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البته
بالنسبت
شما !!

از گوشه و کنار

خبر می رسد که...

تهران  بد  بوی  اصلی  بررسی منشأ   برای 

که  شد  داده  اعتبار  تومان  میلیارد   70

50درصد آن اکنون اختصاص یافته است.
/ فارس

بابا ! من گردن می گیرم،

اون ۷۰ میلیارد تومن
پول بی زبونو،

بدینش به خودم.

ولی فقیه  نماینده  تقوی؛  آیت اهلل 
آیین  در  جهادکشاورزی  وزارت  در 
اسفند  در  کرمان  جنوب  زکات  همایش 
97، گفت: نظام اسالمی به نظامی گفته 
انجام  آن  در  اسالمی  احکام  که  می شود 
خود  پیمان های  و  تعهدات  به  و  شود 
عمل کنیم. به کاری که نمی توانیم عمل 
سبب  امر  این  زیرا  ندهیم؛  وعده  کنیم 

می شود که توقعات مردم را باال ببریم و نتوانیم آن ها را راضی نگهداریم. 
جامعه  از  فقر  و  بگیرند  سامان  فقرا  تا  شد  واجب  زکات  داد:  ادامه  وی 
که  است  خداوند  حکم  برای  آزمایشی  زکات  حکم  اجرای  شود.  ریشه کن 
باید آن را اجرا کنیم. از 9 قلم زکات واجبی که داریم هفت قلم آن مربوط 
مشارکت  مهم  امر  این  در  می طلبد  منطقه  این  که  است  کشاورزی  به 

بیش تری داشته باشد.
با تاکید بر تشویق کشاورزان  نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 
به پرداخت زکات افزود: در جنوب استان طی یک سال اخیر بیش از 37 
میلیارد ریال زکات جمع آوری شده است که 60 درصد زکات خرج مردم و 
40 درصد آن خرج طرح های عام المنفعه در روستاها شده است. امسال در 

کل کشور بیش از 400 میلیارد تومان زکات جمع آوری شده است.
افزود:  عنبرآباد  و  جیرفت  جهادی  و  انقالبی  نخبگان  جمع  در  تقوی 
هم اکنون جنگ اقتصادی راه افتاده؛ اما هنوز بعضی از دستگاه های دولتی 
تحریم ها  کنونی  شرایط  این  در  که  هرچند  نگرفتند.  نظامی  آرایش  ما، 
است؛ چرا  نیز دخیل  مدیران  برخی  ناتوانی  تحریم ها  کنار  در  اما  مؤثرند؛ 
فقط  معتقدند  و  ندارند  اعتقاد  مقاومتی  اقتصاد  به  مدیران  از  عده ای  که 
که  نمی گویند  این ها  کرد.  حل وفصل  می توان  را  مسائل  آمریکا  طریق  از 
آمریکا می خواهد ما را خلع سالح کند، همان طور که هسته ای ما را قفل 
بسیار مهم  و فسادستیزی  الگوی مصرف  اقتصاد مقاومتی اصالح  کرد. در 
است. در بحث اقتصاد مقاومتی باید جلوی قاچاق گرفته شود و با علم و 

مسائل علمی کارها را دنبال کنیم.
چهل و ششمین جلسه شورای عالی نظارت شرعی بر 

ذبح، صید و تولیدات حالل 
عالی  شورای  جلسه  ششمین  و  چهل 
تولیدات  و  صید  ذبح،  بر  شرعی  نظارت 
دکتر  حضور  با  اسفندماه  بیستم  حالل 
ولی  نماینده  دفتر  مدیرکل  فلسفی، 
برگزار  کشاورزی،  جهاد  وزارت  در  فقیه 
شد. در این جلسه حجت االسالم جعفر 
نماینده  مغولستان ،  کشور  در  مستقر  بیت  اهل  اسالمی  مرکز  رئیس  نژاد 
مجمع حالل اهل بیت)ع( و مسئوالن ناظر ذبح شرعی مستقر در آن کشور 
تولید  همچنین  و  مغولستان  کشور  سیاسی  فرهنگی  وضعیت  از  گزارشی 

گوشت و چگونگی نظارت بر ذبح شرعی در آن کشور را ارائه کرد. 
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ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۲۸ 6
فروردین  ۱۳۹۸

سرمقاله

ابوالقاسم گل باف

a.golbaf@gmail.com

و  امکانات  که  دارد  آن  از  حکایت  کارشناسان  تأیید  و  ارقام  و  آمار 
گوشت  مصرف  برابر   3 حدود  تولید  برای  زیربنایی  سرمایه گذاری های 
دانه های  درصد   70 تولید  ظرفیت  و  قرمز  گوشت  مصرف  برابر   1/5 مرغ، 
برابر  سه  کشاورزی،  محصوالت  اتفاق  به  قریب  اکثر  درصد  صد  روغنی، 
کودهای شیمیایی  برابر مصرف  و چندین  نباتی  آفات  دفع  مصرف سموم 
مراکز  نیاز  برابر   2 ظرفیت  حداقل  و  و...  کشاورزی  نهاده های  دیگر  و 
نظرات صورت گرفته  و  ایده ها  ثمر رساندن  به  برای  ترویجی  و  تحقیقاتی 
زنجیره های  ایجاد  تولید،  ساماندهی  به  اجرایی مصمم  مدیریت  چنانچه  و 
اقتصادی  نهایتا  و  قراردادی«  »کشاورزی  ارزش  زنجیره های  و  تولید 
از  صحیح  استفاده  با  باشد  آن  نمودن  سرمایه پذیر  و  کشاورزی  کردن 
به  ویژه  فراوان  افزوده  ارزش  و  نسبی  مزیت  ظرفیت ها،  فرصت ها،  و  منابع 
از  بهره برداران  کردن  خارج  و  باغی(  )زراعی،  انحصاری  محصوالت  در 
ممنوعیت ها و امر و نهی های دولتی، در گام اول با واگذاری امور کشاورزی 
کشوری  مربوطه،  اتحادیه های  و  تشکل ها  بین  کار  تقسیم  و  خودشان  به 

آباد و کشاورزی سودآور و اشتغال در روستاها را خواهیم داشت. 
با همه امکانات، تجهیزات، تحقیقات و نیروی انسانی ماهر، متأسفانه دولت 
و  براساس عرضه  تولید  و  ابتکار  راه  بی مورد خود  نظارت های  و  با دخالت 
تقاضا را بر کشاورزی می بندد، اجازه صادرات نمی دهد و در همان حال به 
اقالم مشابه تولید داخلی، مجوز واردات با ارز دولتی می دهد؛ همین است 
که اراضی فراوانی در کشور و ساختمان ها و تأسیسات دامپروری، شیالت 
و آبزیان به حال خود رها شده یا در چنگال بانک ها به عنوان بدحساب و 
درآمده  بانک ها  مصادره  یا  تملیک  به  فراوان،  شبه ناک  بهره های  از  ناتوان 
پشتوانه  بدون  خود  غیرمتعارف  انبساطی  انضباطی،  سیاست های  با  دولت 
یا  حوزه  آن  خبرنگاران  و  متخصصان  با  مشورت  یا  و  علمی  و  کارشناسی 
دست  در  را  کشاورز  سرنوشت  و  اختیار  اجباری،  قیمت گذاری های  با 
تولید  بر  مازاد  نمونه، حدود 200 هزارتن گوشت مرغ  به عنوان  می گیرند. 
در کشور وجود دارد اما دولت صدور آن را ممنوع کرده است درحالی که 
برخی تولیدکنندگان به  ویژه سرمایه گذاران زنجیره تولید با میلیون ها دالر 
خودکفا  بر  عالوه  عمر،  صرف  دهه  چند  و  هزینه  تومان  میلیارد  صدها  و 
شده  تبدیل  برند  به  بازرگانی  و  بازاریابی  مطالعات  اثر  در  کشور،  کردن 
در  مناسبی  بازارهای  بین المللی  نمایشگاه های  به  سفر  و  مذاکرات  با  و 

خاورمیانه، آسیا و حتی اروپا کسب کرده اند. 

و  بازار  سهم  رفتن  دست  از  و  صدور  ممنوعیت  با  دولت  که  ضربه ای  اما 
بی اعتمادی  موجب  و  می کند  وارد  داخلی  تولیدکنندگان  به  مشتری 
موجب  می گردد  ایرانی  صادرکننده  به  خارجی  سفارش دهنده  و  خریدار 
گویا  اینکه  بدتر  و  می گردد  خارجی  بازار  سهم  ریشه  شدن  خشکانیده 
داده  انجام  نیز  را  ترکیه  از  مرغ  واردات گوشت  تن  هزار  برنامه ریزی چند 
متهم  تولیدکنندگان،  دلسردی  بازار،  شدن  ملتهب  موجب  تنها  نه  این  و 
برای سوءاستفاده  بلکه محلی  بودن می شود  واردات محور  به  شدن دولت 
و...  مصر  و  ترکیه  هند،  که چین،  حالی  در  می شود.  نیمایی  ارز  از  برخی 
فرصت  از  داشت  کشورشان  در  صعودی  روند  ارز  قیمت  که  زمانی  در 
با  مالی و ظرفیت سازی همراه  و  برای صادرات و گردش کاری  پیش آمده 
اشتغال استفاده کرده برای صادرات، نهادسازی کردند اما دولت ما حتی به 
فرهنگ سازی و ترویج جایگزین گوشت مرغ به جای کسری گوشت قرمز 

هم، همت نگماشته است. 
نمونه دیگر کشت و صنعت مغان با حدود 36 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
و ده ها مزرعه دامپروری، تولید و فرآوری محصوالت لبنی، صنایع تبدیلی 
باغی، زراعی و تجهیزات و تأسیسات زیربنایی منحصر به فرد می توانست 
فنون  و  دانشگاه علمی کاربردی »علوم  یا  به عنوان یک شهرک کشاورزی 
دانش آموخته  هزار   250 مهارت آموزی  موجبات  و  درآمده  تکنولوژی«  و 
و...  هلند  واخنینگن  دانشگاه  دانشگاه های همانند  با  و  فراهم  را  کشاورزی 

تعامل داشته برخی از دانشجویان را برای فرصت های مطالعاتی بپذیرد. 
در حالی که مراکز تحقیقاتی وزارتخانه در ورامین، پیشوا، دزفول، کرج و... 
یا به رستوران و سالن عروسی یا چلوکبابی تبدیل شده یا به رانت خواران 

به ثمن بخس واگذار شده است. 
هنر وزارتخانه واردات دام زنده یا نهاده با ارز 4200 تومانی است و افتخار 
می کند که در تقابل با تولیدکننده گوشت مرغ )ممنوعیت صادرات( اقدام 
به واردات گوشت مرغ به چه قیمتی و با چه توافقی و چه پشت پرده ای 
کرده! یا ناگهان اعالم می کند 260 مجوز واردات گوشت قرمز صادر کرده 
در  و  است  چقدر  مجوز  آخرین  و  اولین  صدور  فاصله  بگوید  اینکه  بدون 
دانه های دریافت کننده نخستین مجوز واردات گوشت در حال بارگیری در 
با  احتماال  و  بورکراسی سرکارند  پیچ وخم  در  الباقی  و  ایران هستند  بنادر 

بازار اشباع شده و ضرر و زیان روبه رو خواهد شد. 
قرار  خود  تصمیم گیری  و  اجرایی  ید  در  را  فراسرزمینی  کشت  وزارتخانه 
وزارتخانه  باید مسائل  که  بین الملل  امور  آن،  برون سپاری  به جای  و  داده 
سازمان های  و  بین المللی  مذاکرات  و  خارجه  امور  وزارت  با  تعامل  در  را 
برای توسعه روابط کشاورزی  تخصصی کشاورزی بین المللی و بسترسازی 
فراسرزمینی  کشت  در  کند  پیگیری  ذیربط  مقامات  و  کشورها  سایر  با 
ناکارآمدتر کرده تا در مراودات غیرمتعارف گرفتار آید و از مسئولیت اصلی 

خود نیز بازماند. 
ناکارآمد  حجم  گرداب  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  دولت  می رسد  نظر  به 
پرسنل و بورکراسی، بهره بردار را سپر بالی خود نموده است. کارزاری که بازنده 

اصلی آن، مردم، کشاورزان و سرمایه گذاران اندک کشاورزی خواهند بود. 

چاقی وزارتخانه!



7 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۲۸ 
فروردین  ۱۳۹۸

تقریباَ  می دهد  نشان  سایت ها  در  جستجو  و  کلیک  یک 
در  و...  ویال  سالن،  سوله،  و  مسکونی  واحد  هزار  ساالنه 
روستاها، مراتع، منابع طبیعی، مناطق جنگلی و کوهستانی 
و حریم منابع ملی و... تحت عنوان تخلف و تغییر کاربری 
درخواست  به  مجوز  بدون  ساخت وساز  و  روستایی  اراضی 
سازمان های جهاد کشاورزی، آب، راه، مسکن و شهرسازی، 
با  منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و پلیس های مرتبط و 
حکم قوه قضاییه با بیل و کلنگ، پتک، لودر و ... تخریب و 

نابود می شود. 
کردن  متهم  در  قیاسی  چنین  نفِس  اینکه  از  گذشته 
خود  فرزند  دارد  نظر  در  که  روستایی  اعم از؛  سازنده،  هر 
و  شهری  یا  نکند  مهاجرت  روستا  از  تا  کند  ساماندهی  را 
... کدامیک  انبارساز، سردخانه ساز، سالن کارگاه و  ویالساز، 
مجبور و کدامیک محکوم است و با حفظ حق این پرسش 
که چرا چشمان ناظران اعم از؛ شوراهای اسالمی، دهیاری ها 
دائم  تردد  حال  در  مأموران  و  بخشداری ها  شهرداری ها،  و 
ساخت وسازها  هنگام  محیط زیست  راه  و  آب  کشاورزی، 
برگ ریزان،  و  پاییز  هر  از  پس  چرا  و  می شود  خمارآلود 
روستاها  در  ساختمان ها  احداث  رشد  و  شمارش  امکان 
ثروت  تومان  میلیارد  هزار  چندین  ساالنه  می شود،  ممکن 
رفاهی  مسکونی،  واحدهای  ساخت  صرف  ملی  سرمایه  و 
می شود  کشور  مراتع  و  جنگل ها  روستاها،  در  تجاری  و 
و  می گردد  ایجاد  بابت  این  از  روستاها  در  شغل  هزاران  و 
از مصالح ساختمانی،  اعم  با هدر رفت سرمایه ملی  ناگهان 
گردن  میان  این  در  می شویم.  روبه رو  اشتغال  و  زمان 
از دیگران  به  ویژه روستاییان و در مواردی برخی  نازک ترها 
حکم  به  تن  متخلف،  یا  صحنه  این  بالگردان  به عنوان 
تخریب  ضایعات  بر  و  نابود  ملی  ثروت  تا  می دهند  قضا 
آهن های  یونولیت،  پالستیک،  بتون،  محیط زیست، سیمان، 

قراضه و ... افزوده شود. 
به  نسبت  بدبینی  جو  حرکت،  این  استمرار  متأسفانه 
طرفی  از  می زند.  دامن  جامعه  در  را  حاکمیت  و  حکومت 
شمول تخریب و اجرای قانون باید جامعیت داشته باشد و 
می تواند  نمی شود،  مجوز  بدون  ابنیه  تخلیه  مشمول  چون 
جامعه  اقشار  بین  بدعت گذاری  و  شده  تلقی  عملی خالف 
سواحل  )حاشیه  رامسر  تا  گلوگاه  از  مثاَل  شود؛  باعث  را 
ارگان ها  توسط  ساخت وساز  حتی  ویالسازی،  خزر(  دریای 
آموزشی  واحدهای  تحت عنوان  دولتی  ادارات  و  نهادها  و 
رفاهی موجب گردیده تا سواحل کاَل محو شده و متخلفان 
و  داشته اند  دریافت  مالکیت  اسناد  خصوصی،  و  دولتی 
برخورد  این  تخریب نشده اند درحالی که کسی پاسخگوی 

دوگانه نیست. 
دولت نیز بر هیزم این آتش هر از چندگاه می افزاید و چند 
سال یک بار تصرفات، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی 

و... )مثال تا سال...( قانونی اعالم می کند. 

مروری بر تخریب هزاران میلیارد تومان ثروت ملی
تحت عنوان ساخت وسازهای غیرمجاز 

تخریب ها به »کام« کیست؟ 
راه حل ساده تر 

از آنجا که اخیراَ برخی از قضات روشنفکر در مواردی جوانان متهم و محکوم شده را وادار 
به مطالعه و خواندن کتاب، کاشت درخت، آموزش علم و فن خود به دیگران و... می کنند 
به مثل  مقابله  و  درفش  و  داغ  بر  نباید  همواره  اینکه  و  است  قاضی  اختیارات  نشانگر  که 
کارشناسان  از  یکی  اصرار داشت.  و سایر مستحدثات  دیوار  و  فیزیکی ساختمان  و حذف 
و  نظارت  رعایت  ضمن  است  کرده  پیشنهاد  کشاورزی  حوزه  اسبق  مدیران  و  تجربه  با 
و  می شود  پیدایشان  تخلف  از  بعد  تخلف،  از  پیشگیری  جای  به  که  ناظرانی  بازخواست 
تصویب  مجلس  در  قانونی  است:  شایسته   ... و  رومیزی  و  زیرمیزی  مسائل  آسیب شناسی 
شود تا تمام مستحدثات که در حریم شهرها، روستاها و منابع ملی و طبیعی که از تاریخ 
معینی احداث شده یا می شود و بدون مجوز ساخت و مالکیت است بدون استثناء مشمول 
امر مصادره قرار گیرد و نهادی مانند بنیاد مستضعفان یا واحد دیگری، متولی دریافت و 

تصاحب آن اعالم شود. 
این واحدهای مصادره شده در ابتدا برای اسکان افراد بی بضاعت و بی سرپرست و بی نوایان 
روستاها و مناطق مورد احداث درنظر گرفته شود و پس از آن به عنوان خانه های اصناف، 
آموزش وپرورش،  روستایی،  پزشکان  استقرار  محل  محیط بانی،  اختالف،  حل  شورای 

مهمانسرا، ورزشگاه یا سایر مصارف عمومی درنظر گرفته شود. 
چرا که: 

ساختمان ها  تک تک  کردن  بنا  برای  نیروی انسانی  و  اشتغال  کاال،  و  اقالم  مالی،  منابع   •
هزینه شده که با تخریب آن ها، سرمایه و ثروت ملی نیز نابود می شود. 

در  خانواده  تشکیل  و  ماندگاری  امکان  نبود  صورت  در  کم بضاعت  روستاییان  فرزندان   •
روستا به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند و ناهنجاری ها تشدید می شود.

• روستا به محل استقرار پزشک و معلم، ماما و کارشناس بهداشت، مروج و مهندس کشاورزی و 
مأموران دولتی نیاز دارد که به جای ساختمان های جدید و صرف بودجه می توان با مخالفت 

از تخریب و مصادره آن، موجبات کاهش هزینه های دولت را فراهم کرد. 
غیرمجاز  ساختمان های  دمن  و  دشت  مراتع،  طبیعی،  منابع  جنگل،  در  موارد  برخی  در   •
مورد   ... و  حیوانات  و  محیط زیست  حافظان  استقرار  محل  جان پناه،  به عنوان  می تواند 

استفاده قرار گیرد. 
• پس از مصادره این ساختمان ها و فضای سبز آن ها به عنوان پارک، مکان تفریحی، موزه، 
نمایشگاه ها در روستاها  اردوها، جشن ها، سمینارها،  تاالر عروسی، محل اسکان  ورزشگاه، 
می تواند موجبات بازگشت مردم به روستاها را فراهم کند به  ویژه اینکه برخی ساختمان ها 

شکوه معماری را به نمایش می گذارد. 
نماینده  وزیر،  ساخت وساز  مورد  در  عدالت  و  قانون  روح  که  است  درصورتی  این  البته   •
مجلس، قاضی، معاون وزیر و ... تاجران بزرگ بازار و قدرتمندان، سران جناح ها و گروه ها 
اینکه به صورت  نه  و ساخت وسازهای روستاییان و شهری ها یکسان جاری و ساری گردد 
موردی با یک وزیر یا فرزند آن برخورد شود اما با ساخت وساز وزیری دیگر یا قاضی و ... 

اغماض صورت گیرد. 
مسلماَ چنانچه پس از قطعی شدن تخلف و محکومیت سازنده، به جای تخریب ساختمان، 
مکان مورد استفاده عمومی یا دولتی قرار گیرد مالک و سازنده زجر و تنفر کمتری پیدا 

خواهد کرد. 
به  پرداختی  حقوق  و  دولتی  بودجه  هزینه  حداقل  می دهد  نشان  سرانگشتی  حساب 
کارمند، مأمور، عَسس، قاضی و وسایل و ماشین های به کار گرفته برای مأموریت بازپرسی 
امور  و  ساختمان  استهالک  و  دادگاه  جلسات  و  اعتراض  و  شکایت  هزینه های  تخریب،  و 
تایپ و احضار و مأمور ابالغ، به اندازه هزینه کارگر و استاد و بنا و مصالح یک ساختمان 

است؛ یعنی با تخریب یک ساختمان، بودجه دو ساختمان هدر می رود. 
پس بیاییم و از دولت و نمایندگان مجلس بخواهیم در قالب طرح یا الیحه به جای تخریب، 

ساخت  وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری را به صورت قانونی ارائه نماییم. 
* با تشکر از مهندس محمدحسن عماری الهیاری

محمد تقوا شعار
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نخستین گردهمایی مشترک مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی 
مهندسی  نظام  سازمان های  روسای  و  معاونان(  و  )وزیر 
به  قبل  ماه  یک  حدود  که  کشور  سراسر  کشاورزی 
صنف  و  جامعه  شد،  برگزار  نژاد  رمضان  شاهرخ  ابتکار 
جدید  ریاست  جدیت  متوجه  کشاورزی  دانش آموختگان 

سازمان و برنامه های توسعه ای وی شدند.

نظام گرفتن مهندسان کشاورزی
ما شاهد تحوالت هستیم

مهندس محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در مراسم افتتاحیه همایش با تأکیدبر 
اینکه دولت و مجلس نیز از مهندسان کشاورزی با فراهم کردن بستر کارآفرینی حمایت 
خواهند کرد، گفت: برخی از مهندسان نمونه کشاورزی با استفاده از دانش و مهارت های 
روز، توانسته اند تحوالت زیادی در این بخش ایجاد کنند و ما شاهد این تحوالت هستیم. 
فناوری های  از  بهره گیری  و  دانش محور کردن  و  را طی می کند  ایران دوره گذار  از طرفی 
نوین کشاورزی در سال های اخیر در دستور کار دولت، مردم و کشاورزان قرار گرفته است. 
به همین منظور مهندسان کشاورزی بیشترین سهم و نقش را در ارتقای بخش کشاورزی 
داشته اند و با توجه به این نیرو و سرمایه عظیم و همچنین سرمایه گذاری های نظام برای 
وزیر  باشیم.  حوزه  این  در  بیشتر  دستاوردهای  شاهد  امیدواریم  انسانی،  نیروهای  تربیت 
جهاد کشاورزی درعین حال توصیه کرد که مهندسان کشاورزی، سرمایه گذاری بیشتری 

در زمینه افزایش دانش و مهارت خود انجام دهند.
تالش  و  عمل  محدود،  اگر  و  ندارد  محدودیتی  انسان،  ظرفیت  و  توانایی  داد:  ادامه  وی 
کنیم، این موضوع به خودمان برمی گردد، زیرا ظرفیت های طبیعی فراوانی در کشور وجود 
عمل  محیط زیست  با  منطبق  و  بنیان  دانش  باید  ظرفیت ها  این  از  استفاده  برای  و  دارد 
کنیم و به دانش روز مجهز شویم. وی کشت ماهی در دریا، توسعه گلخانه ها، بهره گیری 
از نژادهای پربازده دام و طیور و نشاءکاری را از جمله این ظرفیت ها در بخش کشاورزی 
ظرفیت های  از  استفاده  و  روز  مهارت  و  دانش  به کارگیری  با  می توانیم  گفت:  و  دانست 

موجود با آب کمتر، بیشترین تولید را داشته باشیم.
اشتغال و توسعه روستاها با کمک نظام مهندسی کشاورزی

با  مراسم  این  در  روستایی،  و  عشایری  محروم  مناطق  توسعه  معاون  امید؛  دکتر 
را  آمادگی خود  پایدار،  توسعه  و  اشتغال  ایجاد  راستای  در  معاونت  این  به خدمات  اشاره 
اشتغال  وام های  مورد  در  ارقام  و  آمار  ارائه  با  وی  کرد.  اعالم  بیشتر  خدمات  ارائه  برای 
با  می تواند  که  کرد  مطرح  روستا  اشتغال  توسعه  با  رابطه  در  کاملی  توضیحات  روستایی 

کمک سازمان نظام مهندسی و دانش آموختگان این سازمان در روستاها انجام گیرد.

