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مهم ترین بحث های تحلیلی ساختاری مهم ترین بحث های تحلیلی ساختاری 2
                                   برای اعتالی کشاورزی                                   برای اعتالی کشاورزی

ــم.  ــکاس داده ای نوشــته و انع

ــن  ــل دســترس ای آرشــیو قاب
مجلــه مملــو از بحــث هــای 
اســت  ســاختاری  و  اصلــی 
ــد.  ــده ان ــط ش ــت و ضب ــه ثب ک

بســیاری  کــه  حالــی  در 
صاحــب  فرهیختــگان،  از 
آنــان  و  دلســوزان  نظــران، 

مســائل  عمــق  بــه  کــه 
مــی اندیشــند و خــود صاحــب فکرهســتند بــا مــا همدلــی 
ــی  ــه م ــد ک ــوده ان ــم ب ــده ای ه ــا ع ــد، ام ــرده ان ــی ک ــم زبان و ه
خواســته و مــی خواهنــد ســر بــه تــن مــا نباشــد و زیــاده 
ــد!  ــق نیافت ــان از رون ــین آن ــکه مس ــر س ــا مگ ــم ت ــی نکنی گوی

ــاد  ــه در وزارت جه ــه ن ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــفانه ای متاس
ــه در وزات  ــور و ن ــاورزی کش ــی کش ــوان متول ــه عن ــاورزی ب کش
مطبوعــات،  کل  اداره  ویــژه  بــه  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــف  ــا تعری ــانه ه ــی رس ــی و محتوای ــی کیف ــرای بررس ــادی ب نه
رســانه  و  مجــات  ارزیابــی  بــرای  بخشــی  هیــچ  و  نشــده 
ــدارد. ــود ن ــد، وج ــی کنن ــد م ــه تولی ــر و اندیش ــه فک ــی ک های

بــر  و  اســت  شــکلی  و  کّمــی  فقــط  هــا  ارزیابــی  البتــه   
نیســت،  کــه  باشــد  هــم  حمایتــی  اگــر  اســاس،  همیــن 
تشــویق  هــا  آن  بطــن  در  و  اســت  مقــدار  بــی  و  محــدود 
نــدارد. جــای  ســاز  فرهنــگ  هــای  ایــده  بــرای  ترغیبــی  و 

طبیعــا در ایــن شــرایط دشــوار، فقــط مخاطبــان مــا کــه 
تولیدکننــدگان وطــن دوســت و معتقــد بــه بقــای کشــاورزی کشــور 
ــکاران  ــگاران و هم ــه ای خبرن ــدی حرف ــار عاقمن ــتند، در کن هس
مجموعه، امکان ادامه حیات و انتشــار را برای ما فراهم ســاخته اســت. 

مــا در اولیــن شــماره امســال فروردیــن مــاه بــرآن شــدیم کــه از 
میــان مجموعــه مقــاالت، گزارش هــا و تحلیــل رخدادهــا خاصه ای 
از گزیــده هــا را منتشــر کنیــم تــا بــه عنــوان یــک شــماره آرشــیوی، 
دریچــه ای باشــد بــه ســوی ســاختارهای فکــری کشــاورزی کشــور.

 مقاالتــی را بــه صــورت خاصــه در ایــن شــماره انعــکاس 
ــا رخدادهــای  ــق ب ــی خــود و مطاب مــی دهیــم کــه در مقطــع زمان
ــن هســتیم  ــد و مطمئ ــوده ان ــذار ب ــده و تاثیرگ ــن کنن ــم، تعیی مه
ــدگار و  ــی مان ــم و مباحث ــرد دارد. مفاهی ــم کارب ــدگان ه ــرای آین ب
ــاز هــم همــان  ــم کــه ب ــاد کــرده ای ــی انتق ــه موضوعات چــه بســا ب
ــب هــای دیگــر تکــرار مــی شــوند. موضوعــات و اشــتباهات در قال

انصــاری  منصــور                  

ــالی  ــت س ــت و مل ــرای دول ــت، ب ــه گذش ــالی ک س
ــم  ــیل ک ــا س ــود. ب ــا ب ــت فرس ــخت و طاق ــیار س بس
ــابقه در  ــی س ــور ب ــس جمه ــول ریی ــه ق ــابقه و ب س
صــد ســال گذشــته آغــاز و بــه شــیوع ویــروس ویــران 
ــا ختــم شــد کــه هنــوز هــم  ــم گیــر کرون کننــده عال
ادامــه دارد. قصــد تجزیــه و تحلیــل ایــن ســال در ابعاد 
ــم  ــی را نداری ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــف سیاس مختل
زیــرا بحثــی طوالنــی اســت، امــا در چارچــوب وظایــف 
ــای  ــه رخداده ــاورزی، ب ــی کش ــریه تخصص ــک نش ی
ــادات و  ــی ســاختاری، انتق ــای تحلیل مهــم و بحــث ه
ــه و حــل مشــکات  ــرای مقابل ــی ب ــای اجرای راهکاره
انعــکاس  در جهــت اعتــای کشــاورزی کشــور و 
آن در مجلــه صنایــع زیرســاخت هــای کشــاورزی 
)غذایــی، دام و طیــور( دامپــروران ســابق مــی پردازیــم.

ــه  ــن مجل ــد ای فعــاالن بخــش کشــاورزی مــی دانن
ــود را  ــت خ ــال 1378 فعالی ــروران، از س ــام دامپ ــا ن ب
ــداوم،  ــت م ــک طــی 22 ســال فعالی ــرد و این ــاز ک آغ
مســتمر و باوقفــه انتشــار خــود را بــا روش تحلیلــی، 
آخریــن  ترویــج  کنــار  در  انتقــادی  و  توصیفــی 
ــاورزی و  ــد کش ــای تولی ــده در روش ه ــم عم مفاهی
ــر  ــع معتب ــا ترجمــه از مناب ــروری و بســیاری را ب دامپ
اســت.  داده  ادامــه  تاکنــون  دانشــگاهی،  علمــی 

ــه طــی ســالیان متمــادی ســعی داشــته  ــن مجل ای
اســت بــه ســطح قضایــا اکتفــا نکنــد و عمــق مســائل 
فرآیندهــای  ویــژه  بــه  دامپــروری  و  کشــاورزی 
سیاســت  و  بازرگانــی  و  اقتصــاد  کننــده  تعییــن 
گــذاری هــای کلــی در ســطح کشــور و جهــان را 
ــازد. ــکار س ــود آش ــدگان خ ــرای خوانن ــتجو و ب جس

 طبیعــا، افشــا و آشکارســازی حقایــق پشــت پــرده 
سیاســت گــذاری هــا و مقایســه کیفــی پیشــرفت های 
کشــور مــا بــا ســایر کشــورها، بــه خصــوص اشــاره بــه 
ــا و  ــت ه ــل سیاس ــه و تحلی ــا و تجزی ــم کاری ه ندان
ــتر  ــری بس ــاب ناپذی ــور اجتن ــه ط ــه ب ــیرهایی ک مس
تخلــف ها و فســادها بــوده و هســتند، خوشــایند خیلی 
هــا در ایــن زمانــه مملــو از بــی قاعدگــی، بــی منطقی، 
تبعیــض و فســاد نبــوده و نیســت، امــا مجلــه مــا بــرای 
اعتــای کشــاورزی و احقــاق حقــوق کشــاورزان و 
ــن ســرزمین و ایجــاد شــرایط  ــت اســتقال ای در نهای

الزم بــرای امنیــت غذایــی، بــا وجــود هــر دولتــی 

 در سالی که گذشت در سالی که گذشت
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در کشــور مــا، کمتــر مســئول، تصمیــم گیــر یــا تصمیــم ســازی 
بــوده و هســت کــه بــه کشــاورزی، همچــون بخشــی تعییــن کننــده در 
تقویــت اســتقال کشــور یــا پایــه اســتواری و اقتــدار ملــی نــگاه کنــد. 

غالــب مســئوالن، حتــی در ســطح رئیــس جمهــور، وزیــر، نماینــده مجلــس 
ــت  ــب رضای ــرای جل ــزاری ب ــاورزی را اب ــداران، کش ــت م ــا سیاس ــا عمدت و ی
ــای  ــه ه ــه در صحن ــب وجه ــان و کس ــت هایش ــود و دول ــوی خ ــه س ــردم ب م
سیاســی و جلــب رای خواســته انــد نــه یــک فعالیــت اقتصــادی تقویــت کننــده 
ــاورزان. ــرای کش ــرمایه ب ــروت و س ــا ث ــی و ی ــدار مل ــه اقت ــاد کان، پای اقتص

بــرای اغلــب اینــان، همیــن قــدر کــه گوشــت مــرغ، تخــم مــرغ یــا گوشــت 
قرمــز و شــیر و لبنیــات ارزان قیمــت )حــال بــا هــر کیفیتــی( بــه بــازار عرضــه 
ــی،  ــن ارزان ــر ای ــی اگ ــردم اعتراضــی نداشــته باشــند کافیســت، حت ــد و م کنن
ــان  ــب آن ــا از جی ــرور ی ــدار و دامپ ــاورز، مرغ ــدک کش ــود ان ــیه ی س در حاش
بــوده باشــد بــرای آنــان مهــم نیســت، امــا در فراخنــای تاریــخ ایــن ســرزمین، 
جایــگاه کشــاورزان )دهقانــان( و کشــاورزی )فاحــت( ایــن گونــه نبــوده اســت.

اقتصــادی  هــای  فرماســیون  قالــب  در  حتــی   - کشــاورزی 
بــودن  ناعادالنــه  رغــم  بــه   - فئودالیســم  ماننــد  زمــان  آن  متــداول 
اســت. شــده  نگریســته  اســتقال  همــزاد  عنــوان  بــه  مناســباتش، 

اگــر در جامعــه مــدرن امــروزی، کشــاورزی و کشــاورزان را فراتــر از آن 
چــه گفتــه شــد بنگریــم و فرآینــد ایــن مجموعــه در هــم تنیــده را بــه عنــوان 
ــر  ــوان عــاوه ب ــدون شــک  مــی ت ــرای اســتقال تعریــف کنیــم، ب شــاخصی ب
تامیــن کلیــه نیازهــای بــازار مصــرف داخــل بــا قیمــت مناســب و کیفیــت بــاال، 
در بــازار گســترده چنــد صــد میلیونــی کشــورهای اطــراف نیــز حــرف اول را زد. 

قصــد داشــتیم بــه تیتــر و خاصــه موضوعاتــی کــه در همیــن راســتا 
ــن  ــود همی ــی ش ــور م ــی تص ــم، ول ــاره کنی ــم اش ــه بودی ــان پرداخت ــه آن ب
محققــان،  و  دانشــجویان  جســتجوگران،  و  عاقمنــدان  بــرای  مقدمــه، 
ــد،  ــی کن ــت م ــغله کفای ــذاران پرمش ــت گ ــادی و سیاس ــزان اقتص ــه ری برنام
ــش  ــات پی ــه در صفح ــد. گرچ ــی گنج ــرمقاله نم ــک س ــه ی ــرا در حوصل زی
روی ایــن شــماره بــه صــورت خاصــه بخشــی از مقــاالت آمــده اســت. 

1399/01/25                                     
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شوخی رئیس جمهور با محیط زیست و آب مملکت
ــیل در  ــی س ــی و مال ــای جان ــارت ه ــب خس ــوارض و عواق ــنگین از ع ــارهای س ــراب و فش ــی، اضط نگران
روزهــای آغازیــن حادثــه در اســتان هــای درگیــر از جملــه خوزســتان بــود کــه موضــوع مقاومــت یــا عــدم 
مقاومــت ســدهای بــزرگ ایــن اســتان، بــاز کــردن دریچــه هــا و میــزان کــم و زیــاد آب از خروجــی ایــن 
ــای  ــت و نهاده ــۀ دول ــراز اول در عرص ــئوالن ط ــد مس ــب ش ــر موج ــاله دیگ ــا مس ــا و صده ــدها و دهه س
مختلــف، ســخنان و دیــدگاه هایــی بیــان دارنــد کــه شــاید در طــرح آنــان در شــرایط عــادی احتیــاط مــی 

کردنــد و ایــن گونــه آشــکارا و صریــح بیــان نمــی داشــتند. 
فضــای حاصــل از حضــور یــا عــدم حضــور در ایــن حادثــه کمــی بــا تســاهل شــبیه فضاهــای انتخاباتــی 

ریاســت جمهــوری بــود.
بــه هرحــال ایــن حادثــه غــم انگیــز و ویــران کننــده هــم رونــد بــا کاهــش بارندگــی هــا و فروکــش کــردن میــزان آب و 
کاهــش آب خروجــی دریچــه هــا و تــاش وصــف ناپذیــر خــود مــردم در یــک حرکــت کــه نــه بلکــه جنبــش مردمــی و 
همیــاری جمعــی آنــان بــه تدریــج در عرصــه اخبــار و گــزارش هــا و گفتارهــا کــم شــد؛ امــا نبایــد فرامــوش شــود ، یعنــی 
دولــت پولــی بدهــد و بــه مــردم بگویــد خداحافــظ حــاال برویــد خانــه هــای خــود را بازســازی کنیــد یــا از ابتــدا بســازید 

یــا کشــاورزی خــود را احیــاء کنیــد.
گذشــته از ایــن مباحــث و ســرفصل هــا کــه الزامــی اســت رســانه هــا دنبالــه کار را پیگیــری کننــد گفتــاری از ســوی دکتــر 
روحانــی ریاســت جمهــوری در نشســت ســتاد بحــران اســتان لرســتان در هفتــه ســوم فروردیــن مــاه بیــان شــد کــه بیشــتر 

بــه شــوخی مــی مانســت تــا یــک دیــدگاه ســنجیده و همــه جانبــه نگــر!
ــه  ــک برنام ــه پیــش از ایشــان و در ی ــرو ک ــر نی ــای وزی ــزارش ه ــه اســتناد گ ــی و احتمــاال ب ــه راحت ــوری ب رئیــس جمه
تلویزیونــی بیــان داشــته بــود؛ اظهــار داشــت: » ایــن ســیل بــه مــا آموخــت کــه مــا سدســازیها را حتــی اگــر آبــی بــرای 
پشــت آنهــا یعنــی دریاچــه هــای مرتبــط وجــود نداشــته باشــد بایــد در دســتور کار قــرار دهیــم و دنبــال کنیــم« وی در 
عیــن حــال در گفتارهــای دیگــر از مخالفــان سدســازی و اینکــه گفتــه انــد سدســازیهای دو دهــه اخیــر بــه محیــط زیســت 

تمامــی مقــاالت پیــش رو، بــه قلــم مطبوعاتــی دیرآشــنای بخش کشــاورزی، 
منصــور انصــاری نگاشــته شــده، لــذا بــرای جلوگیــری از تکــرار، از درج نــام 

ایشــان در امضــای مقــاالت پرهیــز شــده اســت.
ف. مسعودی
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نباشــد ســخن مــی گویــد!؟
رئیــس جمهــور دارد بــه چــه کســانی کــه از ایــن تغییــر موضــع و 
دیدگاهــش ذینفــع هســتند وعــده وعیــد مــی دهــد. بــه عبارتــی 
ــای  ــه توانســت دیدگاهه ــم چنانک ــد ه ــی توان ــی م ــر روحان دکت
سیاســی و اقتصــادی خــود را در ســال هــای آخــر ریاســت 
ــان  ــه در می ــه البت ــی ک ــل سیاس ــر دلی ــه ه ــوری اش ب جمه
مــردم و متعهدانــش مقبولیــت نــدارد، تغییــر دهــد امــا در مــورد 
ــزداری و  ــه جــای آبخی مســائلی همچــون گســترش سدســازی ب
بکارگیــری ســامانه هــای نویــن آبیــاری کــه همــگان مــی داننــد 
ــدارد، ایــن  ــع پولــی و ارزی ن ــه مناب ــدازه سدســازی نیــاز ب ــه ان ب
بیانــات را ابــراز نفرماینــد زیــرا اصــا کاربــرد ندارنــد، زیــرا دولــت 
ــازمان  ــر س ــود و مدی ــین خ ــخنگوی پیش ــای س ــه ه ــق گفت طب
برنامــه و بودجــه، پــول نــدارد و بــا وضعــی کــه پیــش آمــده بــی 

پــول تــر هــم مــی شــود.
ــا  ــد فع ــد را بای ــی مانن ــه شــوخی م ــه بیشــتر ب ــات ک ــن بیان ای
فرامــوش کــرد و بــرای حفــظ آب کشــور، بســیج ملــی در جهــت 
انجــام پــروژه هــای کوچــک ولــی موثــر آبخیــزداری و آبخوانــداری 
را در دســتور کار قــرار داد کــه بــا فرهنــگ ســازی و ترویــج ملــی 

و محلــی مــی تــوان بخــش قابــل توجهــی از آن را عملــی کــرد.
 

