک ــد ت ــاس می دارن ــت را پ طبیع
هوایــی ســالم تــری زندگــی کنیــم و محیــط بهتــری از گذشــته 
را بــرای خــود و دیگــر جانــداران روی کــره ی زمیــن رقــم بزنیــم. 
ایــن تالشــی اســت تــا شــاید بتوانیــم از طبیعتــی کــه نیــاکان مــا 

ــویم. ــد ش ــره من ــز به ــا نی ــد، م ــره می بردن از آن به

بــرای شــناخت ایــن موضــوع ســری بــه کشــاورزی و 
اســاس و تئــوری کشــاورزی ارگانیــک مــی زنیــم:

در اروپــا، چــه بــا آرم »AB« و چــه یوروفویــل، 
محصــوالت کشــاورزی آلــی بــه راحتــی بــرای مصــرف 

ــتند. ــایی هس ــل شناس ــدگان قاب کنن

ایــن دو برچســب نشــانگر ســطح کیفــی و همچنیــن 
ــط  ــه محی ــه ب ــتند ک ــدی هس ــرآوری و تولی روش ف
زیســت، رفــاه حیوانــات و تنــوع زیســتی احتــرام مــی 

ــد. گذارن

کشــاورزی آلــی از روش هــای کشــت و تولیــد مثلــی 
ــرام  ــی احت ــادل طبیع ــه تع ــه ب ــد ک ــی کن اســتفاده م
ــیمیایی  ــواد ش ــتفاده از م ــع، اس ــذارد. در واق ــی گ م

ــی شــوند. ــی محــدود م مصنوع

مزایــای کشــاورزی آلــی از نظــر ایجــاد فعالیــت هــا و 
مشــاغل متعــدد، ضمــن حفــظ کیفیــت خــاک، تنــوع 
ــر اســت. ایــن  زیســتی، کیفیــت هــوا و آب، چنــد براب
روش تولیــد، امــکان آزمایــش روش های ابتــکاری را که 
احتمــاالً بــه طور گســترده تری در کشــاورزی گســترش 
مــی یابنــد، فراهــم مــی کنــد. ایــن روش های فــرآوری 
باعــث افزایــش خصوصیــات طبیعــی محصــوالت مــی 
شــود. محصــوالت قابــل تأییــد کشــاورزی آلــی بســیار 
ــه برخــی از آنهــا اشــاره  ــاد هســتند کــه در ذیــل ب زی

مــی شــود:

- محصوالت کشاورزی خام یا فرآوری نشده

بــرای  - محصــوالت کشــاورزی فــرآوری شــده 
مصــرف انســان

- خــوراک دام و همچنیــن مــواد تولیــد مثــل 
رویشــی و دانــه هایــی کــه بــرای محصــوالت کشــاورزی 

ــوند. ــی ش ــتفاده م اس

عطر و طعم طبیعی میوه ها و سبزی ها، راز اقبال عطر و طعم طبیعی میوه ها و سبزی ها، راز اقبال 

فزاینده کشت محصوالت ارگانیک در اروپافزاینده کشت محصوالت ارگانیک در اروپا
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از ســوی دیگــر بایــد اشــاره کــرد، مقــررات خــاص و کنتــرل هــای ســاالنه کشــاورزی آلــی 
تابــع مقــررات اروپایــی اســت کــه توســط همــه کشــورهای عضــو اعمــال مــی شــود و با مقــررات 

ملــی تکمیــل مــی شــود.

محصــوالت ارگانیــک، در همــه مراحــل کار )تولیــد، فــراوری، ذخیــره ســازی و توزیــع( حداقل 
ســالی یــک بــار توســط مراکــز صــدور گواهینامــه تاییــد شــده و مقامــات دولتــی فرانســه کــه 

دارای معیارهــای مســتقل و بــی طرفــی هســتند، بازرســی مــی شــوند.

نام و آرم این سازمان بازرسی، روی هر محصول نشان شده است.

مقــررات اســتفاده از لوگــوی اروپایــی محصــوالت ارگانیــک، »Eurofeuille« خوانــده مــی شــود. 
ایــن آرم بــه مشــتریان امــکان مــی دهــد کــه محصــوالت ارگانیــک را شناســایی کننــد. وجــود 
آن روی مــواد غذایــی، مطابقــت بــا مقــررات تولیــد آلــی اتحادیــه اروپــا را تضمیــن مــی کنــد. 
شناســه، نــام تجــاری و عالمــت آن بــا AB )نــام اختصــاری وزارت کشــاورزی و غــذا( مشــخص 
شــده اســت. محصــوالت ارگانیــک کشــاورزی بــرای مصــرف انســان یــا دام مشــخص مــی کنــد 
ــد. شــرایط  ــا مقــررات و کنتــرل هــای اعمــال شــده در فرانســه تولیــد شــده ان ــق ب کــه مطاب
اســتفاده از ایــن مــارک توســط ســازمان ارگانیــک کــه یــک ســازمان عــام المنفعــه اســت و تحت 

نظــارت وزارت کشــاورزی و غــذا کنتــرل مــی شــود.

مــی تــوان عــالوه بــر آرم اروپــا، از آرم AB نیــز بــه صــورت اختیــاری بــرای محصــوالت ارگانیک 
ــتفاده کرد. اس

کشــاورزی ارگانیــک از خواســت مشــترک کشــاورزان، پزشــکان و مصــرف کننــدگان الهــام 
گرفتــه شــده. در دهــه 1920، تقاضــای کشــاورزی ارگانیــک بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن 
بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی آغــاز شــد تــا در ســال 1981، مقامــات دولتــی فرانســه بــه 
طــور رســمی ایــن کشــاورزی را بــه رســمیت شــناختند و در پــی آن، کمیســیون ملــی مســئول 
ســاماندهی و توســعه کشــاورزی ارگانیــک ایجــاد شــد. در ســال 1991، یــک آییــن نامــه عمومی 
ــرای تولیــدات گیاهــی و ســپس  ــا ابتــدا ب ــه کار گرفتــه شــد ت تصویــب و در کشــور فرانســه ب

تولیــدات دامــی در ســال 2000 اعمــال شــود.

فریبا مسعودی

خبرنگار مقیم در فرانسه – پاریس
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خواسته نمایندگان مجلس؛خواسته نمایندگان مجلس؛

 استیضاح یا تحقیق و تفحص از استیضاح یا تحقیق و تفحص از

 وزارت جهادکشاورزی وزارت جهادکشاورزی
  

 نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی بــا محوریــت نماینــدگان اســتان های غربــی در 
تــدارک اســتیضاح یــا تحقیــق و تفحــص از وزارت جهــاد کشــاورزی هســتند.

ــادی در قیمت گــذاری محصــوالت  ــن روزهــا شــاهد ناکارآمــدی زی ــرس؛ ای ــه گــزارش کاج پ ب
کشــاورزی ماننــد میــوه، محصــوالت پروتئینــی، کشــاورزی و نهــاده دامــی در بــازار هســتیم و ایــن 
ــازار  ــوداگران در ب ــوند و  دالالن و س ــرر ش ــده متض ــده و مصرف کنن ــه تولیدکنن ــده ک ــث ش باع
ــرای  ــن ماج ــاهد ای ــوازات آن ش ــد به م ــب بزنن ــه جی ــود های کالن را ب ــد و س ــی ده ــوالن م ج
تلــخ هســتیم کــه هزینه هــای تولیــد افزایــش پیداکــرده و قــدرت خریــد مــردم کاهــش پیداکــرده 

اســت.

 در ایــن خصــوص مجلــس شــورای اســالمی تــا بــه امــروز جلســاتی مختلفــی را بــا مســئوالن 
ــش  ــا افزای ــازار ب ــه ب ــی ک ــرده اســت؛ در شــرایط فعل ــزار ک ــازار برگ ــرل ب ــی در جهــت کنت دولت
قیمــت شــیر پاســتوریزه و مــرغ و تخــم مــرغ و ســایر محصــوالت  مواجــه شــده بــه نظــر می رســد 
تحقیــق و تفحــص یــا اســتیضاح وزیــر جهــاد کشــاورزی گزینــه مــورد تائیــد نماینــدگان باشــد.