برج میالد  بزرگترین سالن همایش های  در  بزرگداشتی  روز مهندسی،  مناسبت  به  این بار 
بالغ بر 1800 نفر توسط مهندس رمضان نژاد تدارک دیده شد که در پی آن  با ظرفیتی 
عالوه بر حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر امید معاون رئیس جمهور در 
امور توسعه مناطق روستایی و عشایری، دکتر کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، 
دکتر بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت خانه، مهندس جوادی قائم مقام وزیر 
در امور مجلس، دکتر زالی وزیر اسبق کشاورزی، دکتر رضایی معاون امور تولیدات دامی، 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  از  جمعی  خاک،  و  آب  امور  معاون  اکبری  مهندس 
مهندسین  بسیج  رئیس  جهانسوز  دکتر  دامپزشکی،  نظام  سازمان  رئیس  صفری  دکتر 
استان ها،  کشاورزی  جهاد  سازمان های  روسای  کشاورزی،  بانک  ارشد  مدیران  کشاورزی، 
نظام مهندسی، روسای فعلی  ادوار  اعضای شورای مرکزی  و  نظام مهندسی  ادوار  روسای 
سازمان نظام مهندسی استان ها و بیش از دو هزار دانش آموخته کشاورزی از 31 استان 
و منطقه جیرفت در سالن همایش های برج میالد دور هم جمع شدند تا از نزدیک بتوانند 
در جریان فعالیت ها، اقدامات و برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی در دوره پنجم 

فعالیت کشور قرار بگیرند.

محمدهادی گل باف
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سرود سازمان نظام مهندسی کشاورزی
بود  امید  و  انرژی  از  نظام مهندسی و کلیپ آن که سرشار  این مراسم سرود سازمان  در 

پس از رونمایی و پخش به دلیل تقاضای مکرر حاضرین، چند نوبت پخش شد. 
آمادگی مجلس برای ایجاد بسترهای قانونی

تسهیل خدمات سازمان نظام مهندسی
دکتر احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، 
نیز در همایش تجلیل از مقام روز مهندس گفت: رسالت و مأموریت اصلی سازمان نظام 
کند.  مهندسی  کشور  در  را  کشاورزی  فعالیت های  که  است  این  کشاورزی  مهندسی 
تا  گرفته  شکل  سازمان  که  است  این  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  از  ما  برداشت 

عملیات کشاورزان را مهندسی و علم مهندسی را در تولیدات کشاورزی نهادینه نماید.
وی افزود: در شرایط کنونی از یک طرف گام دوم انقالب را برداشته ایم و از طرف دیگر 
مجموع شرایط  در  اما  مردم هستیم،  معیشت  و  اقتصادی  و سخت  تحریم  درگیر شرایط 
در  رقابت  و  توسعه کشاورزی  برای  هم  فرصت هایی  داشته  که  زیان هایی  کنار  در  تحریم 

خارج از مرز ها ایجاد کرده است.
کرد:  بیان  کرده اند،  عبور  سیاسی  جریانات  از  مردم  این که  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
هم اکنون برگ برنده، دست کسانی است که بتوانند مشکالت مردم را حل کنند؛ چرا که 
وی،  گفته  به  دارد.  وجود  کشاورزی  بخش  در  زیادی  ظرفیت های  برهه حساس،  این  در 
250 هزار شخص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

هستند که می توانند موجبات انقالب را در بخش کشاورزی ایجاد کنند.
مجلس این آمادگی را دارد که با حرکت سازمان به سمت رسالت اصلی خود برای نیل به 

تأمین امنیت غذایی و استقالل کشور، بستر سازی الزم را به لحاظ قانونی انجام دهد.
سایر سخنرانان

به  آهون منش  دکتر  کشاورزی،  ادوار  وزرای  از  نمایندگی  به  زالی  دکتر  ادامه  در 
نظام  سازمان  ریاست  صفری  دکتر  مرکزی،  شورای  ادوار  اعضاء  سوی  از  نمایندگی 
مرغ  تولید  زنجیره  شرکت  مدیرعامل  طهماسبی  عبدالعلی  دکتر  کشور،  دامپزشکی 
ساوانا و رئیس هیأت مدیره زنجیره تولید گوشت کشور، خانم مهندس عفت رئیسی به 
نمایندگی از سوی اتحادیه  ها و تعاونی ها، ضمن تبریک انتخاب شاهرخ رمضان نژاد به عنوان 
پیرامون  مبسوطی  سخنرانی  کشاورزی،  مهندسی  نظام  سازمان  دوره  پنجمین  ریاست 
مهارت آموزی  و ضرورت  سازمان  فعالیت  روند  تغییر  و  و حقوقی  اعضاء حقیقی  انتظارات 

اعضاء پرداختند.
اهداء لوح تقدیر

مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  حضور  با  همایش،  این  در 
شورای اسالمی با اهدای لوح از مهندسان نمونه کشور و همچنین مادر شهید مهندس 

کمال الدین کامروا به نمایندگی از شهدای مهندس کشاورزی تجلیل به عمل آمد.
و  سازمان  مرکزی  شورای  ادوار  اعضاء  مهندسی،  نظام  سازمان  ادوار  روسای  براین  عالوه 

دارندگان شماره یک عضویت نظام مهندسی در هر استان مورد تقدیر قرار گرفتند. 

رشد 5 برابری تولید محصوالت کشاورزی
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  رمضان نژاد،  شاهرخ 
روز  از  تجلیل  همایش  در  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
دانش آموخته  هزاران  به  خوش آمدگویی  ضمن  مهندس، 
وضعیت  در  تغییر  امید  به  کشور  سراسر  از  که  کشاورزی 
اخبار  طریق  از  یا  بودند  یافته  حضور  سالن  در  موجود 
علوم مهندسی  با  دنبال می کردند، گفت:  را  مراسم  آنالین، 
کشاورزی، تولید محصوالت کشاورزی از 25 میلیون تن در 

اوایل انقالب به 122 میلیون تن افزایش یافته است.
نقش آفرینی  با  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  علوم 
تأمین  ابزار  مهم ترین  می تواند  موادغذایی  تولید  حوزه  در 
آن که  ضمن  باشد.  سرزمین  مردم  برای  رفاه  و  امنیت 
به  انقالب  اوایل  تن  هزار   30 از  شیالتی  محصوالت  تولید 
یک میلیون و 200 هزار تن رسیده که این رشد 40 برابری 

نشأت گرفته از بهره مندی علم و دانش بوده است. 
وزارت  راهبرد  امید،  و  تدبیر  دولت  استقرار  با  خوشبختانه 
بهره وری  ارتقای  دادن  قرار  اولویت  در  و  کشاورزی  جهاد 
توان مهندسی  و  از ظرفیت ها  استفاده  و  به کارگیری  زمینه 

کشاورزی فراهم شده است. 
منابع طبیعی  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
فعلی،  جهادکشاورزی  وزیر  مدیریت  دوران  طی  داد:  ادامه 
ازجمله  ماندگاری  دستاورد های  به  کشاورزی  بخش 
به گفته  است.  دست یافته  آن  پایداری  و  گندم  خودکفایی 
وی، امروز نظام زراعی با اتکا بر تکنولوژی و علم توانسته در 

مقابل تهدید ات اقلیمی مقاومت کند.
مبنی بر  رهبری  مقام معظم  بیانات  به  اشاره  با  رمضان نژاد 
این که دانش، آشکارترین ابزار اقتدار یک کشور است، اظهار 
بیش  اقتدار کشور  برای  دانش  به عنوان صاحبان  ما  داشت: 
درصد   50 افزون بر  خوشبختانه  و  می کنیم  تالش  پیش  از 
داده اند  تشکیل  جوانان  را  مهندسی  نظام  سازمان  اعضای 
جوان  متخصص  نیروی  و  دانش  از  برخورداری  با  ما  و 

می توانیم در راستای تحقق بیانات رهبری گام  برداریم.
غیردولتی  مراکز  تابلوی  از  امروز  این که  به  اشاره  با  وی 
حوزه  در  کشور  اینترنتی  تلویزیون  نخستین  و  کشاورزی 
کشاورزی رونمایی می شود، افزود: با راه اندازی مراکز خدمات 
ارائه توصیه های الزم، فناوری های جدید و به کار  غیردولتی، 
کشاورزی  شاهد  بخش،  این  در  اطالعات  و  دانش  بستن 
خدمات  مراکز  فعالیت  با  آینده  در  و  بود  خواهیم  پیشرفته 
مشاوره  برای  تا  دارند  را  امکان  این  کشاورزان  غیردولتی، 
گرفتن از مهندسان کشاورزی به این بخش مراجعه کنند و 

آن ها مشاوره الزم را در اختیار بهره برداران قرار دهند.
رمضان نژاد پس از رونمایی از تابلو های مراکز خدمات غیردولتی 
از نصب آن ها خبر داد و گفت: 180 تابلو مراکز غیردولتی 
در دهستان ها نصب می شود که در نظر داریم تعداد آن ها را 
به یک هزار و 800 مرکز برسانیم که با توجه به پرونده های 
تشکیل شده پیش بینی می شود که تا پایان سال 50 درصد 
واحد ها آغاز به کار کنند. از طرفی با توسعه ارتباطات و ابزار 
هواشناسی  به  مربوط  اطالعات  کشاورزان  اکثر  تکنولوژی 
با  هوشمند  تلویزیون  راه اندازی  با  و  می کنند  دریافت  را 
عنوان »کشاورز پالس« بخش اعظم کشاورزان می توانند از 

محتوای آن استفاده کنند.
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و  بودجه  از  نفتی  دالرهای  حذف  و  قیمت ها  آزادسازی  با 
به  دادن  وام  برای  ملی  توسعه  صندوق  در  آن ها  ورود 
فعالیت های تولیدی، می توان شغل های مولد صادرات محور 

ایجاد کرد.
مهندس محمد پارسا، رئیس فدراسیون صادرات انرژی 
کمیسیون  سابق  عضو  همچنین  و  وابسته  صنایع  و 
کشاورزی اتاق ایران، در نشست خبری اسفند ماه اوضاع 
در  آمده  به وجود  کوتاهی های  به  مربوط  را  فعلی  نابسامان 
بخش دولتی و خصوصی دانست و گفت: باید در تشکل ها و 
اتاق بازرگانی نسبت به شرایط اقتصادی موضع گیری صورت 
از  و  بزرگ  خصوصی  بخش  در  اقتصاد  کیک  تا  می گرفت 

طرفی فساد و قاچاق با آزادسازی قیمت ها خشکانده شود.
تشکیل  گفت:  بازرگانی  اتاق  فعالیت های  درخصوص  وی 
کمیسیون اقتصاد کالن، چابک سازی سیستم اتاق بازرگانی، 
سیاست های  اصالح  به منظور  دولت  با  جلسات  برگزاری 
اشتباه و رسانه ای کردن خواسته ها از مواردی است که باید 

در اتاق بازرگانی صورت گیرد.

چه کنیم تا کشوری نتواند مانع صادرات ایران شود؟

برتری »اقتصاد« بر سیاست ...

باآزادسازیقیمتها
خصوصیسازیواقعی،رقابتیبودن
اقتصاد،نگاهبهبازارمصرفجمعیت

500میلیونیمحدودهاکو
وسرمایهگذاری،صادراتوتولیدات
درداخلوپسازآنکشورهای

همسایهمیتوانقیمتهاراکاهشداد

ایران، کشوری سرمایه دار
میلیون  یک  را  کشور  دارایی  بزرگ ترین  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  سابق  عضو  این 
زیرزمینی  منابع  بودن  برابر   13 عالوه بر  کرد:  تصریح  و  دانست  دانشگاهی  فارغ التحصیل 
دارد.  مهندس  خروجی  آمریکا،  معادل  ایران  دنیا،  مردم  متوسط  به  نسبت  ایران  مردم 
اختراعات نخبگان ایرانی در زمینه های مختلف جزو برترین های جهان محسوب می شود و 

باید دولت و بخش خصوصی از این افراد حمایت کنند.

برابر  افزود: دولت ساالنه، چهار  انرژی را غیرعادالنه خواند و  یارانه  پارسا چگونگی تخصیص 
بودجه کشور یارانه انرژی )1/6 تیریلیارد تومان( هزینه می کند و بر همین اساس شعار می دهد 
یک  برای  یارانه  این  اما  می رساند  مصرف کننده  دست  به  ارزان  را  انرژی  حامل های  که 
کارگر ساده با کمترین مصارف و یک فرد مرفه)با سطح محل سکونت، دفتر کار، خودروها 
و ...( یکسان درنظرگرفته شده است. با این اوضاع که قیمت ها واقعی نیست چگونه بخش 

خصوصی می تواند سرمایه گذاری کند؟!
فرد،  برای هر  انرژی  با طراحی کارت  به راحتی می توان  داد:  ادامه  پیشنهادی  ارائه  با  وی 
هر  بورس  بازار  در  کارت  این  خریدوفروش  با  که  به طوری  گرفت  را  بی عدالتی  جلوی 
قیمت  به  را  کارت  واقعی  مصرف  مازاد  می تواند  دارد،  کمتری  انرژی  مصرف  که  شخصی 

آزاد به مصرف کنندگان دیگر به فروش رساند.
به  "واردات محور" خواند و اظهار داشت: دولت  انرژی دولت را  رئیس فدراسیون صادرات 
تورم  ارز معادل  نرخ  برنامه تصویب شد  ندارد چرا که در دو  نیز توجهی  برنامه های خود 
با  اقتصاد  تا  تعدیل شود  بین المللی)سالی حدود 15 درصد(  تورم  منهای متوسط  داخلی 
ارز، میزان صادرات تغییری نکرد چرا که  برابر شدن قیمت  با سه  اما  تورم منطبق گردد 
تولیدکننده، سرمایه در گردش ندارد و از طرف دیگر دولت به واردات یارانه می دهد، به 
همین منظور تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر روی می آورند. اگر بازار 

صادرات محور داشته باشیم؛ عالوه بر کنترل بازار، تورم نیز از بین خواهد رفت.

مهندس عطیه گل باف
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اقتصاد سالم یعنی افزایش مصرف و کاهش قیمت
داشت:  اظهار  حجتی  مهندس  گفته های  از  انتقاد  با  انرژی  صادرات  فدراسیون  رئیس 
گوشت  واردات  برای  تومانی   4200 ارز  دالر،  میلیارد   14 امسال  کشاورزی  جهاد  وزارت 
به صورت  گوشت  ایرانی  دامدار  از  چرا  پرسید  باید  اما  می کند  دریافت  دامی  نهاده های  و 

تضمینی و با قیمت بین المللی خریداری نمی شود؟!
پارسا دلیل از بین رفتن نیشکر را واردات بی رویه با دالر ارزان و نبود صرفه تولید دانست 
و افزود: بازی با تعرفه و قیمت دالر، لطمه به تولیدکنندگان داخلی می زند درصورتی که 
اگر پیش از هر اقدامی فکر اساسی صورت می گرفت و تمام جوانب ارزیابی می شد شاید 
بسیاری از مسائل پیش نمی آمد. دولت عالوه بر صادرات محور بودن باید در برابر واردات 

نیز مقاومت کند.
وی شغل خانوادگی خود را کشاورزی عنوان کرد و گفت: به دلیل استفاده و اتخاذ سیاست های 
اشتباه از مخازن آبی، دچار بحران آب شدیم؛ حال بهتر است روی سطوح آب جمع شده 
در پشت سدها، پنل های خورشیدی نصب کنیم تا عالوه بر استفاده از برق تولیدی بتوان از 

تبخیر آن نیز استفاده بهینه کرد، همچنین باید به کشت فراسرزمینی روی آورد.
و  دلیل شرایط آب  به  تاجیکستان  داد:  ادامه  ایران  اتاق  عضو سابق کمیسیون کشاورزی 
هوایی مشکل آب ندارند اما در تامین گاز خود نیازمند ما هستند؛ می توان در ازای انتقال 

آب از تاجیکستان، به آن کشور گاز منتقل کرد.
اقتصاد ایران قابل پیش بینی نیست...

به  نباید  می شود  گفته  شعار  در  داشت:  اظهار  مقاومتی،  اقتصاد  شعار  به  گریزی  با  پارسا 
روابط  بهره،  نرخ  ارز،  )نرخ  اما در عمل، سیاست ها  باشیم  داشته  اقتصادی  وابستگی  نفت 

سیاسی( به گونه ای است که در مقابل تولیدات صادرات محور قرار دارد.
برای  است  بهتر  وضع  این  با  و  کنیم  مطلع  خود  برنامه های  از  را  خصوصی  بخش  باید 

فارغ التحصیالن، در کشورهای همسایه ایجاد اشتغال شود.
با  ایران تصریح کرد:  اقتصاد  بودن  قابل پیش بینی  بهبود شرایط درصورت  تاکیدبر  با  وی 
توجه به یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در سال و منابع زیرزمینی)به طور میانگین 

13 برابر جهان( تا 20 سال آینده می توانیم جزو پنج اقتصاد برتر دنیا قرار بگیریم.
اقتصاد که زورگویی ندارد!

برخی  در  مبادالتی  ارز  داشت:  اظهار  نیمایی  ارز  درباره  انرژی  صادرات  فدراسیون  رئیس 
در  روپیه  و  عراق  در  دینار  جمله  از  می شود  تعیین  کشور  آن  قانون  براساس  کشورها  از 
به  هزینه  درصد   15 حدود  ارز  تبدیل  ایرانی  تاجر  برای  که  حالی  در  و...  پاکستان 
از  آزاد  بازار  ارز  از  گران تر  درصد  باید 20  ارز،  قیمت  نرفتن  باال  برای  دولت  دارد.  همراه 

صادرکنندگان خریداری کند، نه نیمایی!
خون رنگین محصوالت وارداتی؟!؟

نادعلیان،  مهندس  نشست  این  پایان  در 
مدیرعامل شرکت کشاورزی بهشت دماوند، 
از  انتقاد  با  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در 
نهاده های  تخصیص  درخصوص  دولت  رفتار 
حتی  امروز  تا  سال  ابتدای  از  گفت:  دامی 
دولتی  قیمت  با  دامی  نهاده  کیلو  یک 
این  در  مسئوالن  باید  و  نکردیم  دریافت 
نهاده های دامی  تا  زمینه شفاف سازی کنند 
چگونه عرضه می شود؛ از طرف دیگر قیمت 
محصوالت  و  دامی  نهاده های  شده  تمام 
محصول  عرضه  قیمت  با  کشاورزی 

همخوانی ندارد.
تومانی   4200 ارز  با  دولت  همچنین 
همین  که  درحالی  می کند  واردات 
از  واقعی  ارز  با  می تواند  را  محصول 
که  کند  خریداری  داخلی  تولیدکننده 
جلوی  تولیدکنندگان،  از  حمایت  بر  عالوه 

قاچاق نیز گرفته می شود. 

انرژی خورشیدی، راهکار جبران کمبود برق
را  آینده  تابستان سال  در  برق  راهکار کمبود  پارسا جبران 
داد:  ادامه  و  دانست  خورشیدی  انرژی های  به  آوردن  روی 
اگر در کنار صرفه جویی،  برنامه های کالن کشور  به  نگاه  با 
از  برق  تولید  درصد   50 و  احداث  خورشیدی  نیروگاه های 
این طریق اتفاق افتد می توان برق تولیدی را صادر و معضل 

برق را در ساعات اوج مصرف حل کرد.
چرایی  مبنی بر  نشریه  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
بانکی  تضمین  نبود  گفت:  خورشیدی  انرژی  نیافتن  رواج 
مثال  به عنوان  می شود.  بخش  این  در  سرمایه گذاری  مانع 
این خصوص کرده  در  آمادگی  اعالم  از مجارستان  شرکتی 
در  نو  انرژی های  برای  اعتباری  دالر خط  میلیون  که 500 
تضمین  این شرکت  به  اما چه کسی می تواند  نظرگرفته اند 
دهد که چهار سال آینده ارز خود را با چه نرخی می تواند 
اینکه آیا اصوال امکان بازگرداندن  به کشورش برگرداند؟! و 

سرمایه خود را خواهد داشت؟

بهراحتیمیتوانباصدورکارتانرژی،
جلویبیعدالتیراگرفتبهطوریکه

باخریدوفروشاینکارتدربازاربورس
هرفردیکهمصرفانرژینداردمیتواند
کارترابهقیمتآزادبهمصرفکنندگان

واقعیبهفروشبرساند

همه باید مالیات بدهند!
ضروری  جامعه  اقشار  همه  برای  را  مالیات  پرداخت  پارسا، 
قیمت ها  شدن  واقعی  از  پس  باید  گفت:  و  کرد  عنوان 
حقوقی  و  حقیقی  افراد  هزینه  و  درآمد  تفاوت  20درصد 
برای  دولتی  شرکت های  از  برخی  اما  شود  پرداخت  مالیات 
فرار از مالیات، قیمت گاز را صوری پایین می آورند تا مالیات 
پرداخت  را  مالیات  ارگان ها  همه  اگر  که  حالی  در  ندهند 
می کردند، معادل بودجه کشور)400 میلیارد تومان( مالیات 

جمع می شد و دیگر نیازی به فروش نفت نبود.
در همین حال با آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی واقعی، 
 500 جمعیت  مصرف  بازار  به  نگاه  اقتصاد،  بودن  رقابتی 
تولیدات  و  و سرمایه گذاری، صادرات  اکو  محدوده  میلیونی 
در داخل و پس از آن کشورهای همسایه می توان قیمت ها 

را کاهش داد.
به  اشاره  با  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  سابق  عضو 
اهداف برنامه 20 سال کشور بیان کرد: براساس این برنامه 
صادرات  دالر  میلیارد   200 حدود   1404 سال  در  باید 
غیرنفتی داشته باشیم اما با توجه به تعدیل نشدن نرخ ارز و 
برنامه  این  که  است  سال  پنج  حدود  صادراتی،  تنوع  نبود 
صادرات  منزله  به  مقاومتی  اقتصاد  گرچه  است.  شده  متوقف 
صدها قلم کاال)پس از تامین نیاز داخل و محاسبه مزیت نسبی( 
این  نتواند مانع  تا هیچ کشوری  به کشورهای منطقه است 

صادرات شود.
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تومان  میلیارد  هزار  حدود  که  ساختمانی 
قیمت داشت و شناسنامه و هویت کشاورزی و 
کشاورزان ایران بود و بیش از 10 وزیر را به خود 
دیده بود. به گفته عبدالکریم رضوی، رئیس وقت 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
قیمت  به  کشاورزی  توسعه  از  صندوق حمایت 
واقعی(  قیمت  درصد   20( تومان  میلیارد   230
بر  فروخته شد. در حالی که هنوز سندی دال 
پرداخت همین رقم اندک برای افزایش سرمایه 
ارائه  کشاورزی  توسعه  از  حمایت  صندوق های 

نشده است.
)در  پیش  قرن  نیم  حدود  که  ساختمان  این 
سال 1353( توسط مهندس ایرانی عبدالعزیز 
پیمانکاران  کار  با  و  طراحی  فرمانفرمائیان 
 20 و  ارتفاع  متر   60 با  شد  ساخته  ایتالیایی 
طبقه و چندین طبقه پارکینگ، در زمان خود 

بلند مرتبه ترین ساختمان پایتخت بود. 
کاخ   70 دهه  سال های  تا  و  انقالب  از  بعد 
بود و گرچه در  زبانزد خاص و عام  کشاورزی 
کاخ  نام  خاتمی  جمهوری  ریاست  دوم  دولت 
جهادکشاورزی  وزارت  به  کشاورزی  وزارت 
و  افتخار  این  در  هم  و جهادی ها  یافت  تغییر 

هویت مشارکت داشتند.
خلیلیان وزیر وقت جهادکشاورزی که نام وی 
در تاریخ کشاورزی ایران به عنوان حراج کننده 
ثبت  ایران  کشاورزی  هویت  و  شیشه ای  برج 
شده در اسفند 91 با یک ژست سیاسی اعالم 
کرد چنانچه تا آخر اسفند همان سال وجوه و 
توسط  وزارت جها کشاورزی  کاخ  مبلغ خرید 
پس  را  ساختمان  نشود  پرداخت  قوه قضاییه 
مبنی بر  خبری  خلیلیان  هنوز  که  می گیرد 
پس  و  نکرده  اعالم  وزارتخانه  به  پول  واریز 

گرفتن ساختمان کاخ را که چه عرض کنم!!