آســیب رســانیده و مــی رســاند، انتقــاد کــرد و بــه صراحــت 
بــه تامیــن اعتبــار و برنامــه احــداث ســدهایی از ایــن دســت 
کــه بــه هنــگام ســیل نجــات بخــش خواهنــد بــود، یــاد کــرد.
دکتــر روحانــی فرامــوش کــرده بــود کــه در گفتــاری پیــش 
ــور در  ــت و کش ــری دول ــل گی ــه غاف ــرای توجی ــن و ب از ای
مقابــل ایــن ســیل گفتــه اســت؛ چنیــن ســیلی طــی یکصــد 
ســال گذشــته تاکنــون و در ایــن ابعــاد و وســعت بــی ســابقه 

بــوده اســت.
ــر  ــه ه ــور را ک ــس جمه ــدگاه رئی ــن دو دی ــم ای ــر بخواهی اگ
ــار  ــد کن ــان شــده ان ــدف و منظــوری خــاص بی ــا ه ــدام ب ک
هــم بگذاریــم بایــد گفــت رئیــس جمهــوری داریــم کــه بــرای 
صــد ســال آینــده و احتمــال جــاری شــدن ســیل هایــی بــا 
ایــن ابعــاد یــا بیــش از ایــن قصــد دارد ســدهایی بســازد کــه 
حتــی اگــر آبــی بــرای پشــت آنهــا نباشــد، از دامنــه خســارات 

جلوگیــری شــود! 
گذشــته از اینکــه ســاخت ســدهای دو دهــه اخیــر از منظــر 
کارشناســان برجســته بــی طــرف کــه از ســاخت ســدها ذینفع 
نبــوده و نیســتند بــه دالیــل مختلــف زیســت محیطــی و دهها 

اســتدالل علمــی متقــن دیگــر؛ زیــان ملــی داشــته انــد.
بــه دلیــل ســادۀ تبخیــر بــاال در کشــور مــا و نســبت پاییــن 
بارندگــی، ســدها کمکــی بــه نگهــداری آب و اســتفاده بهینــه 
از آن نکــرده انــد و بــه واقــع یــک ندانــم کاری تاریخــی بــوده 
اســت کــه بــه مثابــه طشــتک هــای تبخیــر عمــل کــرده انــد 
و بــه بحــران کــم آبــی ســرزمین نیمــه خشــک ایــران دامــن 
ــر  ــد تغیی ــیل بن ــه س ــد ب ــا را از س ــم آنه ــر اس ــد مگ زده ان

دهیــم!
ــته از  ــای گذش ــت ه ــی دول ــا تمام ــی تقریب ــت وقت ــد گف بای
ــورد اصــل اساســی  ــم در م ــم و دوازده ــت یازده ــه دول جمل
آبخیــزداری و آبخوانــداری بــه عنــوان پیــش زمینــه ســاخت 
ســدها غفلــت نابخشــودنی داشــته انــد، چگونه دکتــر روحانی، 
رئیــس جمهــور، بــا کلیــدی در دســت و بــا شــعارهای زیســت 
ــترده از  ــت گس ــه و حمای ــه ارومی ــای دریاچ ــی و احی محیط
ســامانه هــای نویــن آبیــاری و مســائلی از ایــن دســت بــرای 
حمایــت از کشــاورزی پایــدار و امنیــت غذایــی بــه عنــوان یک 
ــات و جمــع آوری آراء گذاشــت  ــه میــدان انتخاب ــا ب اصــل، پ
اینــک از ســاخت ســدهایی حتــی اگــر آبــی بــرای پشــت آنهــا 



 

و  فروردیــن   ،  208-207 شــماره   - گــزارش 
  98 اردیبهشــت 

ــام  ــزداری انج ــر آبخی ــام اگ ــزداری انج ــر آبخی اگ
ــن  ــیل ای ــم ؛ س ــی دادی ــن م ــیل ای ــم ؛ س ــی دادی م
ــت! ــارت نداش ــه خس ــت!هم ــارت نداش ــه خس هم

موضــوع نشســت خبــری مهنــدس اســکندری مدیرعامــل 
ســازمان اقتصــادی کوثــر اســت کــه در ایــن نشســت بــه 
موضــوع آبخیــزداری در شــرایط ســیل ویرانگــر آغــاز بهــار 

98 اشــاره کــرده اســت. 
ــت  ــوزه سیاس ــه در ح ــی ک ــر از مجموعــه موضوعات اگ
گــذاری هــای کان کشــاورزی مطــرح اســت و انتقــادات 
مهنــدس اســکندری نســبت بــه سیاســت هــای جــاری و 
ــه  ــم و ب ــن گــزارش بگذری ــد ای ــی کشــاورزی در لی اجرای
ــده  ــاعت وع ــا راس س ــه دقیق ــان ک ــی ایش ــت شناس وق
ــود  ــی ش ــر م ــی حاض ــه مطبوعات ــده در مصاحب داده ش
ــه  ــخ ب ــان در پاس ــت ایش ــه و دق ــل توج ــه قاب و حوصل
تمامــی ســواالت و همچنیــن حافظــه قــوی بــا ذکــر تاریخ 
تمامــی وقایــع، شــخصیت هــا و اتفاقــات کشــاورزی اشــاره 
ــرای  ــکندری ب ــدس اس ــم مهن ــم بگویی ــم و نخواهی نکنی
ــا  ــان و ی ــام آن ــر ن ــل ذک ــه دلی ــگاران ب ــک خبرن ــک ی ی
اشــاره بــه مطالــب و مقــاالت آنــان حتــی در تاریــخ هــای 
بســیار دور اهیمــت قائــل اســت و اگــر بــر نــوع برخــورد 
ــر  ــر و وزی ــادی کوث ــازمان اقتص ــل س ــتند مدیرعام مس
ــرای هــر بحــث خــود حتمــا  ــت نهــم کــه ب پیشــین دول
ــد  ــی ده ــه م ــی ارائ ــه و بررس ــاوی مطالع ــه ای ح کتابچ
تاکیــد نکنیــم، بایــد در همیــن ابتــدای گــزارش بگوییــم 
ــا دســت پــر و گلــه منــد از آنچــه  مهنــدس اســکندری ب

کــه مــی بایســت بــرای آبخیــزداری انجــام مــی دادیــم و نــداده ایــم 
کــه حــال بــا ســیلی چنیــن ویرانگــر مواجــه شــده ایــم بــه نشســت 
ــود،  ــا خ ــود و ب ــه« ب ــد عیدان ــش »بازدی ــه عنوان ــد ک ــری ای آم خب
ــا پیشــینه  دکتــر فــرود شــریفی متخصصــی در حــوزه آبخیــزداری ب
مســئولیت هایــی در جنــگل هــا و مراتــع را بــه جلســه آورد کــه یــک 
طــرح مطالعاتــی مســتند بــه صــورت نمــودار و تصویــر ارائــه داد تــا 
ثابــت کنــد تمامــی مســیرهایی کــه در آنهــا ســیل اخیــر راه افتــاده 
ــود  ــرد قبــا مطالعــه شــده ب ــر آب ب ــود و شــهرها و روســتاها را زی ب
و اگــر دولــت هــا، چــه در زمــان وزارت خــودش کــه بســیار کوشــید 
تــا آبخیــزداری را برجســته کنــد، چــه دولــت هــای بعــد از خــودش 
ــد  ــی کــردن آن توجــه مــی کردن ــی و اجرای ــن طــرح مطالعات ــه ای ب
ــن  ــه چنی ــر اینک ــاوه ب ــد ع ــی دادن ــاص م ــه الزم را اختص و بودج
فاجعــه ویرانگــری اتفــاق نمــی افتــاد بلکــه ایــن نعمــت بارندگــی یــک 
ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــرای کشــاورزی و کشــور ب ــم ب دســتاورد عظی

 
مهنــدس اســکندری در ایــن نشســت موضوعاتــی را بــا ســرفصل هــای 

زیــر بــه میــان آورده بــود:
ــت  ــا محوری ــورده ب ــاک خ ــده و خ ــی ش ــرح بایگان ــک ط ــای ی احی

ــزداری آبخی
اول آبخیزداری بعد سد سازی

آبخیزداری در دولت دهم کا تعطیل شد
انتقاد شدید از بازار نهاده های گوشت قرمز

تمام سویای وارداتی به دست مرغداران نمی رسد
مخالفت شدید با تفکیک بازرگانی محصوالت کشاورزی 

ضعف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای ماده 16
آمارهای غیرواقعی شیاتی و تولیدات پرورش ماهی در قفس

مرغ الین بابل کنار ناکارآمد است و باید احیا شود
واردات دام های سبک پر بازده در مسیر امنیت غذایی

خاقیت در تولید داخل برای مقابله با تحریم ها
زنجیــره هــای هشــتگانه در تولیــدات دام و طیــور و محصــوالت 
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معامله گندم؛ حکومتی و ناپایدارمعامله گندم؛ حکومتی و ناپایدار
قصــد ایــن نبــود ســر ایــن زخــم کهنــه بــاز شــود، امــا وقتــي حجتــي بعــد از نشســت بــا علــي عســگري 
رئیــس صداوســیما از تدابیــر شــدید و همهجانبــه بــراي کاهــش یــا قطــع قاچــاق گنــدم بــه خــارج از 
مرزهــا ســخن گفــت، موضوعــي کــه چنــد ســال گذشــته برعکــس اتفــاق میافتــاد، الزم آمــد پرداختــي 
دوبــاره بــه ایــن موضــوع داشــته باشــم زیــرا معاملــه گنــدم در نــوع اقتدارگرایانــه و حکومتیــاش اشــکال 
ــا  ــا برعکــس، ب ــه داخــل ی ــرخ دالر، قاچــاق آن از خــارج ب ــا کاهــش ن ــش ی دارد کــه در شــرایط افزای

بگیروببنــد و نظــارت و کنتــرل مواجــه اســت.
ــد  ــه میزن ــردم لطم ــاش م ــه مع ــه ب ــي ک ــر اقدام ــري از ه ــرل، بازرســي و جلوگی گرچــه نظــارت، کنت
ــده  ــاورزان تولیدکنن ــه کش ــر ک ــویه دیگ ــا س ــت ام ــاع اس ــل دف ــادي قاب ــد زی ــا ح ــروري و الزم و ت ض
محــروم و غیــر محــروم در ایــن معاملــه هســتند را بایــد دیــد و ایــن پرســش اساســي مطــرح اســت کــه 
چــرا در مــورد گنــدم و البتــه بســیاري از کاالهــاي دیگــر چنیــن اســت؟ آیــا راه حــل همیــن اســت کــه 
حجتــي میگویــد؟ یعنــي هرگونــه حمــل و نقــل گنــدم در داخــل کشــور مستندســازي و شناســنامهدار 
شــود تــا بحــث قاچــاق بهشــدت کاهــش یابــد؟ معاملــه حکومتــي اقتدارگرایانــه گنــدم چــه میگویــد؟ 
دولــت بــه کشــاورزان میگویــد بــا اعطــاي بخشــي از نهادههــا بــه قیمــت مصــوب دولتــي و بــا احتســاب 
ارز دولتــي ارزان بهاضافــه بــذر خــوب اصاحشــده، زیــر نظــارت کارشناســان مــن بهاضافــه آمــوزش و 
نظارتهــاي مختلــف در مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت، شــما کشــاورزان ملــزم هســتید گنــدم را بــا 
قیمــت ثابــت مثــًا امســال 1700 تومــان بــه مــن بفروشــي تــا بتوانــم نــان مــردم اعــم از جامعــه شــهري 
یــا بعضــاً روســتایي در سراســر کشــور را بــا قیمــت ارزان بــه میــزان کافــي و قابلدســترس بــراي همــه 

عرضــه کنــم تــا بــه رضایــت عمومــي خدشــهاي وارد نشــود.
 ایــن معاملــه گرچــه پیچیــده و چندوجهــي، امــا خیلــي ســاده اســت؛ بــه عبارتــي دولــت بــراي تحقــق 
وعدههــاي خــود وظایفــي دارد کــه انجــام میدهــد و تســهیاتي متمایــز از ســایر کاالهــاي زراعــي بهجــز 
ــل کشــاورزان در چارچــوب وظایــف و تعهــدات  ــل میشــود و در مقاب ــراي کشــاورزان قائ ــم ب چنــد قل

ملــي و اخاقــي در یــک ســرزمین و همچنیــن رعایــت یــک ســود معقــول و متعــارف گنــدم 



ــن  ــر ای ــد، ظاه ــت بدهن ــه دول ــت ب ــا آن قیم ــن ی ــه ای را ب
ــه نظــر  ــه منطقــي ب ــن معامل ــه ای ــه از دو ســوي معادل قضی
ــک  ــیه ی ــاورزان در حاش ــه کش ــا ک ــا آنج ــه ت ــد، البت میرس
ســود منطقــي باشــند، امــا ایــن معاملــه و ایــن معادلــه کــه 
ــه  ــدارد و وج ــداري ن ــت پای ــه اس ــیار مواج ــاي بس ــا اگره ب
ــن  ــه ای ــورت معامل ــت. ص ــف اس ــي آن ضعی ــرعي و عرف ش
اســت: ُشــماي کشــاورز ترجیحــاً گنــدم بــکار، تحــت ایــن یــا 
آن شــرایط محصــول نهایــي را بــه مــن دولــت الزامــاً بــا ایــن 
ــرایطي از  ــر ش ــداري در ه ــق ن ــروش و ح ــت بف ــا آن قیم ی
بــازار آن را بهغیــراز دولــت عرضــه کنــي، حــال اگــر هرکــدام 
از ایــن »اگرهــا« از ســوي دولــت رعایــت نشــود یــا کشــاورز 
ــب  ــه و متناس ــت، عادالن ــه قیم ــد ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ب
ــه میتوانســت  ــد ک ــر کن ــر فک ــا اگ ــورم نیســت ی ــرخ ت ــا ن ب
محصــول دیگــري بــا ســود بیشــتري بــکارد گرچــه تضمیــن 
ــاً  ــود طبع ــر ب ــه ت ــش مقرونبهصرف ــي برای ــي نداشــت ول کاف

گنــدم نمیــکارد.
ــروش  ــه خریدوف ــه و معادل ــن معامل ــر ای ــر اگ ــوي دیگ از س
منطقــي اســت چــه دلیلــي وجــود دارد کــه اینهمــه نظــارت، 
ــن  ــار ای ــاق در کن ــش قاچ ــراي کاه ــد ب ــرل و بگیروببن کنت
معاملــه وجــود داشــته باشــد؟ آیــا میتــوان همــه کشــاورزان 
یــا بخشــي از آنــان را متهــم کــرد کــه بــا قاچاقچیــان گنــدم 
ــاورزي  ــر کش ــر: اگ ــش دیگ ــال پرس ــد؟ ح ــکاري میکنن هم
ــت  ــه دول ــکارد و ب ــدم ب ــد گن ــه ش ــه گفت ــي ک در چارچوب
ــم  ــتقیم ه ــا غیرمس ــتقیم ی ــکاري مس ــچ هم ــد، هی بفروش
ــه  ــدي هزین ــي در جمعبن ــد ول ــته باش ــان نداش ــا قاچاقچی ب
ــده اســت و چــرخ زندگــي  ــه زیاندی ــده متوجــه شــود ک فای
فقیرانهــاش بــا تولیــد و فــروش گنــدم بــه دولــت نمیچرخــد، 
آیــا ایــن معاملــه اقتدارگرایانــه دولــت بــه ســود منافــع ملــي 
اســت و غشــي در آن نیســت؟ اگــر کشــاورز بــه مفهــوم عــام 
پــس از دودوتاچهارتــا بــه ایــن جمعبنــدي رســید کــه 1700 
تومــان قیمــت مناســب و رضایــت بخشــي نیســت و در ســال 
ــا  ــت، آی ــدم نرف ــت گن ــوي کش ــده بهس ــالیان آین ــد و س بع

ــد  ــي بای ــد؟ یعن ــان نمیکنن ــت زی ــت و مل ــدت دول در بلندم
ــاورزان و  ــان کش ــع و زی ــادي و نف ــد اقتص ــوع را از بُع موض
ــا ســایر اقــام ســبد کاالهــاي  نســبت ســود ایــن فعالیــت ب
زراعــي یــا باغــي مقایســه کــرد و موضــوع قیمــت را آنگونــه 
ــر ســر تولیــد گنــدم باکیفیــت  ــت ب متعــادل کــرد کــه رقاب
ــم  ــت بدانی ــال الزم اس ــاق آن. ح ــي از قاچ ــه نگران ــد ن باش

یــک جــاي کار کــه همــان قیمــت باشــد اشــکال دارد.
 یکــي از شــاخصهاي قیمــت در بــازار، قیــاس قیمتــي اســت، 
پــس درس بگیریــم و ســال دیگــر قیمــت گنــدم را بــا 
جهتگیــري بــه ســمت تولیــد بیشــتر و کیفیتــر آن افزایــش 
ــم  ــه میکنی ــه هزین ــال ک ــه امس ــي تجرب ــا ارزیاب ــم و ب دهی
ــز قیمــت را در  ــداي پایی ــدم قاچــاق نشــود از همــان ابت گن
قیــاس و شــاخص جهانــي و بــا احتســاب نــرخ واقعــي دالر که 

ــم. ــراي کشــاورزان در نظــر بگیری ــذار اســت ب تأثیرگ
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مقاله تحلیلی شماره 209، خرداد 98  

حرف محال رئیس جمهور: 

حل یک هفتهای مشکل معیشت مردم با تشکیل وزارت بازرگانیحل یک هفتهای مشکل معیشت مردم با تشکیل وزارت بازرگانی