بــه دلیــل عــدم اقدامــات الزم در تامیــن نهــاده هــای دامــی مــورد نیــاز تولیــد کننــدگان و بــه 
دنبــال آن شــاهد آشــفتگی  بــازار گوشــت و مــرغ و تخــم مــرغ هســتیم؛ درحالیکــه ارز ترجیحــی 
ــن  ــع ای ــان توزی ــا در زم ــن نهاده ه ــا ای ــی تخصیــص داده شــده ام ــای دولت ــرای واردات نهاده ه ب

نهــاده هــا بــه درســتی بــه دســت تولیــد کننــدگان نرســید و شــاهد کمبــود در عرضــه بودیــم.

زمانــی کــه بــازار دام و طیــور بــا کاهــش عرضــه مواجــه شــد، ایــن نهاده هــای دامــی را باقیمــت 
آزاد بــه فــروش رســید و همیــن امــر باعــث شــد کــه نهاده هــای دامــی باقیمــت بــاال بــه دســت 
تولیدکننــدگان و دامــداران برســد و هزینه هــای تولیــد افزایــش پیــدا کنــد و به مــوازات آن شــاهد 

افزایــش قیمــت محصــوالت کشــاورزی و پروتئینــی در بــازار باشــیم.

ــازار  ــم ب ــی در تنظی ــد از: نا توانای ــاد کشــاورزی عبارتن ــق و تفحــص از وزارت جه ــل تحقی دالی
ــه قیمــت  ــراردادی، رشــد بی روی محصــوالت کشــاورزی و اجــرای الگــوی کشــت و کشــاورزی ق
ــس از  ــدم پ ــی گن ــدن خودکفای ــزل ش ــی و طیور،متزل ــاورزی و دام ــای کش ــوالت، نهاده ه محص
ــررات  ــرای مق ــی و اج ــالت اراض ــع تداخ ــرای رف ــی در اج ــی، ناتوان ــتمرار خودکفای ــال ها اس س
مــوازی و همچنیــن عــدم نظــارت بــر تغییــر کاربــری گســترده اراضــی کشــاورزی در اســتان ها، 
حــذف مدیــران موفــق، توانمنــد و جایگزینــی آنهــا بــا افــراد بی تجربــه و فاقــد کارایــی، شکســت 
ــان در  ــر کارشناس ــور موث ــدم حض ــور و ع ــق کش ــاورزی درمناط ــی کش ــدی اراض ــرح پهنه بن ط

ــت. ــاورزی اس ــای کش ــرای انتقال یافته ه ــزارع ب م

 توســعه بیابان زایــی در کشــور، عــدم موفقیــت در مهــار آب هــای مــرزی و اجــرای شــبکه های 
ــرداری از آنهــا پــس از شــش ســال از شــروع اجــرای طــرح، ناکارآمــدی مراکــز  ــاری و بهره ب آبی
تحقیقاتــی در دســت یابی بــه یافته هــای جدیــد وانتقــال دانــش و فّنــاوری بــه بخــش کشــاورزی 
و عــدم توانایــی در تولیــد بــذر هیبریــد ســبزی و صیفــی گلخانــه ای پــس 50 ســال شــروع فعالیت 
ایــن مراکــز در کشــور، عــدم توفیــق در اجــرای طــرح مهــم پــرورش ماهــی در قفــس در دریــا و 
عــدم تحقــق اهــداف برنامــه ششــم در ایــن رابطــه و همچنیــن برداشــت بی رویــه ذخایــر آبزیــان 
در آب هــای جنوبــی توســط  دیگــر کشــورها و عــدم مدیریــت و نظــارت حاکمیتــی  بــر فعالیــت 
آنهــا و غیــره ازجملــه دیگــر مــوارد مدنظــر بــرای تحقیــق و تفحــص یــا اســتیضاح احتمالــی وزیــر 

جهــاد کشــاورزی اســت.                                                                     

1399 /12/19                                                                                                      
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بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از 
پایــگاه اطــالع رســانی مقــام رهبــری، 
روز  مناســبت  بــه  انقــالب  رهبــر 
ــی،  ــع طبیع ــه مناب ــکاری و هفت درخت
پیــش از ظهــر جمعــه هفتــه گذشــته 

ــتند. ــوه کاش ــال می ــه نه دو اصل

مقــام رهبــری ســپس در ســخنانی، 
ــم  ــی مه ــاه و فضــای ســبز را عامل گی
در زندگــی و در ســاخت تمدن بشــری 
ــه های  ــه ریش ــاره ب ــا اش ــد و ب خواندن
ــط  ــه محی ــه ب ــی توج ــی و دین معرفت
ــت و  ــتن درخ ــد: کاش ــت، گفتن زیس
ــناتی  ــه ی حس ــال از جمل ــاندن نه نش
اســت کــه در شــرع مقــدس اســالم بــر 

ــد شــده اســت. آن تأکی

رهبــر انقــالب اســالمی بــه اهمیــت 
محیــط زیســت در قانــون اساســی نیــز 
اشــاره و خاطرنشــان کردند: فعالیتهای 
ــی و  ــط زیســتی، فعالیتهــای دین محی
انقالبــی اســت و نبایــد بــه آنهــا نــگاه 

تجمالتــی و تزئینــی شــود.

ایشــان تنــوع زیســتی و اقلیمــی 
کشــور را بســتری مناســب بــرای فعال 
شــدن آحاد مــردم و جوانــان در زمینه 
ــراز  ــا اب ــد و ب ــت خواندن ــط زیس محی
ــع  ــا، مناب ــب جنگل ه ــف از تخری تأس
زیرزمینــی  ســفره های  و  طبیعــی 
تأکیــد  ســودجو،  افــراد  به دســت 
کردنــد: تخریــب محیــط زیســت بــالی 
بزرگــی اســت کــه آینــده بشــر را هــدر 
ــن مســئوالن و همــه  ــد، بنابرای می ده

ــل آن بایســتند. ــد در مقاب ــردم بای م

مقــام رهبــری بــا اشــاره بــه حوادثی 
و  جنگل هــا  آتش ســوزی  مثــل 
و  دریاچه هــا  شــدن  خشــک  یــا 
تاالب هــا، گفتنــد: ایــن حــوادث قابــل 
ــه  ــئوالنی ک ــت و مس ــگیری اس پیش
ــد،  ــل نمی کنن ــود عم ــف خ ــه وظای ب

ــتند. ــر هس ــار تقصی دچ

مقــام رهبــری با اشــاره به مشــکالت 
معیشــتی مــردم در اثــر کرونــا، گفتند: 
اگــر کرونــا ادامــه پیــدا کند مشــکالت 

رهبر انقالب، پس از کاشت دو اصله نهال میوه در روز درختکاری:

گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل دارد، در گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل دارد، در 

جلسات متعدد این را به مسئوالن تذکر دادیمجلسات متعدد این را به مسئوالن تذکر دادیم

معیشــتی بیشــتر خواهد شــد، بنابراین 
بایــد بــا همــکاری همــه، ایــن بیمــاری 

هــر چــه زودتــر برطــرف شــود.

ــراز  ــا اب ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
ــکالت  ــا و مش ــندی از گرانی ه ناخرس
معیشــتی، افزودنــد: ایــن وضــع در 
ــاد  ــی ایج ــه بزرگ ــد غص ــتانه عی آس
ــد  ــاس مانن ــه اجن ــت. البت ــرده اس ک
ــا  ــا قیمت ه ــت ام ــراوان اس ــا ف میوه ه
ــن  ــود ای ــه س ــت ک ــاال اس ــیار ب بس
ــاال هــم بــه جیــب باغــداران  قیمــت ب
زحمتکــش نمــی رود بلکــه نصیــب 
ســودجو  واســطه های  و  داللهــا 
مــردم  بــه  آن  ضــرر  و  می شــود 

می رســد.