وز
ل ر

سا
ن 

می
»وزارت  خانه به دوشان«هفت

فریاد وا خجلتای نشریه سراسری دام و کشت و صنعت و درج مطلب »وزارتخانه در کارتن«، 
واداشت.  عکس العمل  و  حرکت  به  را  متخصص  کارشناسان  و  ملی  مدیران  باالخره 
مهندس فریدونی از مدیران ارشد حوزه کشاورزی، عضو هیأت علمی و معاون سابق 
سفیر ایران در سازمان خواروبار جهانی ملل متحد)FAO( که قلم شیوا و با جسارت 
اعالم  مجدداَ  گذشته  سال  در  نشریه   206 شماره  در  است  عام  و  خاص  زبانزد  وی 
حق خواهی و باز گرفتن کاخ شیشه ای وزارتخانه را برافراشت و با مروری بر اعتراضات 
5 سال پیش خود )روزنامه بهار 92/3/30( از رئیس جمهور وقت درخواست نمود تا 

خانه کشاورزان را به آن ها بازگرداند. 
کشاورزی  سابقه  با  کاخ  واگذاری  و  فروش  شایعات  خلیلیان  دکتر  صدارت  زمان  در 
استان  جهادکشاورزی  سازمان  سابق  ریاست  فریدونی  علی  مهندس  که  گرفت  قوت 
خراسان رضوی جزو نخستین معترضان این حق کشی بود تا اینکه در سال 1390 طبقات 
کاخ تعطیل و به قول خبرنگاران مجله دام و کشت و صنعت، وزارتخانه در کارتن های 

متعدد جا گرفت و در گوشه کنار شهر به »وزارت خانه به دوشان« معروف شد.
»خانواده دربه در«

چنین  از  برائت  اعالم  جای  به  وزارتخانه  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  وقت  معاون  نیکبخت 
حرکتی و محکوم کردن آن در 29 دی 91 خوشحالی خود را از شناسنامه دار شدن کاخ وزارت 
کشاورزی به نام کاخ قوه قضاییه پنهان نکرد اما گفت از مبلغ نهایی فروش و واریز یا عدم واریز 

وجه به حساب وزارتخانه بی خبر است. 
نشریه در همان ایام با طرح موضوع در سطح ملی در ماهنامه دی ماه 91 از معاونت ها و ادارات 

پراکنده در سطح کوچه و بازار تهران تحت عنوان »خانواده دربه در« خبر داد. 
مستحق ترین خریداران کاخ کشاورزی

بخش  تشکل های  که  یافت  اختصاص  امر  این  به  صنعت  و  کشت  و  دام  مجله  بعدی  گزارش 
کشاورزی مستحق ترین خریداران این کاخ هستند به  ویژه اینکه به ثََمنِ بَخس)بی ارزشی( واگذار 
یا  و  اول  نوبت  در  کاخ کشاورزی  متقاضی خرید  نداشتن  به  مربوط  اخبار  ماهنامه،  است.  شده 
با قیمت پایه 150 میلیارد تومان ثبت نام کرده اند اعالم کرد:  اینکه فقط دو خریدار و آن هم 
از  برخی  زمان  آن  در  کند.  را خریداری  اتحادیه های کشاورزی ساختمان  بسیج  با  است  حاضر 
اصلی  مسببان  از  یکی  را  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  وقت  معاون  صدرالسادات  سایت ها، 

واگذاری بی منطق کاخ و ساختمان مرکزی وزارت کشاورزی اعالم کردند. 
مخالفت کمیسیون کشاورزی با فروش کاخ کشاورزی

اینکه  مبنی بر  رئیس وقت کمیسیون کشاورزی مجلس  نظر عباس رجایی،  اظهار  میان  این  در 
این  فروش  گفت  است«  کرده  مخالفت  کشاورزی  کاخ  فروش  با  بارها  کشاورزی  »کمیسیون 

ساختمان منطقی نیست. 
مدافعان ساختمان شیشه ای وزارت کشاورزی 

نشان  جهت  در  کشاورزی  وزارت  شیشه ای  مدافعان  وبالگ   91 سال  در 
دادن اعتراض کارکنان وزارت کشاورزی درخصوص واگذاری بی منطق این 
گزارش ها  مقاله ها،  نظرات،  جمع آوری  به  و  شد  راه اندازی  شیشه ای  کاخ 
و  ساالری  مردم  و  شرق  بهار،  روزنامه  پرداخت.  معترضین  مصاحبه های  و 
و  کشت  و  دام  سراسری  ماهنامه  با  همراه  نیز  دیگر  رسانه های  از  بسیاری 

صنعت در این زمینه با کارشناسان و مدیران معترض همراهی کردند. 
تعصب ملی 

با فروش ساختمان مرکزی و کاخ  مهندس علی فریدونی پرچمدار مخالفت 
این حراج  به  نسبت  دائمی  اعتراض  به عنوان  کرد:  اعالم  درنهایت  کشاورزی 
غیرملی یا به تهران سفر نخواهد کرد و یا اینکه درصورت اجبار هرگز مسیر 
بلوار کشاورزی و حواشی کاخ وزارتی سابق را برای تردد انتخاب نخواهد نمود.

در  حّراج  یا  مناقصه  یا  مزایده  این  وجوه  چنانچه  معتقدند  صاحب نظران 
به  »این جیب  مبنای  یا  باشد  نشده  واریز  وزارتخانه  به حساب  مقرر  موعد 
بازپس گیری کاخ وزارت  امکان  باشد  قرار گرفته  آن جیب« مستند معامله 

کشاورزی وجود دارد. 
امیدواریم در سال 98 شاهد بازگشت کاخ وزارتخانه به وزارت کشاورزی یا 

کشاورزان بهره بردار باشیم. 
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مهندس مهدی رجول دزفولی

"مرحوِم آرشیو مکان"  در سال 1385 چشم به جهان گشود. 
خروارها نقل ونبات بر سرش ریختند. جشن تولد برایش گرفتند 
سخنرانی  محاسنش  در  بسیار  ایران  فالت  اکابر  و  اعاظم  و 

کردند و شعر سرودند.
و  گردید  مزین  تصاویرش  به  نشریات  و  جراید  صفحات 
مکارم  اوصاف  در  آن چنان  تلویزیونی  و شبکه های  رادیوها 
او سخن گفتند که گویی در سال 1404، جهان اول را، از 

روی ما بازتعریف خواهند کرد.
کیلومترها بیلبورد به در و دیوار و پله های عابرپیاده شهرها 
این  عرض  و  طول  در  که  دادند  وعده ها  و  کردند  آویزان 
عصای  معجزات  شد.  خواهد  چنان  و  چنین  سال  بیست 

موسی و سفینه النجات نوح را به وی نسبت دادند.

زنده یاد
سند چشم انداز بیست ساله

هر  به  را  هنر  صدها  و  برخاستند  و  گفتند  نشستند، 
 انگشتش منسوب کردند. زاییدن هر گاو! و شکوفه  زدن 
هر درخت! را از کرامات آن دانستند و هر سندی را به 

آن مستند نمودند.
تاتی تاتی  و  افتاده  راه  به  اندک  اندک  قرن  اعجوبه  آن 
در  سعی  آرامش  و  سکوت  در  زایندگانش  که  می کرد 
او کردند چرا که کلمات و عباراتی که  فراموش کردن 

اسکلت بندی آن را تشکیل می دادند به تدریج معنا و مفهوم خود را از دست دادند.
اضافه کار،  ماموریت،  حق  حق التحریر،  کارشناسی،  حق  عبارتش  و  واژه  هر  برای  که  آن هایی 
پاداش و... گرفتند پس از عبور خرشان از پل جامعه، دیگر حتی در مورد آن فکر هم نکردند 
در  باید  واژه ها  و  عبارات  آن  چون  نداشت.  ربطی  آن ها  به  دیگر  مراحل،  آن  از  پس  که  چرا 
جاهای دیگری معنای واقعی پیدا می کردند، بقیه کارها به عهده قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه 

قضاییه بود.
انگشت گذاشتن بر ناممکن ها

افق چشم انداز 1404 کشوری توسعه یافته،  ایران در  بود که؛ جامعه  این  دیگر پژواک آن سند 
متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و به جایگاه اول اقتصادی، علم و فن آوری در 

سطح منطقه آسیای جنوب غربی دست می یابد.
همچنین، با تأکیدبر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی 

سطح درآمد سرانه )احتماالً منظور 30 میلیون نفر زیرخط "فقر مطلق" نیست( به وجود می آید.
سالمت،  از  برخوردار  کامل،  اشتغال  به  رسیدن  همچنین، 
رفاه )با حقوق 1/200 میلیون تومانی و تورم 300 درصدی(، 
امنیت غذایی )در صف های گوشت یخ زده و ناتوان از خرید 
میوه، لبنیات و ...(، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر)احتماالً منظور امکان برابری در اختالس، 
توزیع   ،)... و  دروغگویی  وقاحت،  دالر،  میلیاردها  کردن  گم  کالهبرداری،  بیت المال،  دزدیدن 
واژه های  این  )به  تبعیض  فساد،  فقر،  از  دور  به  میلیونی(،  ده  چند  درآمد)حقوق های  مناسب 

آخری دقیقاً دقت شود(، به گوش نمی رسد. 
انگار که این سند برای نشان دادن مقایسه و تناقضات محتویات خود سند تنظیم شده و گویی 
که هدف نگارندگان آن انگشت گذاشتن بر "ناممکن ها" در جمهوری اسالمی است. همان اولین 
به  یافتن  کرد. چرا که دست  میخکوب  را سِرجای خود  این سند  »توسعه یافته« خالقان  واژه 

جایگاه اول اقتصادی به معنی ناک اوت کردن کشورهایی مانند ترکیه، امارات، قطر و ... بود. 
لیوان  صدها  و  شد  همفکری  و  هم اندیشی  جدل،  بحث،  بسیار  سند  این  واژه  هر  بر  چه  اگر 
چای، نسکافه و شیرینی خامه ای و دانمارکی صرف شده بود، اما در عمل با مرام و مسلک این 

سرزمین و تفکر دولتمردان و حاکمان آن جور در نمی آمد.
برابر«،  فرصت های  ایجاد  و  کامل  اشتغال  به  رسیدن  و  اقتصادی  مستمر  و  شتاب  پر  »رشد 
هیچ سنخیتی با راندن قشر متوسط به جمع فقرای جامعه نداشت. کشوری که قشر متوسط 
و  از دست می دهد  را  تولیدی خود  و  انسانی  زیرساخت های  از  نابود شود، بخش عظیمی  آن 

برگرداندن آن به همان شرایط گذشته بسیار سخت است.
نمی توان پذیرفت آنانی که »رشد پر شتاب اقتصادی« را در دستور کار خود قرار داده بودند، 
نمی دانسته اند که چه گفته و چه نوشته اند، اما آیا مهیا کردن ملزومات آن را نیز در دستور کار 

خود قرار داده بودند؟ قطعاً این گونه نبوده است. 
اجرای محتویات این سند می باید طی 4 برنامه 5 ساله صورت می پذیرفت که همان برنامه 5ساله 
اول آن به سال ششم و شاید هفتم کشیده شد و از همان آغاز کار، ُکمیت اجرای سند لنگ شد 

و حضرات فهمیدند که با یک دست، نه دو هندوانه که چند هندوانه برداشتن، ناممکن است. 
اما در عرصه واقعیت  از فقر، فساد و تبعیض«،  درست است که در سند آورده شده »به دور 
نمی توان از این مزایا »دور« شد، چرا که طی این چهاردهه و از دهه ها قبل، فساد در رده های 
و  »یقه سفیدها«  مورد  در  حاکمیت ها  سوی  از  که  آشکاری  و  عریان  تبعیض  و  جامعه  باالی 

»یقه آبی ها« اِعمال می شد به فقر و فالکت آحاد جامعه دامن زد. 
در اختیار قرار دادن همه امکانات به یک عده معدود »ژن خوب« و وابسته که منتهی به چپاول 
و غارت اموال مردم از پیرمردان و پیرزنان ضعیف گرفته تا آنانی که به ارکان حاکمیت اعتماد 
اجرای سند 20 ساله  نداشت که در دوران  را در پی  فقر در جامعه  توسعه  کردند، چیزی جز 
شتاب برق آسایی گرفت و صدها هزار میلیارد از دارایی های جامعه به جیب تعداد اندکی افرادی 

»خودی« ریخته شد و از آن سوی کره زمین سر درآوردند. فساد و تبعیض هم برهمین قیاس. 
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خبر کوتاه و تامل برانگیزی در ماه های اخیر رسانه ای شد. 
با توجه به وضع تعرفه ها و چالش های تجاری میان چین و 
چین  به  صادرات  سرگیری  از  برای  تالش  در  هند  آمریکا، 
سال  در  دالر  میلیون   161 آن  ارزش  که  تجارتی  است. 

2011 بود.
ایران  ایجاد می کرد که چرا  را در ذهن  این موضوع سوالی 
شاید  بگیرد.  چین  به  صادرات  در  را  هند  جای  نمی تواند 
عده ای این ادعا را خنده دار تلقی کرده و تحریم ها را پاسخ 
کوتاه این پرسش بدانند. اما باید پرسید پس چرا در ده ماه 
نخست سال 97)به نقل از دنیای اقتصاد( بیش از 2 میلیون 
میلیون   905 و  میلیارد   8 ارزش  به  کاال  تن  هزار   915 و 

دالر واردات محصوالت مختلف از چین داشتیم!؟ 
البته الزم به ذکر است که صادرات به چین نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی نزدیک به 12 درصد افت 
را تجربه  از 5 درصد رشد  ارزشی بیش  به لحاظ  اما  داشته؛ 

کرده است.
آب و هوایی  به شرایط  مربوط  را  نبود صادرات  دلیل  افرادی 
دفعتی«  »قوانین  وضع  نتیجه  نیز،  دیگر  عده ای  و  کشور 

دولت می دانند.

به بهانه گل آلود شدن روابط تجاری چین و آمریکا

به یک ماهیگیر نیازمندیم!

کشاورزی جایگاه خود را پیدا کرده است!
هم اندیشی  در  کشاورزی،  جهاد  وزیر  حجتی،  محمود 
برخی  گفت:  بهمن 97  در  کشاورزی  تخصصی  نشریات  با 
ما  کشور  در  که  می کنند  القا  را  این  مخاطبان  ذهن  در 
همین  برای  نیست؛  اقتصادی  کشاورزی  خشکی،  به دلیل 
پای  به  می افتد  اتفاق   ... و  زیست محیطی  هرچه مشکالت 
با  کشاورزی  البته  می شود،  نوشته  کشاورزی  محصوالت 
تالش هایی که صورت گرفت جایگاه خود را پیدا کرده است.

پیمان سپاری ارزی یعنی تعطیلی صادرات
بازرگانی  اتاق  پیشین  عضو  عسگراوالدی؛  اسداهلل 
مرکزی  بانک  تصمیم  تازه ترین  از  انتقاد  با  ژاپن  و  ایران 
گفت:  ایران  اتاق  خبری  پایگاه  به  ارزی  پیمان سپاری  درباره 
این بخشنامه بین صادرکنندگان تبعیض قائل کرده و با این 
روش امکان صادرات بیشتر برای موسسات دولتی فراهم است.
ظرف  باید  صادرکنندگان  که  نیما  سامانه  دیگر  طرف  از 
سه ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، برای 
اگر  که  حالی   در  ندارد.  خارجی  وجود  دیگر  کشورهای 
بانک ها  از طریق  را  از صادرات  ارز حاصل  صادرکنندگان، 
یا صرافی های مجاز به کشور برگردانند، آن زمان است که 

می  توانیم ادعا کنیم که تحریم ها را دور زده ایم.

پایش تراکنش های مالی راهکار جلوگیری از رانت
بازرگانی  اتاق  اول  رئیس  نایب  حریری،  مجیدرضا 
محصوالت  صادرات  درباره  قبل،  دوره  در  چین  و  ایران 
ایران مزیتی در تولید محصوالت  کشاورزی به نشریه گفت: 
تالش ها  و  ندارد  کشور  بودن  خشک  به خاطر  کشاورزی 
برای حفظ امنیت غذایی است و نباید توقع صادرات داشت.
وی بیشتر محصوالت صادراتی ایران را در حوزه پتروشیمی، 
افزود:  و  دانست  معدنی  فرآورده های خام  و  گازی  میعانات 
براساس آمار گمرک چین از سال 2017 مبادالت تجاری ایران با این کشور 25 درصد رشد 
داشته است که محصوالت کشاورزی پسته، زعفران و صنایع دستی نیز شامل می شود و ارز 

صادراتی میان دو کشور ایران و چین یوان و یورو است.
حریری درخصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: 
که  قیمتی  هر  به  صادرکنندگان  و  باشد  داشته  دخالت  ارز  قیمت  تعیین  در  دولت  نباید 
گونه ای  به  تقاضا  و  عرضه  کار  و  ساز  اما  برسانند  فروش  به  را  خود  محصوالت  می توانند 

است که به نوعی دولت قیمت ارز را تعیین می کند و این موضوع ایجاد رانت می کند.
میلیارد   12-10 ساالنه  کرد:  خاطرنشان  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  اول  رئیس  نایب 
افراد  مالی  تراکنش های  اگر  که  از کشور صورت می گیرد  قاچاق محصوالت مختلف  دالر 

قابل پایش باشد، می توان امیدوار بود که از پذیرش هر نوع رانتی جلوگیری شود.
دنیا را نمک گیر کنیم ...

زمان  بهترین  دارد  ادامه  آمریکا  و  چین  بین  لجبازی  و  لج  بنای  که  اکنون 
نمک گیر  را  آن ها  نوعی  به  و  کنیم  به چین صادر  را  ما محصوالتمان  تا  است 
تحریم های  اعمال  وجود  با  و  فعلی  شرایط  در  و  کنیم  خود  محصوالت 
یک جانبه گرایانه آمریکا علیه کشور، تقویت تولید، توسعه صادرات و جلوگیری 

از واردات کاالهای غیرضروری راهکارهای اساسی دور زدن تحریم هاست.

رحمان خورند
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گذشته  سالیان  در  کشور،   63 سرمایه گذاران  و  کشاورزان 
عملیات کشاورزی فراسرزمینی را در بیش از  43 کشور که 
و  کرده اند  آغاز  داشتند،  را  زمینه  این  در  آمادگی همکاری 
آن را به عنوان یک شاخص و فاکتور مهم و یک استراتژی 
برای تأمین امنیت غذایی جامعه خویش حساب آورده و به 

سرمایه گذاری در این بخش، اهمیت فوق العاده داده اند.
محصوالت  تولید  اقلیمی،  شرایط  تغییرات  به  توجه  با 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  توسط  اساسی  و  استراتژیک 
زمره  در  پروژه هایی  چنین  کشور،  از  خارج  در  ایران 
در  سرمایه گذاری  و  بوده  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  طرح های 

این بخش اهمیت ویژه ای را خواهد داشت.

ترجمه سرزمین های فرامرزی

آبی،  منابع  کمبود  دلیل  به  یازدهم  دولت  کرد،  اعالم  کشاورزی  وزیر جهاد  پیش  چندی 
طرح کشت فراسرزمینی برای برخی کاالها از جمله؛ ذرت دانه ای و دانه های روغنی را به 

طور جدی پیگیری می کند.
افزود: در دولت یازدهم نزدیک به 800 هزار تا یک میلیون هکتار زمین  محمود حجتی 
کشاورزی کشورهای دیگر برای کشت فراسرزمینی ایران تایید و قرارداد آنها منعقد شد. 
نوع  و  تفکیک  به  شده  نهایی  اراضی  میزان  و  هدف  کشورهای  از  نامی  حجتی  )گرچه 

قرارداد اشاره ای نکرد.(
به گفته وی، با توجه به عرصه های آبی و خاکی کشور، شاید نتوانیم برای خودکفایی در 
تولید به این عرصه ها اتکا کنیم زیرا برای برخی محصوالت همچون ذرت دانه ای، به دلیل 

پیشرو بودن صنعت دام و طیور و توسعه دیگر صنایع، تقاضای روزافزونی وجود دارد.
صورت جلسه هیات وزیران در فروردین سال 94 مبنی بر کشت فرا سرزمینی و ابالغیه 
این صورت جلسه به استان ها، بسترسازی مناسب برای حضور کشاورزان و سرمایه گذاران 
ایرانی در کشورهای هدف را در اولویت برنامه های مطالعاتی و اجرایی خود قرار داده است.

نشان  را  مختلف  کشورهای  در  گوناگون  پتانسیل های  وجود  شده،  انجام  مطالعات  نتایج 
داده که به عنوان مثال کشت گندم، جو و به ویژه دانه های روغنی در جمهوری قزاقستان 
هیچ گونه محدودیت خاصی ندارد. و دیگر کشورهای هدف نیز هر کدام نقاط ضعف و قوت 
ویژه ای در این رابطه دارند. گرچه آمار وزیر )800 هزار الی یک میلیون هکتار اراضی زیر 
کشت در طرح های فراسرزمینی( مبنای دقیقی ندارد، اما در مجموع از اقدامات انجام شده 

در کشاورزی فراسرزمینی بطور خالصه و اجمالی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- تشکیل گروه های فنی و تخصصی در بخش آب، خاک، زراعت، ماشین ها و بازرگانی

در  هدف  کشورهای  مطالعات  برای  مشاور  مهندسین  شرکت های  با  قرارداد  انعقاد   -2
کشاورزی فراسرزمینی

3- تهیه طرح های توجیهی و برگزاری جلسات با کشاورزان و سرمایه گذاران ایرانی
4- آمادگی برای دریافت بیش از 100 هزار هکتار اراضی دیم در شمال قزاقستان

5- برنامه ریزی و آغاز برداشت محصوالت کشت شده در سال زراعی 95-94
6- برگزاری جلسات کارشناسی با گروه های مختلف مشاورین فنی و تخصصی

اوکراین،  جمله؛  از  هدف  کشورهای  در  فراسرزمینی  کشت  توسعه  و  برنامه ریزی   -7
گرجستان، روسیه، غنا و ... >>>

کشاورز  خانه  سراسری  کنگره  پنجمین  در  رئیس جمهور  امسال،  آبان  سه شنبه، سی ام  روز  صبح 
یکی از سیاست های دولت را توسعه کشت فراسرزمینی اعالم و به نوعی اذعان به عدم توان دولت 

در تأمین موادغذایی مورد نیاز کشور در داخل کرد.
تأیید دکترین دکتر  نکته شاید  این  بکاریم«.  را در داخل  نمود »الزم نیست همه چیز  تأکید  وی 
عیسی کالنتری است که معتقد است، باید عرضه و تقاضا و رقابت اقتصادی تعیین کننده کشت و 

کار باشد. روحانی حتی اظهار کرد: با کشت فراسرزمینی می توانیم تولیدات خود را صادر کنیم.
ً  اعالم شده است که ایران 6هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور افریقایی غنا را برای تولید  اخیرا

محصول اجاره کرده است.
اینها و دهها خبر، شایعه، حکایت و نقد و تحلیل دیگر موجب شده است، کارشناسان مجله دام، 

کشت و صنعت گزارشی تهیه نمایند که نظر شما را به مطالعه آن جلب می کنیم.
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سازمان خاصی، هدایت کننده کشت های فراسرزمینی نیست
زیربنایی  و  فنی  امور  اسبق  معاون  فر،  حسینی  مهندس 
دقیقی  تجارب  که  مدیرانی  معدود  جمله  از  و  وزارت کشاورزی 
در این زمینه دارد، درباره میزان عملیاتی شدن مصوبه کشت های 
فراسرزمینی به نشریه گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید به عنوان 
حضور  فراسرزمینی  کشت های  طرح  در  ناظر  و  هماهنگ کننده 
این  گیرد.  قرار  عهده شرکت های خصوصی  بر  اجرا  و  باشد  داشته 
تشکیالت باید از نظر حقوقی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی 
است که  دلیل  به همین  و  قرار دهد  راهنمایی  و  مورد حمایت  را 
مصوبه کشت های فراسرزمینی پس از حدود دو سال هنوز به طور 

جدی عملیاتی نشده است.
باید  برگزیده می شوند،  به عنوان مجری  که  داشت شرکت هایی  توجه  باید  البته  افزود:  وی 
عالوه بر شناخت کافی از کشاورزی داخل و کشور هدف، احاطه کامل به قوانین و شرایط 
برون مرزی نیز داشته باشند، تا بتوانند بسترهای الزم در جهت جذب سرمایه را فراهم کنند.