دریکــي از جلســات اخیــر هیئــت دولــت، موضــوع تشــکیل وزارت بازرگانــي را بــه عنــوان چــاره اصلــي حــل 
مشــکات معیشــتي مــردم مطــرح میکنــد کــه حتــي اگــر تیــم اقتصــادي طرفــدار دولــت، صبــح زود الیحــه 
بــه دســت جلــوي مجلــس بهمثابــه صفهــاي قدیــم شــیر، زنبیــل گذاشــته باشــد تحقــق ایــن گفتــه ایشــان 

محــال اســت!
آقــاي رئیســجمهور علیرغــم نکتهدانــي و ســنجیده گوییــاش، ضمــن اعــام ایــن وعــده ذهنــي بــه مــردم، 
نماینــدگان مجلــس را بــه ســمتي ســوق میدهــد کــه ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک الیحــه قانونــي در 
مجلــس تصویــب کننــد زیــرا طــرح و اولویــت دادن بــه آن طبــق روال مجلــس بــه مدتــي خیلــي بیشــتر از 

ایــن هــا نیــاز دارد، 
ــا کمــک بخشــي از هیئــت  ــه حســب نظــر موافــق رئیــس جمهــور و ب  اگــر فــرض کنیــم ایــن وزارت خان
ــب و  ــکیات مناس ــاد تش ــي، ایج ــکلگیري قانون ــراي ش ــد، ب ــده باش ــایه تشکیلش ــا و در س ــت در خف دول
ــرض  ــه )برف ــازه تأســیس یافت ــه ت ــه وزارتخان ــاد کشــاورزي ب ــزاع از وزارت جه ــزاع در انت دفترودســتک انت
محــال( حداقــل ســه مــاه کیــا و بیــا دارد، چگونــه دکتــر روحانــي میگویــد اگــر وزارتخانــه )شــکل نگرفتــه( 
تشــکیل شــود یــک هفتهــاي مشــکل معیشــت مــردم یــا مثــًا گرانــي کاالهــا و تــورم را حــل خواهــد کــرد؟

ایــن معجــزه از کــدام دســته معجزاتــي اســت کــه دکتــر روحانــي بــه مــردم وعــده میدهــد؟ نــوع و جنس آن 
چیســت؟ از ایــن گذشــته اگــر دکتــر روحانــي میدانــد کــه چگونــه و بــا چــه تشــکیاتي میتوانــد مشــکات 
ــا اشــخاصي در  ــا آن دســتبهگریبان هســتند را توســط شــخص ی ــا شــب ب ــح ت ــه مــردم کــه از صب مبتاب
قالــب یــک وزارتخانــه حــل کنــد، چــرا همیــن افــراد، همیــن تشــکیات، همیــن اندیشــه و همیــن شــیوه 
اجــرا یــا برنامهــاي کــه قــرار اســت در آینــده بــه یــک وزارتخانــه محــول شــود فیالمجلــس و عندالمطالبــه 
کــف دســت مهنــدس حجتــي کــه کنــار دســتش نشســته و از مواهــب قانــون موســوم بــه انتــزاع »قانــون 
انتــزاع وظایــف و اختیــارات بخــش کشــاورزي از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت« نیــز برخــوردار اســت 
ــع  ــون افزایــش بهرهــوري بخــش کشــاورزي و مناب ــاده 16* »قان نمیگــذارد؟ چــرا عــدم اجــراي جــدي م
طبیعــي« را از مهنــدس حجتــي وزیــر جهــاد کشــاورزي مطالبــه نمیکنــد؟ چــرا اگــر ایشــان میتوانســته و 
نکــرده اســت مواخــذه نمیشــود؟ ایــن گفتــه محــال رئیســجمهور تمثیــل حکایــت آنکــس اســت کــه ماســت 
در دریــا میریخــت، گفتنــد بــه چهــکار مشــغولي؟ گفــت دوغ ســازم از بهــر چاشــت یــا اینکــه قاتــق نــان 

کنــم، گفتنــد مگــر میشــود؟ گفــت اگــر شــود چــه میشــود!
ماده 16*  قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعي: 

ــي و  ــم از دولت ــي اع ــي و حقوق ــخاص حقیق ــایر اش ــي و س ــون، وزارت بازرگان ــن قان ــب ای ــخ تصوی از تاری
غیردولتــي قبــل از واردات کاالهــا و یــا محصــوالت بخــش کشــاورزي )اعــم از خــام و یــا فــرآوري شــده( و 
یــا مــواد اولیــة غذایــي موردنیــاز صنایــع غذایــي و تبدیلــي موظفانــد از وزارت جهــاد کشــاورزي مجــوز الزم 
را اخــذ نماینــد. همچنیــن دولــت مکلــف اســت بهمنظــور حمایــت از تولیــدات داخلــي، بــراي واردات کلیــة 
کاالهــا و محصــوالت بخــش کشــاورزي تعرفــه مؤثــر وضــع نمایــد بهگونهــاي کــه نــرخ مبادلــه همــواره بــه 
نفــع تولیدکننــده داخلــي باشــد. تبصــره1ـ واردات نهادههــاي تولیــد بخــش کشــاورزي )از قبیــل بــذر، نهــال، 
کــود و ســم( بــا هماهنگــي و اخــذ مجــوز وزارت جهــاد کشــاورزي از اعمــال تعرفــه مؤثــر مســتثنا میباشــد. 
تبصــره2ـ مســؤولیت انتخــاب ابــزار تعرفهــاي، تعییــن ســهمیه مقــداري، زمــان ورود و مقــدار تعرفــه بــراي 

کاالهــاي کشــاورزي و فرآوردههــاي غذایــي بــا وزارت جهــاد کشــاورزي خواهــد بــود.
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سرمقاله شماره 211-210، تیر و مرداد 98

تعطیلی صنعت مرغداری اگر اتفاق بیفتد  برگشت ناپذیر است!تعطیلی صنعت مرغداری اگر اتفاق بیفتد  برگشت ناپذیر است!
صاحبنظرانــي هســتند کــه میگوینــد صنعــت مرغــداري بــه مثابــه درخــت کهنســالي در خــاک این ســرزمین 
طــي بالــغ بــر 60 ســال ریشــه دوانیــده اســت و بیــد باریکــي نیســت کــه بــا وزش هــر بــادي بلــرزد، شــاخ 

و برگــش بشــکند و ریشــه اش سســت شــود. 
ــد کــه دانــش فنــي در عرصــه ســاخت تجهیــزات و ماشــینهاي مــورد نیــاز واحدهــا و  ــر ایــن باورن ــان ب آن
ــه کــردن بســیاري از داروهــاي مــورد  ــا تولیــد داروهــاي دامپزشــکي و فرمول ــزرگ وکوچــک ی ســالنهاي ب
نیــاز، تکنولــوژي کارخانجــات خــوراک دام در کنــار مدیریــت تغذیــه، مدیریــت فــارم، دانــش نرمافــزاري در 
حــوزه میــزان جوجهریــزي، تولیــد، جیــره نویســیهاي جدیــد و بســیاري دیگــر از اجــزا و حلقــه هــاي فراینــد 
ــن  ــع، همچنی ــن صنای ــیاري از ای ــوژي روز بس ــردخانهاي و تکنول ــتارگاهي، س ــع کش ــد صنای ــد همانن تولی
ــاوت  ــم هــاي متف ــا پراکندگــي بســیار مناســب در اقلی ــي انجــام شــده ب ــم مل حجــم ســرمایهگذاري عظی
تــوام بــا توزیــع مویرگــي نیازمندیهــاي مرغــداران، حتــي توســط واســطهها در دورافتادهتریــن نقــاط کشــور، 

مجموعــه کاملــي از یــک صنعــت قدرتمنــد و پایــدار را بــه وجــود آورده اســت. 
این شاخصها براي دولتها نیز با هر گونه شیوه اداره سیاسي مملکت حائز اهمیت فوقالعاده است.

ــت  ــذاران صنع ــرمایه گ ــت س ــه سرنوش ــبت ب ــوردي نس ــورت م ــه ص ــا ب ــت ه ــت دول ــن اس ــه ممک  گرچ
مرغــداري و یــا مرغدارانــي کــه بــا بحــران ورشکســتگي مواجــه میشــوند الزامــا در مقاطعــي حســاس نباشــند 
ــا  ــت، ســرمایهدار ی ــار رف ــم ورشکســت شــد و کن ــذاري ه ــا ســرمایه گ ــدار ی ــر مرغ ــه اگ ــن باورک ــا ای و ب
مرغــدار دیگــري هســت کــه جایــش را پــر کنــد، لــذا نبایــد نگــران مرغــدار بــود بلکــه بایــد بابــت صنعــت 
مرغــداري بــه عنــوان یــک کلیــت اقتصــادي دغدغــه داشــت و بــا همیــن طــرز تلقــي و نگــرش بــراي تعییــن 
ــي از  ــزاد و یک ــه هم ــداري ک ــت مرغ ــده، صنع ــور ش ــر ط ــد ه ــد و بخواهن ــت کنن ــال حاکمی ــت اعم قیم
پایههــاي اصلــي امنیــت غذایــي اســت را حفــظ و حراســت و از نابودیــش جلوگیــري نماینــد، امــا دیــدگاه 
دیگــري هســت کــه هــر چندبــا پذیــرش کلــي دیــدگاه اول در مــورد حفــظ و حراســت از کلیــت صنعــت 
مرغــداري، معتقــد اســت در وضعیــت کنونــي ایــن دو شــاخص عمــده بــراي بقــا و دوام ایــن صنعــت کافــي 
ــا ایــن  ــاوري در آن نهفتــه اســت. در دیــدگاه اول، دولــت حســب وظیفهــاش و ب نیســت و نوعــي خــوش ب

احتمــال کــه ممکــن اســت تعــدادي هــم از صحنــه خــارج بشــوند اعمــال حاکمیــت قیمــت میکنــد 
ــه  حــال آنکــه صحنــه نبــرد تولیــد گوشــت مــرغ و تخممــرغ تغییــر کــرده اســت؛ ایــن صنعــت متکــي ب

ــاده و ــن نه ــون ت واردات 8 میلی
ــا  ــم ب ــه عظی ــن محمول ــود و ای ــا وارد میش ــوي دریاه ــا از آن س ــه عمدت ــت ک ــي اس ــه  افزودن ــواد اولی م
محدودیتهــاي ارزي و بدتــر از آن نقــل و انتقــال پــول مواجــه اســت، از ســوي دیگــر دولــت فشــار خیلــي 
زیــادي در مقطــع تولیــد و بــراي مهــار قیمــت بــه مرغــدار وارد میســازد امــا قــادر نیســت همیــن میــزان 
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ــرل قیمــت وارد آورد. ــراي کنت ــازار ب ــدد واســطهگري و ب ــه هــاي متع ــي، حلق ــه بازرگان فشــاررا ب
از ســوي دیگــر دولــت اختیــار تصمیــم گیــري واردات نهــاده هــاي مــورد نیــاز حلقــه هــاي پیشــین و پســین 
ــردم و مصــرف  ــت م ــب رضای ــا جل ــه مســئولیتش عمدت ــرده ک ــذار ک ــه دیگــري واگ ــه وزارتخان ــد را ب تولی

کننــدگان اســت و در عمــل و بــه جــد هــم اعتقــادي بــه تولیــد داخــل نــدارد.
ــاز در عرصــه واردات ســهل گوشــت مــرغ و تخممــرغ تبحــر و ممارســت داشــته و  ــه از دیرب  ایــن وزارتخان
حتــي ابایــي از واردات محمولــه هــاي ارزان قیمــت ســرگردان گوشــت مــرغ مرجوعــي از کشــورهاي حاشــیه 

خلیــج فــارس نــدارد.
مجموعــه ایــن شــاخصها در دیــدگاه دوم بــر ایــن اســت کــه بگویــد دوران ســختي بــراي صنعــت مرغــداري 
ــاز  فــرا رســیده اســت، راه صادراتــش بســته و راه واردات گوشــت مــرغ ارزانتــر از تولیــد داخــل همــوار و ب

شــده  اســت. 
ــراي بســیاري از مدافعــان  ــي ب ــد: ایــن نگران ــه مجموعــه ایــن شــاخصها مــي گوی ــا اشــاره ب دیــدگاه دوم ب
دلســوز صنعــت مرغــداري بــه وجــود آمــده اســت کــه در مقطــع یکــي دو ســاله پیــش رو اگــر تحوالتــي 
ــدار،  ــد 60 ســاله پای ــن درخــت تنومن ــا ایجــاد نشــود، چــه بســا ای ــع تحریمه در عرصــه دیپلماســي و رف
ــرا اینبــار مثــل گذشــته موضــوع نوســان چنــد ماهــه  در حــوادث طوفــان ســهمگین ریشــه کــن شــود زی
قیمــت یــا درگیــري یکــي دو اســتان بــا بیمــاري آنفلوآنــزاي طیــور در میــان نیســت، بلکــه تفــوق محمولــه 
ــد و  ــد تولی ــه هــاي متعــدد فراین ــري حلق ــت و آســیب پذی ــه صــورت موق ــرغ ب ــي گوشــت م هــاي واردات

ــا انتهــاي حلقــه اجــداد مطــرح اســت. ــودن ایــن آســیب ت جبرانناپذیــر ب
 پــس صاحبــان صنایــع و ســرمایه گــذاران عمــده و غیــر عمــده تشــکل هــاي مرغــداري، در عیــن توجــه بــه 
دیــدگاه اول و امیــدواري حاصــل از آن کــه اتفــاق جــدي رخ نخواهــد داد -کــه همــگان امیدواریــم اینگونــه 
ــه دیــدگاه دوم نیــز کــه عناصــر جــدي از واقعیــت در خــود دارد هوشــیار باشــند، چــون  باشــد- نســبت ب
مرغــداري، آهــن فروشــي نیســت کــه اگــر تعطیــل کردیــم و جنــس را در انبــار گذاشــتیم، نــه تنهــا زیــان 
نکنیــم بلکــه قیمــت آن همرونــد بــا تــورم افزایــش یابــد، تعطیلــي موقــت صنعــت مرغــداري اگــر همــه گیــر 

و سراســري شــود بازگشــت ناپذیــر اســت!
.... ادامه این مطلب وزین را در شماره شماره بعد پی بگیرید.
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مقاله تحلیلی شماره 210-211، تیر و مرداد 98

خشت کج اقتصاد کشور از اول تا ثریای امروز!
اقتصــادي کــه از روز اول معماریــش بــر خشــتي کــج بنــا نهــاده شــد، اینــک و بــا گذشــت 
ــادي  ــاي اقتص ــت ه ــوارح فعالی ــوج و ج ــام نس ــر تم ــوف ب ــي مخ ــون بختک ــال چ 04 س

ســلطه یافتــه اســت و همچنــان دیــوارش کــج مــي رود.
ــا ســالم و  ــت جــو و رانتخــواه ی ــت بیــش از بخــش خصوصــي ران ــوان گفــت دول اگــر نت
بــي طمــع، عاقمنــد و مشــتاق دســتیابي بــه ارز ارزان قیمــت دولتــي اســت کمتــر از آن 
نیســت، در کنــار ایــن واقعیــت کــه ممکــن اســت گفتــه شــود ارزیابــي ذهنــي، بدبینانــه و 
فقــط یــک اســتنباط اســت، اکنــون پــس از گذشــت 40 ســال تجربــه و اجــرا در عرصــه 
اقتصــاد کشــور بــه واقعیتــي انــکار ناپذیــر تبدیــل شــده اســت کــه دولــت هــم بــه رغــم 
ــد شــده  ــده ارز ارزان قیمــت عاقمن ــن پدی ــه ای ــز ب ــي کــه دارد خــود نی مســئولیت های

اســت.
از همــان ســال هــاي اول پیــروزي انقــاب و جنــگ ناگزیــر، رانتــي درونــي موســوم بــه ارز 
ارزان 7 تومانــي در اقتصــاد کان کشــور زاده شــد کــه اینــک 40 ســاله، بــا نتایــج منفــي 
و بــه یــک بیمــاري تبدیــل شــده کــه تمــام نســوج ، زوایــا و جــوارح فعالیــت هــاي دولتــي 
ــي،  ــاي صنعت ــي نهاده ــت. تمام ــه اس ــاد را فراگرفت ــه اقتص ــي در عرص ــش خصوص و بخ
معدنــي، تولیــدي خدماتــي، تجــاري، بازرگانــي و حتــي فرهنگــي در تمامــي اجــزا و ابعــاد 
خــود پــي جــوي دســت یابــي بــه ارز ارزان قیمــت رانتیــه دولتــي هســتند، بــه عبارتــي 
ایــن مخمصــه اقتصــادي چــون بختــک دامنگیــر تمــام بخــش هــاي اقتصــاد خــرد و کان 