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ایشــان 
ــتی و  ــکل معیش ــد مش ــئوالن بای مس
ــن  ــد: ای ــد، گفتن ــل کنن ــی را ح گران
مشــکالت، همــه راه حــل دارد و بارهــا 
در جلســات متعــدد ایــن نــکات را 
مــورد  راه حل هــای  و  داده  تذکــر 
نظــر کارشناســان را بــه مســئوالن 

 . یــم گفته ا

ــری  ــام رهب ــد مق ــرس: تاکی کاج پ
بــر محیــط زیســت و اســتناد بــه 
قانــون اساســی در رابطــه بــا ایــن 
ــر همــگان  موضــوع مهــم، حجــت را ب

بــه ویــژه معتقــدان بــه ایشــان 
ــر  ــه ه ــد ب ــه نبای ــرد ک ــام ک تم
ــا،  ــگل ه ــب جن ــه تخری ــل، ب دلی
ــای آب  ــع طبیعــی و ســفره ه مناب
زیرزمینــی آســیب وارد ســاخت 
ــب  ــان، تخری ــه ایش ــه گفت ــرا ب زی
بزرگــی  بــالی  زیســت  محیــط 
ــدر  ــر را ه ــده بش ــه آین ــت ک اس
ــدار  ــدان زورم ــد. قدرتمن ــی ده م
ــودجویان  ــی و س ــی و فرادولت دولت
هــم  در  بــا  کــه  انصــاف  بــی 
شکســتن قوانیــن و مقــررات اقــدام 
بــه ســاخت ویــال در عرصــه منابــع 
طبیعــی، جنــگل و دامنــه کــوه هــا 
ــت  ــای تابعی ــر ادع ــد اگ ــی کنن م
ــد  ــه را دارن ــت فقی ــرعی از والی ش
ــری  ــام رهب ــای مق ــه ه ــه دغدغ ب
توجــه کننــد کــه بــرای آنــان، ایــن 
ــون  ــا قان ــرت ب ــم مغای ــات ه تخلف
اساســی دارد و هــم خــالف شــرعی 
ــر  ــذا حفــر چــاه هــای غی اســت، ل
مجــاز ،برداشــت بــی رویــه آب 
بیــش از ســهمیه هــای تعییــن 
شــده در چــاه هــای مجــاز، ســاخت 
موجــب  کــه  مجلــل  ویالهــای 
منابــع  و  هــا  جنــگل  تخریــب 
ســوی  از  شــوند  مــی  طبیعــی 
اشــخاصی کــه قــدرت مقابلــه و 
ایســتادگی در مقابــل قوانیــن و 
ــت. ــز نیس ــد، جای ــررات را دارن مق

حتــی در جایــگاه دولــت هــا، 
کاری  ندانــم  از  ناشــی  اقدامــات 
ــداث  ــون اح ــی همچ ــای تاریخ ه
و  توســعه  بهانــه  بــه  ســدها 
ــات علمــی  ــدون مطالع پیشــرفت ب
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــت محیط زیس
خشــک شــدن هورهــا، تالبهــا و 
دریاچــه هــا مــی شــود، مجــاز 

نیســت.

از  دیگــری  فــراز  در  ایشــان 
ســخنان خــود، تلویحــا مدیــران 
ــای  ــی ه ــئول گران ــی را مس دولت
ــرا  ــد زی ــداد کردن ــی قلم غیرمنطق
ــده  ــه ش ــر گفت ــای موث راه حــل ه

ــد. ــی برن ــه کار نم را ب

گذر از رخدادهای ماندگار گذر از رخدادهای ماندگار 
کشاورزیکشاورزی
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معرفی مدیر برتر جهادی کشور در حوزه امنیت 
غذایی

  در هفتمیــن همایــش تجلیــل از مدیــران برتــر جهــادی کــه در 
ســالن اجــالس خبــرگان برگــزار شــد، علیرضــا بزرگــی بــه عنــوان 
ــی کشــور انتخــاب  ــت غذای ــادی در بخــش امنی ــر جه ــر برت مدی

شــد.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی، 
تأمیــن امنیــت غذایــی عــالوه بــر نقــش اســتراتژیکی کــه بــرای 
ــره  ــردم گ ــت م ــه معیش ــی دارد و ب ــاج عموم ــن مایحت تأمی
ــتقالل  ــعه و اس ــتغال، توس ــی در اش ــش مهم ــورده اســت نق خ
کشــور دارد؛ رهبــر معظــم انقــالب در ادوار مختلــف بــه موضــوع 
ــل و  ــد داخ ــوان تولی ــر ت ــه ب ــا تکی ــی ب ــت غذای ــن امنی تأمی
عــدم وابســتگی بــه واردات محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه در 

ــد. ــد نمــوده ان کاالهــای اساســی تاکی

و چشــم  انقــالب  دوم  گام  بیانیــه  اصلــی  در محورهــای 
ــوع  ــه موض ــل ب ــورت مفص ــه ص ــور، ب ــی کش ــای اجرای اندازه ه
امنیــت غذایــی پرداختــه و تکالیفــی بــرای دســتگاه های مختلــف 
ــاخت و  ــر س ــع و وزی ــا، مناب ــور م ــت؛ درکش ــده اس ــف ش تعری
فرصت هــای زیــادی بــرای توســعه کشــاورزی وجــود دارد 
و دلیــل اصلــی کمبودهــا و وابســتگی ها بــه واردات ســبک 

ــت. ــور اس ــاد کش ــی اقتص مدیریت

ــرایط  ــژه در ش ــه وی ــادی ب ــرایط اقتص ــود ش ــا راه بهب تنه
تحریــم و کرونــا مدیریــت جهــادی اســت و دلیــل کاســتی های 

ــود  موج

گذر از رخدادهای ماندگار گذر از رخدادهای ماندگار 
کشاورزیکشاورزی
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اگر وزارت بازرگانی داشتیم ...

ــور  ــس جمه ــت: رئی ــس گف ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
چنیــن  بــا  داشــتیم  بازرگانــی  وزارت  اگــر  می گویــد 
ــه  ــن مواج ــر روغ ــی نظی ــوزه کاال اساس ــکالتی در ح مش
ــه  ــا ب ــار ج ــان اختی ــه وزرای ایش ــی ک ــدیم در حال نمی ش

ــدارد. ــم ن ــودش را ه ــی خ ــردن صندل ــا ک ج

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از خانــه ملت؛ ســیدناصر 
موســوی الرگانــی، بــا انتقــاد از شــانه خالــی کــردن 
ــس از گذشــت  ــرش مشــکالت کشــور پ مســئوالن در پذی
ــی از اظهــار  ــت: برخ ــت، گف ــر دول ــال نیــم از عم 7 س
نظرهــا بســیار عجیــب بــوده چــرا کــه بیــش 5 مــاه اســت 
ــا مشــکل کمبــود روغــن و برخــی از اجنــاس و افزایــش  ب
لحظــه ای قیمت هــا مواجــه هســتیم. ایــن در حالــی اســت 
کــه الیحــه بودجــه 1400 در آذر مــاه بــه مجلــس آمــده و 
دی مــاه در کمیســیون تلفیــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

اســت.

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس تصریــح کــرد: درد مــردم 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــت بلک ــه نیس ــک وزارت خان تفکی
دعــوت رئیــس جمهــور سرمایه هایشــان را بــه بــورس 
ــای  ــرد، آق ــی ک ــت پشــتیبان را خال ــد و ســپس دول آوردن
روحانــی صراحتــاً بــه مــردم گفــت طــال و ارز جای ســرمایه 
گــذاری نبــوده بلکــه بــورس محــل ســرمایه گــذاری اســت. 
ــک  ــس بان ــاد و رئی ــر اقتص ــه وزی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــه را از  ــری بودج ــه کس ــد ک ــوان می کنن ــز عن ــزی نی مرک
ــا  ــای آنه ــه ه ــه مصاحب ــم ک ــران کردی ــرمایه جب ــازار س ب
غیــر قابــل کتمــان اســت. دولــت بــا نابــودی بــازار ســرمایه 
ــن  ــر ای ــه دیگ ــرد ک ــاد ک ــردم ایج ــرای م ــادی ب بی اعتم

ــی کمــر راســت نخواهــد کــرد. ــچ زمان ــازار هی ب

دولت هنوز در خصوص ارز ٤200 تومانی 
گزارشی ارائه نکرده است

ــورای  ــس ش ــی در مجل ــت مل ــیون امنی ــو کمیس  عض
ــت  ــا سرنوش ــه ب ــون در رابط ــت تاکن ــت: دول ــالمی گف اس

ــتجو  ــور جس ــاد کش ــای اداره اقتص ــد در مدل ه را بای
کــرد؛ بــا نــگاه بــه گذشــته مشــخص می شــود هرجــا بــا 
روحیــه و فرهنــگ مدیریــت جهــادی عمــل شــده، موفــق 
بــوده ایــم کــه نمونــه آن در 8 ســال دفــاع مقــدس قابــل 

مشــاهده اســت.