معاون اسبق فنی و زیربنایی، اساسنامه تنظیم شده را صوری دانست و اظهار داشت:
همین  بر  است.  شده  ذکر  کلی  شرایط  و  نشده  مشخص  حمایت  نوع  اساسنامه  این  در 
را  اجرایی  نظام  باید  هستیم،  فراسرزمینی  کشت  کردن  اجرایی  دنبال  به  اگر  اساس 

به واسطه بخش خصوصی تنظیم کرد.
طالب همفکری منتقدان هستیم

قم،  سبز  فالت  شرکت  مدیرعامل  صادقی،  عباس  مهندس 
کشت  انجمن  موسسه  رئیسه  هیات  اعضای  از  یکی 
کشاورزی  صنفی  نظام  هیات مدیره  عضو  و  فراسرزمینی 
باید  دولت  که  نکته  این  تایید  با  قم،  استان  طبیعی  منابع  و 
کشت های  زمینه  در  را  خصوصی  بخش های  از  حامی  نقش 
امور  تسهیل  با  دولت  گفت:  نشریه  به  باشد،  داشته  مرزی  برون 
با کشور هدف، می تواند، نقش  انجام هماهنگی های الزم  و  اداری 
باشد. داشته  فراسرزمینی  کشت  اهداف  پیشبرد  در  بسزایی 
اجرایی کردن  قدم در جهت  اولین  را  بازرگانی  اتاق  انجمن تشکل های  وی شکل گرفتن 
این مهم دانست و افزود: به هر تشکلی اشکاالتی وارد است، اما باید با هم فکری موافقان 
و مخالفان، به یک اساسنامه اصولی در این زمینه دست یافت و بر همین اساس پنجم آذر 

ماه انتخاب هیات مدیره در اتاق بازرگانی صورت گرفت.
ساخت:  خاطرنشان  هدف،  کشور  خصوصیات  تبیین  با  قم،  سبز  فالت  شرکت  مدیرعامل 
در ابالغیه هیات وزیران هر کشوری که بیش از 600 میلی متر بارندگی داشته و از نظر 

مسافت نزدیک ایران باشد، حائز فعالیت در زمینه کشت فراسرزمینی است.
از  و...  با کشاورزی  قوانین، فرهنگ، آشنایی  بانک اطالعاتی درباره  تهیه  ما در حال  البته 
کشورهای مورد تجربه هستیم و از فعالین تقاضای به اشتراک گذاشتن اطالعات خود به 

منظور تکمیل این بانک اطالعاتی را داریم.
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تأسیس انجمن ملی کشت فرا سرزمینی
در راستای تحقق اهداف و مسئولیت های تعیین شده

اهداف  قسمت  در  که  آنچه  به  توجه  )با  شده  پیش بینی  برنامه های  تحقق  راستای  در 
به منظور  است(  آمده  فراسرزمینی  کشت  ملی  انجمن  اساسنامه  فعالیت  موضوع  و 
سرمایه گذاری،  از  بیشتر  بهره وری  کردن  فراهم  توازن،  حفظ،  به  مربوطه  امور  ساماندهی 
زیرزمینی  منابع  و  آب  بیشتر  رفتن  هدر  از  جلوگیری  و  غذایی  امنیت  همچنین  و  تولید 
و  خبره  کشاورزان  تشویق  و  تولید  و  کشاورزی  نسبی  بهبود  و  خاک  حاصلخیزی  و 
تحصیل کرده و بکارگیری نیروهای آماده به کار در بخش کشاورزی، انجمن ملی کشت فرا 

سرزمینی )با اهداف و مسئولیت های خاص( تأسیس شده است.
ماده 6 این اساسنامه، حوزه فعالیت مدیریتی و اداری انجمن را سراسر ایران عنوان کرده 
که با اجازه و اطالع اتاق بازرگانی ایران می تواند، دفاتر و یا شعبی در سایر شهرستان ها و 

مراکز استان ها دایر نماید.
اما فعالیت اصلی و کاربردی انجمن در سایر کشورها و سرزمین های خارج از ایران است 
که با درایت و آگاهی و خردورزی و بکارگیری تجربه، علم و تخصص در امر سرمایه گذاری 

و تولید محصوالت کشاورزی است که باید نسبت به اقدام در خصوص آن مبادرت شود.
در این اساسنامه وظایف و اختیارات فراوانی برای انجمن تعریف شده است که در اینجا به 

اختصار به برخی از آن ها اشاره می شود: 
مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  مصوب  آیین نامه  بکارگیری  و  کردن  اجرایی   •

کشت فراسرزمینی
سایر  در  کشاورزی،  محصوالت  کاشت  و  تولید  با  مرتبط  امور  ساماندهی  برای  تالش   •

سرزمین های خارج از ایران
• کسب اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا- قیت تمام شده تولید در سرزمین های مورد نظر 
• ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های دولتی و خصوصی در قالب قوانین با هدف تسهیل 
و گسترش خدمات و اطالعات برای سرمایه گذاران - تولیدکنندگان و شاغلین و داوطلبان 

کار در کشت فراسرزمینی 
• ایجاد بانک اطالعاتی و تخصصی مورد لزوم در زمینه های مرتبط با کشت فراسرزمینی 
ایجاد شبکه اطالع رسانی و نشر کتاب، رساله،  از طریق  به دست اندرکاران  و اطالع رسانی 

بروشور و مجالت تخصصی به منظور تبادل اطالعات
• انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با اهداف و مأموریت های انجمن در سایر کشورها 
به  یا صادرات  و  به کشور  آن ها  واردات  و  تولید  در  از سرمایه گذاری  و حمایت  تشویق   •

سایر کشورها 
و  دولتی  سازمان های  و  وزارتخانه  به  شاغل  دست اندرکاران  و  داوطلبان  اعضا،  معرفی   •

خصوصی جهت تسهیل امور مربوطه و کمک و همکاری با آن ها 
• اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و همچنین دعوت از هیأت های 

خارجی به همین منظور
• ایجاد بستر و ساز و کار الزم جهت پذیرش عضو و سرمایه گذار و تولیدکننده و تشویق آن ها 

برای کار و تولید در سایر سرزمین ها و همچنین خرید تضمینی محصوالت در داخل کشور 
نهادهای  و  سازمان ها  به  اعضا  و  تولیدکنندگان  برای  فعالیت  و  همکاری  و  هماهنگی   •

دولتی و خصوصی در سایر  سرزمین ها و حمایت الزم از آن ها 
در  سرمایه گذاران  و  تولیدکنندگان  معنوی  و  قانونی  حقوق  از  حمایت  و  صیانت   •

کشورهای در حال فعالیت
شاغلین  و  سرمایه گذاران  داوطلبان،  به  تخصصی  و  مشورتی  و  مشاوره ای  ارائه خدمات   •
به منظور عقد قراردادها، تفاهم نامه ها، پروتکل ها و سایر اطالعات مورد لزوم که می تواند 

راه گشای آن ها باشد.
برای  امنیت غذایی  برای کشت محصوالتی که جنبه استراتژیک و  • داشتن هدف اصلی 

کشور دارد، در درجه اول اولویت خاص می باشد. 
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حال و احوال بخش کشاورزی ما خوب نیست، یعنی اصال 
خوب نیست! همچون بیمار محتضری است که گرفتار چند 
شرایط  این  از  کردنش  رها  برای  و  شده  »خاص«  بیماری 
لوله های  و  اکسیژن  دستگاه  باید  جان فرسا  و  عذاب آور 
ُسرم های غذایی را از رگ های خشکیده و مسدود شده اش 

قطع کرد.
جدای از این که جوالنگاه میکروب های؛ بی توجهی، مافیاها، 
آب،  بحران  رباخوار،  بانک های  ویژه خواری ها،  رانت خوارها، 

خشکسالی، تورم،گرانی، سوءتدبیر و ... و ... و ... شده است.
اما نمی خواهیم دست روی چنین مواردی بگذاریم؛

چرا که در این مقوله ها »هیچکس« پاسخگو نیست.
»یک گوش در است و گوش دیگر دروازه«
یا »مصلحت« چنان است که این گونه باشد!

گذری بر آسیب شناسی آموزش در بخش کشاورزی 

نیست بابا نان داد جهادکشاورزی  وزارت  دامن گیر  فقط  که  بگذاریم  انگشت  موضوعی  بر  می خواهیم 
تا وزیر آن در پاسخ به پرسش گرانی مواد غذایی که اتفاقا همگی در حیطه وظایف )مثال 

وظیفه تنظیم بازار( وی است، بگویید: »اگر گران است، اما خدا رو شکر که هست!«. 
به نظر می رسد منظور جناب وزیر از »خدا رو شکر هست« کارگرانی که 6 ماه حقوق نگرفته اند 
و  بهزیستی  و  امداد  کمیته  تحت پوشش  افراد  میلیون ها  و  خانوار  سرپرست  زنان  یا  و 
آن هایی که با چند سر عائله ده ها رقم هزینه های متفاوت دارند، اما یک میلیون و دویست 
که  است  نجومی  حقوق های  دریافت کنندگان  بلکه  نیست!  می گیرند،  حقوق  تومان  هزار 

همین مقدار مواد غذایی برای آن ها کافی است و »خدا رو شکر که می توانند بخرند«. 
نقش  گرفته،  قرار  توجه  مورد  کشاورزی  در  موجود  نابسامانی  علل  در  کمتر  که  معضلی 
آموزش و جهت دادن به آن از ابتدا تا باالترین مدارج تحصیلی، کاستی ها و کسری هایی 
که در این مسیر طوالنی از سوی دولت و وزارتخانه های تابعه و مرتبط )وزارت آموزش و 

پرورش، وزارت علوم، وزارت جهادکشاورزی( و قوه مقننه به وقوع پیوسته، می باشد. 
گندم کار، ذرت کار، نخلدار، دامدار، گاودار، مرغدار، باغدار و هر آنکس که به نوعی در این 

بخش فعالیتی انجام می دهد، گله مند و ناراضی است.
مشکالت  و  موانع  کمرشکن،  بانکی  بهره های  دالل بازی ها،  بی برنامگی،  بی توجهی،  از 
صادرات و واردات، ناتوانی در مکانیزه کردن عملیات کشاورزی و بسیاری موارد دیگر که 
نشانگر کج نهاده شدن خشت کشاورزی از آغاز ایامی است که باید به روش درستی با آن 

برخورد می شد.
و  ندارد؟  تفاوتی  و...   50  ،60  ،70  ،80 دهه های  با   90 دهه  پایان  در  ما  کشاورزی  چرا 
همچنان برهمان سبک و سیاق صد، دویست و سیصد سال گذشته با اندکی تغییرات که 

به اجبار و الزام پذیرفته شده اند، راه می پیماید؟

سامان دزفولی
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کشاورزی  و  طبیعت  با  آشنایی  آموزش  دبستان،  دوره  در  چرا  که  مقوله  این  در 
وجود ندارد به چند نکته باید اشاره کرد: 

باالی  رده های  در  کشاورزی  با  آشنایی  و  یادگیری  مقوله  کردن  تلقی  بی اهمیت   -1
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش

و  ابتدایی  کودکان  در  عملی  آموزش های  یادگیری  توانایی  به  مسئوالن  غلط  ناباوری   -2
به  کودکان  عالقه  علی رغم  مسئولیت،  این  زیربار  از  کردن  خالی  شانه  و  منفعالنه  نگرش 

تجربه چنین دانستنی هایی. 
3- تخصیص نیافتن بودجه های الزم و مهیا کردن بستر یادگیری. 
4- اولویت دادن در مصرف اعتبارات به موارد جنبی و غیرضروری.

5- نگاه ایدئولوژیک به آموزش و و موکول کردن آموزش های پایدار به آینده ای نامعلوم و 
زمانی که خط مشی ذهنی کودکان با افزایش سن به جهات دیگری معطوف شده است. 

به  ویژه در  به روش های مکتبی  بر ُحقنه کردن مطالب کتاب ها و آموزش  اکید  تأکید   -6
مدارس دولتی که در غیراین صورت موجب امتیاز منفی برای آموزگار می شود. 

آموزشی،  محیط  یک  فضای  از  دبستان ها  ساختاری  و  ساختمانی  شکل  شدن  خارج   -7
آموزش هایی  برای چنین  و  داشته  آپارتمانی  شکل  اکثراَ  که  انتفاعی(  مدارس  در  )به  ویژه 

ابداً مناسب نیستند. 
8- محروم بودن بسیاری از مناطق کشور، به  ویژه روستاها و بخش های کوچک از داشتن 
مکانی به نام »کالس« و مدرسه که در این صورت بحث چنین آموزش هایی بیشتر جنبه 
وهم و خیال دارد که صد البته مقصر واقعی وزارت آموزش و پرورش و تخصیص دهندگان 

اعتبارات مربوطه هستند. 
9- این بی توجهی نه فقط در دولت ها که حتی در قوه مقننه که تصویب کننده اعتبارات 

سالیانه بودجه است وجود دارد.
10- اگر آماری از هزاران کالس درس دوره ابتدایی)دولتی و انتقاعی( گرفته شود به طور 
یقین هیچ دبستانی حتی برای یک بار کودکان را به یک پارک، مزرعه و یا طبیعت برای 
غیرمثمر،  و  مثمر  اعم از؛  گیاهانی  برداشت  و  داشت  کاشت،  چگونگی  آموزش  و  توضیح 

نبرده است.

انسان موجود آموزش پذیری است و قادر است از ساده ترین 
تا سخت ترین فنون و مطالب علمی و غیره را یاد بگیرد، اما 
دیگر  شود  دریغ  وی  از  آموزش  این  دلیلی  هر  به  چنانچه 
نمی توان او را گناهکار و کاهل دانست، بلکه آن هایی را که 
خود  وظایف  به  و  کرده  سهل انگاری  تعلم  و  تعلیم  این  در 

عمل نکرده اند باید مورد پرسش قرار داد. 
هم در زمان حال و هم از دهه ها قبل، به آموزش کشاورزی 
که اتفاقا مقوله ای مأنوس و هم خوان با طبیعت انسان است 
بها داده نشد و از همان آغاز دوره دبستان، چیزی به عنوان 

آموزش کشاورزی به کودکان ارائه نشده است. 
حتی در آن سال هایی که در زمستان روی پشت بام کاه گلی 
کالس های مدرسه، دانه های گندم و جوهایی که داخل کاه 
تا  باران  اولین  از  پس  گل رس)کاه گل(  با  مخلوط  ُکلِش  و 
می دادند،  طالیی  خوشه های  و  شده  سبز  ماه  اردیبهشت 
هیچ گاه یک آموزگار آن انگیزه را نداشت که یک بوته گندم 
را که نهایتا خشکیده شده و با گرما و بادهای فصلی به باد 
می رفتند از ریشه درآورد و در کالس درس »علم االشیاء«، 
این  که  دهد  نشان  ما  به  داشتیم،  دوست  را  آن  چقدر  که 
یک بوته گندم است و این هم ریشه، ساقه و برگ و خوشه 

آن است و از آن نان درست می شود.

با اطمینان می توان گفت که هیچ دانش آموزی 
یا  و  دامداری  یک  به  دبستان  دوران  تمام  در 

مرغداری پا نگذاشته است.
یاد  کشاورزی  از  دانش آموزان  آنچه  هر 
نقاشی هایی  و  تصاویر  از  برگرفته  گرفته اند، 
گردیده  منعکس  آن ها  کتاب های  در  که  است 
که  خورشتی  و  نان  تولید  از  عینی  تجربه ای  و 
می خورند ندارند و این همان فاجعه ای است که 

اکنون با آن مواجه هستیم.
پس  چرا  که  می شود  مطرح  پرسش  این  حال 
از طی حدود یک صد سال از تأسیس مدارس 
به شکل کنونی و مدرسه »فالحت مظفری در 
مقوله  با  دانش آموزان  آشنایی   ،»1279 سال 
این  پاسخ  است؟  نکرده  تفاوتی  کشاورزی 
ناممکن نیست و آن،  پرسش، چندان سخت و 
دیدگاه  از  آموزش ها  اینگونه  بودن  بی اهمیت 
تصور  این  به  آن ها  اعتقاد  گاه  و  مسئوالن 
درس  کالس  وقت  کارهایی  »چنین  که:  منفی 
نتیجه ای که  به هدر می دهد«.  را  دانش آموزان 
از این تفکرات معیوب و ناقص حاصل می شود 
که  آینده  در  دانش آموزان  همان  که  است  آن 
می گذارند  کشاورزی  دانشکده های  به  پای 
و  لوبیا  یا  دانه گندم  از جوانه زدن یک  چیزی 

میوه دادن یک درخت سیب نمی دانند. 
ادامه در شماره های آتی ماهنامه 

به دبیرستان رفتیم و باز هم حتی هنگامی که به مدت سه 
درس  دبیران  از  هیچ کدام  خواندیم،  »گیاهی«  درس  سال 
بدانیم  تا  نیاورد  کالس  به  هم  خارشتر  بوته  یک  گیاهی، 

شترها چطور آن را می خورند)شاید او هم نمی شناخت(. 
در آموزش آشنایی با طبیعت و کشاورزی تفاوتی بین دهه 
ذهنی  محفوظات  مقداری  هم  باز  ندارد.  وجود  نود  و  سی 
و مجرد، بدون هرگونه تجربه عملی و ملموس و تأثیرگذار 
ضروری  آموزشی  کمک  وسایل  بدون  و  کودکان  ذهن  بر 
به یاد  کشاورزی.  یادگیری  زمینه سازی  برای  وقت  صرف  و 
دانش آموزان،  هفتگی  درسی  وزارتی  برنامه  در  که  نداریم 
آموزش هایی  چنین  به  دقیقه ای  چند  حتی  یا  و  ساعتی 
مدارس  عنوان  با  مدارسی  )البته  شود  داده  اختصاص 
طبیعت در دهه اخیر آغاز به کار کرد اما شهریه باالی آن 
و ترویج نشدن چندان آن، باعث شد تا با استقبال چندانی 

مواجه نشود(. 
در  گرفتن  قرار  پرسش  مورد  صورت  در  که  است  واضح 
»چرایی« این موضوع، توپ به زمین معلمی که هیچ ابزاری 
برطبق  باید  که  معلمی  می شود.  انداخته  ندارد  اختیار  در 
پایان  به  را  کتاب  تدریس  زودتر  هرچه  شده  تدوین  برنامه 
زودتر  چه  هر  بگیرد  تصمیم  خودش  که  آن  یا  و  برساند 

ساعت کالسش خاتمه یابد تا به »مسافرکشی اش« برسد.
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 مسئوالن: سیلوها پُرهستن، مردم نگران نباشند!
من به بخش نگران کننده جمله کار ندارم)نگران نباشید(؛

اما خیلی ریز دارن "یوزارسیف وار"
ما رو واسه »قحطی« آماده می کنن

 باید برای خرید یک کیلوگرم چغاله بادام، حدود 200 هزار تومان 
هزینه کرد. / میزان

موز از هشت هزار کیلومتر دورتر سوار هواپیما و کشتی می شه 
میاد کیلویی 15 هزار تومن؛ 

شما که دست به وارداتتون خوبه،
چغاله هم وارد می کردین

تا ارزون تر از تولید داخل بیفته!

قاچاقچی:
گوجه فرنگی:

مواد مخدر:

البته
بالنسبت
شما !!

 مردم به دلیل گرانی کله  پاچه، مجبور شد ن به
»سیرابی روی بیاورند که قیمتش مناسب تر است

و همان عطر را دارد.« / ایسنا
»سیرابی« تو خواب هم نمی دید که

به بوی اون بگن »عطر«!!

 رئیس دادگستری شهرستان اللی )خوزستان( در رابطه با
خبر منتشره در فضای مجازی مبنی بر محکومیت فردی به دلیل 

مباشرت در سرقت مرغ به سه سال حبس و 74 ضربه شالق به بیان 
توضیحاتی پرداخت و گفت: این حکم به صورت غیابی

صادر شده و متهم در جلسه شرکت نداشت. / عصر ایران
این طوری باشه  5 بار مرغ بدزده، ُحکم اش می شه

15 سال... که تازه برابر می شه با حکم
مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن

با 15۰۰۰ میلیارد تومان اختالس!

 مدیر عملیات فرودگاه بین المللی پیام البرز از واردات
10 هزار رأس دام زنده از رومانی، قرقیزستان و بلغارستان

از طریق هواپیما خبر داد. / مهر
یادتونه، گوسفندی که آرزوش بود، روی صندلی وانت بشینه، 

نه در قسمت بار؟!
کار خدا رو ببین! حاال همون گوسفنده،

با هواپیما وارد کشور می شه!!

از گوشه و کنار

خبر می رسد که...

تهران  بد  بوی  اصلی  بررسی منشأ   برای 

که  شد  داده  اعتبار  تومان  میلیارد   70

50درصد آن اکنون اختصاص یافته است.
/ فارس

بابا ! من گردن می گیرم،

اون ۷۰ میلیارد تومن
پول بی زبونو،

بدینش به خودم.  در عملیات زنده گیری و انتقال 10 گورخر از منطقه توران
به پارک ملی کویر، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست،

5 گورخر تلف شدند، ازجمله؛ تنها گوره خر نر!! / صدا و سیما
البته یکی دو روز بعد هم 5 گورخری که از حمل ونقل مرگبار

جان سالم به در بردن هم، فرار کردن،
که به نظر می رسه این فرار، کار آمریکا باشه؛ ... اااوه ! 

 تازه گفتن که، همه گورخرا، ماده بودن.
معلوم نیست قراره این ها چه جوری زادآوری داشته باشن!

... ولی گورخرها خبر دادند؛ اگه تونستیم چی؟؟؟

 افراد قاچاقچی قصد داشتند محموله های گوجه فرنگی را
در پوشش گل کلم و فلفل دلمه ای!! از کشور خارج کنند. / انتخاب

 مدیرعامل میادین میوه وتره بار شهرداری تهران: گوشت منجمد
با کارت ملی در میادین با قیمت 28 هزار تومان توزیع می شود.

هر نفر با کارت ملی می تواند در هفته سه بار به میادین مراجعه کرده
و هر بار 2 کیلو گوشت با قیمت اعالم شده خریداری کند.