شــده اســت.
نــرخ ایــن ارز در ســال هــاي ابتــداي انقــاب 7 تومــان بــود کــه در بــازار آزاد بــه تدریــج 
ــي  ــه 140 تومــان و بیشــتر رســید. قدیمــي هــا چگونگــي دســت یاب افزایــش یافــت و ب
ــه  ــان را ک ــرخ 7 توم ــا ن ــزار دالري ب ــافرتي 5 ه ــه ارز مس ــازان ب ــام چترب ــه ن ــرادي ب اف
خــود کســب و کار پردرآمــدي شــده بــود بــه یــاد دارنــد. صــدور یــک بلیــط جعلــي حتــي 
ــل  ــاي طوی ــره پاســپورت و صــف ه ــک فق ــتانبول و ی ــه اس ب
ــک هــا و دریافــت 5 هــزار دالر ارز ارزان دولتــي و  ــوي بان جل
فــروش ایــن ارز جلــوي همــان بانــک آنقــدر گســترش یافــت 
ــود و  ــل ش ــا تعدی ــا تقاض ــد ت ــي داده ش ــا تغییرات ــه بعده ک
نهایتــا تحویــل ایــن ارز گرچــه مقــدارش مــداوم کاهــش یافــت 
هنــگام خــروج از کشــور از طریــق چنــد بانــک عامــل امــکان 

پذیــر شــد.
ایــن داســتان غــم انگیــز را آوردم کــه بگویــم حســاب کنیــد 
ــي و  ــا آن واحــد تولیــدي صنعتــي، کشــاورزي، خدمات ــن ی ای
یــا فرهنگــي کــه مــي توانســت بــه رقــم هــاي میلیونــي »دالر 
ارزان قیمــت دولتــي« دسترســي پیــدا کنــد از مــازاد آن کــه 
در تولیــد بــه کار نمــي رفــت بــه چــه ثــروت هــاي افســانه اي 
دســت یافتنــد! مــوارد و مصادیــق ایــن پدیــده شــوم اقتصــادي 
ویــران کننــده پرشــمار اســت کــه خــود مــي توانــد موضــوع 
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ــان نامــه دانشــگاهي باشــد امــا آنچــه کــه هســت  یــک پای
ــه، نشــریه،  ــي مجل ــا حت ــگ ی ــه فرهن ــات، ارائ ــد خدم تولی
روزنامــه و کتــاب در وجــه غالــب کیفــي تــر و برتــر مــاک 
ــن  ــن ای ــازار نبــود بلکــه موفــق تری ــد ب ــي رون ــه قول ــا ب و ی
ــف تولیــدي ، صنعتــي و  ــا و در شــاخه هــاي مختل فراینده
ــود،  ــزان ارز ارزان بیشــتر ب ــه می ــي ب اقتصــادي، دســت یاب
ــه ویــروس  اقتصــاد کان کشــور از درون پوســید و مبتــا ب
ــه  ــن فســاد همــه جانبــه سیســتماتیک ب ــد، ای فســاد گردی
فرهنــگ، سیاســت و حتــي مناســبات اجتماعــي هــم تســري 

یافــت.
ــي  ــش خصوص ــط بخ ــن فق ــود، ای ــه ش ــت گفت ــن اس ممک
ــام  ــه تم ــد ک ــده نبودن ــر ش ــف ذک ــاي مختل ــته ه در رش
ــر  ــي ت ــر و کیف ــد بهت ــاي تولی ــه ج ــود را ب ــم خ ــم و غ ه

ــت کــرده باشــند  ــن ران ــه ای ــازار داخــل و خــارج، مصــروف دسترســي ب ــراي ب رقابتــي ب
بلکــه وزارتخانــه هــا در درون یــک دولــت هــم قســم یــا از انــواع دیگــر نیــز در رقابتــي 
ــر  ــس ه ــه مجل ــا از جمل ــا ســایر نهاده ــاي گســترده ب ــي ســازي ه ــا الب سرســختانه و ب
کــدام ســعي داشــتند میــزان ارز دولتــي بیشــتري را نصیــب خــود کننــد، گرچــه هــدف 
ــت  ــن ران ــه ای ــي ب ــراي دســت یاب ــا ب ــه ه ــه وزارتخان ــه شــود توجی ــر اســت گفت ــا بهت ی
نهفتــه اعطــاي آن بــه زیرمجموعــه هــاي بخــش خصوصــي و نیمــه خصوصــي و یــا حتــي 
تمــام دولتــي شــرکت هــا، موسســات و نهادهــاي خــودي بــود کــه موجــب ایجــاد قــدرت 
ــن موضــوع حتــي در عرصــه اعمــال  ــر مــي شــد. ای ــت ســهل ت بیشــتر و اعمــال مدیری
قــدرت نهــادي فرهنگــي همچــون وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي در حــوزه ســینما و 
کتــاب و مجــات، نشــریات و روزنامــه هــا نیــز صــدق مــي کــرد. قصــد نــدارم ایــن بحــث 
طوالنــي، گســترده و بــي انتهــا را در عرصــه هــاي مختلــف اقتصــادي ادامــه دهــم، بلکــه 
بــه همیــن اکتفــا مــي کنــم کــه بگویــم در قالــب یــک دولــت بــه ظاهــر مدبــر چــرا ایــن 
ــون مصــوب در دســت اجــرا  ــي از یــک قان ــر ســر اجــراي بخــش های همــه کشــمکش ب
توســط دو وزارتخانــه جهــاد کشــاورزي و صنعــت، معــدن، تجــارت )صمــت( موســوم بــه 
انتــزاع کــه بــه واقــع اســم بــا مســمایي نیــز هســت، وجــود دارد و دعــوا بــر ســر اجــراي 
مــاده 16 ایــن قانــون یعنــي تنظیــم بــازار و تامیــن کاالهــاي اساســي موردنیــاز معیشــت 

مــردم بــر ســر چیســت؟
ــر بســتر  ــي برمــي گــردد؟ چــرا مجلــس ب ــه چــه زمان ــان ب ــي پای ــن جــدال ب ســابقه ای
ایــن نــزاع هــاي فراتــر از مناقشــه در صــدد تصویــب قانونــي برمــي آیــد کــه بــراي نهایــي 
شــدنش چندیــن آمــد و شــد بــه شــوران نگهبــان داشــته اســت؟ چــرا دولــت نهــم و دهــم 
ــه رغــم ابــاغ، چنــد ســال معطــل گذاشــت؟ چــرا رئیــس  ــر مناقشــه را ب ــون پ ایــن قان
جمهــور دولــت تدبیــر و امیــد کــه از همــان ابتــدا ایــن قانــون را بــا حمایــت مســتقیم در 
دســتور اجــرا قــرار داد حــاال بــا حــدت و شــدت و حتــي بــا اســتناد بــه جلســه ســران ســه 
قــوه و فراتــر از آن، تمایــل مقامــات باالدســت، اصــرار دارد کــه وزارت جهــاد کشــاورزي را 
از اجــرا خلــع یــد کنــد و اینکــه چــرا وزیــر جهــاد کشــاورزي بــه رغــم تنگناهــاي بســیار 
تســلیم مــي شــود، ســکوت مــي کنــد و بغــض خــود را مــي جــود و مــي پذیــرد همچنــان 
بیــل بــه دســت و بــدون هــدف تولیــد کنــد و تمامــي خطــرات آشــکار و نهفتــه واردات 
ــدازه را بپذیــرد و  ــي ان ــا ب ــدازه و ی ــه ان ــا بــي برنامــه، ب ــا برنامــه ب کاالهــاي کشــاورزي ب
بــه تولیــدي کافــي، ناکافــي، کــم یــا اضافــه و بــدون سرنوشــت مشــخص در عرصــه بــازار 

ادامــه دهــد، خــود جــاي پرســش بســیار دارد.
.... ادامه این مطلب وزین را در شماره 210-211، تیر و مرداد 98 پی بگیرید.
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بــا ایــن کــه چیــزی حــدود یــک مــاه و نیــم بیشــتر بــه تشــکیل مجلــس یازدهــم باقــی نمانده 
اســت، در میــان صاحــب نظــران سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی و عاقمنــدان بــه سرنوشــت 
کشــور ایــن دغدغــه و دلشــوره وجــود دارد کــه رییــس مجلــس آینــده، در شــرایط کنونی بــه ویژه 
جابجایــی دولــت چــه کســی خواهــد بــود؟ چــه کســی قــرار اســت ریاســت مجلســی را برعهــده 
بگیــرد کــه چندیــن دوره در اختیــار یــک جنــاح و یــک شــخص و همراهانــش بــوده اســت؟ ایــن 
دل مشــغوالن براســاس تجربــه کشــور خودمــان یــا ســنت هــای دیرینــه در پارلمــان هــا دنیــا، به 
درســتی بــر ایــن باورنــد کــه بــه رغــم رای مســاوی رییــس مجلــس بــا تمامــی نماینــدگان حتــی 
مناطــق کــم جمعیت و شــهرهای کوچــک،رای رییس مجلــس نقش محــوری و ســازماندهی دارد 
و در طــراز اول تاثیرگــذاری بــر رد یــا تصویــب قوانیــن و مصوبــات مجلــس اســت، لــذا حساســیت 
بــه ایــن موضــوع از اهمیــت سیاســی خاصــی در جامعــه برخــوردار اســت و در عیــن حــال، تجربه 

روســای مجلــس دوره هــای مختلــف، بــر اهمیــت موضــوع و حساســیت آن افــزوده اســت.
پــس بایــد بــر ایــن پرســش انگشــت تاکیــد گذاشــت، کــه چــه کســی رییــس مجلــس آینــده 
خواهــد بــود؟ تحلیــل گــران سیاســی عــاوه بــر طــرح ایــن مســئله پــا را فراتر مــی گذارنــد و می 
گوینــد چــه کســی از میــان گزینــه هــای برتــر مناســبت تریــن شــخصیت بــرای ریاســت مجلس 
آینــده خواهــد بــود، شــاخص هــای گزینــش چیســت؟ یــا چــه شــاخص هایــی بایــد مــاک و 
معیــار انتخابــات ریاســت مجلــس بــرای نمایندگانــی باشــد کــه بــه واقــع همگــی بــرای پاســخ به 

مســائل ملــی بــه ویــژه نیازهــای حــوزه انتخابیــه خــود آمــده انــد؟
ــی، سیاســی و اقتصــادی  ــای اجتماع ــا از درون چــه ضــرورت ه ــا و شــاخص ه ــن معیاره ای
تعییــن مــی شــوند؟ بــه عبــارت ســاده نماینــده ای از مثــا سلســله دلفــان یــا دورافتــاده تریــن 
نقطــه کشــور تــا ابرشــهرهای بــزرگ در مقابــل حــل کــدام مشــکل و معضل ملــی و همگانــی قرار 
گرفتــه اســت کــه مســئولیت نمایندگی ممکن اســت برعهــده اش بگــذارد، حادترین مســئله برای 
یــک نماینــده مجلــس در میــان انبــوه فراوان مســائل کشــور کــدام موضوع اســت و مجلــس آینده 
آگاهانــه و ضرورتــا یــا بــه صــورت اجتنــاب ناپذیــر برحســب وظیفــه ذاتــی اش در مقابــل حــل 

کــدام مشــکل مــردم قــرار مــی گیــرد؟
آیــا ایــن مــردم در ایــن یــا آن نقطــه تهــران یــا مثــا کچومثقــال اردســتان نگــران دســت یابی 
بــه یــک جامعــه دمکراتیــک تمــام عیــار هســتند؟ آیــا مــی خواهنــد ایــن یــا آن جنــاح سیاســی 
را بــرای کســب ســکوهای قــدرت در قــوه مجریــه حمایــت کننــد یــا دههــا موضــوع اجتماعــی، 
سیاســی دیگــر؛ گرچــه همگــی مهــم، اساســی و بــرای قــوام و دوام اســتقال ایــن کشــور ضروری 
مــی باشــند، ولــی پرســش ایــن اســت، عاجــل تریــن مســئله در شــرایط کنونــی کدامیک اســت؟

یک اقتصاددان؛ مناسب ترین گزینه برای ریاست مجلس 
و به نفع کشاورزی
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مگرنــه ایــن کــه جمعیــت کشــور، مســئوالن، مقامــات، دلســوزان حتــی مخالفــان همگــی 
موضــوع تامیــن معیشــت مــردم را ضــروری تریــن مســئله مــی داننــد، مگــر نــه ایــن اســت 
کــه تمامــی مســاعی کوشــندگان سیاســی در بخــش هــای مختلــف قوای ســه گانــه مملکت 
و حتــی فرادســت ایــن قــوا در جایــگاه صیانــت از هســتی کشــور بــه تامیــن معــاش مــردم و 

رفــاه عمومــی و آرامــش مــردم تاکیــد دارنــد؟!
حــال پرســش ایــن اســت اگــر عاجــل تریــن موضــوع از میــان ســایر موضوعــات مهــم 
کشــور موضــوع اقتصــاد اســت کــدام شــخصیت از میــان گزینــه هــای موجــود دارای ویژگــی 
هــای شــخصیتی، علمــی و تجربــی در عرصــه اقتصــادی اســت، بــدون تردیــد رییســی بــا این 
شــاخصه هــا حتمــا بایــد از تیــررس جنــاح هــای سیاســی دور باشــد یــا از جانب جنــاح هایی 
مــورد حمایــت قــرار گیــرد کــه دغدغــه ی معــاش مــردم را داشــته باشــند، از میــان گزینــه 
هــای مطــرح، نماینــدگان مجلــس اگــر در آینــده بخواهنــد پاســخگو مــردم باشــند نبایــد 
بــه ســوی شــخصیت هایــی برونــد کــه طــی ســالیان گذشــته بــرای کســب باالتریــن مقــام 
اجرایــی کشــور یعنــی کســب قدرت سیاســی در قــوه مجریــه گام برداشــته اند، البتــه چندان 

هــم موفــق نبــوده انــد.
چنیــن شــخصیتی طبعــا در مجلــس بیــش از آن کــه در فکــر حل مشــکل معیشــت مردم 
و اقتصــاد آســیب دیــده کشــور باشــد ســمت و ســوی سیاســت بــازی، و سیاســی کار بخــود 
خواهــد گرفــت، در ایــن میــان نماینــدگان جنــاح هــای سیاســی نشــانه دار چــه تاریخــی و 
چــه متاخــر کــه افــراط گرایانــه مــی خواهنــد بــه حــل مشــکل کشــور بپردازنــد، نمــی توانند 
واجــد تمــام شــرایط باشــند و بــه دشــواری بتواننــد بــه نفــع تمامــی جنــاح هــای سیاســی به 
ویــژه مــردم ســمت گیــری کننــد، امــا یــک اقتصــادان بــا پیشــینه ممارســت در اقتصــاد می 
توانــد موثرتریــن نقــش تاریخــی را ایفــا کنــد. زیــرا توجــه بــه اقتصــاد ملــی و حــل معضــات 
اقتصــادی حــاد و ابرحــاد کشــورمان بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه و شــیوع عالــم گیــر 

کرونــا خــود مســیر دهنــده، فراجناحــی و فراسیاســی خواهــد بــود.
ایــن ســمت گیــری اقتصــادی المحالــه در وجــه غالــب ســمت گیــری بــه ســوی اقتصــاد 
کشــاورزی و حــل معضــات بنیادیــن کشــاورزان خواهــد بــود، کشــاورزی کشــور در شــرایط 
خــاص کنونــی چســبندگی زیــادی بــه اقتصــاد کان و امنیــت غذایــی دارد ایــن اســت کــه 

آگاهــان سیاســی و اقتصــادی کشــور مــی گوینــد:
دکتــر ســید شــمس الدیــن حســینی وزیــر ســابق اقتصــاد و نماینــده تنکابــن، رامســر بــه 
خوبــی قــادر اســت در مقــام ریاســت مجلــس چنیــن نقــش تاریخــی را ایفــا کنــد. مســلما 
نمایندگانــی بــا گرایشــات اقتصــاد کشــاورزی بــرای تثبیــت موقعیــت خــود در حــوزه هــای 

انتخابیــه بــر ایــن گزینــه انگشــت مــی گذارنــد.
 

منصور انصاری
1399/01/31



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 218-219

اسفند 1398 و فروردین 1399

کم
و ی

م 
ست

 بی
ال

س

16

سرمایه بانک عامل کشاورزی به 110 هزار میلیارد ریال 
افزایش یافت

ســرمایه بانــک عامــل حــوزه کشــاورزی بــا حمایــت وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی، ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک مرکــزی 
بــا 20 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش بــه 111هــزار میلیــارد ریــال 
رســید. در اجــرای بنــد )و( تبصــره )5( قانــون بودجــه ســال 1398 
کل کشــور و بــر اســاس مصوبــه مجمــع عمومی فــوق العــاده بانک 
ــا افزایــش ســرمایه ایــن بانــک بــه مبلــغ 20 هــزار  کشــاورزی، ب
میلیــارد ریــال موافقــت شــد و بــه ایــن ترتیب ســرمایه پایــه بانک 

بــه 111 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش پیــدا کــرد.
تقویــت پایــه ســرمایه بانــک کشــاورزی، نویــد بخــش افزایــش 
تــوان بالقــوه مالــی و اعتبــاری ایــن بانــک بــرای حمایت بیشــتر از 

بخــش کشــاورزی درســال »جهــش تولیــد« خواهــد بــود.