ــت در کشــور  ــی و وجــود امنی ــع دفاع ــی صنای بالندگ
نیــز بــه دلیــل همیــن روحیــه اســت و حتــی در 
ــادی  ــه جه ــا روحی ــا ب ــز هرج ــادی نی ــای اقتص بخش ه

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــی ب ــج خوب ــده نتای ــل ش عم

نخریدن میوه راهکار کاهش قیمت نیست

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا انتقــاد از ادعــای 
ــت دانســت و  ــو دول ــه جل ــرار رو ب ــی آن را ف ــر ربیع اخی
ــازار ایجــاد کــرده باعــث  ــت در ب گفــت: رانتــی کــه دول
شــده علیرغــم تخصیــص ارز ترجیحــی، کاالهــای اساســی 

بــا قیمــت مناســب بــه دســت مــردم نرســد.

ــت؛  ــه مل ــل از خان ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
مجتبــی رضاخــواه  بــا انتقــاد از ادعــای اخیــر ســخنگوی 
ــل  ــه دلی ــن ب ــای روغ ــر تشــکیل صف ه ــی ب ــت مبن دول
ــی از  ــارات فرافکن ــن اظه ــت: ای ــس، گف ــازی مجل فضاس
ســوی ربیعــی اســت چــرا کــه دولــت نتوانســته کاالهــای 
اساســی را بــا قیمــت مناســب بــه دســت مــردم برســاند.

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: وقتــی 
دولــت ادعــا مــی کنــد بــرای کاالهــای اساســی ارز 
ــا  ــن کااله ــم ای ــار داری ــاص داده، انتظ ــی اختص ترجیح
ــردم برســد  ــه دســت م ــن ب ــا قیمــت مناســبت و پایی ب
لــذا شــوک ایجــاد شــده در بــازار ناشــی از احتــکار اســت 
ــی کفایتــی و  ــرده و ناشــی از ب ــاال ب کــه قیمــت هــا را ب

ــت اســت. ــدی دول ناکارآم

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه دولــت تــالش دارد 
ــد  ــان کن ــود پنه ــای خ ــت ادعاه ــدی اش را پش ناکارآم
کــه از عمــوم مــردم پذیرفتنــی نیســت، عنــوان کــرد: در 
ــراد  ــه برخــی اف ــازار ب ــم اگــر ارزی در ب مجلــس معتقدی
ــا  اختصــاص داده مــی شــود بایــد کاالهــای اساســی را ب
ــاق  ــن اتف ــر ای ــردم برســانند و اگ ــه م قیمــت مناســب ب
نمــی افتــد ناشــی از رانتــی اســت کــه دولــت در ایجــاد 
آن دســت دارد و باعــث نارضایتــی مــردم از گرانــی کاالها 

شــده اســت.
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ــه  ــا گزارشــی ارائ ــرد آنه ــه ک ارزهــای 4200 و چگونگــی هزین
ــس در  ــد مباحــث مجل ــا می کن ــون ادع ــه اکن ــرده اســت ک نک
خصــوص ارز 4200 تومانــی بــر روی کاالهــای اساســی اثرگــذار 

ــوده اســت.  ب

ــود  ــت؛ محم ــه مل ــل از خان ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
احمــدی بیغــش بــا انتقــاد از شــانه خالــی کــردن مســئوالن در 
پذیــرش مشــکالت کشــور، گفــت: متاســفانه آقــای ربیعــی علــی 
رغــم اینکــه شــعار منصــف بــودن می دهنــد در صحبت هایشــان 
ــردم  ــع م ــه مناف ــت نکــرده و بیشــتر از آنکــه ب انصــاف را رعای

ــگاه می کنــد. ــه منافــع جناحــی ن توجــه کنــد، ب

ــه  ــالمی اضاف ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
کــرد: دولــت علــت کمبــود روغــن را مباحــث مربــوط بــه حــذف 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد ای ــرح می کن ــی مط ارز 4200تومان
فلســفه ارز دولتــی بــه واردات کاالهــای اساســی مربــوط شــده 
ــدان  ــوازم آرایشــی، خــالل دن ــرای واردات ل ــتفاده از آن ب و اس
و ســایر اقــالم غیــر ضــروری صحیــح نیســت. از طرفــی دولــت 
ــی  ــای 4200 و چگونگ ــت ارزه ــا سرنوش ــه ب ــون در رابط تاکن
هزینــه کــرد آنهــا گزارشــی ارائــه نکــرده اســت کــه اکنــون ادعــا 
ــر  ــی ب ــس در خصــوص ارز 4200 تومان ــد مباحــث مجل می کن

ــوده اســت.  روی کاالهــای اساســی اثــر گــذار ب

ــر  ــرد: اگ ــان ک ــس خاطرنش ــازند در مجل ــردم ش ــده م نماین
مجلــس در بررســی الیحــه بودجــه وســواس بــه خــرج نمــی داد، 
ــود می کــرد. هــم اکنــون هــم الیحــه  ــت همــه چیــز را ناب دول
ــار ســنگینی داشــته و از دســت مجلــس  دولــت بــرای مــردم ب

ــد.  ــر نمی آم ــی ب کار چندان

موافقت وزارت اقتصاد با انتصاب ذیحساب در 
سازمان تعاون روستایی استان های کشور

ــز  ــدس پالی ــات، مهن ــل از پ ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
گیــر معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان مرکــزی 
ــی  ــوه اله ــول وق ــه ح ــرد: ب ــالم ک ــران اع ــتایی ای ــاون روس تع
وپیــرو تالشــهای صــورت گرفتــه حــوزه معاونــت توســعه منابــع 
ــران کل اقتصــاد  ــا مدی ســازمان و رایزنیهــای صــورت گرفتــه ب
و دارایــی اســتانها، روز گذشــته وزارت اقتصــاد بــا انتصــاب 
ذیحســاب در اســتانها موافقــت نمــوده وایــن امــر بســیار مهــم 
ــرای رشــد وتوســعه اســتانها زمینــه اختصــاص بودجــه هــای  ب
تملــک ودارایــی در اســتانها بصــورت مســتقل بــرای زیــر 
ــد  ــم خواه ــازمان را فراه ــای س ــا فعالیته ــط ب ــاختهای مرتب س

ــرد . ک

وی افــزود: بالفاصلــه بعــد از دریافــت موافقــت وزارت اقتصــاد 
بــا ایــن امــر موضــوع از روز گذشــته برای ایجــاد ردیــف اعتباری 

از ســازمان برنامــه وبودجــه پیگیــری شــده و انشــااهلل و بــه 
ــری مدیرعامــل ســازمان کــه در  ــژه پیگی همــت همــه بوی
ــی و  ــیار اساس ــای بس ــته قدمه ــاه گذش ــاه 7 م ــدت کوت م
زیــر بنایــی و مانــدگار بــرای ســازمان برداشــته شــده ایــن 
ــرای  ــر ب ــت وخی ــی مثب ــده و گام ــی ش ــز نهای موضــوع نی
ــتاییان و  ــه روس ــانی آن ب ــات رس ــازمان و خدم ــده س این

کشــاورزان عزیــز برداشــته شــود 

آمار کشتاردام کشتارگاه های کشور در 
بهمن1399

انــواع دام هــای   وزن گوشــت قرمــز عرضــه شــده 
مــاه  در  کشــور  رســمی  کشــتارگاه های  در  ذبح شــده 
ــن گــزارش شــده اســت. بهمــن 1399 جمعــاً 42 هــزار ت

ــران؛  ــار ای ــل از مرکزآم ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــن طــرح، وزن گوشــت قرمــز عرضــه  ــج ای ــر اســاس نتای ب
ــواع دام هــای ذبح شــده در کشــتارگاه های رســمی  شــده ان
کشــور در مــاه بهمــن 1399 جمعــاً 42 هــزار تــن گــزارش 
ــایر  ــش از س ــاله بی ــت گاو و گوس ــهم گوش ــه س ــده، ک ش

ــوده اســت. ــواع دام ب ان

بــر اســاس نتایــج ایــن آمارگیــری، گوشــت گاو و گوســاله 
بــا 24.1 هــزار تــن، 57.3 درصــد از کل وزن گوشــت قرمــز 
ــت  ــت. گوش ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــده را ب عرضه ش
ــا 2.5  ــه ب ــز و بزغال ــن، ب ــا 14.5 هــزار ت ــره ب گوســفند و ب
هــزار تــن، و ســایر انــواع دام بــا 918 تــن، به ترتیــب 34.5 
ــز  درصــد، 6 درصــد و 2.2 درصــد از کل وزن گوشــت قرم