 ما قبال با شناسنامه و کارت ملی، فیلم کرایه می کردیم؛
مسئوالن فکر کردن ارزش ما بیشتر از این حرف هاس،
گفتن بذار حاال با کارت ملی بهشون »گوشت« بدیم.
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گلوگیاه،ابزار
ادواتباغبانی

وتجهیزاتگلخانهای

تبریز
9-13 اردیبهشت 98

tabrizfair.ir
041-36373851-8

نمایشگاهنساجی
Inlegmash

مسکو - روسیه 2019
19-22 مارس

tradefairdates.com

نمایشگاهصنایعغذایی

 بغداد - عراق
15-17 آوریل 2019

021-42917200

نمایشگاهموادغذایی
TUTTOFOOD

میالن - ایتالیا
6-9 می 2019

tuttofood.it

نمایشگاهنانوشیرینی
Bakery china 

شانگهای - چین
6-9 می 2019

bakerychina.com

نمایشگاهبینالمللینساجی
ITMA

بارسلونا - اسپانیا
20-26 ژوئن 2019

itma.com

نمایشگاهمحیطزیستتهران

22-25 فروردین 98
faslco.com

021-88198410

صنایعدستی،آیینهایسنتی،
گردشگریوورزش

کیش
24-27 فروردین 98

setiex.ir
021-66020703

کشاورزی،ماشینآالت،
نهادههاوآبیاری

شیراز
27-30 فروردین 98

farsfair.ir
071-32237852-4

گلوگیاه،
گیاهانداروییونهادهها

ارومیه
28 فروردین تا 2 اردیبهشت 98

urmiafair.com
044-33373982-3

گلوگیاه،داموطیور
ماشینهاکشاورزیوآبزیان

میاندوآب
2- 6 اردیبهشت 98
ieowao.com

044-45359400-5 گلوگیاه،گیاهاندارویی
وماهیانتزیینی

اصفهان
3-6اردیبهشت98

floplant.ir
09128332400



با همه سختی اهی هک رد سال ۱۳۹۷ هب خاطر چهار ربارب شدن رنخ ارز رب ما هب عنوان تولیدکننده 
داخلی وارد شد و »بذر داژنه« هک حاصل ۱۲ سال تالش شباهن روزی ده اه محقق 

و رنج اهی طاقت فرسا و شادی اهی وصف انپذری بود 
و شرکت اهمون می رفت ات هب یکی از ُپافتخاررتین شرکت اهی اریان تبدیل شود

 ولی  با همت بعضی از مدریان ارشد وزارت جهادکشاورزی و بانك مركزی
 هب کلی تعطیل شد؛

و  زندیك  هب یکصد نفر از محققان این واحد، بی کار شدند.
با این همه »داژنه« تحت پوشش شرکت کشاورزی داژنه بذر ماان رد روزاهی پایانی سال 
شت و با شروع سال نو و باز شدن شکوهف اهی بهاری با افتخار ،پا  هب رعهص فعالیت گذا

و دوباره رویش طبیعت همراه با خجسته نوروز باستانی، حیاتی مجدد یافت
 و امسال با گام اهی بلند و استوار هب سوی تحقق آرمان اهی مقدس سرزمين پدری

 شيپ خواهد رفت. 
اكنون دستان همه شما، هک ما را رد عبور از این گذر تلخ یاری نمودید؛ عاشقاهن می بوسم.

حمید امیر سیدی

رویش
شرکت    کشاورزی   داژنه    بذر    ماان

ه باد
خجست

ل نو
سا

لوح افتخار ارتباط موثر با
رسانه ها و تولید محتوا به روابط عمومی 

سازمان دامپزشکی رسید
مریم السادات هاشمی منشادی

در  ارزشمند  موفقیت  پاس  به  کشور  دامپزشکی  سازمان  روابط عمومی 
ارتباط موثر با رسانه ها و تولید محتوا در سال 97 لوح افتخار دریافت کرد.

عمومی  روابط   مدیران  سراسری  گردهمایی  در   97 اسفند   19 شنبه 
با  که  کشاورزی  جهاد  وزارت  زیرمجموعه  معاونت های  و  سازمان ها 
وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون  بخشنده،  عبدالمهدی  دکتر  حضور 
روابط عمومی  مرکز  جدید  رییس  محققی،  سیدعلی  و  جهادکشاورزی 
وزیر  معاون  ابتدا  در  شد؛  برگزار  جهادکشاورزی  وزارت  اطالع رسانی  و 
کشاورزی  بخش  دستاوردهای  از  مصادیقی  به  اشاره  با  جهادکشاورزی 
طی سال های اخیر، بر روشنگری و آگاهی بخشی جامعه و انعکاس صحیح 

اقدامات و دستاوردهای مهم بخش کشاورزی تاکید کرد.
در ادامه نیز سیدعلی محققی استفاده موثر از تمامی ظرفیت ها و رسانه های 
تا  گرفته  کشور  رسانه  رسمی ترین  به عنوان  تلویزیون  و  رادیو  از  موجود 

شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه غیررسمی را امری الزم برشمرد.
زیربخش های  همه  اینکه  به  اشاره  با  صمیمی  دیدار  این  در  محققی 
اهمیت  اطالع رسانی  و  رسانه  به  توجه  که  است  مهم  همان قدر  ارتباطات 
قراردادن  اولویت  در  به خاطر  نیست  قرار  عین حال  در  افزود:  دارد، 

اطالع رسانی صرف، از سایر ظرفیت های ارتباطاتی غافل شویم.
دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  از  تجلیل  ضمن  گردهمایی،  این  در 
تولید  و  رسانه ها  با  موثر  ارتباط  در  ارزشمند  موفقیت  پاس  به  کشور 
قزوین،  استان های  جهادکشاورزی  سازمان های  عمومی  روابط  از  محتوا؛ 
تحقیقات،  سازمان های  و  همدان  و  جنوبی  خراسان  مازندران،  سمنان، 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  و  نباتات  حفظ  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش 
مختلف  حوزه های  در  کشاورزی  جهاد  برتر  دستگاه های  به عنوان  کشور 

اطالع رسانی و ارتباطات با اهدای لوحی تجلیل شد.
در بخشی از متن لوح افتخار اهدایی محققی، رئیس مرکز روابط عمومی و 
روابط عمومی  مدیر  زارعان،  فاطمه  به  اطالع رسانی جهاد کشاورزی خطاب 
و  وی  مدیریتی  تالش های  از  تجلیل  ضمن  کشور،  دامپزشکی  سازمان 
امیدواری  اظهار  امر اطالع رسانی  توسعه  اداره کل در  این  کوشش همکاران 
همکار  همچنان  کشور  دامپزشکی  سازمان  روابط عمومی  تا  است  شده 
در  جهادکشاورزی«  وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  »مرکز  همراه  و 

توسعه  سازمان نظام ارتباطی و اطالع رسانی بخش کشاورزی باشد. 
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تولیداتبخش

امیرهوشنگ سمنانی 

دهه  "چهار  عنوان  تحت  نمایشگاهی   )14-12(  97 ماه  اسفند  در 
پیشرفت های  تکمیلی،  تبدیلی،  صنایع  کشاورزی،  دستاوردهای 
تهران  مصالی  در  جهادی"  تشکل های  فعالیت  و  صادرات  غذایی، 

برگزار شد.
ارزی که  و  مالی  موانع  و  تولید  از مشکالت عدیده در مبحث  فارغ 
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  در  پیشرفت  است،  مشکل ساز  همواره 
امروزه  و  برشمرد  انقالب  از  پس  دوران  قوت  نقاط  از  می توان  را 
از  بسیاری  در  قبل  به 40 سال  نسبت  قابل توجهی  پیشرفت  کشور 
زحمات  مرهون  فاصله  این  که  داشته  صنایع  و  تولیدی  زمینه های 

شبانه روزی تولیدکنندگان vو مدیران و برنامه ریزان است.
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این درحالی است که کشور سال هاست با تحریم های مختلف دست 
امور مختلف  این فشارها  با  به گریبان بوده و دولت ها می بایست 

در زمینه کشاورزی، صنعت دام و طیور و صنعت غذا را حل و 
ارزآوری کشور  و  به صادرات  نیم نگاهی  فصل کرده و حتی 

نیز داشته باشند. 
پدید  خصوصی  بخش  در  رقابت  بحث  که  زمانی  از  اما 
قدرت  و  توان  با  بخش  این  کرد  سعی  دولت  و  آمد 
در  و  گذارد  تولید  عرصه  به  پا  بیشتری  رقابت پذیری 
تقویت  طرفی  از  و  دولت  شدن  کوچک  راستای 
سیستم واحدهای خصوصی تا این لحظه توانسته ایم 

کشور را در موقعیت مناسب تولید قرار دهیم. 
زمینه،  این  در  شده  انجام  کارهای  تمام  با  اما 
بعضا  و  کم رنگ  خصوصی  نهادهای  فعالیت  هنوز 
در  البته  که  روبه روست  کارآمدی  حداقل  با 
مسئله  ابعاد  تمامی  به  پرداختن  مجال  جا  این 
اشتراک  موضوع  یک  در  همگی  اما  ندارد؛  وجود 
است  دولتی  بخش  حمایت  هم  آن  و  دارند  نظر 

نمایشگاه های  برپایی  آن  راهکارهای  از  یکی  که 
تخصصی در زمینه های مختلف و عرضه دستاوردهای 

تولیدکنندگان در داخل و خارج از کشور است. 
انجمن ها  تشکل ها،  بیشتر  نیز  نمایشگاه  این  در  متأسفانه 

بسیار  واحدهای خصوصی  و  به چشم می آمدند  اتحادیه ها  و 
بودند که  زیرنظر سیستم های دولتی دارای غرفه  و گاهاَ  اندک 

تعداد  به  واحد ها  این  که  می شد  اندیشیده  سازوکاری  می بایست 
بیشتری و در فضای مناسب تری به فعالیت می پرداختند. چرا که پس 

از چهل سال تصدی گری دولت در بخش های مختلف و نبود توان مناسب 
برای پیشبرد اهداف به نظر می رسد اعتماد به بخش خصوصی تسهیل گر چرخ 

صنعت است.
بین المللی  نمایشگاه  محل  در  بعد  دوره  در  نمایشگاه  این  می شود  پیشنهاد  که  آن  ضمن 

تهران و در سطحی وسیع تر برگزار گردد چرا که وجهه نمایشگاه در گروه های تخصصی رکن اصلی 
برای به شمارش درآمدن عرضه و میزان تقاضا است. 

از دیگر نقاط ضعف این نمایشگاه اطالع رسانی محدود که متأسفانه منجر به بازدیدکننده کمی از طرف مردم 
و اهل فن شده بود و نارضایتی غرفه داران را در پی داشت. 

و  بیشتر  استقبال  آینده  در  که  داریم  امید  نمایشگاه ها  دست  این  برپاکنندگان  از  تقدیر  ضمن  هرحال  به 
از طرف بخش خصوصی و هم متولیان دولتی کشاورزی، صنعت دام و طیور و صنعت غذا  مناسب تری هم 
صورت پذیرد و ضمن آن که ابعاد بین المللی نمایشگاه صورت واقعی داشته و از کشورهای مختلف جهان و 

متخصصین خارجی به منظور بازدید از این نمایشگاه رغبت و استقبال خوبی صورت گیرد. 
با توجه به پتانسیل و ظرفیت های بالقوه ای که در کشور وجود دارد، امید آن داریم که در دهه پنجم انقالب 
این پیشرفت ها و دستاوردها ادامه داشته و صادرات محصوالت ما در اقصی نقاط دنیا بیش از پیش توزیع و 

استفاده شود. 



از زحمات آقای طباطبایی، مشاور فرهنگی و رسانه
و آقای احمدخانی، رئیس گروه روابط عمومی و 
مسئول ارتباط با رسانه بازرگانی دولتی ایران،

برای هماهنگی های این نشست مطبوعاتی سپاسگزاریم.
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انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  خبری  نشست 
هیات  رئیس  سیف،  یزدان  مهندس  حضور  با  و  ایران  اسالمی 
مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
انجمن  دبیر  ونان،  آرد  گندم،  زنجیره  صنوف  روسای  و 
سیلوداران، رئیس هیئت مدیره و انجمن صنفی کارخانه های 

ماکارونی در 14 بهمن برگزار شد.

صادرات 14 میلیون تن آرد
این  در  ایران،  آرد  صنایع  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  یزدجردی،  مهندس 
آرد  تن  میلیون  مقدار 11  آرد در کشور گفت:  تن  میلیون  تولید 25  به  اشاره  با  نشست 
جمله  از  را  امر  این  می توان  که  می شود  صادر  مابقی  و  شده  مصرف  کشور  در  تولیدی 
تأمین  بر  عالوه  به طوری که  دانست،  انقالب  از  بعد  حوزه  این  در  مهم  دستاورد های 
ماشین های آرد مورد نیاز در داخل، صادرکننده این ماشین ها به کشور های ترکمنستان، 

آذربایجان و روسیه نیز هستیم.
وی با اشاره به اجباری شدن استقرار مسئول فنی در کارخانه های آرد، بیان کرد: زنجیره 
گندم، آرد و نان از استاندارد ملی برخوردار است به طوری که تمامی کارخانه ها موظف به 

رعایت این استاندارد ها هستند و در غیراین صورت مشمول جریمه خواهند شد.
شد،  صادر  عراق  کشور  به  آرد  تن  هزار   500 گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  یزدجردی 
افزود: در ماه های اخیر به دنبال تالطمات ارزی روند صادرات متوقف شد که از مسئوالن 

انتظار می رود با تسهیل مشکالت گمرکی دوباره بتوانیم این بازار را به دست آوریم.
ایران صادرکننده تکنولوژی نان

و  تولید کنندگان  اتحادیه  دبیر  خان محمدی،  ادامه  در 
پیشرفت های چشمگیر  به  اشاره  با  ایران،  نان صنعتی  صادرکنندگان 
انقالب ماشین های  از  در حوزه کارخانه های آرد گفت: در سال های قبل 
اما امروز اکثر ماشین های مورد نیاز در داخل تولید  تولید نان نداشتیم، 
زمینه  در  داخلی  مجهز  کارخانه  در حال حاضر چند  می شود. همچنین 

صادرات خمیرمایه فعالیت می کنند.
تولید ماهانه 1۸۰ هزار تن ماکارونی در کشور

و  هیئت مدیره  رئیس  آثاریان،  مهندس 
در  ماکارونی،  کارخانه های  صنفی  انجمن 
این نشست با اشاره به اینکه در سال 74 تنها 
کار  اتوماتیک  به صورت  ماکارونی  کارخانه  دو 
خود را در کشور آغاز کردند، گفت: هم اکنون 
بهترین کارخانه های تولید ماکارونی در کشور 
در  ماکارونی  خط های  به طوری که  داریم  را 

کشور ما از ایتالیا جلوتر است.
دوروم  گندم  کیفیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  افزود:  است،  قبول  قابل  دنیا  در  ایران 
نسبت  دنیا  در  گندم  این  نرخ  آن که  به  توجه 

تفاوت  اعتراضاتی دارند، چرا که  تولیدکنندگان  این رو  از  به گندم معمولی گران تر است 
نرخ گندم معمولی و دروم در کشور باید به صورتی باشد تا کشاورزان به تولید این گندم 

تشویق شوند.
و گفت:  اعالم کرد  تن  را صد  انقالب  از  قبل  در سال های  ماکارونی  ماهانه  تولید  آثاریان 

اکنون تولید ماهانه ماکارونی به 130 تا 180 هزار تن رسیده است.
17 میلیون تن سیلوی استاندارد نگهداری بلندمدت گندم

در ادامه مهندس فتحعلیان، دبیر انجمن سیلوداران، با اشاره به خودکفایی گندم گفت: 
گندم  نگهداری  جوابگوی  به طوری که  بود  محدود  بسیار  گندم  نگهداری  سیلو های  تعداد 
از سال 84 دولت تصمیم گرفت که نهضت سیلوسازی را در  اما  نبود،  یکساله کشور هم 

کشور آغاز کند و به همین دلیل بخش خصوصی را مورد حمایت قرار داد.
بلندمدت گندم در  نگهداری  استاندارد  تن سیلوی  میلیون  اکنون 17  بیان کرد: هم  وی 
سال  دو  تا  یک  از  بیش  را  کشور  تولیدی  گندم  می توان  به طوری که  دارد  وجود  کشور 
قبول  قابل  بسیار  بهداشتی  و  کیفیت  نظر  از  گندم  نگهداری  سیلو های  کرد.  نگهداری 

هستند و ورود و خروج گندم به سیلو ها بدون دخالت دست انجام می شود. 

گندم کشور کیفی اما درجه دو
سال  در  گندم  تولید  درصدی   40 افزایش  پیش بینی  با  سیف 
بارندگی های  به  توجه  با  تولید  میزان  این  گفت:  جاری  زراعی 
 11 حداقل  می رسد  نظر  به  و  است  پیش بینی  قابل  مناسب، 
هزار  به 20  که  باشیم  داشته  گندم  تضمینی  خرید  تن  میلیون 

میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.
اظهار  سال  پایانی  روزهای  در  قیمت ها  تنظیم  مورد  در  وی 
)برنج  ارزان  برنج  تن  هزار   10 ماهانه  به صورت  مهر  از  داشت: 
آخر  در  که  می شود  توزیع  تومان(   5900 تا   4600 از  تایلندی 
افزایش  هزارتن   20 به  را  رقم  این  رمضان  ماه  پایان  تا  سال 
می دهیم. عالوه بر آن تولید و توزیع روغن در 10 ماه گذشته به 
نیز500  درباره شکر  است.  داشته  و 25 درصد رشد  ترتیب 17 
انبارها، 650 هزار تن شکر نیشکری و 300 هزارتن  هزارتن در 

شکر چغندری وجود دارد.
تضمینی  خرید  برنامه های  درباره  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
سال  خرید  برنامه های  گذشته  ماه  یک  از  کرد:  اعالم   98 سال 
به موقع  پرداخت ها  متفاوت تر،  رویکردی  با  و  شده  آغاز  آینده 
خرید  مراکز  در  است  قرار  اینکه  ضمن  شد،  خواهد  آنالین تر  و 

امکانات رفاهی هم دیده شود.
سیف درباره وضعیت گندم ها که گفته می شود کیفیت مناسبی ندارند، 
گفت: گندم ها به لحاظ استاندارد اگر 9/5 درصد پروتئین داشته باشد، 
مصرف انسانی دارد و همه گندم هایی که شرکت بازرگانی دولتی 
خریداری می کند، بیش از 9/5 درصد پروتئین دارند، اما همین 
ما  دارد که گندم کشور  و 3  میزان هم درجه بندی های یک، 2 

متوسط محسوب می شود. 
مدیرعامل شرکت GTC درخصوص چرایی توقف عرضه گندم 
در بورس گفت: به استناد هیأت وزیران عرضه گندم به جای 
بورس در سامانه انجام می شود که طبق بررسی ها این اقدام 
افزایش داده و منجر به حذف واسطه ها  گردش نقدینگی را 
قرار  است.  کرده  بیشتر  زنجیره  در  را  ارزش افزوده  و  شده 
از  نانوایی های صنعتی  و  آرد خبازی ها  ثانوی  اطالع  تا  است 

طریق این سامانه عرضه شود.

شرکت بازرگانی دولتی

در ترازوی نقد دیگران
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تا  ایران  اسم  به  هندوانه  و  خربزه  گوجه فرنگی،  پیاز،  اینکه 
اروپا صادر می شود )برخالف محصوالتی که در ایران تولید 
و در کشورهای دیگر بسته بندی عوض می کند( غرورآفرین 
است اما همین موضوع به دستاویزی تبدیل شده تا برخی 
روانه  را  انتقادها  سیل  مجازی"  آب  "صادرات  کلیدواژه  با 
وزارت جهاد کشاورزی کنند، درحالی که موضوع آنچنان که 

می گویند نیست.
محصوالت  دفتر  مدیرکل  اصغری،  حسین  مهندس 
کشاورزی،  جهاد  زراعت  معاونت  جالیزی  و  علوفه ای 
سبد  در  را  صیفی  و  سبزی  مصرف  نشریه،  با  گفت وگو  در 
غذایی خانوار الزامی دانست و گفت: مصرف سبزی و صیفی 
در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان عامل سالمتی ذکر می شود.

غذایی  ارزش  دارای  ویتامین ها  و  فیبر  نظر  از  سبزی ها 
جوامع  سالمت  و  تغذیه  در  لحاظ  همین  به  و  بوده  باالیی 

دارای اهمیت روز افزونی هستند.

نصف شدن
آب مصرفی سبزی و صیفی

با تغییر تکنیک های کشت

طعنه صادراتی سبزی و صیفی به فعالیت های صنعتی
استراتژیک  محصوالت  دیگر  به  نسبت  جالیزی  محصوالت  کشت  مزیت  درخصوص  وی 
نیز  را  خانوارها  غذایی  سبد  کشاورز،  اقتصادی  منافع  کنار  در  باید  داشت:  اظهار 
از  برخی  کشت  امکان  اقلیمی،  تطابق  نبود  به دلیل  فصول  از  برخی  در  درنظرگرفت؛ 
محصوالت زراعی برای کشاورز فراهم نیست اما کشت محصوالت سبزی و صیفی در چهار 
در سال 96  در مبحث صادرات  است.  امکان پذیر  مناطق مختلف کشور  در  و  فصل سال 
میزان صادرات انواع سبزی و صیفی به کشورهای عراق، افغانستان، حاشیه خلیج فارس، 
ترکیه، روسیه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در حدود 2/9 میلیون تن )معادل یک 
میلیارد دالر( بود که احتمال داده می شود، با توجه به آخرین آمار و اطالعات موجود این 

رقم در سال 97 - از نظر میزان و ارزش- از سال 96 نیز بیشتر می شود.
کشاورزان  هجوم  مبنی بر  پیش آمده  اظهارات  درباره  جالیزی  محصوالت  دفتر  مدیرکل 
دیگر  کشت  کاهش  و  سودآوری(  )به واسطه  صیفی  و  سبزی  کشت  به  کشور  جنوب  در 
هرمزگان،  بوشهر،  خوزستان،  همچون  کشور  جنوب  استان های  در  گفت:  محصوالت 
مزارع  می برند،  بهره  مناسب  نسبی  رطوبت  و  حرارت  درجه  از  که  بلوچستان  و  سیستان 
از  بهره گیری  با  و  دارد  وجود  و...  هندوانه  بادمجان،  گوجه فرنگی،  کشت  برای  اختصاصی 

تکنیک های کشت، میزان مصرف آب را کاهش و عملکرد را افزایش دادند.
در مورد کشت سبزی ها در نخلستان های جنوب کشور، تا شهریور ماه 
سال  دوم  ماه  برای شش  معموال  و  شده  برداشت  نخلستان ها  محصول 
فعالیت خاصی نداشته و مصرف آب کشاورزی به شدت کاهش می یابد، 
در این زمان کشاورزان اقدام به کشت سبزی و صیفی در میان نخیالت 
خود می کنند که سطح این نوع کشت محدود بوده و تاثیری در تولید 

سبزی و صیفی ندارد.
کیفیت  با  استاندارد  بذور  گفت:  صیفی  و  سبزی  استفاده  مورد  بذور  به  اشاره  با  اصغری 
انواع  بذور هیبرید  آزاد گرده افشان،  و  استاندارد  بذور  کنار  در  اما  تولید می شود  در داخل 
درخصوص  می شود.  وارد  خارج کشور  از  که  است  استفاده  مورد  و صیفی  مختلف سبزی 
تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی چند شرکت اقدام کرده اند و اگر شرکتی موفق به تولید 

بذر هیبرید گردد، حتما باید مورد تایید موسسه ثبت کنترل و گواهی بذر و نهال باشد.

تولید هندوانه با 3 هزار مترمکعب آب!
برای  "کم آب"  یا  "پرآب"  واژه  از  استفاده  رد  با  وی 
نیاز  درنظرگرفتن  علی رغم  داشت:  اظهار  خاص  محصولی 
محصولی  هر  برداشت  و  داشت  کاشت،  روش های  آبی، 
به عنوان  شد.  خواهد  آب  مصرف  افزایش  یا  کاهش  موجب 
آبیاری  با سیستم های  نشاء  به صورت  اگر  هندوانه  در  مثال 
میکرو و همچنین استفاده از مالچ کشت وکار صورت بگیرد 
می یابد؛  کاهش  قابل توجهی  مقدار  به  آب  مصرف  میزان 
هندوانه  هکتار  برای یک  آب مصرفی  متوسط  که  به طوری 
انواع  سایر  و  غرقابی  است)آبیاری  مترمکعب   7800 حدود 
آبیاری( این در حالی ست که در روش غرقابی میزان مصرف 
حالت  در  و  هکتار  در  مترمکعب  هزار   10 از  بیش  به  آب 
استفاده از آبیاری به صورت تیپ، میزان مصرف به حدود 6 

هزار مترمکعب می رسد.
مدیرکل دفتر محصوالت جالیزی عامل دیگر کاهش مصرف 
آب را فصل کشت عنوان کرد و افزود: در ماه های آذر و دی 
در برخی از مناطق کشور ازجمله؛ منطقه جنوب استان کرمان 
میزان مصرف آب برای کشت هندوانه)با لحاظ بودن شرایط 
مذکور( به حدود 3 هزار مترمکعب خواهد رسید در صورتی 
که با آبیاری غرقابی در این منطقه مصرف آب به بیش از 4 

هزار مترمعکب می رسد.