محاسبه و دریافت آب  بهای مصرفی کشاورزان کلید خورد

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران از برگــزاری اولیــن جلســه 
ــای  ــت آب به ــبه و دریاف ــت محاس ــاورزی جه ــا وزارت جهادکش ــی ب هماهنگ
ــر داد. ــی کشــاورزان در راســتای اجــرای تکالیــف بودجــه امســال خب مصرف

محمــد حــاج رســولی ها گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت منابــع آب زیرزمینــی 
کــه بــه عنــوان منابعــی حیاتــی در خشکســالی های ممتد یــا منقطع پشــتوانه 
آبــی بســیار مهمــی بــرای تأمیــن مصــارف مختلــف کشــور بــه شــمار می روند 
و 65 درصــد آب شــرب و 57 درصــد آب مصرفــی کشــاورزی کشــور را تأمیــن 
می کننــد، مصــرف درســت و بهینــه آن هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت 
ــر  ــادی در نظ ــا و ارزش اقتص ــدون به ــمند را ب ــع ارزش ــن مناب ــوان ای و نمی ت
گرفــت. حتــی اعمــال کمتریــن ارزش ریالــی بــرای منابــع مذکــور می توانــد 
کمــک بزرگــی در ایجــاد فرهنــگ مصــرف صحیــح و افزایــش کارایــی آب و 

تغییــر رویکــرد کنونــی بــه نحــوه برداشــت آب از آبخوان هــا شــود.

ری
صا

ش ان
یاو

 س
م:

ظی
 تن

ه و
تهی

       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

کم
و ی

م 
ست

 بی
ال

س

17

شامره 218-219

اسفند 1398 و فروردین 1399

اعطای گواهی آکرودیته ارزیابی حسی روغن زیتون به ۳ آزمایشگاه 
کشور

مجــری طــرح زیتــون وزارت جهــاد کشــاورزی از اعطــای گواهــی آکرودیتــه 
ارزیابــی حســی روغــن زیتــون بــه ســه آزمایشــگاه کشــور خبــر داد.

ســید رحمــت اهلل پریچهــر بــا بیــان ایــن مطلــب، افــزود: ایــن آزمایشــگاه ها 
در اســتان های گیــان )رودبــار(، گلســتان و قزویــن فعــال اســت.

وی افــزود: شــورای بیــن المللــی زیتــون پــس از بررســی فعالیــت 
ــخ  ــج پاس ــی نتای ــورمان و ارزیاب ــط کش ــده توس ــی ش ــگاه های معرف آزمایش
نمونه هــای ارســالی توســط ایــن آزمایشــگاه، گواهینامــه ارزیابــی حســی روغن 

ــت. ــرده اس ــادر ک ــون را ص زیت
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــاورزی در پای ــاد کش ــون وزارت جه ــرح زیت ــری ط مج
ــگاه های  ــد: آزمایش ــادآور ش ــون، ی ــورای زیت ــی ش ــتانداردهای بین الملل اس
دارای مجــوز به صــورت ســاالنه توســط شــورای بیــن المللــی مــورد ارزیابــی و 

راســتی آزمایی قــرار می گیــرد.

لزوم پیگیری خودکفایی در حوزه امنیت غذایی

رئیــس ســازمان دامپزشــکی ضمن اشــاره بــه اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی 
مســئولیت امنیــت غذایــی جامعــه را برعهــده دارد، گفــت: مــا در بحــث امنیت 

غذایــی بایــد بــه دنبــال خودکفایــی و خوداتکایی باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه پروتئیــن دامــی، چهل ســال پیــش تمامی 
اقــام مصرفــی از قبیــل لبنیــات، تخــم مــرغ، گوشــت ســفید و قرمــز، عســل و 
آبزیــان در کشــور از محــل واردات تأمیــن می شــد، گفــت: پــس از چهــل ســال 
ایــران فقــط 10 درصــد در زمینــه گوشــت قرمز بــه خارج وابســتگی بــوده و در 

بقیــه اقام مــازاد تولیــد و صــادرات دارد.
رفیعــی پــور ضمــن اشــاره بــه نامگــذاری ســال 99 از ســوی مقــام معظــم به 
ســال جهــش تولیــد، اظهارداشــت: بطــور قطــع این نامگــذاری بســیار حکیمانه 

و هوشــمندانه است.
وی ادامــه داد: دشــمنان جمهــوری اســامی در شــرایطی کــه بــرای ضربــه 
زدن بــه اقتصــاد ایــران از هیــچ تحریــم و فشــاری دریغ نکــرده اند رهبــر انقاب 
تحقــق جهــش تولیــد را شــرط ایجــاد اشــتغال و نــاکام کــردن برنامه هــای ضد 

امنیــت اقتصــادی کشــور اعــام می کننــد.

افزایــش تولیــد ۵ محصــول اســتراتژیک بــا 
اســتفاده از آب ســبز

عبــاس کشــاورز بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزی ایــران در 
ــوری  ــران کش ــت: ای ــت، گف ــاص اس ــژه و خ ــا وی ــطح دنی س
چهــار فصــل بــا تنــوع مختلــف آب و هوایی اســت و ایــن تنوع 
آب و هوایــی ظرفیــت کشــور را در بحــث تولیــد، صــادرات و 

ــرد. ــاال می ب اشــتغال بســیار ب
وی افــزود: همچنیــن بخــش کشــاورزی کشــور از ظرفیــت 
و تــوان بســیار باالیــی در تولیــد، صادرات و اشــتغال برخــوردار 

ست. ا
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاد کشــاورزی ب سرپرســت وزارت جه
ــکر، ذرت،  ــج، ش ــدم، برن ــل گن ــول از قبی ــران در 9 محص ای
دانه هــای روغنــی )روغــن و کنجالــه(، پنبــه، حبوبــات و 
ــوده اســت،  ــه واردات ب ــا حــدودی گوشــت قرمــز وابســته ب ت
خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه در دوره شــش ســاله گذشــته 
دولــت تدبیــر و امیــد کشــور در بحــث گنــدم بــه خودکفایــی 
رســیده و دیگــر نیــازی بــه واردات نیســت و خودکفایــی گندم 

در کشــور بیمــه شــده اســت.
کشــاورز بیــان داشــت: بــرای رفــع وابســتگی بقیــه 
محصــوالت نیــز طرح هــای تولیــدی در ابعــاد جامــع و کامــل 

ــت. ــده اس ــه ش تهی

استمرار روند نزولی قیمت مرغ در بازار

مرتضــی رضایــی، معــاون امــور تولیــدات دام وزارت جهــاد 
ــرغ  ــتمرار کاهــش مصــرف گوشــت م ــت: اس کشــاورزی گف
باعــث کاهــش قیمــت و ضــرر و زیان هنگفــت مرغداران شــده 
و اگــر بــرای آن چــاره ای اندیشــیده نشــود، تولیــد ایــن کاال در 

ــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. ماه هــای آینــده ب
ــل  ــه دلی ــته ب ــاه گذش ــه در دو م ــان اینک ــا بی ــی ب رضای
شــیوع ویــروس کرونــا، مصــرف گوشــت مــرغ در کشــور بــه 
میــزان  رضایــی بــا بیــان اینکــه در دو مــاه گذشــته بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا، مصــرف گوشــت مــرغ در کشــور بــه 
میــزان قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت گفــت: کاهــش 
تقاضــا باعــث افــت قیمــت ایــن کاال شــده و درحالیکــه قیمت 
ــرغ در خــورده فروشــی ها  ــرم گوشــت م ــر کیلوگ مصــوب ه
12 هــزار و 950 تومــان تعییــن شــده، امــا امــروز ایــن کاال بــا 
قیمتــی پایین تــر از نــرخ مصــوب عرضــه می شــود کــه ایــن 
مســئله ضــرر و زیــان زیــادی متوجــه مرغــداران کــرده اســت.
ــد  ــازاد تولی ــد م ــا 25 درص ــون 20 ت ــم اکن ــزود: ه وی اف
ــه اســتمرار  ــن صنعــت ب ــان ای ــرای تشــویق صاحب ــم وب داری
تولیــد، عــوارض صــادرات ایــن محصــول را کاهــش خواهیــم 
ــد. ــازاد تولیــد خــود را صادرکنن ــد م ــا مرغــداران بتوانن داد ت



جلسه بررسی اعتبارات طرح احیای ۵۵0هزارهکتاری 
اراضی خوزستان و ایالم

ــاری  ــای 550 هــزار هکت ــارات طــرح احی جلســه بررســی اعتب
ــت  ــه ریاس ــام، ب ــتان و ای ــتان های خوزس ــاورزی اس ــی کش اراض

معــاون اول رئیــس جمهــور برگــزار شــد.
ــی مــورد نیــاز  ــع مال در ایــن نشســت همچنیــن موضــوع مناب
بــرای احیــا، تکمیــل و اجــرای ایــن پروژه هــا در اراضــی اســتان های 

خوزســتان و ایــام مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
در ادامــه ایــن جلســه ضمــن بررســی آخریــن برآوردهــا از منابع 
ــن طرح هــا،  ــان بنــدی تکمیــل ای ــاز و برنامــه زم ــی مــورد نی مال
تصمیمــات الزم در خصــوص ادامــه فراینــد اجــرای ایــن پروژه هــا 

اتخــاذ شــد.

1۴ میلیون تن گندم امسال تولید می شود

ــی  ــال زراع ــرد: در س ــی ک ــش بین ــاورزی پی ــاد کش ــر جه وزی
جــاری حــدود 14 میلیــون تــن گنــدم تولیــد و 10.5 میلیــون تــن 

ــداری می شــود. ــاز کشــاورزان خری ــر نی ــازاد ب ــدم م گن
کاظــم خــاوازی در گفتگــو بــا خبــر 21 شــبکه یــک ســیما بــا 
بیــان ایــن مطلــب، افــزود: بارندگی هــا در ســال زراعــی جــاری 23 

درصــد بیش تــر از میانگیــن بلنــد مــدت بــوده اســت.
ــت:  ــاورزی، گف ــوالت کش ــذاری محص ــت گ ــاره قیم وی درب
خوشــبختانه امســال آقــای رئیس جمهــور توجــه ویژه ای داشــتند 
و قیمــت گنــدم را از هــر کیلوگــرم 2,200 تومــان بــه 2,500 تومان 
رســاندند و مــا در نظــر داریــم بــا نشســت هایی کــه بــا تشــکل های 
کشــاورزی بــه ویــژه بنیــاد گندمــکاران خواهیــم داشــت، بتوانیــم 
ــی  ــه قیمت هــای جهان ــر ب قیمــت گنــدم را هــر ســال نزدیــک ت
ــداری  ــه پای ــد ب ــن موضــوع می توان ــا تعییــن کنیــم و ای و روز دنی

تولیــد در کشــور کمــک کنــد.
وی میانگیــن عملکــرد گنــدم آبــی و دیــم در واحــد ســطح را به 
ترتیــب 4.5 تــن و 1.3 تــن در هکتــار اعــام و خاطرنشــان کــرد: 
ــار  ــرد در هکت ــش عملک ــرای افزای ــی ب ــیار مفصل ــای بس برنامه ه
گنــدم در کشــور داریــم کــه بــا تحقــق ایــن امــر، درآمد کشــاورزان 
ــول در  ــن محص ــت ای ــه کش ــبت ب ــد و نس ــش می یاب ــز افزای نی
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شامره 218-219

اسفند و فروردین ماه 1398 و 1399

ــد. ــدا می کنن ــت پی ــده رغب ــال های آین س

دولت هیچ اقدامی برای طراحی و اجرای الگوی کشت انجام نداده 
است

ــی  ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــس در گزارش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
چالش هــای الگــوی کشــت و آب مصرفــی کشــاورزی« اعــام کــرد: 
اگــر چــه در ســطح ملــی در وزارت جهــاد کشــاورزی از چنــد ســال 
ــکل  ــت ش ــوی کش ــی الگ ــتاد مل ــوان س ــت عن ــتادی تح ــش س پی
گرفتــه و مســئول رســیدگی و اجــرای الگــوی کشــت مدیریت شــده 
ــر  ــم گیری ب ــر چش ــوز تأثی ــتاد هن ــن س ــی ای ــت، ول ــور اس در کش

الگــوی کشــت در کشــور نداشــته اســت.
ــت  ــده اس ــه ای ش ــه برنام ــی ب ــه منته ــام گرفت ــای انج تاش ه
کــه قــرار اســت طــی چهــار مرحلــه بــه اجــرا در آیــد. ایــن چهــار 
مرحلــه شــامل طراحــی ســازمان انجــام کار، تهیــه شــرح خدمــات 
ــوت الگــوی  ــردن پایل ــی ک ــوت الگــوی کشــت، عملیات اجــرای پایل
کشــت، بســط و توســعه نتایــج پایلــوت و باالخــره اجرایــی کــردن 

ســامانه پشــتیبان الگــوی کشــت کشــوری اســت.
در حــال حاضــر ایــن ســتاد در مرحلــه اجــرای فازهــای پایلــوت 
قــرار دارد و حداقــل 20 هــزار هکتــار از حداقــل یــک واحــد 
ــطح  ــا س ــور ب ــب کش ــتان های منتخ ــک از اس ــر ی ــی در ه مطالعات
ــد.  ــرار ده ــش ق ــت پوش ــت تح ــرار اس ــار را ق ــزار هکت کل 150 ه
ــوی،  ــان رض ــارس، خراس ــان، ف ــامل اصفه ــب ش ــتان های منتخ اس

ــت. ــتان اس ــن و گلس ــرقی، قزوی ــی و ش ــان غرب آذربایج
کم
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کاهش ۳۵00 تومانی تعرفه صادرات گوشت مرغ

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از کاهــش 3500 تومانــی تعرفــه 
صــادرات گوشــت مــرغ بــرای تعــادل بخشــی عرضــه و تقاضــا خبــر 
داد و گفــت: کانــال واردات و صــادرات بایــد همیشــه بــاز باشــد تــا 

تعــادل بخشــی در کشــور رخ دهــد.
ــاد  ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام ــی مع ــی رضای مرتض
کشــاورزی در رابطــه بــا کاهــش قیمــت مــرغ در کشــور اظهــار کــرد: 
قیمــت مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار 12 هــزار و 950 تومــان بــرای 
ــا قیمتــی کــه امــروز شــاهد آن هســتیم  مصــرف کننــده اســت ام

حــدود 2 هــزار تومــان افــت کــرده اســت.
وی افــزود: در حــال حاضــر در برخــی از فروشــگاه ها، مــرغ 10 تــا 
11 هــزار تومــان عرضــه می شــود کــه در روزهــای مختلــف هفتــه 
ــد  ــش می یاب ــی افزای ــنبه کم ــای پنج ش ــوده و در روزه ــاوت ب متف
ــت در  ــت قیم ــان اف ــزار توم ــدود 2 ه ــن ح ــور میانگی ــه ط ــا ب ام

فــروش گوشــت مــرغ داریــم.
رضایــی ادامــه داد: ایــن افــت قیمــت بــرای مــرغ زنــده هــم اتفــاق 
ــا  ــان و در برخــی از اســتان ها ت ــه دو هــزار توم ــک ب ــاده و نزدی افت
3 هــزار تومــان افــت قیمــت داشــتیم کــه باعــث ضــرر و زیــان بــه 

مرغــداران شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: از پیــش از تعطیــات نوروز، شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام کشــور موظــف بــه خریــد مــرغ مــازاد بــازار شــد کــه بــه 
صــورت مــرغ منجمــد بــرای ذخایــر اســتراتژیک ذخیــره کنــد کــه 
در حــال انجــام اســت و در برخــی از روزهــا تــا 1700 تــن گوشــت 

ــرغ جمــع آوری می شــود. م
رضایــی افــزود: شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور ایــن مــرغ را 
ــا قیمــت 12 هــزار و 700 تومــان از مرغــداران تحویــل می گیــرد  ب
کــه باعــث می شــود حــدود 8 هــزار و 500 تومــان بــه نفــع 

ــداران شــود. مرغ

اجرای برنامه توسعه ۴۶00 هکتاری تولید محصوالت 
گلخانه ای

مجــری طــرح توســعه گلخانه هــای کشــور گفــت: 
در ســال 1399 و در راســتای اجــرای فرمایــش مقــام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر جهــش تولیــد و براســاس 
دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی، برنامــه 4600 هکتــار 
توســعه و بهره بــرداری تولیــد محصــوالت گلخانــه ای و 
محیط هــای کنتــرل شــده بــا همــکاری بانــک عامــل 
حــوزه کشــاورزی و 32 ســازمان جهــاد کشــاورزی در 

کشــور، تدویــن شــده اســت.
ــار  ــرد: 2500 هکت ــی ک ــش بین ــر پی ــب رادف حبی
ــرداری  ــره ب ــه به ــاری ب ــال ج ــه در س ــن برنام از ای
خواهــد رســید کــه بــا بهــره بــرداری از آن، 600 هــزار 
تــن تولیــد؛ معــادل 20 درصــد تولیــد کل ســبزی و 
ــش و باعــث ایجــاد اشــتغال  ــه ای افزای صیفــی گلخان
25 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و 75 هــزار نفــر، 

ــه صــورت غیرمســتقیم خواهــد شــد. ب

70 هزار تن ذرت در بنادر، منتظر تخصیص ارز است

ــور  ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
گفــت: مــا بیــش از یــک میلیــون تــن ذرت خریــداری 
کــرده ایــم کــه دو کشــتی آن، بــا 10 هــزار تــن ذرت 
از شــمال و یــک کشــتی بــا 60 هــزار تــن از جنــوب 
رســیده اســت و جمعــاً 70 هــزار تــن ذرت در بنــادر 
داریــم؛ امــا بــا تخصیــص نیافتــن ارز نمی توانیــم بــار 

ــم. ــص کنی ــتی ها را ترخی کش
ــار داشــت: بخــش  ــان، اظه حســن عباســی معروف
خصوصــی 4 مــاه و 4 روز اســت کــه بــه خاطــر عــدم 
تخصیــص ارز، نتوانســته ذرت وارداتــی خــود را کــه در 
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ــد. ــده، ترخیــص کن ــادر و در کشــتی ها مان بن
وی افــزود: 2 میلیــون تــن کاال در بنــادر وجــود دارد کــه 
بایــد بــه تدریــج روانــه بــازار می شــد؛ امــا بــه خاطــر عــدم 
ــور آن را  ــت و ج ــده اس ــص نش ــوز ترخی ــص ارز هن تخصی

ــد. ــور دام می کش ــتیبانی ام پش
ــازار  ــوان ذرت وارد ب ــد ت ــا در ح ــه داد: م ــان ادام معروف
ــر  ــتفاده از ذخای ــازه اس ــزان اج ــک می ــا ی ــا ت ــم ام کردی
ــف و  ــش از تکلی ــم بی ــون ه ــم و تاکن ــتراتژیک را داری اس

خــارج از عــرف، ذرت را روانــه بــازار کرده ایــم.