عرضــه شــده را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

کشــور  رســمی  کشــتارگاه های  عملکــرد  مقایســه 
ســال 1398  مشــابه  مــاه  بــا  مــاه 1399  بهمــن  در 
نشــان دهنده افزایــش 43 درصــدی مقــدار عرضــه گوشــت 
قرمــز در کشــتارگاه های رســمی کشــور اســت. مقــدار 
ــاه مشــابه  ــه م عرضــه گوشــت در بهمــن 1399 نســبت ب
ســال 1398 بــرای گوســفند و بــره 33 درصــد، بــرای بــز و 
بزغالــه 25 درصــد، بــرای گاو و گوســاله 54 درصــد و بــرای 
گاومیــش و بچه گاومیــش 92 درصــد افزایــش، و بــرای 

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه ــتر 9 درص ــتر و بچه ش ش

همچنیــن نتایــج حاصــل از ایــن طــرح آمارگیــری 
نشــان می دهــد کــه مقــدار عرضــه گوشــت قرمــز در 
مــاه 1399  بهمــن  کشــتارگاه های رســمی کشــور در 
ــد  ــدود 4 درص ــال در ح ــن س ــاه همی ــه دی م ــبت ب نس

ــت. ــته اس ــش داش افزای
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تحلیلی بر یک آمار رسمی ؛ تردید وارد نیست

  افزایــش 43 درصــدی انــواع دام ســبک و ســنگین زنــده در 
کشــتارگاه هــای داخلــی بــه معنــی افزایــش مصــرف نیســت

 کاج پرس:

 بــا انتشــار خبری با عنــوان » آمار کشــتار دام کشــتارگاههای 
ــر  ــاه ب کشــور در بهمــن 99«  در روز پنجشــنبه 21 اســفند م
https:// ــک ــا لین ــه ب ــران ک ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــاس گ اس

b2n.ir/g79123  قابــل دســترس اســت چنــد نفــر از صاحــب 
ــه  ــدام ب ــر ک ــرس ه ــدگان کاج پ ــادی و خوانن ــران اقتص نظ
شــکلی پیــام داده و خواســتار تدقیــق در ایــن آمــار شــدند یــا 

ــد. در مــواردی صحــت آمــار را مــورد تردیــد قــرار دادن

ــن  ــتار دام بهم ــزان کش ــه می ــه ای ک ــار مقایس ــن آم در ای
99 را بــا مــاه مشــابه 98 مقایســه کــرده اســت از افزایــش 43 
درصــدی میــزان عرضــه گوشــت قرمــز و کشــتار در کشــتارگاه 
ــران  ــب نظ ــن صاح ــت ؛ ای ــده اس ــر داده ش ــمی خب ــای رس ه
اظهــار کردنــد در شــرایط کاهــش شــدید قــدرت خریــد مــردم 
، موضــوع کرونــا و افزایــش شــدید قیمــت گوشــت نســبت بــه 
ســال 98 »چگونــه میــزان کشــتار دام بــرای گوســفند و بــره 33 
درصــد، بــز و بزغالــه 25%، گاو و گوســاله 54 و گاو و گاومیــش 
ــم  ــه رغ ــت ب ــد گف ــت« بای ــته اس ــش داش ــد افزای 92 درص
ــزان در مــورد کاهــش میــزان مصــرف،  نظــر صحیــح ایــن عزی
ــای  ــاه ه ــه ســال گذشــته از م ــرار اســت ک ــن ق موضــوع از ای
ابتــدای ســال 98 حجــم عظیــم گوشــت وارداتــی داشــتیم کــه 
مســتقیم بــه ســردخانه مــی رفــت یــا وارد بــازار مــی شــود ولــی 
امســال مــا بــا ایــن پدیــده روبــه رو نبودیــم لــذا میــزان کشــتار 
ــه کشــتارگاه  ــده داخلــی روان ــواع دام ســبک و ســنگین زن از ان
شــده اند کــه ایــن افزایــش کشــتار بــه معنــی افزایــش مصــرف 

گوشــت قرمــز نیســت.

مرغ کیلویی ٦0 هزار تومان، بازار مناسبی برای 
قاچاقچیان فراهم کرده است

ــب  ــنبه ش ــه ش ــش س ــاس تاب ــرس، عب ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــان غرب ــازار آذربایج ــم ب ــه تنظی در جلس
ــرای  ــبی ب ــازار مناس ــرغ ب ــان م ــزار توم ــی 60 ه ــازار کیلوی ب

قاچاقچیــان فراهــم کــرده اســت، افــزود: بایــد بــه شــدت بــا 
ــرای  ــی ب ــا ارز دولت ــه م ــرا ک ــود چ ــورد ش ــراد برخ ــن اف ای
تأمیــن نهاده هــا و نیــاز مــردم کشــور نــه مــردم کشــورهای 

ــم. ــن می کنی ــایه تأمی همس

ــارت  ــع تج ــامانه جام ــک س ــا کم ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــا مراکــز توزیــع و  پروســه توزیــع مــرغ از درب کشــتارگاه ت
فــروش از ایــن بــه بعــد رصــد خواهــد شــد تــا از تخلف هــای 
ــت  ــه داد: عل ــری شــود، ادام ــرغ جلوگی ــروش م ــی ف احتمال
کمبــود مــرغ در بــازار توجــه نکــردن وزارت جهاد کشــاورزی 
بــه مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار کشــور در دی و بهمــن مــاه 

امســال اســت.

تابــش بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش قابــل توجهــی از تولیــد 
ــه  ــتارگاه ب ــتارگاه و از کش ــه کش ــا ب ــیر مرغداری ه در مس
ــری از  ــرای جلوگی ــرد: ب ــه ک ــود، اضاف ــد می ش ــازار ناپدی ب
ایــن اتفــاق از ایــن بــه بعــد تمامــی عوامــل چرخــه تولیــد و 
توزیــع موظــف هســتند اطالعــات خــود را در ســامانه جامــع 

ــد. تجــارت ثبــت و صورتجلســه و امضــا را حــذف کنن

ــاز کشــور  ــه نی ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
ــر  ــا در نظ ــت و ب ــزی هس ــه ری ــه جوج ــون قطع 110 میلی
گرفتــن ذخیــره اســتراتژیک ســتاد تنظیــم بــازار 130 
ــاق  ــه اتف ــا آنچ ــرد ام ــوب ک ــزی را مص ــه ری ــون قطع میلی

ــود. ــزی ب ــه ری ــه جوج ــون قطع ــاد 90 میلی افت

عرضه آبزیان با تخفیف 20 تا 25 درصدی تا 
هفته سوم فروردین

ــزی  ــوالت آب ــه محص ــت: عرض ــئول گف ــام مس ــک مق  ی
بســته بنــدی و فــرآوری شــده بــا 20 تــا 25 درصــد تخفیــف 
بــرای بازارعیــد از 9 اســفند آغــاز و تــا هفتــه ســوم فروردیــن 

ســال 1400 ادامــه دارد.

ــه گــزارش کاج پــرس، مدیــرکل دفتــر بهبــود کیفیــت،  ب
فــرآوری و توســعه بــازار آبزیــان ســازمان شــیالت ایــران بــا 
اعــالم ایــن مطلــب گفــت: امســال همچنیــن عرضــه کنســرو 
ــرف  ــرای مص ــد ب ــا 15 درص ــای 12 ت ــا تخفیف ه ــی ب ماه

مــردم پیــش بینــی شــده اســت.

عیســی گلشــاهی بــا بیــان ایــن کــه کنســرو ماهــی قــزل 
آال نیــز جــزو محصــوالت دارای تخفیــف اســت، افــزود: ایــن 
محصــوالت در تمــام فروشــگاه های زنجیــره ای همچــون 
رفــاه، ســپه، افــق کــوروش و شــهروند بــا تخفیــف در 

ــرد. ــرار می گی ــردم ق ــترس م دس

ــی  ــن، امســال محصوالت ــر ای ــالوه ب ــار داشــت: ع وی اظه
ــای  ــته بندی ه ــه در بس ــس ک ــی ب ــی س ــه ماه ــد فیل مانن
ــرای  ــد، ب ــه می ش ــدگاری عرض ــش مان ــرای افزای ــاص ب خ
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ــای  ــته بندی ه ــتر آن، در بس ــتفاده بیش ــت و اس ــل قیم تعدی
متنوعــی در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار می گیــرد، زیــرا در 
ــزی کمتــر  ــوروز محصــوالت آب ــام ن ــی ســال و ای روزهــای پایان

در فریــزر می ماننــد.