برنامه ریزی برای کاهش ریسک
محصوالت  کرد:  تصریح  سال  از  برهه ای  در  سبزیجات  برخی  عرضه  کمبود  درباره  وی 
تازه خوری که شرایط انبار شدن ندارند، تحت تاثیر شرایط مختلفی قرار می گیرد؛ برهمین 
اساس گاهی یک بارش سنگین امکان برداشت محصول را نمی دهد و بازار را ملتهب می کند. 
جمله،  از  اقداماتی  که  داد  کاهش  را  ریسک  دامنه  می توان  دقیق تر  برنامه ریزی  با  البته 
صورت  در  صادرات  روند  کردن  ُکند  مختلف،  فصول  در  بازار  با  تولید  کردن  متناسب 
با  استاندارد  تولید محصول  زیرکشت،  ارزیابی سطح  راه اندازی سامانه  داخل،  بازار  کمبود 
برنامه های آموزشی درخصوص علمی شدن تغذیه و تولید کشت نشایی و کاهش ضایعات 

نیز در این خصوص صورت گرفته است.
پایان  تا  کرد:  خاطرنشان  رو  پیش  اهداف  تکمیل  با  اصغری 
برنامه ششم مصمم هستیم با توجه به دستور مقام عالی وزارت

گلخانه  به  صیفی  و  سبزی  باز  فضای  سطوح  انتقال  در 
اهتمام ورزیم. 

مهندس محمدرضا منصوریان
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جلوه گری بورس کاالی ایران در توسعه کشاورزی و صنعت

مهندس حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران، 
در نشست مطبوعاتی اسفند ماه با تأکید بر رونق معامالت محصوالت 
ارزش  با  ایران  کاالی  بورس  گفت:  ایران،  کاالی  بورس  در  کشاورزی 
 41 سهم   ،97 سال  در  ریالی  میلیارد  1524هزار  از  بیش  معامالت 
درصدی را از کل ارزش معامالت بازار سرمایه به خود اختصاص داد و 
جایگاه نخست را در میان سایر بورس های فعال در کشور کسب کرده 
پایان  تا  از سال 1386  به ارزش کل معامالت بورس کاال  است. وی 
هزار   1657 از  ایران  کاالی  بورس  معامالت  ارزش  دوره  این  طی  افزود:  و  کرد  اشاره   1397 سال 
میلیارد ریال عبور کرد تا رکورد جدیدی در ارزش معامالت بورس کاال از زمان راه اندازی تاکنون به 
ثبت برسد که از این رقم، ارزش معامالت بازار فیزیکی به بیش از 773 هزار میلیارد ریال رسیده و 

ارزش معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال نیز به بیش از 884 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
ایران درخصوص آمار معامالت گواهی سپرده کاالیی در سال 97 نیز اظهار  مدیرعامل بورس کاالی 
ذرت  تن  هزار   64 از  بیش  قطعه سکه طال،  هزار  از 361  بیش  کاالیی  سپرده  گواهی  بازار  در  کرد: 
ارزش  و  گرفته  قرار  معامله  مورد  کاالیی  سپرده  گواهی  اوراق  قالب  در  زعفران  تن   26 به  نزدیک  و 

معامالت 11 ماهه این بازار به بیش از 17 هزار و 261 میلیارد ریال رسیده است.

مهندس کبری لطفی

مهم ترین اقدامات در تاالر کشاورزی
فعالیت  جغرافیایی  گستره  توسعه  به  اشاره  با  سلطانی نژاد 
نتایج  و  اقدامات  درخصوص  کشور  در  ایران  کاالی  بورس 
اظهار  در سال جاری  بورس  این  مختلف  تاالرهای  راهبردی 
تاالر  در  راهبردی  نتایج  و  اقدامات  مهم ترین  از  داشت: 
محصوالت کشاورزی می توان به مواردی ازجمله؛ ایجاد بستر 
اجرای سیاست خرید توافقی زعفران در بورس کاالی ایران، 
و  جدید  انبارهای  پذیرش  درخصوص  الزم  اقدامات  انجام 
در  زعفران  تن   25 معامله  آن ها،  برای  معامالتی  نماد  ایجاد 
در  زعفران  تن   66 و  کاالیی  سپرده  گواهی  معامالت  قالب 

قالب معامالت بازار فیزیکی اشاره کرد.

تعیین شده  استان های  در  ذرت  محصول  تضمینی  قیمت  سیاست  اجرای  وی،  به گفته 
توسط وزارت جهادکشاورزی، تدوین و انتشار کتاب بورس های کاال و مشتقات در آفریقا 
و درنهایت تصویب معامالت اختیار معامله زعفران از اقدامات مهم بورس کاال در حوزه 
بازار مالی و مشتقه بوده است. در این رابطه امروز قراردادهای آپشن زعفران نگین در این 
محصول  روی  کاال  بورس  مالی  ابزارهای  زنجیره  ترتیب،  این  به  تا  شده  راه اندازی  بازار 

زعفران تکمیل شود.
اتصال  برقراری  به منظور  دستگاه ها  سایر  با  همکاری  از  ایران  کاالی  بورس  مدیرعامل 
آتی  معامالت  راه اندازی  به منظور  آتی  معامالت  ارتقای سامانه  و  الکترونیک سخن گفت 
مهم ترین  از  را  کاالیی  سپرده  گواهی  انبار  مدیریت  جدید  سامانه  پیاده سازی  و  زعفران 

اقدامات مهم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بورس کاال در سال جاری برشمرد.
اهم برنامه های بورس کاال در سال ۹۸

سلطانی نژاد برنامه های مهم سال 1398 شرکت بورس کاالی ایران را چنین تشریح کرد: 
را  موجود  کاالی  بر  مبتنی  بهادار  اوراق  روی  بر  پایه  دارایی های  توسعه  آینده  سال  در 
ازجمله؛ صندوق زعفران و  راه اندازی صندوق های کاالیی محصوالت کشاورزی  از طریق 

راه اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله، در مورد صندوق های کاالیی در برنامه داریم.
انجام  شرایط  آوردن  فراهم  با  فیزیکی  بازار  در  تسویه  و  معامالتی  روش های  در  توسعه 
چند  تسویه  انجام  امکان  نمودن  فراهم  و  مناقصه(  )مبتنی بر  محور  تقاضا  معامالت 

مرحله ای در معامالت از برنامه های سال آینده بورس کاال است.
وی در بیان دیگر برنامه های بورس کاال برای سال 98 گفت: توسعه مشارکت با نهادهای 
پولی و مالی از طریق استفاده بیشتر از ظرفیت بانک های تجاری در حوزه گواهی سپرده 
در  سرمایه  تأمین  شرکت های  مالی  نهادهای  بازارگردانی  خدمات  از  استفاده  کاالیی، 
ارایه  بهبود کیفیت خدمات  بهادار مبتنی بر کاال، پشتیبانی و  اوراق  بازار  راستای تعمیق 

شده به ذی نفعان و احصاء و بهبود فرآیندهای شرکت نیز است.
سلطانی نژاد در پایان از برنامه بهبود، ارتقاء و یکپارچه سازی سیستم ها و سامانه ها، توسعه 
سیستم های اطالعات مدیریت، تقویت و مدیریت برند شرکت و توسعه تعامالت بین الملل 

در سال آینده سخن گفت. 
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خروج میلیون ها دالر ارز
از طریق واردات سموم آماده مصرف با ارز دولتی و قاچاق آن با نرخ آزاد 

گام به گام در پی شناسایی
»سلطان سم« و »حامیان دولتی« آن

شدن  عملیاتی  از  پس  و   1388 سال  مرداد  در 
وزیران  هیأت  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های 
در  وزرا  سایر  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  حضور  با 
جلسه 14 مرداد ماه امسال خود به استناد اصل 
مجلس  اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و  یکصد 
قانون   7 ماده   3 تبصره  ایران،  اسالمی  شورای 
و   1392 مصوب  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
عالی  )شورای   97 مرداد   14 مجلس  مصوبه 
ساماندهی  به منظور  و  اقتصادی(  هماهنگی 
ارز تعداد یازده ماده و سه تبصره  بازار  مدیریت 
تصویب کرد که در ماده 5 آن چنین آمده است: 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
زمان  تا  که  کاالهایی  کلیه  برای  است  مکلف 
ابالغ این تصویب نامه، ارز آن ها به صورت بانکی و 
یا در سامانه نیما )گروه های کاالیی اول و دوم( 
تأمین شده و ترخیص آن ها صورت نپذیرفته )به 
تصویب نامه(،  این   )1( بند  موضوع  کاالهای  جز 
ضمن اخذ مابه التفاوت »نرخ ارز زمان پرداخت« 
با  و  ترخیص«  تاریخ  در  بازار  در  ارز  »نرخ  و 
مجوز  صدور  به  نسبت  ضوابط  سایر  رعایت 

ترخیص اقدام نماید.

جالب توجه اینکه ردیف 12 در جدول کاالهای موضوع بند یک سموم تکنیکال شیمیایی 
به صراحت قید شده و هیچ نامی از سموم شیمیایی ساخته شده مشابه تولید داخل در 
25 ردیف در جدول کاالهای بند یک که 20 ردیف آن به نهاده های کشاورزی و محصول 
نهایی )گوشت، برنج، چای، گندم، مرغ، تخم مرغ، شکر و...( اختصاص یافته درج نشده و 

تنها آمده است که تکنیکال سموم دفع آفات نباتی می تواند با ارز دولتی وارد شود. 
شماره  طی  و  تأیید  هم  دولت  هیأت  دفتر  را  یک  بند  کاالیی  جدول  اینکه  مهم تر 
عدم  و  اجرا  برای   97/5/16 تاریخ  در   63792 شماره  مصوبه  با  همراه   00063231
سرپیچی از مفاد آن به همه وزارتخانه ها ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی 
حفظ  سازمان  جمله  از  دولتی  موسسات  و  سازمان  کشور،  محاسبات  دیوان  کشور،  کل 

نباتات و دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت ابالغ کرده است. 
قدر مسلم اینکه خاطیان و سرپیچی کنندگان از این مصوبه درصورت عملکرد فراقانونی باید 
پاسخگو باشند و مقامات مافوق آن ها موظفند بالفاصله هرگونه مجوز و دستورالعمل مخالف 

با روح و متن و مفاد مصوبه هیأت وزیران را متوقف و اقدامات قانونی را انجام دهند.
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در همین حال حدود 4 ماه بعد از این مصوبه هیأت وزیران، معاونت کنترل آفات سازمان 
جریان  در  وزارتخانه  مافوق  ارشد  مقام  و  وزیر  که  مصوبه ای  به  توجه  بدون  نباتات  حفظ 
کامل آن قرار گرفته و میثاق نامه آن را در هیأت دولت امضا کرده علناَ با مخدوش نمودن 
مواد  صرفاَ  که  )درحالی  کشاورزی  آفت کش های  می کند  اعالم  وزیران  هیأت  مصوبه 
تکنیکال آفت کش ها در جدول وجود دارد( در گروه یک کاالیی قرار دارد، اهمیت نظارت 
بهانه  را  آن  مناسب  و  موقع  به  توزیع  کنترل  و  کشاورزی  آفت کش های  توزیع  شبکه  بر 
اتخاذ کنند که  ترتیبی  تا  انجمن واردکنندگان سم دستور می دهد  به رئیس  و  قرار داده 
و  نیمایی  ارز  با  تکنیکال  البته  و  آماده مصرف  آفت کش های کشاورزی  واردات  ممنوعیت 
مبادله ای به اطالع شرکت های عضو رسانده شود. یعنی سالطین سم بتوانند با ارز مرجع 

سموم آماده مصرف وارد کنند!
با ارز دولتی و صادرات قاچاق آن به جایی می رسد که وزارت  اینکه کار واردات  جالب تر 
صادرات  که  )درحالی  کود  و  سم  واردکنندگان  انجمن  رئیس  از  کشاورزی حتی  جهاد 
عراق دعوت  در  ایران  نمایشگاه فرصت های صادراتی  در  است( جهت شرکت  سم ممنوع 

می آورد در حالی که عراق مقصد شماره یک سموم شیمیایی قاچاق از ایران است.
خالف  داخل،  تولیدات  مشابه  مصرف  آماده  سموم  که  می شود  چگونه  پرسید  باید  حال 
به  وارداتی  سموم  این  از  مقادیری  البته  )و  گردد  وارد  مرجع  ارز  با  باید  وزیران  مصوبه 
نرخ آزاد و به صورت قاچاق از کشور خارج گردد( به  ویژه اینکه سموم آماده مصرف مشابه 
تولیدات داخلی نیز با این نامه )که در باالی آن آمده است سال 1397: حمایت از کاالی 
تولیدکننده داخلی مجبور است حاصل  و  تومانی داشته  ارز 4200  با  ایرانی( مجوز ورود 
با  رقابت  در  کرده  تولید  آزاد  ارز  و  آزاد  قیمت  با  آن  درصد  الی 80   70 که  را  خود  کار 

سموم وارداتی )با یارانه ارز دولتی( بفروشد و از هستی ساقط شود. 
چراغ های خاموش نظارتی!

سوال این است که چرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات کشور، دیوان 
عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، حراست وزارتخانه و نهادهای امنیتی و نظارتی 
سازمان  نامه  و  دولت  هیأت  مصوبه  فاصله  در  اینکه  مگر  نمی کنند،  ورود  موضوع  این  به 

حفظ نباتات، رویه و مقررات دیگر حاکم شده باشد! 







تجهیزات تنظیم درجه حرارتتدارکات سازه مهندسی
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لیال عنبرستانی*

به  سنتی  کشاورزی  از  گذر  راه های  از  یکی  مکانیزاسیون 
کشاورزی پایدار است. تاکنون توسعه مکانیزاسیون مفهومی 
در راستای استفاده از ادوات و ماشین ها در مزارع و فضای 
از  عمده ای  بخش  جهان  در  امروزه  درحالی که  داشته  باز 
توسعه تولید محصول در فضای بسته و کنترل شده صورت 
می گیرد، که نگاه موثر به این بخش می تواند نقش بسزایی 

در افزایش تولیدات کشاورزی و خودکفایی ایجاد کند. 
از این رو تولید قارچ خوراکی یکی از صنایع اصلی در این 
سال  آمار  براساس  که  به طوری  می شود.  محسوب  بخش 
و  هکتار   82/6 خوراکی  قارچ های  زیرکشت  سطح   ،92
میزان تولید 103 هزار تن و عملکرد در واحد سطح 20/7 

کیلوگرم در مترمربع بود.

افزایش صادرات با؛

ارتقاء مکانیزاسیون پرورش قارچ

صادرات قارچ در گرو ادوات
دکتر محمدحسن افشار، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
به  قارچ  تولید  وضعیت  درخصوص  خوراکی،  قارچ 
زمینه  در  کشور  قارچ  تولید  صنعت  گفت:  نشریه 
بین المللی مشکلی ندارد، به دلیل اینکه تمام مواد اولیه 
تولید داخل است و خوشبختانه وابستگی وجود ندارد.

آن  درصد   10 تنها  نیز  پوششی  خاک  درخصوص 
قزاقستان،  نظیر  کشورهایی  از  واردات  به صورت 
از  که  بسته بندی  مسئله  به  مربوط  بخشی  و  اوکراین 
برابری  سه  افزایش  باعث  می شود  وارد  ژاپن  کشور 

قیمت آن شده است.
وی ادامه داد: با وجود تحریم ها حدود 500 تا 600 تن افزایش تولید داشتیم. مشکل عمده 
باعث شده  را  برنامه ریزی صحیح در صادرات  نبود  ارزی است که  نوسانات  این بخش  در 
است. عمده صادرات ما به کشور عراق است که حدود 70 درصد را به خود اختصاص داده 
و پس از آن کشورهایی همچون قطر، عمان، امارات، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و 

افغانستان می باشد. 
قارچ  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
میزان  از  خرسندی  ابراز  با  خوراکی 
حال  در  خوشبختانه  افزود:  صادرات 
حاضر با تبدیل نرخ ارز توسط دولت 
به قیمت واقعی، صادرات در حال رونق است که منجر به حدود 70 هزار تن صادرات شد. 
اما با این وجود مسئله حمل ونقل یکی از معضالت اصلی در بخش صادرات است که به دلیل 

شرایط خاص نگهداری قارچ خوراکی وسایل نقلیه استانداردی موجود نیست.
اگر بتوان با همکاری راه و شهرسازی این مسئله را برطرف یا ماشین های مناسبی طراحی 

کرد، مطمئناَ شاهد پیشرفت چشمگیری در صادرات خواهیم بود. 
ماشین ها  زمینه  در  داشت:  اظهار  خوراکی  قارچ  کشت  ادوات  در  رشد  به  اشاره  با  افشار 
اساس  همین  بر  کرده ایم  رشد  دنیا  روز  تکنولوژی های  و  استانداردها  آخرین  براساس 
تولیدکنندگان  کشور،  در  که  چرا  هستیم  شاهد  را  مترمربع  در  تولید  افزایش  برابر   4

تکنولوژی روز در تولید قارچ و صنعت گران توانایی را دارا می باشیم.
اما متأسفانه  اذعان داشت: در زمینه مکانیزاسیون دولت تسهیالتی را تخصیص داده  وی 
و  نداشته  بانک همخوانی  از سوی  اعالم شده  با فهرست  این بخش  ملزومات در  فهرست 

عماًل بدون استفاده است. 
احساس نیاز به پیشرفت

با توجه به توسعه قابل توجه تولید قارچ و ماهیت تولید این محصول که مستلزم استفاده 
آن  بالتبع  و  تولید  عملیات  در  و سرعت  دقت  افزایش  می باشد،  تأسیسات  و  تجهیزات  از 
تولید  کیفیت  و  کمیت  افزایش  به منظور  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  عملکرد  افزایش 

ضروری است. 
استفاده  تأسیسات مناسب)یعنی  تأمین  قارچ خوراکی، عالوه بر  پرورش  ارتقاء مکانیزاسیون 
از هواساز، دیگ بخار و چیلر( و هم مکانیزه کردن عملیات کاشت تا برداشت قارچ خوراکی، 
به عنوان اهداف ارتقاء درجه مکانیزاسیون واحدهای پرورش قارچ خوراکی مهم تلقی می شود.

نقطه نظرات  به  که  دارد  جا  این صنعت  در  پیشرفت  به  نیاز  و  موجود  به شرایط  توجه  با 
از  بعدی  در شماره های  بتوان  آن که  امید  بیشتری شود.  توجه  این حرفه  دست اندرکاران 

دیدگاه های مختلف و پیشنهادات وسیع تری بهره ببریم. 
* دانشجوی دکترای مکانیزاسیون

این  بودن  زودبازده  شامل  خوراکی  قارچ  تولید  مزایای 
بودن  مستقل  بانکی،  تسهیالت  و  اعتبار  تخصیص  واحدها، 
از اقلیم، نیاز به آب و زمین کمتر نسبت به سایر محصوالت 
احداث  متقاضیان  روزافزون  استقبال  به  منجر  کشاورزی، 

واحدهای پرورش قارچ خوراکی شده است. 
روند،  این  در  مکانیزاسیون  اثر  درخصوص  حیث  این  از 
انجام شده  اقدامات  کمبود ها، مشکالت موجود و همچنین 
با  را  سرفصل  مسئوالن  توسعه یافته  برنامه های  و  تاکنون 
عنوان مکانیزاسیون و تولید قارچ خوراکی اختصاص داده ایم 
تا در راستای بهینه سازی و بهره وری از امکانات موجود در 

این مبحث به ارتقای این صنعت مهم یاری رسانیم.
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آقای دکتر علی اکبر داورپناه، مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان 
سیستان وبلوچستان در این شماره مصاحبه اختصاصی با نشریه انجام داده و 
مروری به پتانسیل های ویژه استان و عملکرد خوب بانک کشاورزی داشته است. 
بخش هایی  در چه  استان سیستان وبلوچستان  استعدادهای کشاورزی  و  توانایی 
بانکی  منابع  استان  در  کشاورزی  زیرشاخه های  تنوع  به  توجه  با  و  یافته  تمرکز 

چگونه بین متقاضیان تخصیص و توزیع می شود؟
پتانسیل های  از  بهره برداری  به منظور  کشاورزی  بانک  منابع  تخصیص  و  توزیع  بی تردید 
موجود در استان برای طرح های دارای توجیه اقتصادی و با درنظرگرفتن اولویت طرح های 

سودآور صورت می پذیرد.
است.  ربوده  را  رقابت  گوی  کشاورزی  طرح های  سایر  از  استان  این  شیالتی  طرح های 
تکمیل زنجیره ارزش در صنایع شیالتی شامل صید و صیادی، پرورش ماهی و میگو، انواع 
کارخانه های تولید کنسرو ماهی و فرآوری محصوالت دریایی از جمله غذاهای آماده تهیه 
کارخانه جات  مانند  تکمیلی؛  صنایع  همچنین  و  ماهی  پودر  تهیه  میگو،  و  ماهی  از  شده 
به  می توانند  حوزه  این  ظرفیت های  از  بهینه  استفاده  صورت  در  و...  لنج سازی  توربافی، 

تنهایی توسعه استان را تضمین کند. 

بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان

و تخصیص اعتبار 340 میلیارد تومانی

راه اندازی، احداث و احیای
بیش از یازده هزار طرح در سال 97

گنج های  سرزمین  سیستان وبلوچستان 
نام  آشکار  محرومیت های  و  پنهان 
خاک  در  پنهان  گنج های  است.  گرفته 
دامپروری  کشاورزی،  حوزه های  در  استان  دریای  و 
بانک   و  است  قابل تأمل  و  برجسته  بسیار  شیالت  و 
مالی  تأمین  برای  خاصی  محدودیت  بدون  کشاورزی 
و فعالیت های توجیه پذیر کشاورزی، حامی کشاورزان 

منطقه محسوب می شود.
مرکز  از  دور  و  محروم  منطقه  سیستان وبلوچستان 
زحمتکش،  مردم  و  دیار  این  تفتیده ی  زمین  است، 
مدیران  دست  به  چشم  همواره  آن  پرکار  و  قانع 
شایسته و باتدبیرند که به جای مناطق خوش آب وهوا 
جامعه  به  خدمت  هدف  با  آن  امتیازات  و  مرکز  و 
دوردست در چنین استان هایی انجام وظیفه می کنند.