9.۳ میلیارد دالر صرف واردات بخش کشاورزی شد

ــه  ــای برنام ــه پژوهش ه ــس مؤسس ــی راد رئی ــی کیان عل
ــتایی در رابطــه  ــعه روس ــزی، اقتصــاد کشــاورزی و توس ری
ــارد دالر  ــت: 14 میلی ــته گف ــال گذش ــزان واردات در س می
ــده  ــی ش ــای اساس ــرف واردات کااله ــته ص ــال گذش در س
کــه 9.3 میلیــارد دالر مربــوط بــه بخــش کشــاورزی بــوده 
و از ایــن میــزان 8 میلیــارد دالر آن مربــوط بــه ذرت و 
ــه واردات  ــوط ب ــارد دالر مرب ــی و 1.3 میلی ــای روغن دانه ه
ــوده  ــور ب ــای بخــش دام و طی ــی و داروه واکســن های دام

اســت.

هشدار به توزیع کنندگان نهاده های دامی
ــع  ــر توزی ــارت ب ــرکل نظ ــه، مدی ــری ابیان ــد قدی محم
ــه  کاالهــای اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی در نامــه ای ب
واردکننــدگان نهاده هــای دامــی عنــوان کــرد: فعالیت هــای 
ــق  ــازارگاه تعلی ــامانه ب ــی در س ــای دام ــان نهاده ه متخلف

می شــود.
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرده اس ــد ک ــه تاکی ــن نام وی در ای

گزارشــات اخــذ شــده از ناظــران و بازرســان در عرصــه میدانــی و 
همچنیــن رصــد و پایــش ســامانه بــازارگاه نهاده هــای کشــاورزی 
ــرکت های  ــردد ش ــاهده می گ ــوارد مش ــی از م ــفانه در برخ متأس
ــی شــده از طــرف واردکننــدگان،  ــع کننــده )واســطه( معرف توزی
علیرغــم دریافــت وجــه از خریــداران )تولیدکننــدگان( کاالی 
خریــداری شــده را در زمــان مقــرر تحویــل نمی دهنــد، فلــذا بــه 
آگاهــی می رســاند مــدت زمــان تحویــل کاال پــس از واریــز وجــه 
ــع کننــده  ــرکت های واردکننــده یــا توزی ــداران بــرای ش خری

حداکثــر 10 روز می باشــد.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد

کاظــم خــاوازی، وزیــر جهــاد کشــاورزی در حکمــی، مهنــدس 
عبــاس کشــاورز را بــه ســمت مشــاور عالــی وزیــر منصــوب کــرد.

در بخشــی از ایــن حکــم آمــده اســت: نظــر بــه اهمیــت بخــش 
کشــاورزی در توســعه اقتصــادی کشــور و ضــرورت بهــره گیــری 
شایســته از تجربیــات ارزشــمند شــما در جهــت پیشــبرد امــور و 
نیــل بــه اهــداف و سیاســت هــای بخــش کشــاورزی و بــا توجــه 
بــه تعهــد و تجــارب ارزنــده جنابعالــی، بــه موجــب ایــن حکــم بــه 

ســمت مشــاور عالــی وزیــر منصــوب مــی شــوید.

واکنش وزارت جهاد به زنده گور کردن جوجه ها

مرتضــی رضایــی، دربــاره ماجــرای معــدوم کــردن جوجه هــای 
ــاال  یــک روزه گفــت: در چنــد مــاه قبــل، تولیــد گوشــت مــرغ ب
ــن و  ــزار ت ــا 240 ه ــدود 200 ت ــف ح ــای مختل ــوده و در ماه ه ب
ســاالنه 2 میلیــون و 600 هــزار تــن گوشــت مــرغ تولیــد می شــود 
کــه بــرای تولیــد ایــن حجــم از مــرغ نیــاز اســت تــا ماهانــه 120 
میلیــون قطعــه جوجــه یــک روزه پــرورش داده شــود کــه پــس از 
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ــه گوشــت مصرفــی مــرغ می شــود. 45 روز تبدیــل ب
رضایــی ادامــه داد: فشــار ســنگینی بــه مرغــداران ایجــاد 
شــد و یکــی از راهــکار کاهــش ایــن فشــار، محدودیــت در 
ــازار  ــود کــه در ســتاد تنظیــم ب تولیــد جوجــه یــک روزه ب
ــه  ــون قطع ــه جــای 125 میلی ــه ب ــه ماهان مصــوب شــد ک
ــر  ــرورش جوجــه یــک روزه 115 میلیــون تولیــد شــود ب پ
همیــن اســاس مرغــداران موظــف بودنــد تولیــد مــرغ را در 

شــرایط کرونایــی کاهــش دهنــد.
معــاون امــور تولیــدات دام وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــه در فضــای مجــازی  ــای ک ــه صحنه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
منتشــر شــده اســت قابــل قبــول نیســت، گفــت: قــرار نبــود 
ــد  ــود تولی ــرار ب ــوند، ق ــدوم ش ــک روزه مع ــای ی جوجه ه

ــود. ــدود ش ــه دار مح ــرغ نطف ــم م تخ
وی افــزود: بــه دلیــل افــت قیمــت جوجــه، جوجه هایــی 
کــه در جوجــه کشــی عمــر آن هــا از 24 ســاعت گذشــته 
ــد، چــون باعــث  ــدوم کن ــور اســت مع ــدار مجب باشــد مرغ
ــن روال  انتشــار آلودگــی در محیــط مرغــداری می شــود ای

طبیعــی در صنعــت مرغــداری در تمــام دنیــا اســت.

70 هزار تن انواع آفت کش های مورد نیاز بخش کشاورزی 
تامین شده است

ــات  ــظ نبات ــازمان حف ــس س ــی رئی ــا درگاه محمدرض
کشــور در ســفر بــه اســتان هرمــزگان بــا همراهــی رئیــس 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ضمــن بازدیــد از باغــات 
ــاری  ــای آبی ــن و پروژه ه ــیاهو و زاکی ــه س ــات منطق مرکب
تحــت فشــار و ســدخاکی در دســت احــداث در ایــن منطقه، 
ــواع  ــن ان ــزار ت ــدود 30 ه ــاالنه ح ــاز س ــه نی ــاره ب ــا اش ب
ــای گیاهــی  ــات و بیماری ه ــا آف ــارزه ب ــرای مب آفت کــش ب
ــرایط  ــود ش ــا وج ــرد: ب ــار ک ــاورزی، اظه ــش کش در بخ
ــواع آفت کش هــای مــورد  ــن ان ــم، حــدود 70 هــزار ت تحری

ــدارک شــده اســت. ــاز بخــش کشــاورزی تأمیــن و ت نی

مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی در ســطح 100 هــزار هکتــار از 
اراضــی جنــوب کشــور

ــون  ــت: تاکن ــات کشــور گف ــظ نبات ــازمان حف ــس س رئی
ــش  ــش بی ــا پای ــور، ب ــی کش ــتان های جنوب ــطح اس در س
از پنــج میلیــون هکتــار از اراضــی، نزدیــک بــه 100 هــزار 
ــم از  ــف اع ــای مختل ــه روش ه ــارزه شــیمیایی ب ــار مب هکت

زمینــی و هوایــی صــورت گرفتــه اســت و پیــش بینــی می شــود 
ــار برســد. ــه بیــش از یــک میلیــون هکت ســطح مبــارزه ب

ــاز دوم  ــه ف ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیری ه ــت: ب ــی گف درگاه
اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای مبــارزه بــا ایــن آفــت از ســوی دولــت 
ــه  ــه محــض وصــول، ب در حــال تخصیــص و تأمیــن اســت کــه ب
ــص داده  ــی تخصی ــخ صحرای ــا مل ــارزه ب ــر مب ــتان های درگی اس

خواهــد شــد.

مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 100 هزار هکتار از اراضی جنوب 
کشور

رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور گفــت: تاکنــون در ســطح 
ــون  ــج میلی ــش از پن ــش بی ــا پای ــور، ب ــی کش ــتان های جنوب اس
هکتــار از اراضــی، نزدیــک بــه 100 هــزار هکتــار مبارزه شــیمیایی 
بــه روش هــای مختلــف اعــم از زمینــی و هوایــی صــورت گرفتــه 
ــه بیــش از یــک  اســت و پیــش بینــی می شــود ســطح مبــارزه ب

میلیــون هکتــار برســد.
ــاز دوم  ــه ف ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیری ه ــت: ب ــی گف درگاه
اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای مبــارزه بــا ایــن آفــت از ســوی دولــت 
ــه  ــه محــض وصــول، ب در حــال تخصیــص و تأمیــن اســت کــه ب
ــص داده  ــی تخصی ــخ صحرای ــا مل ــارزه ب ــر مب ــتان های درگی اس

خواهــد شــد.

وزیر جهاد کشاورزی با نمایندگان تشکل های مرغداری دیدار کرد

ــل  ــران عام ــدادی از مدی ــا تع ــت ب ــاوازی در نشس ــم خ کاظ
ــان  ــور در جری ــداری کش ــت مرغ ــای صنع ــکل ها و اتحادیه ه تش
مســائل، مشــکات و راهکارهــای آنــان بــرای توســعه ایــن 
صنعــت، وضعیــت تولیــد و عرضــه جوجــه یکــروزه و گوشــت مــرغ 

ــت. ــرار گرف ق
ــزی واحــد و  ــه ری ــی همچــون برنام ــن نشســت موضوعات در ای
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ــق 22 ــا، رون ــع نهاده ه ــه موق ــن ب ــد، تأمی ــرای تولی ــز ب متمرک
صــادرات و رویکردهــای حمایتــی از تولیــد کننــدگان ایــن 

صنعــت بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــد.

تاثیر بارش های بهاری بر افزایش سطح زیر کشت و تولید 
برنج در سال 98

ــر امــور غــات و کاالهــای اساســی وزارت  ــرکل دفت مدی
جهــاد گفــت: بــارش هــای بهــاره تاثیــر زیــادی بــر افزایــش 
ــته  ــال 98 داش ــج در س ــد برن ــت و تولی ــر کش ــطح زی س

اســت.
فرامــک عزیــز کریمــی بــا بیــان ایــن کــه محصــول برنــج 
ــتان  ــاوه 17 اس ــه ع ــدران ب ــان و مازن ــتان های گی در اس
ــن  ــرد: میانگی ــار ک ــت و کار دارد، اظه ــابقه کش ــر س دیگ
ــال 95، 96  ــه س ــور در س ــج کش ــت برن ــر کش ــطح زی س
ــه 70 درصــد آن  ــوده ک ــار ب ــزار هکت و 97 حــدود 605 ه
در اســتان های گیــان و مازنــدران )حــدود 427 هــزار 

ــز اســت. ــار( متمرک هکت
وی یــادآور شــد: میانگیــن تولیــد شــلتوک در ســه ســال 
یــاد شــده، 3 میلیــون و 77 هــزار تــن و میــزان تولیــد برنــج 

ســفید 2 میلیــون تومــان بــوده اســت.
مدیــرکل امــور غــات و محصــوالت اساســی وزارت 
جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته پــس 
از بارش هــای قابــل توجــه )37 درصــد بیشــتر از میانگیــن 
بلندمــدت( و ســیل حــادث شــده در اســفند 97 و فروردیــن 
ــژه در اســتان های گلســتان و خوزســتان و  ــه وی ــاه 98 ب م
البتــه وفــور منابــع آب ســبب شــد تــا ســطح زیــر کشــت 
برنــج کشــور بــه طــور بی ســابقه ای بــه میــزان 230 هــزار 
هکتــار افزایــش یافتــه و بــا رشــد 38 درصــدی جمعــاً بــه 

834 هــزار هکتــار برســد.

مجوز صادرات شیر خشک صنعتی ابالغ شد

علــی اکبــر شــامانی مدیــرکل دفتــر صــادرات گمــرک ایــران در 
بخشــنامه ای بــه مدیــرکل گمــرک غــرب تهــران، موضــوع مجــوز 

صــادرات شــیر خشــک صنعتــی را ابــاغ کــرد.
ــه پیوســت نامــه اداره  ــن بخشــنامه آمــده اســت: ب در متــن ای
کل مقــررات صــادرات و واردات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــی وزارت  ــدات دام ــور تولی ــرم ام ــاون محت ــه مع ــه نام ــم ب منض
جهــاد کشــاورزی در خصــوص صــادرات ده هــزار )10000( تــن 
ــر اســاس کدهــای طبقــه بنــدی ذکــر  شــیر خشــک صنعتــی، ب
شــده در نامــه، صرفــاً توســط شــرکت ها بــر اســاس میــزان وزنــی 
مربــوط بــه آن گمــرک، ازطریــق گمــرکات مــورد اشــاره ارســال 
ــوی  ــاً از س ــار کاال صرف ــس از اظه ــد پ ــتور فرمائی ــردد. دس می گ
ــا  شــرکت های مزبورپــس از تعییــن ماهیــت و کنترل هــای الزم ب
ــط جــاری و نگهــداری ســقف  ــت مقــررات و قوانیــن و ضواب رعای
ــاه 99،  ــن م ــان فروردی ــا پای ــورد ت ــه م ــبت ب ــده نس ــن ش تعیی

ــردد. ــدام گ ــور اق ــای مذک ــاد نامه ه ــق مف طب

رکورد خرید مرغ مازاد شکسته شد

ــت: در  ــور گف ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام مدی
راســتای حمایــت از مرغــداران فقــط در یــک روز 1520 تــن مــرغ 
ــده  ــداری ش ــور خری ــر کش ــدگان سراس ــداران و تولیدکنن از مرغ

اســت.
ــد  ــان اظهــار کــرد: طــرح ضربتــی خری حســن عباســی معروف
مــرغ از مرغــداران بــا تمــام تــوان در حــال اجــرا اســت بــه نحــوی 
کــه در 45 روز گذشــته  بیــش از 65000  تــن مــرغ از مرغــداران 

بــه صــورت نقــدی خریــداری و ذخیــره ســازی شــده اســت .
ــزی  ــرای جوجــه ری ــزی ب وی خاطــر نشــان کــرد :  برنامــه ری
مرغــداران از 6 مــاه قبــل آغــاز شــده بــود تــا بــرای ایــام پایانــی 
ــا شــیوع  ــا ب ــزی انجــام شــود ؛ ام ســال140 میلیــون جوجــه ری
ــای  ــاالر ه ــا ؛ ت ــتوران ه ــرغ در رس ــرف م ــا مص ــروس کرون وی
ــیده  ــر رس ــه صف ــگاه ب ــای دانش ــرویس ه ــلف س ــی  و  س عروس

ــد  . ــدار مان ــدون خری ــدی ب ــرغ تولی اســت و بخشــی از م
ــام پایانــی  ــه نســبت ســال گذشــته در ای  معروفــان  افــزود : ب
ــه آن 40  ــتیم ک ــرغ داش ــرف م ــش مص ــد کاه ــال 40 درص س
ــوان  ــه عن ــداری و ب ــور دام خری ــتیبانی ام ــرکت پش ــد را ش درص
ــرایط الزم  ــا در ش ــرد ت ــد ک ــداری خواه ــتراتژیک نگه ذخایراس

ــرد ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
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امکان ثبت خسارات بیمه کشاورزی بدون مراجعه حضوری 
فراهم شد

ــه  ــه مراجع ــاز ب ــدم نی ــازی وع ــان س ــور آس ــه منظ ب
ــه  ــد ب ــی توانن ــده م ــارت دی ــذاران خس ــه گ حضوری،بیم
یکــی از روش هــای ذیــل نســبت بــه ثبــت ادعای خســارات 

ــد: ــدام نماین اق
ــاع  ــگاه اط ــه پای ــی ب ــه اینترنت ــق مراجع ــف- از طری ال
cs.sabka. رســانی مشــتریان بیمــه کشــاورزی بــه نشــانی

ir بــرای ثبــت خســارات و مشــاهده ســوابق بیمــه ای آنــان 
/ ب-  ازطریــق اجــرای کدUSSDتلفــن همــراه بــه شــماره 
64009#*6655* )باهمــان شــماره ای کــه در هنــگام 
خریــد بیمــه نامــه اعــام نمــوده انــد( / پ- تمــاس تلفنــی 