ــازار  ــعه ب ــرآوری و توس ــت، ف ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی
ــه نزدیــک  ــا توجــه ب ــران گفــت: ب ــان ســازمان شــیالت ای آبزی
ــی ســال و افزایــش تقاضــا و مصــرف  ــه روزهــای پایان شــدن ب
ــا قیمــت  ــی ب ــن محصــوالت پروتئین ــن ای ــرای تأمی ــان، ب آبزی
مناســب، برنامــه ریــزی هــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت.

وی اضــاف کــرد: امســال بــرای جلوگیــری از تراکــم در مراکــز 
خریــد و حفــظ فاصلــه گــذاری هــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا، از 
ــر عرضــه  ــم یــک هفتــه زودت تولیدکننــدگان درخواســت کردی
ــاز  ــازار آغ ــوروزی در ب ــای ن ــا تخفیف ه ــود را ب ــوالت خ محص

کننــد و ایــن عرضــه تــا هفتــه ســوم ادامــه خواهــد داشــت.

ــته،  ــال های گذش ــه در س ــرد ک ــان ک ــر نش ــاهی خاط گلش
عرضــه آبزیــان بــا تخفیف هــای نــوروزی از 15 اســفند شــروع و 

تــا هفتــه دوم فروردیــن ادامــه داشــت.

لحاظ خط اعتباری ویژه برای تقویت دامپروری 
استان کردستان

 عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا بیــان اینکــه امــکان 
ــن  ــت ای ــان از ظرفی ــتان نش ــتان کردس ــه در اس ــد علوف تولی
اســتان در تولیــد 40 هــزار تــن گوشــت قرمــز در ســال بــرای 
کشــور دارد، گفــت: عــدم دریافــت تســهیالت، مشــکل عمــده 
ــط  ــل خ ــن دلی ــه همی ــت ب ــروری اس ــوزه دامپ ــاالن در ح فع
ــر  ــفر در نظ ــان س ــم در پای ــن مه ــرای ای ــژه ای ب ــاری وی اعتب

ــت. ــم گرف خواهی

ــه  ــرس ؛ ســید جــواد ســاداتی نژاد  کــه ب ــه گــزارش کاج پ ب
همــراه رئیــس مجلــس بــه اســتان کردســتان ســفر کــرده اســت 
در تشــریح دســتاوردهای میدانــی و نظارتــی ایــن ســفر در روز 
ــت  ــا از 9 دش ــه بازدیده ــروز در ادام ــر ام ــت: عص ــت، گف نخس
ــروه، دهــگالن،  ــه ق اســتان کردســتان شــامل 3 دشــت ممنوع
چاردلــی و پــروژه آب بنــدان پخــش ســیالب و آبخیــزداری قــروه 
ــالن  ــب، بی ــون مترمکع ــدود 700 میلی ــه ح ــم ک ــد کردی بازدی
ــای  ــت فعالیت ه ــذا الزم اس ــد ل ــود دارن ــازن خ ــی در مخ منف
ــام  ــت انج ــه دش ــن س ــی در ای ــه مصنوع ــزداری و تغذی آبخی
گیــرد البتــه بــرای رفــع ایــن مشــکل، بایــد تقویــت اعتبــارات 
ــرار  ــت ق ــه در ســال 1400 در اولوی ــن منطق ــزداری در ای آبخی

گیــرد.

رفع مشکل تامین نهاده های دامی عشایر 
از طریق صادرات 

 عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان خراســان جنوبی 
ــع مشــکل تامیــن نهاده هــای دامــی  در مجلــس، رف
ــادرات  ــق ص ــور را از طری ــایر کش ــاز عش ــورد نی م
بخشــی از محصــوالت ایــن قشــر امکانپذیــر دانســت.

ــحاقی، در  ــلمان اس ــرس؛ س ــزارش کاج پ ــه گ  ب
تشــریح جزییــات نشســت خــود بــا رییــس ســازمان 

امــور عشــایری کشــور، گفــت: در ایــن نشســت بــه 
بررســی مشــکل تامیــن نهاده هــای دامــی پرداختیــم 
کــه نــه تنهــا عشــایر حــوزه انتخابیــه ام بلکــه عشــایر 

کل کشــور بــا آن مواجــه هســتند.

دولــت بایــد مجــوز صــادرات گوشــت دام و مــرغ را 
بــه عشــایر بدهــد

نماینــده مــردم قاینــات و زیرکــوه در مجلــس 
شــورای اســالمی، ادامــه داد: رییــس ســازمان امــور 
عشــایری کشــور دســتوری بــرای رفــع ایــن مشــکل 
داد، امــا ایــن گونــه اقدامــات همچــون ُمســکن 
عمــل می کنــد. بنابرایــن رفــع ایــن مشــکل در 
گــروی نشســت تمــام مســئوالن مربوطــه در ســطح 
کالن اســت کــه بــرای رفــع دائمــی مشــکل تامیــن 
ــی  ــل قبول ــه قاب ــک نتیج ــه ی ــی ب ــای دام نهاده ه

ــند. برس

ــادآور  ــم، ی ــس در دوره یازده ــده مجل ــن نماین ای
شــد: هم اکنــون روش هــای مختلفــی را می تــوان 
ــکار گرفــت، کمــا اینکــه  ــرای رفــع ایــن مشــکل ب ب
بنــده در نشســت بــا رییــس ســازمان امــور عشــایری 
از طریــق صــادرات  نیــز پیشــنهاد دادم  کشــور 
ــوان بخشــی از هزینه هــای  ــرغ می ت گوشــت دام و م

ــرد. ــن ک ــی را تامی ــای دام ــن نهاده ه تامی
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59 مرکز خرید محصوالت کشاورزی در 36
راستای تأمین امنیت غذایی

ــش  ــاری من ــدس انص ــرس، مهن ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــا و  ــاخت ه ــعه زیرس ــز و توس ــر تجهی ــرکل دفت مدی
ــتایی  ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــذاری س ــرمایه گ س
ایــران ، بــه تشــریح ظرفیــت هــا، اقدامــات انجــام شــده 
و برنامــه هــای آینــده ایــن دفتــر در حــوزه زیرســاخت 

ــا پرداخــت . ه

ــف  ــدود وظای ــه ح ــاره ب ــن اش ــش ضم ــاری من انص
ایــن دفتــر در راســتای برنامــه ریــزی و مدیریــت انــواع 
ســرمایه گــذاری زیرســاخت هــای مرتبــط بــا محصوالت 
ــز  ــر مراک ــتمل ب ــرف مش ــا مص ــد ت ــاورزی از تولی کش
ــع  ــای صنای ــره ســازی، واحده ــد، تاسیســات ذخی خری
ــه هــای صادراتــی  تبدیلــی و تکمیلــی، باراندازهــا، پایان
ــندگی  ــوختی و فروش ــواد س ــه م ــای عرض ــگاه ه ، جای
ــال  ــت: در ح ــه، گف ــز عرض ــی و مراک ــواد نفت ــای م ه
حاضــر بیــش از 3380 دســتگاه انــواع تاسیســات ذخیره 
ســازی محصــوالت کشــاورزی اعــم از ســاده و مکانیــزه 
ــغول  ــن مش ــون ت ــه 3/3 میلی ــک ب ــت نزدی ــه ظرفی ب
خدمــت رســانی بــه قشــر مولــد محصــوالت کشــاورزی 
در ســطح شــبکه بــزرگ تعــاون روســتایی مــی باشــد و 
ــد در بیــش  در راســتای اســتاندارد ســازی مراکــز خری
از 1090 مرکــز، خریــد و نصــب 462 دســتگاه باســکول 
دیجیتالــی 60 تنــی ، اجــرای 135800متــر طــول 
دیوارکشــی و حــدود 1625000 مترمربــع محوطــه 
بتنــی و آســفالتی و در خصــوص تکمیــل  ســازی 
ــش از  ــره ارزش محصــوالت کشــاورزی، ایجــاد بی زنجی
ــی و 203  ــی و تکمیل ــع تبدیل ــواع صنای ــد ان 280 واح
ــه کــه در ایــن زمینــه در  ــه تعــداد 2271 غرف مرکــز ب