کشاورزی  محصوالت  فرآوری  استان،  این  در  موجود  پتانسیل های  دیگر  جمله  از 
استان  دارید  استحضار  که  همان طور  است.  گرمسیری  میوه های  دیگر  و  خرما  مانند 
انواع میوه های  استان های کشور است که ظرفیت کشت  از معدود  سیستان وبلوچستان 
از  بهره برداری صحیح  را داراست و بی شک  پاپایا  انبه، چیکو و  ازجمله موز،  گرمسیری 
این ظرفیت می تواند ضمن تأمین نیاز داخلی کشور زمینه ساز صادرات محصول به ویژه 

به همسایگان شمال غربی کشور باشد.
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بازرگانان  و  فعاالن  از  و  مردمی  منابع  محل  از  شهری  شعب  در  منابع  تجهیز 
غیرکشاورزی در استان چگونه است؟

اگرچه هدف اصلی بانک کشاورزی تأمین مالی طرح های کشاورزی است. اما همانگونه که 
از شعار “بانک کشاورزی بانک همه مردم ایران” پیداست، خدمات بانک کشاورزی بدون 

هیچ محدودیتی پاسخگوی نیازهای تمامی اقشار جامعه نیز می باشد.
اولین و سرآمدترین سیستم های  از  “مهرگستر”  بانک کشاورزی،   CoreBanking سیستم 
شبکه بانکی کشور به حساب می آید که قابلیت ها و ظرفیت های کامل بانکداری یکپارچه را 

دارا بوده و یکی از برجسته ترین مزیت های رقابتی بانک کشاورزی محسوب می شود.
بانک کشاورزی ضمن ارائه خدمات مطلوب به مشتریان خارج از بخش و با جلب رضایت 
کامل آنان از منابع حاصل از سپرده گذاری مشتریان برای توسعه بخش کشاورزی استان 

بهره می گیرد.
بانک  اعتباری  فعالیت های  از  مشتریان  کافی  شناخت  وجود  صورت  در  تردید  بدون 
آن  دنبال  به  و  استان  کشاورزی  توسعه  به  کمک  نیز  آنها  انتخاب  و  اولویت  کشاورزی، 

تأمین سفره غذایی و تضمین اشتغال در استان خواهد بود.
رضایت  بر  و  کاسته  را  فیزیکی  عملیات  از  میزان  چه  به  الکترونیکی  بانکداری 

مشریان افزوده است؟
محور  بر  را  خود  توسعه ای  فعالیت های  اصلی  اولویت  پیش  سال ها  از  کشاورزی  بانک 
و  سخت افزاری  زیرساخت های  ارتقاء  در  سعی  و  کرده  متمرکز  الکترونیک  بانکداری 
ذکر  این  از  پیش  که  همانطور  و  است  نموده  الکترونیک  بانکداری  نیاز  مورد  نرم افزاری 
کردیم سیستم بانکداری یکپارچه بانک کشاورزی “مهرگستر” از سرآمد ترین سیستم های 

بانکی کشور است.
فیزیکی  به حضور  نیاز  بدون  را  بانکی خود  تمامی عملیات  راحتی  به  مشتریان می توانند 
در شعب انجام دهند. این ظرفیتی است که سیستم های به روز و کارآمد بانک کشاورزی 
در کمال امنیت برای مشتریان گرامی فراهم آورده است؛ به طوری که در دی ماه سال 97 
از  استفاده  با  و  به صورت غیرحضوری  استان  بانک کشاورزی  اقساط تسهیالت  85 درصد 

ابزار های الکترونیکی پرداخت شده است.
در دی ماه سال 97 قریب به 165 هزار تراکنش مالی توسط همراه بانک و اینترنت بانک، 
فروشگاهی  خرید  پایانه های  و  خودپرداز  دستگاه های  است.  شده  انجام  کشاورزی  بانک 
بانک کشاورزی نیز به صورت شبانه روزی مشغول سرویس دهی به مشتریان گرامی هستند.

در  می تواند  اندازه  چه  تا  غیرحضوری  مبادالت  از  این حجم  که  نیست  پوشیده  بر کسی 
از  جلوگیری  درختان،  قطع  از  جلوگیری  و  محیط زیست  حفظ  زمان،  در  صرفه جویی 

آلودگی هوا و ترافیک و... مؤثر باشد. >>>

ذخایر  سیستان وبلوچستان  استان  ویژه  پتانسل های  دیگر  از 
نژادی در حوزه دام و طیور است. گاو دشتیاری، گاو سیستانی، 
مرغ دشتیاری، مرغ خزک، شتر و شترمرغ از ذخائر ژنتیکی 
غنی کشور هستند که می بایست مورد توجه ویژه قرار گرفته و 

زمینه بهره مندی از این ظرفیت فراهم شود.
مالی  تأمین  برای  محدودیتی  هیچ  کشاورزی  بانک 
فعالیت های مرتبط قائل نیست. و هر طرح مرتبط با حوزه 
بانک  توسط  اقتصادی  توجیه  داشتن  درصورت  کشاورزی 

کشاورزی حمایت خواهد شد.
از  حوزه  هر  پتانسیل های  داشتن  درنظر  با  کشاورزی  بانک 
استان تقریبا به تمامی حوزه های سرمایه گذاری ورود داشته 
تا  کشاورزی  محصوالت  تولید  از  مختلف  بخش های  در  و 
بخش  در  نیز  و  کشاورزی  مختلف  فرآورده های  به  تبدیل 
فعالیت  سال   85 طی  آن  لجستیک  بازرگانی  خدمات 

تخصصی - بانکی خود ارائه خدمت داشته است.
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استان  کشاورزی  بانک  دستاورد های 
بر  آن  آثار  و  بلوچستان  سیستان  و 

تولیدات کشاورزی را تشریح فرمایید.
گذشته  سال های  در  چه  کشاورزی  بانک 
و  می شد  شناخته  کشور  غله  انبار  به عنوان  سیستان  که 
با  استان  سختکوش  کشاورزان  که  اخیر  سال های  در  چه 
بخش  همیشگی  یاور  هستند،  پنجه  در  پنجه  خشکسالی 
کشاورزی،  فعال  طرح های  تمامی  است.  استان  کشاورزی 
و  اشتغال  به  شایانی  کمک  استان  غذایی  صنایع  و  دامی 
طرح های  است.  کرده  استان  مردم  زندگی  کیفیت  بهبود 
و  میگو  و  ماهی  میوه،  لبنیات،  و  شیر  نان،  تأمین کننده 
استان  خانوارهای  غذایی  سفره  به  مربوط  محصوالت  سایر 
بانک  برجسته  و  پررنگ  حضور  شک  بدون  که  هستند، 

کشاورزی در تمامی طرح ها مشهود است. 
تنها در یازده ماه سال 1397 بانک کشاورزی مبلغ 3400 
میلیارد ریال اعتبار را صرف راه اندازی و احداث و یا احیای 

11600 طرح در استان کرده است.

با توجه به شرایط کشاورزی به نظر شما چه پتانسیل هایی در حوزه کشاورزی استان 
سیستان وبلوچستان در اولویت بوده و از برنامه های حضرتعالی به منظور پیشبرد 

اهداف چیست؟
تأمین  داده  قرار  خود  راهبرد  به عنوان  سیستان وبلوچستان  استان  کشاورزی  بانک  آنچه 
محصوالت  ارزش  زنجیره  تکمیل  یا  و  ایجاد  قالب  در  استان  توسعه ای  طرح های  مالی 
استان  نقاط مختلف  این زنجیره در  بین حلقه های موجود در  ارتباط  برقراری  کشاورزی ، 
آنها، توجه به کشاورزی قراردادی برای طرح های صید و صیادی و صنایع  و تأمین مالی 
مالی  تأمین  نیز  و  غیرفعال  و  راکد  طرح های  راه اندازی  مالی  تأمین  شیالتی،  تبدیلی 
مکانیزاسیون و آبیاری تحت فشار مزارع بوده است که برای نیل به هر کدام از این اهداف 

از منابع اعتباری مختلف استفاده می شود، ازجمله:
• اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری 

• اعتبارات صندوق توسعه ملی
• اعتبارات منابع داخلی برای تأمین مالی مکانیزاسیون کشاورزی

• تأمین مالی آبیاری تحت فشار 
• تأمین مالی گلخانه ها

• تأمین مالی طرح های پرورش ماهی در قفس

رسالت های  به  پایبندی  با  کشاورزی  بانک  همچنین 
در  نیز  خشکسالی  سال های  در  خود  اجتماعی  و  اخالقی 
کشاورزی  بیمه  همراهی صندوق  با  و  بوده  کشاورزان  کنار 
نهایت سعی و تالش را در کاهش و جبران خسارات فعاالن 
 1397 سال  در  طوریکه  به  است.  داشته  استان  کشاورزی 
خسارت  کشاورزان  به  خسارت  ریال  میلیارد   116 مبلغ 

دیده استان پرداخت شده است.
حوزه  در  تولیدی  کار  انجام  اراده  و  کار  نیروی  مؤلفه 
منتج  می تواند  سرمایه  تأمین  طریق  از  صرفاً  کشاورزی 
متخصص  و  فراوان  کار  نیروی  استان  در  گردد.  تولید  به 
به  کافی،  سرمایه  کمبود  به دلیل  طرفی  از  که  دارد  وجود 
انجام سرمایه گذاری شخصی رغبتی ندارند و از سوی دیگر 
بانک  توسط  کشاورزی  فعالیت  انجام  سرمایه  تأمین  امکان 
دارد  وجود  مالی،  تأمین  تخصصی  نهاد  به عنوان  کشاورزی، 
نقش  می توانند  مساعی  تشریک  و  هم افزایی  درصورت  که 
بسزایی در افزایش تولیدات استان داشته باشند و این مهم 
به مدد دانش مجموعه کارکنان  از گذشته  می تواند قوی تر 

ساعی بانک کشاورزی ادامه یابد.
طیور،  تولیدات  افزایش  به  می توان  هم افزایی  این  ازجمله 
و  استان  تولیدات شیالتی  گلخانه ای،  و  باغی  تولیدات  دام، 

افزایش خدمات بیمه کشاورزی در سال 97 اشاره کرد.
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استان  و توسعه کشاورزی  ابتکار هایی درخصوص حمایت  از زمان حضورتان چه 
داشته اید و به چند درصد از اهدافتان دست یافته اید؟

با سطوح  ارتباط  نیز  و  این حوزه  فعاالن  و  نهادهای مردمی، کشاورزان  با  تعامل  برقراری 
و  جذب  به منظور  کشاورزی  بخش  اجرایی  و  سیاست گذار  دستگاه های  سازمانی  مختلف 
و  مهم ترین  از  بخش  این  در  فعالیت  و  سرمایه گذاری  به  ترغیب  و  سرمایه گزاران  هدایت 

هدفمندترین موارد قابل بیان می تواند باشد.
جذب سرمایه گذار برای پروژه زنجیره ارزش شتر و نیز جذب حداکثری اعتبارات توسعه 
سواحل مکران از دیگر فعالیت ها محسوب می شود. انتقال پیشنهادات مطرح شده، پس از 
الگوی توسعه استان به استانداری و پیگیری اجرایی کردن  مباحث مطروحه در کارگروه 
و  به صورت سندیکایی  مگاپروژه های کشاورزی  انجام  در  بانک ها  از سایر  و درخواست  آن 
همچنین تهیه و تدوین بسته های خدماتی برای سپرده های ارزان قیمت به منظور جذب و 
استفاده در حوزه سرمایه گذاری برای مناطق کمتر توسعه یافته استان که با شرایط خاص 

اعتبار دریافت می کنند؛ از دیگر فعالیت ها است.
مقاماتی  چه  تقدیر  مورد  سیستان وبلوچستان  استان  کشاورزی  بانک  عملکرد 

قرار گرفته است؟
بانک کشاورزی به عنوان تخصصی ترین نهاد تأمین مالی توان حداکثری در جذب اعتبارات 
از خود بروز  مختلف در اجرای طرح های بخش کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته آن 
بوده  استانی  و  مقامات کشوری  مدنظر  همواره  آن  دستاورد های  منظور  همین  به  و  داده 
است که در قالب های مختلف ارائه شده است که جا دارد از طرف خود و مجموعه خدوم 

بانک کشاورزی، سپاسگزار این نوع نگاه انگیزشی باشیم.
در این ارتباط در سال های اخیر می توان به تقدیر معاون اول رئیس جمهور، دکتر جهانگیری، 
استانداری محترم سیستان وبلوچستان، رؤسای سازمان جهاد کشارزی و سایر دستگاه های 
خدمات دیگر نظیر اداره کل عشایری، اداره کل کمیته امداد امام خمینی و نیز نهاد های 
مانند؛  تخصصی  سازمان های  و  روستاها  اسالمی  شورای  کشاورز،  خانه  نظیر؛  مردم نهاد 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد.
منابع  برای تجهیز  استان سیستان وبلوچستان  بانک کشاورزی  آینده  برنامه های 
از سپرده های مردمی و کاهش مطالبات و مشارکت بیش تر در کشاورزی چیست؟

ادامه  مستلزم  استان،  کشاورزی  بخش  فعاالن  کنار  در  کشاورزی  بانک  حضور  تداوم 
منابع  جذب  در  کشاورزی  بانک  بیشتر  توان  است  بدیهی  بود.  خواهد  بانک  سودآوری 

مردمی منجر به توانمندی بیش از پیش بخش کشاورزی استان خواهد شد.
لذا در درجه اول سعی در شناساندن چهره ای واقعی و شفاف از بانک کشاورزی به مردم 
و چشم انداز  اهداف  از  با درک صحیح  استان  عزیز  تا مردم  استان خواهیم داشت  شریف 

بانک ما را در محقق ساختن این آرمان یاری رسانند.
به پاس همراهی مشتریان عزیز و گرانقدر تمام تالش همکاران خدوم بانک کشاورزی در 
تأمین نیاز های بانکی مشتریان خواهد بود. بی تردید از هیچ تالشی در این راستا فروگذار 

نخواهیم کرد. 

بانک کشاورزی در راستای کاهش مطالبات جاری چه 
اقدامات و پیشرفت هایی داشته است؟

اهرم  کلیدی ترین  بانکی  مطالبات  موقع  به  وصول  بی شک 
راستا  این  در  بود.  خواهد  مناسب  و  موقع  به  پرداخت 
کاهش مطالبات غیرجاری با هدف افزایش توان پرداخت به 
اصلی ترین  از  کشاورزی  مالی طرح های  تأمین  و  کشاورزان 

محورهای مدیریتی و عملیاتی این مدیریت بوده است.
بروز  سبب  که  آسیب هایی  مطالعه  منظور  این  برای 
حضور  در  است  شده  تولیدی  واحد های  درآمدی  اختالل 
دستگاه های  با  مشترک  جلسات  در  تیز  و  صاحبان طرح ها 
می گیرد  صورت  اجرایی  دستگاه های  و  سیاست گذار 
از  استفاده  با  آن  متناظر  راهکار  نقیصه  هر  تناسب  به 

ظرفیت های قانونی موجود ارائه می شود.
طبیعی  و  قهری  عوامل  از  که  واحدهای  برای  آن  کنار  در 
آسیب دیده اند از ظرفیت هایی که توسط دولت تدبیر و امید 
صاحبان  که  صورتی  در  نیز  و  می کنند  استفاده  شده  ایجاد 
واحد ها علی رغم تمام امکانات و بسته های فراهم شده امکان 

بازگشت به حوزه تولید و اشتغال را نداشته باشند.
از سپرده های مردمی و  به منظور حفظ بیت المال و صیانت 
نقش آفرینی  و  به چرخه درآمد  واحد ها  بازگراندن  به منظور 

آن ها در اقتصاد مولد، به راهکارهای قانونی روی می آوریم.
عامیانه تر  تعریف  به  و  درآمدها  و  هزینه  بین  تعادل 
پیگیری  چگونه  کشاورزی  بانک  شعب  در  سودآوری 

می شود؟
بخش  به  بانکی  خدمات  ارائه  موازات  به  کشاورزی  بانک 
خدماتی  بازرگانان  و  فعاالن  ازجمله  همگان  به  کشاورزی 
یک  به عنوان  و  می کند  ارائه  ایران  مردم  همه  شأن  درخور 

بنگاه اقتصادی همواره سودآوری را مد نظر دارد. 
و  ارزان قیمت  منابع  تجهیز  بر  استان  مدیریت  استراتژی 
افزایش درآمدهای غیرمشاع بانکی از جمله فروش خدمات 

بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک قرار گرفته است.

به چه صورت می توان با توسعه کشاورزی و مشارکت 
استان  اقتصادی  شرایط  تولیدی،  طرح های  در  بانک 

سیستان وبلوچستان را بهبود بخشید؟
امنیت  تأمین  بر  عالوه  کشاورزی  تولیدی  طرح های  فعالیت 
غذایی به تحقق ارزش افزوده واقعی، تأمین اشتغال پایدار )در 

جامعه شهری و جامعه روستایی استان(، منجر خواهد شد. 
فعالیت های  روزافزون  افزایش  ما  جامعه  امروز  معضل 
غیرمولد و واسطه گری است. هدایت سرمایه های سرگردان 
کشاورزی  بخش  ویژه  به  اقتصاد  واقعی  بخش های  به 
بی تردید منجر به توسعه پایدار و تضمین آینده روشن برای 

استان خواهد بود.
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صنایعبخش
دام،

طیور
و آبزیان

تولید حدود سه میلیون ماهی زینتی
در مازندران 

مهندس ولی  ا... محمدزاده، مدیر کل شیالت مازندران، با 
استان  زینتی در  ماهیان  انواع  تولید  اینکه 24 مزرعه  بیان 
ماهیان  قطعه  میلیون  سه  حدود  امسال  گفت:  است،  فعال 
شده  استان تولید  در  فیش«  »گل  ماهی  جمله  از  زینتی 
از  یکی  به عنوان  قرمز  ماهی  خرید  اینکه  به  توجه  با  است. 
ایران  مردم  بین  در  هفت سین  سفره  در  طبیعت  نمادهای 
زمین به ویژه مازندران با استقبال مواجه است، تولید امسال 

نسبت به سال قبل بیشتر شد.

و  نگهداری  تهیه،  در  باید  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه داد:  باشند،  را داشته  این ماهیان دقت الزم  مراقبت 
دمای مناسب برای نگهداری ماهیان قرمز 22 تا 26درجه 
سانتی گراد است و از مردم درخواست می کنیم ماهی قرمز 
استان  نهرهای  و  رودخانه ها  در  عید  تعطیالت  از  پس  را 
بیماری  به  ماهیان  این  اینکه  احتمال  که  چرا  نکنند ،  رها 
است. ضمنا شهرداری های  زیاد  باشند،  مبتال شده  قارچی 
با  که  است  استخر هایی  و  دارای حوضچه  مازندران  استان 
محیط ها  این  در  را  قرمز  ماهیان  می توان  آنان  هماهنگی 

رها کرد.
مدیرکل شیالت مازندران، در بخش دیگری از سخنان خود 
به فعالیت های این اداره درخصوص اشتغال زایی اشاره کرد 
در  شغلی  نفرفرصت   713 برای  ماه  اسفند  تا20  افزود:  و 
بخش های مختلف صید، آبزی پروری، صنایع و بازار و مراکز 
 86 تحقق  از  نشان  که  است  شده  ایجاد  بازسازی  و  تکثیر 
تا  که  است  مازندران  شیالت  برای  مصوب  برنامه  درصدی 

پایان سال کل برنامه در این زمینه محقق خواهد شد.

جشنواره طبخ آبزیان
در شهرستان باغملک

فرهنگ  ترویج  هدف  با  جشنواره  این 
با همکاری فرمانداری،  آبزیان  مصرف 
شهرداری و آموزش و پرورش شهرستان 
باغملک، توسط اداره شیالت این 

شهرستان به اجرا در آمد.
به  نزدیک  جشنواره  این  در 
آموزشی  فشرده  لوح   500
و  بانوان  بین  در  آبزیان  طبخ 

بازدیدکنندگان توزیع شد.
آبزیان  طبخ  جشنواره  در 
از  بیش  باغملک،  شهرستان 
20 نمونه انواع غذاهای دریایی ، 
نمایش  به  و  طبخ  بانوان  توسط 

آنها  برترین  که  شد  گذاشته 
مورد  بهداشتی  کارشناسان  توسط 

داوری و تقدیر قرار گرفت.

جشنواره طبخ آبزیان
در شهرستان ایذه

که  ایذه  شهرستان  آبزیان  طبخ  جشنواره  در 
با هدف ترویج فرهنگ آبزیان برگزار شد، و مورد 

از  بیش  گرفت ،  قرار  نیز  شهرستان  این  مردم  توجه 
به  و  طبخ  بانوان  توسط  دریایی ،  غذاهای  انواع  نمونه   20

نمایش درآمد که توسط کارشناسان بهداشتی داوری و به 15 
نفر هدایایی اهدا شد.

از  یکی  مراسم،  این  ادامه  در 
بیان  به  ایذه  شهرستان  بهداشت  کارشناسان 
غذایی  ارزش  و  آبزیان  صحیح  طبخ  اهمیت 

غذاهای دریایی در سالمت افراد پرداخت.
ماهی  ناگت  برنامه  این  ادامه  در  است  گفتنی 
این  در  بانوان  توسط  که  ماهی  سمبوسه  و 
بازدیدکنندگان  بین  بود  شده  طبخ  جشنواره 
توزیع گردید و از زحمات ارگان هایی که در این 

جشنواره همکاری کردند تقدیر به عمل آمد. 
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و  شد  گسیخته  قیمتش  افسار  محصولی  هم  باز 
گرانی  این  برای چرایی  گمانه زنی  به  مسئوالن شروع 
کردند؛  یکدیگر  گردن  به  قصور  حلقه  انداختن  و 
قیمت  افزایش  دلیل  عمده ترین  قاچاق  که  به نحوی 

ذکر می شود.
قیمت   ،۹7 ماه  بهمن  اوایل  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
کرد  عنوان  تومان  هزار   24-23 را  زنده  دام  هرکیلو 
قاچاق  به واسطه  را  آن  تومانی  هزار   4۰ تا  افزایش  و 
مربوطه  مسئوالن  تا  بود  کافی  موضوع  همین  خواند. 

اظهارات دیگری را اتخاذ کنند.

چوپان دروغگو

آدرس غلط می دهند!
مرکزی  ستاد  سخنگوی  دهقانی نیا،  حمیدرضا 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، درخصوص وضعیت قاچاق 
به  مربوط  آمار  براساس  گفت:  مهر  خبرگزاری  به  دام، 
 240 و  هزار   93 تعداد   96 سال  ماه   10 طی  کشفیات، 
راس قاچاق صدور دام داشتیم اما در 10 ماه امسال این 
به 130 هزار راس رسید، که 26 هزار راس آن در  عدد 
قیمت گوشت  افزایش  موجب  که  فزاینده ای  رشد  با یک  ما  بنابراین  مرز کشف شد؛  لِب 

قرمز شود مواجه نیستیم و سطح این موضوع به آن میزانی که ادعا می کنند نیست.
ارز، شیوه نامه ای  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  قانون  ماده 18  تبصره 4  براساس  داد:  ادامه  وی 
دستگاه های  همکاری  با  زنده  دام  فروش  و  خرید  و  نگهداری  نقل  و  حمل  موضوع  برای 
این  ما  و  شد  احصاء  تابعه  مجموعه های  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  به خصوص  مرتبط 
اندازه گیری موضوع  قابل  و  ابزار مشخص  با  تا  دادیم  قرار  اختیار ضابطان  را در  شیوه نامه 

قاچاق دام را مدیریت کنند.
باید دو سند وجود  و حمل، حداقل  در مساله جابه جایی  مثال  به عنوان  دهقانی نیا گفت: 
یکی  و  برخط  بارنامه  سامانه  از  باید  که  است  محموله  حمل  سند  یکی  که  باشد  داشته 
بگیرند.  کشور  دامپزشکی  سازمان  سامانه  از  باید  که  است  دام  حمل  بهداشتی  گواهی 
همچنین در خریدوفروش دام، برای جابجایی باید دام زنده دارای پالک بوده و از سویی 
دیگر هم خریدار و هم فروشنده موظف هستند خرید و فروش خود را در سامانه هویت 

دام ثبت کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین سوال اصلی این است که این میزان دام و همچنین حدود 20 
قیمت  تفاسیر  این  با  چرا  اما  وارد شده؛   96 ماهه سال  از 12  بیشتر  گرم  گوشت  درصد 

گوشت کم نشده است؟!
پروژه های دولت برای افزایش تولید گوشت

دامی  تولیدات  امور  معاون  رضایی،  مرتضی  دکتر 
سراسری  گردهمایی  در  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاونان 
استان ها با اشاره به پروژه های افزایش تولید گوشت قرمز 
در کشور برای سال 98 بیان کرد: توسعه پرورش گاوهای 
فراهم  و  تسهیالت  ارائه  شیری(،  و  )گوشتی  دومنظوره 
سبک  دام های  جمعیت  افزایش  برای  الزم  بستر  کردن 
پربازده که اصالح شده و چندقلوزا و دارای رشد باالیی هستند. همچنین، پایه گذاری ورود 
دام  های پایه  پروار به خصوص گوساله در نقاط مختلف کشور از جمله پروژه هایی است که 

معاونت امور دام برای افزایش تولید گوشت قرمز در سال 98 پیش  بینی کرده است.
به زودی 5۰ هزار تن گوشت وارد می شود

حال این سوال پیش آمد که چرا قیمت گوشت با توجه به این حجم از تولید و واردات، 
باالست؟ معضلی که گویا باید در وزارت صمت به دنبال جواب آن باشیم.