بــا شــماره همــراه منــدرج در بیمــه نامــه
عــاوه برآن،شــماره تلفــن همــراه نماینــدگان بیمــه 
کشــاورزی سراســر کشــور در پرتــال صنــدوق بیمــه 
کشــاورزی بــه نشــانی sbkiran.ir  نیــز درج شــده اســت

2.۴ میلیون تن نهاده دامی در گمرک رسوب کرد

اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده هــای دام و طیــور ایــران بــا 
ارســال نامــه ای بــه معــاون اول رئیــس جمهــوری خواســتار 
تعییــن تکلیــف 2.4 میلیــون تــن نهــاده دامــی رســوبی در 

انبارهــای گمرکــی شــد.
در بخشی از این نامه آمده است:

ــر  ــال حاض ــد در ح ــتحضار داری ــه اس ــور ک 1- همانط
بیــش از  2400 هزارتــن از کاالهــای اساســی رســوبی 
ــن  ــه اعضــا ای ــق ب ــادی ورودی کشــور متعل ــادر و مب در بن
ــئولین  ــد مس ــه اکی ــاس توصی ــر اس ــه ب ــوده ک ــف ب صن
ــا  ــا ب ــا عمدت ــرکت ه ــن ش ــی ای ــئولیت مل ــط و مس ذیرب
ــوز  ــذ مج ــس از اخ ــود و پ ــاری خ ــار تج ــتفاده از اعتب اس
ــوده  ــه واردات آن نم ــدام ب ــفارش اق ــت س ــای الزم و ثب ه

انــد. متاســفانه عواملــی همچــون ناهماهنگــی بیــن بخشــی، بــی 
توجهــی بــه نظــرات کارشناســی تشــکل هــای تخصصــی و ضعــف 
برنامــه ریــزی باعــث گردیــده اســت کــه ایــن ظرفیــت ارزشــمند 
ــارت  ــده و خس ــل گردی ــدگان تبدی ــرای واردکنن ــی ب ــه معضل ب
هــای غیــر قابــل تحملــی از قبیــل هزینــه هــای ســنگین دمــوراژ، 
ــی بعضــا فســاد  ــت و حت ــواردی کاهــش کیفی ــارداری و در م انب

ــد . ــته باش ــی داش ــوبی را در پ ــای رس کااله
2-  از مجمــوع 2400 هزارتــن کاالی رســوبی در حــوزه نهــاده 
ــن ذرت، 400  ــر 1900 هزارت ــغ ب ــور بال هــای تولیــدی دام و طی
ــویا  ــه س ــن کنجال ــد هزارت ــش از یکص ــی و بی ــو دام ــن ج هزارت
ــا  ــاه ب ــا بیــش از 8 م مــی باشــد . متاســفانه بخشــی از این کااله
توجیهــات مختلــف  تامیــن ارز نشــده و بــا تکلیــف در انبارهــای 
ــه  ــت هرگون ــی اس ــت . بدیه ــوده اس ــف ب ــور متوق ــی کش گمرک
ــی  ــتراتژیک مل ــع اس ــوان مناب ــه عن ــا ب ــن کااله ــه ای ــارت ب خس
عــاوه بــر واردکننــدگان متوجــه کشــور و اعتبــار تجــاری آن نیــز 

خواهــد بــود. 
)ادامــه ایــن نامــه را مــی توانیــد در کشــاورزی آینــده جهــان بــا 
www.sabznn. ــا ــه نشــانی www.agriwe.news ی ب

ir   مطالعــه کنیــد.(

انتقال کرونا از سگ و گربه به انسان اثبات نشده است

اپیدمیولــوژی  و   اکبریــن، اســتادیار بخــش   حســام الدین 
ــا  ــت: بن ــران گف ــگاه ته ــکی دانش ــکده دامپزش ــای دانش زئونوزه
ــات )OIE(، جامعــه  ــه اعــام ســازمان جهانــی بهداشــت حیوان ب
جهانــی دامپزشــکی )WVA( و جامعــه جهانــی دامپزشــکی 
ــال  ــی در خصــوص انتق ــات کوچــک )WSAVA( ، نگران حیوان

ــدارد. ــود ن ــان وج ــه انس ــی ب ــات خانگ ــد- 19 از حیوان کووی
کروناویــروس، فعــًا در فــاز انتقــال انســان بــه انســان اســت و 
شــواهدی از انتقــال از حیوانــات خانگــی بــه انســان وجــود نــدارد.
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مناطق خسارت دیده از سیل، اولویت پروژه های آبخیزداری 
و آبخوان داری 

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
تأکیــد کــرد: نقاطــی کــه از ابتــدای ســال جــاری خســارت 
ســیل دیــده انــد در اولویــت اجــرای پروژه هــای آبخیــزداری 

ــد. ــرار گیرن ــداری ق و آبخوان
مســعود منصــور گفــت: بــرای تخصیــص و توزیــع 
ــد، جامــع  نگــری مــورد توجــه  ــارات ســال جــاری بای اعتب

ــرد. ــرار گی ــژه ق وی
سرپرســت ســازمان جنــگل ها، جامــع نگــری در مدیریت 
و برنامــه ریــزی حــوزه هــای آبخیــز را امــری الزم و ضروری 
ــک  ــه در ی ــی ک ــه اقدامات ــرد: مجموع ــد ک ــت و تاکی دانس
ــداری  ــران و پای ــش بح ــه کاه ــد ب ــز می توان ــوزه آبخی ح
ــزی مــد  ــد در برنامه ری حوزه هــای آبخیــز منجــر شــود، بای

نظــر قــرار گیــرد.
ــی در  ــی اساس ــوان داری را اقدام ــزداری و آبخ وی آبخی
جهــت حفــظ منابــع پایــه بویــژه آب و خاک کشــور دانســت 
ــات  ــی و مطالع ــر مهندس ــزداری و دفت ــت آبخی و از معاون
خواســت مناطــق بحرانــی و ســیل خیــز اســتان ها را 
شناســایی کــرده و برنامــه ریــزی و اقدامــات الزم را جهــت 
کاهــش خســارات ســیل و جلوگیــری از رســوب و فرســایش 

خــاک انجــام دهنــد.

نهاده های دام و طیور را وارد بازار سیاه کرده اند

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: برخــی از بازرگانان 
ــازار  ــور وارد ب ــای دام و طی ــور و نهاده ه ــز عب ــط قرم از خ
ــن موضــوع  ــد؛ ای ســیاه و باعــث تنــش در کشــور شــده ان
ــد  ــت و بای ــول نیس ــل قب ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــا ب ــرای م ب

ــد. ــیدگی کنن ــه آن رس ــی ب ــتگاه های نظارت دس

وی  اظهــار کــرد: قیمــت مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار 12 هــزار 
و 950 تومــان بــرای مصرف کننــده اســت امــا قیمتــی کــه امــروز 

شــاهد آن هســتیم حــدود 2 هــزار تومــان افــت کــرده اســت.
وی افــزود: در حــال حاضــر در برخــی از فروشــگاه ها، مــرغ 10 
تــا 11 هــزار تومــان عرضــه مــی شــود کــه در روزهــای مختلــف 
ــش  ــی افزای ــنبه کم ــای پنج ش ــوده و در روزه ــاوت ب ــه متف هفت
ــت  ــان اف ــزار توم ــدود 2 ه ــن ح ــور میانگی ــه ط ــا ب ــد ام می یاب

قیمــت در فــروش گوشــت مــرغ داریــم.
ــم  ــده ه ــرغ زن ــرای م ــت قیمــت ب ــن اف ــه داد: ای ــی ادام رضای
اتفــاق افتــاده و نزدیــک بــه 2 هــزار تومــان و در برخــی از 
ــث  ــه باع ــتیم ک ــت داش ــت قیم ــان اف ــزار توم ــا 3 ه ــتان ها ت اس

ــت. ــده اس ــداران ش ــه مرغ ــان ب ــرر و زی ض
ــی  ــای دام ــتراتژیک نهاده ه ــر اس ــا ذخای ــه ب ــی در رابط رضای
گفــت: کمبــودی در نهاده هــا نداریــم و حــدود 2 میلیــون و 400 
هــزار تــن ذرت ترخیــص شــده در بنــادر داریــم کــه حــدود 5 مــاه 

ســال را کفایــت مــی کنــد.
ــده  ــر عه ــی ب ــای دام ــن نهاده ه ــر تأمی ــارت ب ــزود: نظ وی اف
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت و بایــد ایــن نظــارت بــه 

ــی انجــام شــود. خوب
رضایــی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه تولیــد گوشــت مــرغ بــه 
صــورت خطــی اســت و نمی تــوان آن را کــم یــا زیــاد کــرد، گفــت: 
ــاده  ــاق افت ــل اتف ــاه قب ــرغ از 8 م ــد م ــرای تولی ــزی ب برنامه ری
اســت، متأســفانه بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراســمات مختلــف 
ــی  ــل پیش بین ــه قاب ــتیم ک ــرف داش ــش مص ــمینارها کاه و س

بــرای صنعــت نبــوده اســت.

مشکل ترخیص 2 میلیون تن ذرت مانده در گمرک حل شد

ــک  ــه بان ــد از آنک ــت: بع ــور دام گف ــتیبانی ام ــل پش مدیرعام
مرکــزی 4 مــاه ارزی بــرای ترخیــص نهاده هــای دامــی بــه بخــش 
ــود، ایــن مشــکل در جلســه اخیــر  ــداده ب خصوصــی اختصــاص ن
ســتاد تنظیــم بــازار حــل شــد و عملیــات ترخیــص 2میلیــون تــن 

ــود. ــاز می ش ــروز آغ ــرک از ام ــوب کرده در گم ذرت رس
ــرکت  ــه داد: ش ــور دام ادام ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
پشــتیبانی امــور دام در ایــن مــدت ذخایــر خــود را در بــازار توزیــع 
کــرده اســت تــا بــرای مرغــداران، دامداری هــا و تولیــد کننــدگان 

مشــکلی ایجــاد نشــود.
وی یــادآور شــد کــه قیمــت ایــن ذرت هــا در بنــادر 1350 و در 
ــه آن  ــه اضافــه شــدن کرایــه حمــل ب ــا توجــه ب مراکــز اســتان ب

1600 تومــان اســت.
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عباســی معروفــان ادامــه داد: شــرکت پشــتیبانی امــور دام و 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــن نهاده ــده ای ــی واردکنن ــش خصوص بخ
بــرای واردات خــود ارز 4200 تومانــی دریافــت کــرده انــد موظــف 
ــوب در  ــت مص ــه  قیم ــا را ب ــاده ه ــر نه ــه ذرت و دیگ ــتند ک هس

اختیــار مصرف کننــدگان قــرار دهنــد.

جمعیت دام سنگین کشور 1۳ درصد رشد کرد

ــه دام  ــدات ماهان ــداد و تولی ــری تع ــری اندازه گی ــج آمارگی  نتای
ســنگین )گاو و گوســاله( کــه از دی مــاه ســال 1398 بــا شــیوه های 
نویــن تولیــد آمــار )اســتفاده از نمونــه موثــر و ثابــت بــا روش اجــرای 
ترکیبــی مصاحبــه حضــوری و تلفنــی ( در ســطح کشــور اجــرا شــد، 
ــای  ــود در دامداری ه ــاله موج ــداد گاو و گوس ــد تع ــان می ده نش
ــون و 800  ــار میلی ــته، چه ــال گذش ــاه س ــفند م ــور در اس کشــ
هــزار رأس بــوده اســت کــه نســبت بــه زمــان سرشــماری عمومــی 

ــه اســت. ــان 1393( 13.2درصــد افزایــش یافت کشــاورزی )آب
ــر اســاس ایــن گــزارش، در زمســتان 98 دامداری هــای کشــور  ب
تعــداد 385 هــزار راس گاو و گوســاله بــرای فــروش عرضــه کردنــد. 
همچنیــن در ایــن مــدت تعــداد 535 هــزار راس گوســاله زنــده در 

ــد شــد. ــای کشــور متول دامداری ه

اشتغالزایی برای 2۵ هزار نفر با احداث 2۵00 گلخانه طی امسال

مجــری طــرح توســعه گلخانــه هــای کشــور گفــت: 2500 هکتــار 
گلخانــه در ســال جــاری بــه بهــره بــرداری مــی رســد و 600 هــزار 
تــن محصــوالت کشــاورزی تولیــد و بــرای 25 هــزار نفــر بــه صــورت 
ــاد  ــغل ایج ــه صــورت غیرمســتقیم ش ــر ب ــزار نف مســتقیم و 75 ه

مــی شــود.

ــای  ــه ه ــعه گلخان ــرح توس ــری ط ــر مج ــب رادف حبی
کشــور اظهــار داشــت: در ســال 1399 در راســتای اجــرای 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر جهــش تولید و 
ــر جهــاد کشــاورزی، برنامــه 4600  براســاس دســتور وزی
هکتــار توســعه و بهــره بــرداری تولیــد محصــوالت گلخانــه 
ای و محیــط هــای کنتــرل شــده را بــا همــکاری عمدتــا 
بانــک کشــاورزی و 32 ســازمان جهــاد کشــاورزی در 

کشــور تدویــن کــرده اســت.
  رادفــر افــزود: در ایــن راســتا بــرای مدیریــت و کاهــش 
تنــش هــای محیطــی )خشکســالی، ســرمازدگی، آفتــاب 
ــای  ــایبان ه ــداث س ــرح اح ــرگ و...( ط ــوختگی، تگ س
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــا اس ــات ب ــی در باغ ــتاندارد و فن اس
هــای نویــن بــا هــدف مدیریــت تبخیــر و تعــرق و افزایــش 
ــری از خســارت تنــش هــای  ــرداری آب و جلوگی بهــره ب
محیطــی، افزایــش کمیــت، کیفیــت و پیــش رســی برخی 

محصــوالت باغبانــی اجــرا خواهــد شــد.

نرخ مصوب ذرت دامی افزایش یافت

ــی( از  ــی )واردات ــرم ذرت دام ــر کیلوگ ــرخ مصــوب ه ن
ــن  ــت، ای ــش یاف ــان افزای ــه 1500 توم ــان ب 1350 توم
ــت  ــرغ و گوش ــده م ــام ش ــرخ تم ــت در ن ــش قیم افزای

ــت. ــذار اس ــر گ تاثی
وزارت  داخلــی  بازرگانــی  معــاون  قبــادی  عبــاس 
صمــت در نامــه ای مصوبــات جلســه تعییــن ذرت دامــی 
ــی را اعــام و حداکثــر قیمــت هــر کیلوگــرم ذرت  واردات

ــرد. ــام ک ــان اع ــی( را 1500 توم وارداتی)دام
همچنیــن بــر اســاس ایــن نامــه مبنــای تعییــن قیمــت 
ــر  ــه ازای ه ــد 240 دالر ب ــقف خری ــا س ــوق ت ــی ف ریال
تــن )نــرخ  CFR( بــر همیــن اســاس بــوده و هیچگونــه 

تغییــری در قیمــت انجــام نخواهــد شــد.
بــه منظــور هماهنگــی و یکنواختــی قیمــت  
ــه  ــوق، ب ــت ف ــر قیم ــارت ب ــال نظ ــکان اعم ام

دلیــل کارمزدهــای مختلــف برخــی ارزهــا، مقــرر گردیــد 
ــه،  ــای روپی ــاس ارزه ــر اس ــد ب ــان واردات منبع متقاضی
یــوان، وون، دینــار و ویــن نســبت بــه اصــاح فرآیندهــا و 

اخــذ پروفرمــا اقــدام نماینــد.
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دولت 1۳0 میلیارد تومان برای بذر گندم به بخش خصوصی 
بدهکار است

ــت  ــت: دول ــدم گف ــی گن ــد تضمین ــرح خری ــری ط مج
130 میلیــارد تومــان از محــل یارانــه بــه شــرکت های 
تولیدکننــده بــذر بدهــکار اســت و بــرای تأمیــن بــذر گنــدم 
در ســال آینــده تقاضــا می کنیــم کــه ایــن بدهــی پرداخــت 

شــود.

۶۶2 تن فرآورده های خام دامی توقیف شد/ تعطیلی ۴82 
واحد

رئیــس ســازمان دامپزشــکی گفــت: براســاس بازدیــد بــه 
ــه  ــرآوری و عرض ــتار، ف ــد، کش ــز تولی ــده از مراک ــل آم عم
ــوروزی،662  ــات ن ــی در تعطی ــام دام ــای خ ــرآورده ه ف
ــی  ــام دام ــای خ ــرآورده ه ــواع ف ــرم ان ــزار و 249 کیلوگ ه
غیــر قابــل مصــرف و ناســالم توقیــف و 482 واحــد متخلــف 

تعطیــل شــدند.
در ایــن نامــه آمــده اســت: ســازمان دامپزشــکی در 
راســتای طــرح تشــدید کنتــرل و نظــارت بهداشــتی ویــژه 
ایــام تعطیــات نــوروزی، در اقصــی نقــاط کشــور بــا برنامــه 
ــر   ــای کارشناســی مشــتمل ب ــه نیروه ــزی و بســیج کلی ری
ــزار و  ــک ه ــب ی ــناس در قال ــزار و 735 نفر-کارش 47 ه
ــپ- روز  ــزار و 937 اکی ــی و 25 ه ــپ- روز نظارت 852 اکی
بازرســی ویــژه کنتــرل و نظــارت بهداشــتی فــرآورده هــای 

خــام دامــی از تاریــخ 25 اســفند 1398 تــا 15 فروردیــن 1399 
ــهروندان  ــی ش ــی مصرف ــام دام ــرآورده خ ــه ف ــد و عرض ــر تولی ب

ــد. نظــارت کردن

دولت، لطفا1۳0 میلیارد تومان بدهی اش به شرکت های تولیدکننده 
بذر را بپردازد!