ــر داد. ــی باشــند خب ــت م حــال فعالی

پیشنهاد تشکیل سازمان جهانی زعفران به 
)osec( نام

 یــک صادرکننــده زعفــران بــا بیــان اینکــه صــادرات 
ــون دالر ارزآوری  ــاله 450 میلی ــر س ــران کشــور ه زعف
بــرای  ســازمانی  داده ایــم  پیشــنهاد  گفــت:  دارد، 

ــود. ــکیل ش ــادرات تش ــده ص ــورهای صادرکنن کش

ــوی  ــان مصطف ــید احس ــرس؛ س ــزارش کاج پ ــه گ  ب
ــبیه  ــازمانی ش ــه س ــنهادی داده ام ک ــن پیش ــت: م گف
اوپــک بایــد تشــکیل شــود کــه بــرای کشــورهای 
ــم آن  ــد و اس ــران باش ــده زعف ــده و صادرکنن تولیدکنن
ــن  ــد ای ــه بای ــرده ام ک ــنهاد ک ــک )osec( پیش را اوس

ــود. ــکیل ش ــازمان تش س

و  برنــد  بــا  ایــران  زعفــران  آیــا  مــورد  در  وی 
ــه در  ــن ک ــا ای ــود ی ــادر می ش ــی ص ــته بندی ایران بس
بســته های چنــد کیلویــی انجــام می شــود، گفــت: 
نیــم  بســته های  ایرانــی  زعفــران  صــادرات  بــرای 
ــی و دو  ــر نیم گرم ــته های کوچک ت ــز بس ــی و نی کیلوی
گرمــی بــا برنــد و نــام ایرانــی صــادر می شــود. در زمینــه 
ــران  ــادرات زعف ــرای ص ــاری ب ــام تج ــا ن ــازی ی برندس
ــه  ــافارکس safarex ک ــد س ــم برن ــنهاد کرده ای پیش
برگرفتــه از کلمــات زعفــران، مزرعــه و صــادرات اســت 
ــن  ــده در ای ــک صادرکنن ــوان ی ــه عن ــاورز ب ــر کش و ه
ــادرات  ــزوده ص ــود و ارزش اف ــناخته می ش ــف ش تعری

ــود. ــاورز ش ــب کش ــد نصی ــران بای زعف

ــان  ــور جه ــه 64 کش ــی ب ــران ایران ــه داد: زعف وی ادام
ــن  ــی 280 ت صــادر می شــود، حجــم صــادرات از نظــر وزن
در ســال و از نظــر ارزشــی 450 میلیــون دالر اســت و بــرای 
نــام تجــاری بــرای کشــاورزان ایرانــی در تــالش هســتیم.

مصطفــوی گفــت: اگــر ســازمان اوســک تشــکیل شــود، 
ــارج  ــران خ ــف ای ــی از ک ــران ایران ــت زعف ــد گذاش نخواه
شــود، همــان طــور کــه قبــال زیــره، پســته، فــرش و خاویــار 
ایرانــی از دســت مــا خــارج شــد. ایــن محصــوالت در ایــران 
ــرش  ــه، ف ــام ترکی ــه ن ــره ب ــا االن زی ــدند، ام ــد می ش تولی
ــام  ــه ن ــته ب ــن و پس ــام چی ــه ن ــم ب ــد، ابریش ــام هن ــه ن ب
ــر اوســک تشــکیل  ــا اگ ــناخته شــده اســت، ام ــکا ش آمری
شــود نخواهــد گذاشــت اصالــت ایرانــی طــالی ســرخ یعنــی 
ــه  ــاورزان را ب ــه کش ــون هم ــرود، چ ــت ب ــران از دس زعف
عنــوان صادرکننــده و صاحــب برنــد تبدیــل خواهــد کــرد.

13 دالل و محتکر نهاده  های دامی در پیشگاه 
قانون

  دادســتان عمومــی و انقــالب تهــران از تشــکیل کارگروه 
ــن  ــازار مــرغ توســط ای ــر ب ــرای نظــارت ب ــی ب ــژه نظارت وی

دادســتانی خبــر داد.

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از فــارس،  علــی القاصی 
مهــر دادســتان عمومــی و انقــالب تهــران در جریــان جلســه 
ــروه  ــکیل کارگ ــه از تش ــوه قضائی ــی ق ــورای عال ــر ش اخی
ــن  ــازار مــرغ توســط ای ــر ب ــرای نظــارت ب ــی ب ــژه نظارت وی
دادســتانی خبــر داد و گفــت: بــر اســاس تحقیقــات میدانــی 
ــی  ــای نظارت ــارت نهاد ه ــدم نظ ــی، ع ــای قضای و پرونده ه
ــی  ــا ارز دولت ــه ب ــی ک ــای دام ــا نهاده ه ــده ت ــب ش موج
ــی  ــده واقع ــه دســت مصــرف کنن ــوند ب وارد کشــور می ش
نرســیده و در بازار هــای ســیاه بــا ارقــام نجومــی بــه تولیــد 

کننــدگان عرضــه شــوند.

دادســتان تهــران بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده »اخــالل 
ــا ارز  ــدگان ب ــط واردکنن ــی توس ــای دام ــازار نهاده ه در ب
دولتــی« در ایــن دادســتانی گفــت: در همیــن راســتا 
چنــد شــبکه توزیــع نهاده  هــای دامــی در اســتان های 
خوزســتان، مازنــدران، مرکــزی، قزویــن و تهــران شناســایی 
ــدند  ــتگیر ش ــوص دس ــن خص ــاز در ای و 13 دالل غیرمج
ــدام  ــاورزی اق ــاد کش ــامانه وزارت جه ــارج از س ــه در خ ک
ــاق  ــیاه و قاچ ــازار س ــاد ب ــی، ایج ــکار، گرانفروش ــه احت ب
نهاده هــای دامــی نمــوده و موجــب اخــالل در امــر تولیــد 

ــد. ــم آورده بودن ــردم را فراه ــی م ــاج عموم مایحت

عشایر 100 هزار تن نهاده دامی نیاز دارند

  رئیــس ســازمان امــور عشــایر ایــران گفــت: درخواســت 
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100 هــزار تــن نهــاده دامــی بــرای عشــایر کــرده ایــم و ایــن 
آخریــن محمولــه ای اســت کــه در ســال جــاری بــرای عشــایر 

تامیــن مــی شــود.

ــه نقــل از ســازمان امــور عشــایر  ــه گــزارش کاج پــرس ب ب
ــزار  ــت: درخواســت 100 ه ــازمان گف ــن س ــس ای ــران، رئی ای
ــن  ــن آخری ــم و ای ــرده ای ــرای عشــایر ک ــی ب ــاده دام ــن نه ت
محمولــه ای اســت کــه در ســال جــاری بــرای عشــایر تأمیــن 

می شــود.

شــاهپور عالیــی مقــدم بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد صــادرات 
ــم  ــار تصمی ــم و در انتظ ــایر را داده ای ــد از دام عش 10 درص
ــت دام  ــت: گوش ــار داش ــتیم، اظه ــازار هس ــم ب ــتاد تنظی س
عشــایر بــه خاطــر لذیــذ و کــم چــرب بــودن و کیفیــت بــاال 
ــه خصــوص در کشــورهای همســایه دارد. ــادی ب ــدار زی طرف

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دام عشــایر هیــچ گونــه تداخــل 
ــرای  ــک ســرمایه ژنتیکــی ب ــن ی ــدارد و ای ژنتیکــی وجــود ن
ــن  ــتاندار اولی ــتقبال اس ــا اس ــت: ب ــان داش ــت، بی ــور اس کش
ــان  ــایر در خراس ــم دام عش ــن از پش ــرآوری روغ ــه ف کارخان

ــود. ــدازی می ش ــی راه ان جنوب

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــران ب رئیــس ســازمان امــور عشــایر ای
ــر  ــت: اگ ــد، گف ــداری دارن ــه نگه ــاز ب ــایری نی ــای عش راه ه
اعتبــارات ملــی بــرای راه هــای عشــایری تصویــب شــود 
بســیاری از مشــکالت عشــایر در حــوزه راه برطــرف می شــود.