ــرد:  ــدم اظهارک ــرح گن ــری ط ــور مج ــفندیار پ ــماعیل اس اس
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــل یاران ــان از مح ــارد توم ــت 130 میلی دول
ــذر گنــدم در  ــرای تأمیــن ب ــذر بدهــکار اســت و ب تولیدکننــده ب
ــن بدهــی پرداخــت شــود. ــده تقاضــا می کنیــم کــه ای ســال آین

وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه صــد درصــد بــذر مــورد نیــاز گنــدم 
کشــور در داخــل تولیــد می شــود، گفــت: بــا شــرکت های تولیــد 
کننــده بــذر بایــد همــکاری کنیــم تــا بــذر مــورد نیــاز را           تأمیــن 

. کنند
اســفندیاری پــور بــا بیــان ایــن کــه 12 هــزار کمبایــن 
ــت:  ــود دارد، گف ــت وج ــل برداش ــتان ها در فص ــن اس ــر بی مهاج
انتظامــی درخواســت می کنیــم  نیروهــای  و  فرمانداری هــا  از 
ــام  ــرای انج ــا ب ــن کمباین ه ــه ای ــد ک ــم کنن ــرایطی را           فراه ش

ــند. ــود برس ــد خ ــه مقص ــدم ب ــت گن برداش
وی ادامــه داد: ایــن محصــول 37 هــزار میلیــارد تومــان گــردش 
ــن  ــاورزی و تأمی ــش کش ــول بخ ــن محص ــی دارد و مهمتری مال
کننــده امنیــت غذایــی کشــور اســت و بنابرایــن همــه بایــد بــرای 

برداشــت و رســاندن آن بــه ســفره مــردم همــکاری کننــد.
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اصالح تصویب نامه خرید تضمینی گندم در سال 99/ نرخ 
گندم صنف و صنعت 2700 تومان شد

در جلســه هیئــت وزیــران تصویب نامــه خریــد تضمینــی 
گنــدم در ســال 1399 اصــاح شــد و نــرخ گنــدم صنــف و 

صنعــت 2700 تومــان اعــام شــد.
ــروش  ــت ف ــت قیم ــه تثبی ــه ب ــا توج ــران ب ــت وزی هیئ
گنــدم بابــت مصــارف نانوایی هــای آزادپــز در ســال 1399 
ــت  ــدم، قیم ــی گن ــد تضمین ــه خری ــاح مصوب ــن اص ضم
ــی  ــی بازرگان ــرکت مادرتخصص ــوی ش ــدم از س ــروش گن ف
ــا  ــز را ب ــای آزادپ ــارف نانوایی ه ــرای مص ــران ب ــی ای دولت

ــرد. ــب ک ــه  ای تصوی ــرخ یاران ن
ــوی  ــدم از س ــروش گن ــت ف ــاس، قیم ــن اس ــر همی  ب
شــرکت مادرتخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران بابــت 
مصــارف صنــف و صنعــت بــه ازای هــر کیلوگــرم 27 هــزار 
ریــال بــوده و خریــد مســتقیم گنــدم کشــاورزان از ســوی 
بخــش خصوصــی بابــت تأمیــن نیازهــای صنــف و صنعــت 
ــی  ــرکت مادرتخصص ــامانه ش ــت آن در س ــه ثب ــوط ب من

ــد. ــاز می باش ــران مج ــی ای ــی دولت بازرگان
ــروش  ــت ف ــه، قیم ــن اصاحی ــب ای ــن به موج همچنی
گنــدم بابــت نــان آزادپــز عینــاً مطابــق قیمــت ســال 1398 

ــود. خواهــد ب

اجرای تصویب نامه اختصاص تسهیالت بانکی به شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور در سال 1۳99

ریــال  اســاس، مبلــغ 12 هــزار میلیــارد  ایــن  بــر 
ــت اجــرای سیاســت های  ــرای ســال 1399 باب تســهیات ب
تنظیــم بــازار و قیمــت تضمینــی از ســوی بانــک مرکــزی در 
اختیــار شــرکت ســهامی پشــتیبانی امــور دام کشــور قــرار 

می گیــرد.

اختصاص 2۶0 میلیارد تومان جهت انجام  اقدامات پیشگیرانه در 
حوزه های آبخیز سیل خیز 12 استان

ــع و آبخیــزداری کشــور،  سرپرســت ســازمان جنــگل هــا، مرات
ــام  ــت انج ــژه جه ــار وی ــان اعتب ــارد توم ــاص 260 میلی از اختص
ــی  ــیل خیز و بحران ــز س ــای آبخی ــگیرانه در حوزه ه ــات پیش  اقدام
در 12 اســتان آســیب دیده از ســیل های یکســال اخیــر  خبــر داد.
ــای  ــت طرح ه ــی مثب ــر اثربخش ــد ب ــا تاکی ــور ب ــعود منص مس
ــار فرســایش  ــداری در کاهــش ســیاب،  مه ــزداری و آبخوان آبخی
خــاک و تغذیــه آبخوان هــای زیرزمینــی تصریــح کــرد: پیشــگیری 
از تشــدید ســیاب و کاهــش خســارات  ســیل های آتــی در 
ــدف  ــز، ه ــیل خی ــتان های س ــره اس ــی و پرمخاط ــق بحران مناط

ــت.  ــازمان  جنگل هاس ــدام س ــم و اق ــن تصمی ــی ای اصل
جزئیــات ســهمیه وارداتــی 4 کاالی اساســی در ســال 99 

ــد ــخص ش مش
ــروه نظــارت و تخصیــص ارز،  ــر اســاس صــورت جلســه کارگ ب
ســهمیه 4 کاالی اساســی وارداتــی در ســال جاری مشــخص شــد.
ــر ایــن اســاس در ســال جــاری حــدود 6 میلیــون تــن ذرت  ب
و 1,5 میلیــون تــن کنجالــه وارد کشــور خواهــد شــد. همچنیــن 
1,1 میلیــون تــن روغــن در کنــار 1,5 میلیــون تــن ســویا از دیگــر 

اقــام اساســی وارداتــی در ســال 99 خواهــد بــود.
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اولتیماتوم ۴8 ساعته تشکل های صنایع دام و طیور به بانک 
مرکزی

صنایــع دام و طیــور، بــا دادن اولتیماتــوم 48 ســاعته بــه 
بانــک مرکــزی خواهــان ترخیــص 2.5 میلیــون تــن نهــاده 

هــای دامــی رســوبی در مبــادی ورودی کشــور شــدند.
  تشــکل هــای فعــال در عرصــه واردات، تولیــد و توزیــع 
ــد. در  ــادر کردن ــترکی ص ــه مش ــور بیانی ــع دام و طی صنای

بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت:  
ــی الزم )از  ــع مال ــوری مناب ــص ف ــه تخصی ــبت ب 1- نس
محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی( بــه صــورت تســهیات 
ــت  ــا جه ــتمهال وام ه ــول، اس ــهل الوص ــره و س ــم به ک
ــا  پوشــش بخشــی از زیــان ناشــی از عواقــب بیمــاری کرون

ــدام عاجــل گــردد. ــه ایــن بخــش اق ب
ــش  ــد و کاهــش بی ــازاد تولی ــه وجــود م ــا توجــه ب 2- ب
ــت  ــوص گوش ــه خص ــی ب ــام پروتئین ــت اق ــد قیم از ح
ــر  ــا و دوای ــازمان ه ــا س ــردد ت ــاذ گ ــی اتخ ــرغ، ترتیب م
ــدات  ــازاد تولی ــع آوری م ــه جم ــی مســئول نســبت ب دولت
ــدام  ــاری اق ــای ج ــاح رویه ه ــی و اص ــوالت پروتئین محص
نمــوده و موجبــات آزاد ســازی مســتمر و دایمــی صــادرات 
مــواد پروتئینــی را بــدون وضــع و اخــذ هــر گونــه عــوارض 
صادراتــی فراهــم نماینــد. )ادامــه ایــن نامــه را مــی توانیــد 
www. در کشــاورزی آینــده جهــان بــا بــه نشــانی

agriwe.news یــا www.sabznn.ir   مطالعــه 
ــد.( کنی

عوارض صادراتی پیاز برداشته شد 

بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار مــورخ  99/1/30 
ــد. ــذف ش ــاز ح ــی پی ــوارض صادرات ع

در مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار آمــده اســت: بــه منظــور تنظیــم 
ــد  ــش تولی ــاب از کاه ــل )اجتن ــازار داخ ــاز در ب ــر پی ــازار مؤث ب
ــی از  ــان ناش ــرر و زی ــل ض ــه دلی ــی ب ــی آت ــای زراع در فصل ه
ــت از  ــاری( و حمای ــی ج ــل زراع ــارف در فص ــر متع ــش غی کاه
تولیدکننــدگان مقــرر شــد عــوارض صادراتــی پیــاز حــذف شــود.

ــای  ــت ه ــا در قیم ــت خرم ــقف قیم ــد س ــرار ش ــن ق همچنی
ــن  ــا در میادی ــدگان خرم ــه کنن ــه عرض ــود و ب ــظ ش ــی حف فعل
ــگان  ــگاه رای ــره ای جای ــار و فروشــگاه هــای زنجی ــره ب ــوه و ت می

ــد. ــاص یاب اختص

رفع ممنوعیت صادرات مرغ تا ابتدای خرداد ماه به گمرکات ابالغ 
شد

ــا  ــه ای ب ــادرات و واردات در مکاتب ــررات ص ــر مق ــرکل دفت مدی
مدیــر کل دفتــر صــادرات گمــرک ایــران موضــوع رفــع ممنوعیــت 

صــادرات گوشــت مــرغ را ابــاغ کــرد.
بــر اســاس ایــن بخشــنامه بــه اســتناد مکاتبــه معــاون بازرگانــی 
داخلــی و تبصــره 2 تصمیمــات هشــتاد و هفتمیــن جلســه 
کارگــروه تنظیــم بــازار در تاریــخ 25 فروردیــن، صــادرات گوشــت 
مــرغ شــرکت ذخایــر پشــتیبانی امور دام کشــور توســط مباشــرین 
ــو و  ــرای ن ــور )ب ــرکت مذک ــرارداد ش ــرف ق بخــش خصوصــی ط
ــوارض  ــدون پرداخــت ع ــرغ( ب ــر گوشــت م ــودن ذخای ــه نم کهن
صادراتــی بــا رعایــت ســایر ضوابــط و مقــررات مربوطــه تــا ابتــدای 

خردادمــاه بامانــع مــی باشــد
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کشتار جوجه یک روزه مازاد، طبیعی است
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه کشــور گفــت: هــر آنچــه از جوجــه های یــک روزه 
فــروش نــرود، مجبــور بــه معــدوم ســازی آن هســتیم و ایــن امــر روال غیــر متعــارف نیســت و توســط 

رســانه ها بــزرگ شــده اســت.
غامعلــی فارغــی رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه کشــور افــزود: در جوجــه تخــم 
گــذار نیــز بــه طــور معمــول خــروس هــا جداســازی و معــدوم مــی شــوند، در صورتــی کــه جوجــه 

یــک روزه تولیــد کنیــم و مشــتری نداشــته باشــیم مجبــور بــه معــدوم ســازی آنهــا هســتیم.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر مرغــداران گوشــتی خــوراک دام  بــرای جوجــه ریــزی ندارنــد در 

نتیجــه تقاضــا بــرای خریــد جوجــه یــک روزه کاهــش یافتــه اســت.
فارغــی گفــت: تولیــد کننــدگان بــرای اینکــه هزینــه کارتــن را نیــز نپردازنــد تصمیــم گرفتــه انــد 
کــه بــه صــورت تخــم مــرغ و قبــل از ســر از تخــم در آوردن جوجــه، نســبت بــه معــدوم ســازی آنهــا 

اقــدام کننــد امــا در ایــن میــان تعــدادی جوجــه نیــز بــه دنیــا آمــده انــد.
وی اظهــار داشــت: در ارتبــاط بــا دالیــل کاهــش فــروش جوجــه یــک روزه مــی تــوان بــه کاهــش 
خــوراک دام در بــازار، کاهــش تقاضــا بــرای مصــرف مــرغ بــه دلیــل بــروز بیمــاری کرونــا و از طرفــی 
برنامــه ریــزی تولیــد در 4 مــاه اخیــر بــه شــکلی انجــام شــده کــه بــا حــدود 20 درصــد مــازاد تولیــد 

مواجــه هســتیم.
ــن  ــه ای ــود ک ــرده ب ــف ک ــاورزی تکلی ــاد کش ــه وزارت جه ــازار ب ــم ب ــتاد تنظی ــت: س ــی گف فارغ

ــد. ــد ده ــش تولی ــتور افزای ــدگان دس ــد کنن ــه تولی ــتگاه ب دس
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The need to pursue self-sufficiency in food se-
curity

The head of the Veterinary Organization, while pointing out that the 
Ministry of Jihad for Agriculture is responsible for the food security 
of the society, said: «We must seek self-sufficiency and self-reliance 
in the discussion of food security.»
He pointed out that in the field of livestock protein, forty years 

ago, all consumer goods such as dairy products, eggs, white and red meat, honey and aquatic 
products in the country were supplied from imports. The field of red meat is dependent on the 
outside world and has surplus production and export in other items.

14 million tons of wheat will be produced this year

The Minister of Jihad for Agriculture predicted that about 14 mil-
lion tons of wheat will be produced this year and 10.5 million tons of 
wheat will be purchased in excess of farmers’ needs.
Kazem Khavazi added: “Rainfall this year has been 23% higher 

than the long-term average.”
Regarding the pricing of agricultural products, he said: “Fortu-

nately, this year Mr. President paid special attention to the price of 
wheat from 2,200 tomans per kilogram to 2,500 tomans, and we intend to hold meet-
ings with agricultural organizations, especially the wheat farmers’ foundation.” We 
will be able to set the price of wheat closer to the world and world prices every year, 
and this can help sustain the production in the country.

The lifting of the ban on chicken exports was 
announced to the customs by the beginning of 
June
In a correspondence with the Director General of the Irani-

an Customs Export Bureau, the Director General of the Office 
of Export and Import Regulations announced the lifting of the 
ban on the export of chicken meat.
According to the directive, based on the correspondence of the 

Deputy Minister of Internal Trade and Note 2 of the decisions of the 87th session of 
the Market Regulation Working Group on April 15, the export of chicken meat from 
the country’s Livestock Support Reserves by private sector contractors (for renewal 
and obsolescence) Chicken meat) is free of charge until the beginning of June without 
paying export duties in compliance with other relevant rules and regulations.
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The capital of Amel Keshavarzi Bank increased to 110,000 billion 
Rials

With the support of the Ministry of Economic Affairs and Finance, the Program and 
Budget Organization and the Central Bank, the capital of Amel Bank in the field of agri-
culture increased by 20,000 billion Rials to 111,000 billion Rials.
. Pursuant to paragraph (f) of Note (5) of the Budget Law of 1398 of the whole country 

and based on the decision of the Extraordinary General Assembly of Keshavarzi Bank, it 
was agreed to increase the capital of this bank by 20 thousand billion Rials and thus the 
basic capital of the bank to 111 thousand Billion 
Rials increased. 
The strengthening of the Agricultural Bank›s 

capital base promises to increase the bank›s po-
tential financial and credit capacity to further 
support the agricultural sector in the year of the 
«production leap.»

The most important structural analytical 
discussions for agricultural promotion in 
the past year

Last year was a very difficult and exhausting year for the 
government and the nation. It began with an unprecedent-
ed flood and, in the words of an unprecedented president, 
over the past 100 years and ended with the outbreak of 
the devastating corona virus, which continues to this day. 
We do not intend to analyze this year in various political, 
economic and social dimensions because it is a long dis-

cussion, but within the framework of the duties of a specialized agricultural journal, 
important events and structural analytical discussions, criticisms and executive solutions 
to deal with problems. 
The promotion of agriculture in the country and its reflection in the Journal of Ag-

ricultural Infrastructure Industries (Food, Livestock and Poultry) of former “livestock 
farmers”.
Agricultural activists know that this magazine, called Livestock Breeders, started its 

activities in 1999, and now, during 22 years of continuous, continuous and uninterrupted 
activity, it publishes its analytical, descriptive and critical methods along with promoting 
the latest major concepts in production methods. He has continued farming and animal 
husbandry and many others with translations from reputable academic sources.
For many years, the journal has tried not to be limited to the level of theorems, but also 

to explore the depth of agricultural and animal husbandry issues, especially the determi-
nants of economics and commerce, and general policies at home and around the world.
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