ــارد تومــان از محــل  وی اظهــار داشــت: ســاالنه 160 میلی
ــد  ــاص می یاب ــایر اختص ــه عش ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــایر  ــور عش ــه ام ــتقیماً ب ــارات مس ــن اعتب ــت ای ــه الزم اس ک

ــرد. ــق گی ــایر تعل ــه عش ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــتان ها ب اس

راهکار مجلس برای کنترل قیمت میوه در ایام 
نوروز 

 رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت مجلــس، گفت:مقــرر شــده اســت بــرای 
کنتــرل قیمــت میــوه در ایــام نــوروز و بعــد از آن، اســتانداران 

ــد. ــاد کنن ــوه را ایج ــتقیم می ــه مس ــای عرض غرفه ه

ــت؛  ــه مل ــل از خان ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــت  ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاداتی نژاد، ب ــیدجواد س س
و کیفیــت میــوه عرضــه شــده در میادیــن میــوه و 
تــره بــار مناســب بــود امــا خــارج از میادیــن قیمت هــا 
متفــاوت اســت، ادامــه داد: شــاید برخــی از افــراد امکان 
و دسترســی خریــد از میادیــن میــوه و تــره بــار ســطح 
ــن  ــرای ای ــا ب ــد قیمت ه ــند، بای ــته باش ــهر را نداش ش

ــز مناســب باشــد. ــردم نی ــته از م دس

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین  ای
بــا تاکیــد بــر اینکــه پــس  از نظــاًٌَرت میدانــی از 
ــا حضــور تمامــی  ــار نشســَتی ب میادیــن میــوه و تــره ب
کشــاورزی  کمیســیون  در  ذی ربــط  دســتگاه های 
ــرای  ــوان کــرد: مقــرر شــده اســت ب تشــکیل شــد، عن
کنتــرل قیمــت میــوه در ایــام نــوروز و بعــد از آن، 
اســتانداران غرفه هــای عرضــه مســتقیم میــوه را ایجــاد 

ــد. کنن

صادرات مرغ ممنوع شد

ــت  ــی اس ــد ماه ــرغ چن ــت م ــه گوش ــی ک  در حال
ــت  ــرل قیم ــازار از کنت ــم ب ــئوالن تنظی ــران و مس گ
ــالغ  ــروز اب ــادرات آن ام ــت ص ــوان هســتند ممنوعی نات

ــد. ش

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از فارس،علــی 
اکبــر شــامانی مدیــرکل دفتــر صــادرات گمــرک ایــران 
ممنوعیــت صــادرات گوشــت مــرغ را بــه کلیــه گمرکات 

اجرایــی کشــور ابــالغ کــرد.

ــرغ از  ــه، صــادرات گوشــت م ــن ابالغی ــر اســاس ای ب
ــوع شــده اســت. ــاه ممن 20 اســفند م

کشــورهای دیگــر بــه ویــژه در شــرایط کرونــا تامیــن 
نیــاز داخــل را در اولویــت قــرار داده انــد رئیــس جمهور 
روســیه دســتور کنتــرل شــدید بــر صــادرات محصــوالت 
غذایــی و کشــاورزی صــادر کــرده و عــوارض صــادرات را 

چنــد برابــر کــرده انــد.

نکتــه بعــدی اینکــه مدیریــت بــر صــادرات و واردات، 
بــرای کنتــرل بــازار و جلوگیــری از گرانــی اســت. 
بخشــنامه هــای ایــن چنینــی کــه پــس از گرانــی صــادر 
مــی شــود زمــان زیــادی نیــاز خواهــد داشــت تــا تاثیــر 

خــود را بــر بــازار بگــذارد.
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38Expensive and people’s livelihood problems 
have a solution; we have mentioned this to the 
officials in several meetings

On the occasion of Arbor Day and Natural Resources Week, the Supreme Leader of the 
Islamic Revolution planted two fruit seedlings.
Mr. Khamenei then called plants and green space an important factor in the life and 

construction of human civilization and referring to the epistemological and religious 
roots of attention to the environment, said: Planting a tree and planting seedlings is one 
of the virtues in the holy sharia Islam emphasizes it.
The Leader of the Islamic Revolution also pointed out the importance of the environ-

ment in the constitution: Environmental activities are religious and revolutionary activi-
ties and should not be viewed as luxurious and decorative.
He called the biodiversity and climate of the country a suitable platform for the acti-

vation of people and youth in the field of environment and lamented the destruction of 
forests, natural resources and aquifers by profiteers, emphasizing: “Environmental de-
struction is a great disaster that wastes the future of human, so the authorities and all the 
people must stand against it.
Referring to incidents such as forest fires or the drying up of lakes and wetlands, Aya-

tollah Khamenei said: “These incidents are preventable and officials who do not perform 
their duties are to blame.”
In another part of his speech, the Supreme Leader of the Islamic Revolution addressed 

the issue of Corona on the eve of the New Year and said: Everyone should follow the 
recommendations.
He stressed: “Whatever the National Coronavirus Headquarters announced must be 

done.” If travel is banned, people will not travel, and I will definitely not travel like last 
year.
Ayatollah Khamenei, referring to the people’s livelihood problems due to the coronavi-

rus, said: “If the corona continues, the livelihood problems will increase, so this disease 
must be eliminated as soon as possible with the cooperation of everyone.”
The Leader of the Islamic Revolution, expressing dissatisfaction with the costs and 

problems of living, added: “This situation has created great sorrow on the eve of Eid.” 
Of course, goods like fruits are abundant, but the prices are so high and the profit of this 
high price does not go to the pockets of the hard-working gardeners, but goes to the prof-
iteers and middlemen, and it harms the people.
Emphasizing that the officials should solve the problem of livelihood and high prices, 

he said: “These problems have all the solutions, and we have repeatedly mentioned these 
points in several meetings and told the officials the solutions that the experts want.”
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Statistics of broiler farms in 1399
According to Kaj Press;
Based on the statistical results of this project, which was done by sampling:
In the summer of 1399, there were 20,520 broiler farms in the country, of which 

16,542 were active poultry and the rest (4068 poultry) were inactive.
In 1398, the weight of live chickens raised in these poultry farms is estimated at 

about 2.3 million tons, which compared to 1396 has increased by about 658 thousand tons (26%).
The total number of employees working in broiler farms in 1398 was 70,910, of which 43,839 

were salaried employees and the rest (27,071) were unpaid employees. Also, 98% of the employees 
of these institutions were men.

Ministry of Jihad Agriculture, Troubles and its general 
management in the past year

The agriculture of country, started this year(Solar year) while the Ministry of Jihad 
for Agriculture, after five months, was still run by a supervisor and had no minister.
The incumbent was due to be nominated for parliament because of his popularity, 

but the unprecedented spread of politics and political factions in a ministry far re-
moved from politics and politics led to another minister being appointed. Khavazi 

had little precedent in senior management but was honest and had just come to power.
The former minister had resigned and a minister needed to be appointed who would not come 

close to corruption detection in the ministry, and the new parliament, which had just begun its 
work, wanted to exert its influence over the next government, especially on the eve of the presi-
dential election. New parliament started this goal from the Ministry of Jihad-e-Agriculture, and 
behind the scenes, in exchange for a vote of confidence in Dr. Khavazi, set his own conditions 
for this new minister.
On the other hand, Khavazi under the influence this instability harmed by the Ministry of 

Industry, Mines, Trade and the Central Bank, and faced a deficit of at least 5 million tons of 
soybean meal and corn and barley for the production of chicken, eggs, red meat and milk.
It can be interpreted that the Ministry of Jihad for Agriculture did not rely on public opinion to 

face its problems and did not pursue any policy to attract the attention of major decision makers.
Finally, now that there are less than a few days left until Eid, neither the poultry farmers are 

satisfied with the price of chicken meat and eggs, nor the people.
In addition to this unstable situation, we witnessed many displacements with frequent dismiss-

als and installations; Uninstalls and installations why not explained to public opinion?
However, to learn the point, it should be said; According to the chart and statistics published 

by “Kaj Press” quoted by the Statistics Center of Iran, the country’s agriculture, 97% of which 
is done by the private sector, was able to achieve economic growth of 5.5% and the highest 
growth rate among other economic sectors.
This is despite the instability in the country’s agricultural administration, and it is due to the 

importance that different parts of the government attach to macroeconomic structure for food 
security, as well as the national and land resources needed for agriculture, ie water, soil and 
labor. cheap that are not imported
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