دکتر حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
گوشت  واردکنندگان  تعیین صالحیت  دام کشور،  امور 
کشاورزی  صنایع  و  بازرگانی  توسعه  معاونت  برعهده  را 
گفت:  نشریه  به  و  کرد  عنوان  کشاورزی  جهاد  وزارت 
داده  تعزیرات  سازمان  به  وارداتی  گوشت  توزیع  لیست 
شده و ارگان بررسی کننده نوسان قیمت این محصول در 

بازار، وزارت صمت می باشد.
وی افزود: حدود شش هزار تن گوشت از رومانی وارد کشور شد که 50 هزار تن دیگر نیز 

به زودی وارد می شود.

 عامل گرانی گوشت عامل گرانی گوشت عامل گرانی گوشت

مهندس محمدعلی منصوریان
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3۰ درصد نیاز کشور به گوشت، وارداتی است!
میزان نیاز به واردات گوشت و همچنین خودکفایی در تولید آن، که بارها شنیده شد، نیز با تغییر 

زاویه دید، رنگ دیگری گرفت.
پاک  صنایع غذایی  کارخانه  مدیر  سهیلی نیا،  سعید  مهندس 
تلیسه 2۰2، درخصوص ظرفیت واردات فرآورده های خام دامی به 
نشریه گفت: هر شرکتی امکان واردات گوشت را دارد اما شرکت های 
معدودی ارز نیمایی دریافت می کنند، چرا که تأیید صالحیت برای 
دریافت این ارز زمان بر بوده و درحال حاضر حدود 80 شرکت )دولتی 
و خصوصی( واردات گوشت انجام می دهند. البته مسائل انتقال پول 

نیز در محدود کردن توان واردات دخیل است.
وی با رد امکان خودکفایی در گوشت و علوفه افزود: در سال 97 
حدود 700 هزار تن گوشت قرمز )سبک و سنگین( برای مصارف خانوار و صنعتی تولید شد که 
سرانه مصرف گوشت قرمز و فراورده های گوشتی برای هر فرد به ترتیب حدود 6 و 3/5 کیلوگرم 
است. عالوه بر این نزدیک به 200 هزار تن گوشت قرمز در سال 97 نیز وارد شد که 30 درصد 
دو  به  است  باال  قیمت گوشت  اگر  داد:  ادامه  نیا  است. سهیلی  بیشتر  آن  از  قبل  به سال  نسبت 
اشتباه  تخصیص  به دلیل  به طوری که  دارد؛  بستگی  ارز  باالی  قیمت  و  توزیع  مدیریت  نحوه  عامل 
واقعی  مصرف  به  گردش  دست  چند  با  گوشت  این  خانوار  مصرف  به  صنعت  نیاز  مورد  گوشت 
خود در مراکز عمده رسید که باعث افزایش قیمت آن شد. از طرف دیگر گوشت بدون استخوان 
گوساله کیلویی 3/5 یورو در بازار جهانی معامله می شود و حال با نوسان قیمت ارز، بالتبع قیمت 
گوشت نیز افزایش می یابد. در حال حاضر گوشت دام سنگین بیشتر از کشورهای برزیل، پاراگوئه 

و هند و دام سبک بیشتر از کشورهای قزاقستان و رومانی وارد کشور می شود.
می توان خودکفا شد اگر ...

یکی از واردکنندگان گوشت نیز، با تأیید کافی بودن تولید داخل، قاچاق را عامل مسائل روزهای 
اخیر درباره گوشت دانست.

برزیلی،  گوساله  گوشت  وارد کننده  مهندس حسین شمس، 
کشاورزی  جهاد  وزارت  برعهده  را  گوشت  واردات  مجوز  صدور 
برزیل  از  گوشت  تن  هزار  صد  ساالنه  گفت:  نشریه  به  و  دانست 
وارد کشور می شود که ظرفیت افزایش این میزان به 500 هزار تن 
گوشت وجود دارد. گوشت )براساس نوع( از 26 تا 29 هزار تومان 
وارد کشور می شود که پس از انتقال به شرکت پشتیبانی امور دام 

باید حدود 40 هزار تومان دست مصرف کننده برسد.
نیاز  جوابگوی  داخل  تولید  افزود:  و  کرد  ارزیابی  ممکن  را  گوشت  در  خودکفایی  تحقق  وی 

مصرف کنندگان هست اما به شرط اینکه جلوی قاچاق دام گرفته شود.
به دنبال تصمیم های جدی تر قوا تا کی؟!؟

اختالالت  باعث  دیگری  عامل  هر  از  بیش  نظارت،  نبود  و  مسئوالن  کم کاری  هست  که  چه  هر 
نبود  به دلیل  برخی رستوران ها  تعطیلی کشیده شدن  به  به طوری که  بازار محسوب می شود  اخیر 
گوشت و یا استفاده از گوشت های غیرمتعارف همچون گوشت االغ، عرضه محدود گوشت با اصل 
دریافت می شد(،  مدارکی  بانکی چنین  وام های  اخذ  برای  پیشتر  کارت های شناسایی)که  کپی  و 
اینکه  ندارد!  قاچاق  به  ربطی  گرم  گوشت  قیمت  و  عنوان  با  یخی  گوشت  توزیع  در  سوءاستفاده 
ماه های  قاچاق های  به  قوا  همه  بی محلی های  در  ریشه  داشته،  رشد  قرمز  گوشت  واردات  به  نیاز 
مجلس  در  سراب  شهرستان  نماینده  داوودی،  یوسف  دکتر  به طوری که  دارد.  آن  از  قبل 
را  مجلس  علنی  صحن  در  شیر  و  گوشت  به  مربوط  معضالت  نشدن  بررسی  اسالمی،  شورای 
ضعف کمیسیون خواند و در تیر ماه 97 به نشریه گفت: نگرانی از قیمت گوشت، شیر و وضعیت 
دامداران در میان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس وجود دارد، اما باید وزارت جهاد کشاورزی 
و نمایندگان مجلس در تامین علوفه و جلوگیری از قاچاق دام و علوفه تصمیم های جدی تری را 

اتخاذ کنند.
در این میان اتهاماتی از جمله انحصار واردات در اختیار چند شرکت خاص نیز

به گوش می رسید که سعی کردیم با اعضای هیات مدیره
انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی ارتباط بگیریم

با سماجت، بیش از ده ها بار و در روزهای مختلف تماس ها گرفته شد اما با عناوین 
مختلف امکان پاسخگویی به سوال های خبرنگار نشریه میسر نشد

شاید دلیل آن غیرقابل توجیه بودن وضعیت فعلی است. 

نظارت، پیش از پالک گذاری
خاطر  به  تحقیقاتی  مراکز  گردن  را  کمبود  این  عده ای 
باال  عملکرد  با  شده  اصالح  ژن های  شناسایی  در  کم کاری 
فرار  نوعی  به نظر  که  انداختند 

روبه جلو محسوب می شد.
دکتر کریمی، عضو هیات علمی 
را  گوشت  کمبود  دانشگاه، 
دانست  اقتصادی  نظام  در  اختالل 
تولید  با کمبود  به نشریه گفت:  و 
برخی  اما  نیستیم  مواجه  گوشت 
عوامل بیرونی و درونی ازجمله نبود برنامه ریزی های صحیح 
باتوجه  باشد و  بازار مشهود  تا کمبود گوشت در  باعث شد 
به قاچاق گوسفندهای مولد، در آینده مسئله تامین گوشت 

حادتر نیز می شود.
بی اثر  مستمر،  نظارت  بدون  را  دام ها  شدن  پالک دار  وی 
دامداران  فروش  میزان  و  مرزها  کنترل  افزود:  و  خواند 
آنکه  به شرط  اما  کند  جلوگیری  دام ها  خروج  از  می تواند 
این  صورت  غیر  در  نیاید  پیش  مشکلی  نهاده ها  تامین  در 
به  تن  دالالن  پیشنهادی  قیمت های  مقابل  در  دامداران 

فروش دام های خود می دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: به دلیل آب وهوای خشک کشور، 
برهمین  و  ندارد  اقتصادی  توجیه  دامی  علوفه های  تولید 
محسوس  واردات  به  نیاز  دامی  نهاده های  تامین  در  اساس 
است و این موضوع نیز رابطه مستقیم با قیمت ارز دارد. اگر 
قیمت ارز کنترل نشود اثر آن را در افزایش قیمت گوشت 

خواهیم دید.
فاصله بین تولید و فروش

آشنای"  "نا  موضوع  میان  این  در 
باال  در  دالالن  سوءاستفاده های 
نیز  گوشت  تولید  هزینه های  رفتن 

نقشی در گرانی ایفا کرد.
عضو  نعمتی،  حسین  مهندس 
هیات مدیره اتحادیه دامداران، 
افزایش قیمت گوشت را تا حدی طبیعی خواند و به نشریه 
یافته  افزایش  تولید  هزینه های  که  کنیم  قبول  باید  گفت: 
اما فاصله زیادی بین تولید و فروش وجود دارد به طوری که 
به  تومان  هزار   80 حدود  باید  گاو  یک  استخوان  با  الشه 

فروش برسد.
وی دلیل افزایش قاچاق دام را کاهش ارزش ریال عنوان و 
بیان کرد: تا پیش از این حدود 90 درصد نیاز به گوشت قرمز 
در داخل تامین می شد اما زمانی که ارزش پول ملی نسبت 
کنار  در  البته  افتاد؛  اتفاق  قاچاق  کرد  تغییر  ارزها  دیگر  به 
قاچاق دام و علوفه، کم کاری مسئوالن نیز مزید بر علت است.
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مکانیسم عملکرد روغن های ضروری 
مکانیسم تحریک سیستم گوارش و هضم: 

آماده سازی  عالوه بر  بینی)بویایی(  و  دهان)چشایی(  در  حسی  مکانیسم های  باتحریک 
دستگاه گوارش برای دریافت خوراک، موجب  ترشح آنزیم های گوارشی ازقبیل: آمیالز بزاقی ، 

آنزیم های لوزالمعده)لیپاز ، آمیالز ، پروتئاز( و اسیدهای صفراوی می شوند.
قابلیت  افزایش  موجب  کپسایسین  و  سینامالدئید  کارواکرول ،  دارای  ضروری  روغن های 
هضم ماده خشک ، چربی ، پروتئین و فیبر خوراک می شوند و با اثر گذاری بر صفرا، مخاط 

و افزایش فعالیت آنزیم ها بر فرایند هضم مؤثر هستند. 
در  و  داده  افزایش  را  گوشتی  جوجه های  در  آمیالز  و  ضروری،  ترشح  تریپسین  روغن های 
کاهش پاتوژن در دیواره روده و کاهش کلسترول نقش مؤثری دارند. ازجمله؛ این روغن ها 
می توان به برگ لیمو اشاره کرد که به دلیل مهار 3هیدروکسی 3متیل گلوتاریل کوآنزیم 

A در فرایند سنتزکلسترول عمل می نماید. 
مکانیسم آنتی اکسیدانی: 

آنتی اکسیدان ها برای جلوگیری و ممانعت از تجزیه اکسیداتیو خوراک توسط رادیکال های آزاد 
مورد استفاده قرار می گیرند. در بین عصاره های گیاهی Oregano یا آویشن به عنوان ادویه و 

یکی از  ترکیبات با فعالیت آنتی اکسیدان باال شناخته شده است.
به دلیل حضور گروه فنلی در آنتی اکسیدان ها ، این گروه ها قادرند به عنوان  دهنده یون هیدروژن 

به رادیکال آزاد عمل کرده و مانع تشکیل هیدروکسی پروکسی شوند.
گوشت طیور به دلیل دارا بودن مقادیر باال از اسیدهای چرب غیراشباع حساسیت باالیی به 

تخریب اکسیداتیو دارد. 
روغن های ضروری ازجمله کارواکرول ، سینا مالدئید و الیورزین در تغذیه جوجه های گوشتی ، 
غلظت کراتین کارتنوئید وکوآنزیم Q10 را بهبود می بخشند و خاصیت آنتی اکسیدانی دارند. 
تیمول و کارواکرول و همچنین، زردچوبه در رژیم غذایی می توانند به عنوان آنتی اکسیدان 

در تخم مرغ و گوشت عمل کنند.

فرشته مرندی پور

محرک  ازآنتی بیوتیک های  استفاده  کردن  محدود  به دنبال 
تکثیر  و  انتقال  از  نگرانی  به دلیل  دام وطیور  تغذیه  در 
باکتری های مقاوم در زنجیره غذایی انسان ، مراکز تحقیقاتی 
مناسب  جایگزینی  یافتن  درپی  دام وطیور  تولید کنندگان  و 

برای آنتی بیوتیک هستند.
که    )EOS(ضروری روغن های  از  می توان  جانشین  به عنوان 
این ترکیبات  برد.  نام  هستند  گیاهی  آروماتیک  ترکیبات 
و  آنتی اکسیدان  خاصیت ضدباکتری ، ضدقارچ ، ضدویروس ، 

ضدالتهابی دارند و اشتهاآور نیز می باشند.
رشد  عملکرد  چشمگیر  افزایش  در  روغن ها  این  تاثیر 
چربی ،  هضم  و  متابولیسم  روی  مفید  تاثیر  و  دام وطیور 
افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی موجود درخوراک 

طیور نیز گزارش شده است.

همچنین، تاثیر مثبت این مواد درکنترل بو و آمونیاک موجود 
در سالن های پرورش طیور گزارش شده است. 

روغن های ضروری مخلوطی از ترکیبات فرار و معطر هستند 
که غالبا از گیاهان به دست می آیند و حاوی اسیدهای آلی 

و اسانس های گیاهی می باشند.
به دلیل تنوع در روغن های ضروری می توان عصاره هایی ازقبیل؛ 
تیمول ، سینامالدئید ، بتایونون و کارواکرول را جایگزین استفاده از 

آنتی بیوتیک در واحدهای مرغداری کرد.

میکروب کشی روغن های حاصل از گیاهان
محدود کردن استفاده از آنتی بیوتیک ها در تغذیه دام و طیور
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خواص روغن های ضروری 
اثر ضد میکروبی: 

غلظت  ترکیبات  شیمیایی ،  ساختار   ، pH به  میکروبی  اثر 
فعالیت  دارد.  بستگی  میکروارگانیسم ها  انواع  و  فعال  زیست 
ضدمیکروبی حاصل یک تعامل پیچیده بین سطوح مختلف 
الکل ها ،  استرها ،  فنل ها ،  کتون ها ،  آلدئید ها ،  مانند؛   ترکیبات 

هیدروکربن ها ، یا اترهای موجود در روغن های ضروری است.
روغن های ضروری از طریق تخریب دیواره سلولی باکتری ها ، 
نفوذپذیری این باکتری ها را افزایش داده و سبب از بین رفتن 
آن ها می شوند، به طوری که قادرند غشاء خارجی باکتری های 
گرم منفی را تخریب کرده و از طرفی قادر به کاهش جمعیت 

باکتری های مضر در روده طیور گوشتی می باشند.
روغن های ضروری و بوتیرات سدیم درکنترل بیماری سالمونال 

در جوجه های گوشتی تاثیر دارند. 
اثر ضد انگلی: 

دارند .  انگلی  خاصیت  ضروری  روغن های  و  متعدد  گیاهان 
دانه های سیر ، پیاز و نعناع بر انگل های گوارشی تاثیر می گذارند. 
و  می شود  کوکسیدیا  بیماری  آمدن  به وجود  باعث  انگلی  اثر 
قرارگیرند  کوکسیدیا  بیماری  تحت تاثیر  یک بار  که  پرندگانی 

رشد کمتری نسبت به بقیه پرندگان خواهند داشت. 

عوامل مؤثر در اثربخشی روغن های ضروری 
این عوامل عبارتند از: نوع خاک ، آب و هوا ، کود های شیمیایی ، ژنتیک ، برداشت ، سن گیاه ، 

استفاده از درمان های شیمیایی و روش استخراج. 
استفاده روغن های ضروری درتغذیه طیور: 

وزن بدن پرنده ، میزان رشد ، مصرف خوراک ، نرخ تبدیل خوراک و تولید تخم مرغ از پارامترهای 
رشد  موجب  ضروری  روغن های  دارای  غذایی  مکمل های  هستند.  طیور  پرورش  در  معمول 

عملکرد جوجه های گوشتی می شوند.
در آزمایشی به گروهی از جوجه های گوشتی مخلوطی از عصاره پونه ، دارچین ، فلفل قرمز ، 
از  دیگر  گروه  به  و  شد  داده  گیاهی  عصاره های  و  ارگانیک  اسیدهای  از  و  ترکیبی  آویشن 
اول که عصاره گیاهی  اویالمایسین دادند. جوجه های گروه  آنتی بیوتیک  جوجه های گوشتی 

دریافت کرده بودند، افزایش وزن بیشتری نسبت به گروه دوم داشتند.
از دیگر روغن های ضروری می توان به ریحان ، زیره سیاه ، برگ بو ، لیمو ، پونه ، مریم ، چای و آویشن 

در رژیم غذایی طیور نام برد که تأثیر مثبت بر افزایش وزن پرنده دارند.
پودر سیر در مرغ تخم گذار باعث افزایش تولید تخم مرغ ، افزایش وزن تخم مرغ و کاهش درصد 
غذای  در  ضروری  روغن  افزودن  میزان  می شود.  شده  شکسته  یا  ترک خورده  تخم مرغ های  

این گونه مرغ تخم گذار به میزان 24 میلی گرم در هر کیلوگرم خوراک می باشد.
محصولی با نام تجاری XTRACT در خوراک طیور برخی مرغداری ها استفاده می شود که شامل؛ 
عصاره های سینامالدئید 3%، کارواکرول 5% و Capsicum oleoresin 2% است که به ترتیب 

از گیاهان دارچین ، آویشن و فلفل استخراج می شوند. 
این عصاره ها باعث افزایش  ترشحات گوارشی و تعدیل پاسخ های ایمنی سیستم گوارشی شده که 
موجب بهبود هضم و جذب مواد مغذی می شوند و نهایتا منجر به افزایش راندمان تولید و 

سود آوری اقتصادی می گردند. 
اسانس ها 

اسانس ها مخلوطی از  ترکیبات روغنی فرار در گیاهان دارویی هستند که به آن ها روغن های اتری 
نیز، گفته می شود. اسانس ها بسیار آب گریز ، محلول در الکل ، غیرقطبی و یا کمی قطبی ، زرد رنگ 
یا بی رنگ و با چگالی کمتر از آب هستند. این  ترکیبات دارای پیوند دوگانه بوده و به راحتی 

توسط نور ، گرما و هوا اکسیده می شوند. 
اسانس ها به دلیل ویژگی ضدمیکروبی ، ضداکسیدانی ، ضدالتهابی و ضدسرطانی می توانند جایگزین 
مناسب در زمینه غذایی و دارویی باشند. بدون آن که اثر نامطلوبی بر سالمتی مصرف کننده 

داشته باشند. 
مانند؛  گیاه  مختلف  قسمت های  از  فشار  و  گرما  توسط  گیاهی  سلول های  در  موجود  روغن 
برگ ، گل ، میوه ، شاخه ، ریشه ، چوب ، پوست ، صمغ  و شکوفه آزاد می شود. استخراج اسانس 

به دو روش تقطیر آبی و تقطیر بخار آب صورت می گیرد.
در تکنیک جدید از روش به کارگیری هیدروکربن های رفریجرنت در دمای پایین استفاده می شود 

که سبب بهبود کیفیت روغن استخراج شده می گردد. 
اسانس ها در ۸ گروه قرار دارند:

هیدروکربن: بیشتر اسانس ها در این گروه قرار دارند که از هیدروژن و کربن تشکیل می شوند و 
خواص درمانی دارند.

اکسیدها: اترهای حلقوی بسیار معطر هستند و محرک سیستم عصبی می باشند. 
الکل ها: مفید ترین اجزای دارویی اسانس ها هستند. 

به عنوان  و  می شوند  یافت  فشرده  روغن های  در  و  دارند  باالیی  مولکولی  وزن  الکتون ها: 
آنتی بیوتیک و آرام  بخش به کار می روند. 

و  ضدقارچ  آرام بخش ،  خاصیت  و  می شوند  یافت  اسانس ها  بیشتر  در  و  معطرند  استرها: 
ضدالتهاب دارند.

و  داده  کاهش  را  کلسترول  دارند.  و خاصیت ضدمیکروبی  بوده  فعال  و  بسیار سمی   فنول ها: 
سیستم عصبی و ایمنی بدن را تحریک می کنند. 

دارند ،  میوه  مطلوب  بوی  و  هستند  شیرین  و  اکسیدشده  به راحتی  بوده ،  ناپایدار  آلدئید: 
نیروبخش،  ضدمیکروب ،  ضدویروس ،  می شوند.  یافت  دارچین  و  زیره  مانند؛  ادویه هایی  در 

آرام بخش و ضدچربی هستند. 
و  ضددرد  ضدویروس ،  آرام بخشند ،  پایدارند ،  دارند ،  حضور  اسانس ها  برخی  در  کتون ها: 

هضم کننده اند.
به کارگیری همزمان چند اسانس به صورت مخلوط ، فعالیت ضد ویروسی بهتری دارند. 

اثر ضد قارچی: 
در  فنل ها  دارند.  قارچی  ضد  خاصیت  تیمول  و  کارواکرول 

مقابله با E. Tenella مورد استفاده قرار می گیرند. 
اثر ضد التهابی: 

که  می باشند  فنلی  شامل ترکیبات  ضروری  روغن های 
ازقبیل؛  گیاهانی  هستند.  ضدالتهابی  خاصیت  دارای 
اثر  دارای  رازیانه  و  شیرین بیان  گل جعفری ،  بابونه ، 

می باشند. ضدالتهابی 
اثر ایمن سازی: 

گیاهانی مانند سیر، پونه و زردچوبه خاصیت ایمن سازی دارند. 
افزایش  باعث  طیور  خوراک  به  گیاهان  این  روغن  افزودن 

تولید آنتی بادی در برابر سالمونال می شود.
 ترکیب تیمول و سینامالدئید )TC( برای مخاط روده اهمیت 
این  دارند.  روده  ایمنی  برای  مهمی  پیامدهای  و  داشته 
گوشتی  جوجه های  الشه های  در  سالمونال  بروز  از   ترکیب 

جلوگیری می کند. 
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اجداد ،  واحد  داشتن  اختیار  در  با  مرغک  شرکت 
 )HyLine )نژاد  تخمگذار  مرغ  تولیدکننده ي  اولین 
بودن هشت  دارا  با  و  در کشور محسوب می شود 
کشور،  استان  پنج  در  جوجه کشي  کارخانه ي  سه  و  فارم 
نیاز  مورد  تخمگذار  تجاري  جوجه هاي  از  نیمي  حدود 

واحد هاي تولیدکننده ي تخم مرغ را تامین مي کند.
با  و  بوده  کوثر  اقتصادی  سازمان  به  وابسته  مرغک  شرکت 
مادر  جوجه  تولید کننده  اولین  فعالیت  سال  چهل  از  بیش 
جوجه ی  تولید کننده ی  بزرگترین  و  کشور  در  تخمگذار 
بخش  حاضر  حال  در  است.  ایران  در  تجاری  تخمگذار 
تخمگذار  و  تخمگذار  مادر  یکروزه  جوجه  اصلی  و  عمده 
می شود.  عرضه  و  تولید  شرکت  این  توسط  کشور  تجاری 
نژاد سبب شده  این  اجداد  گله های  مطلوب  بسیار  عملکرد 
و  خوب  بسیار  نیز  تولیدی  مادر  جوجه  های  کیفیت  که 
جوجه های  اولیه  تلفات  که  به طوری  باشد،  رضایت بخش 
مادر، در حد یک درصد و در بسیاری از موارد کمتر از یک 

درصد بوده است.

توانمندی شرکت مرغک
اجداد  مرغ  پرورش دهنده  نخستین  کوثر(  اقتصادی  سازمان  به  )وابسته  مرغک  شرکت 
تخم مرغ خوراکی  تامین کننده  توانمند  بازوی  به عنوان  از سال 1352 ،  ایران  در  تخمگذار 
مورد نیاز کشور به صورت غیرمستقیم؛ از طریق تولید و عرضه جوجه یکروزه تجاری با در 

اختیار داشتن گله های اجداد و مادر نژاد های-الین در بازارهای داخلی کشور است.
سیستم  استاندارد  و  شرکتی  حاکمیت  قانونی،  مشتری ،  الزامات  درک  با  شرکت  این 
مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 ، اقدامات الزم را به اجرا گذاشته و در راستای اهداف 

زیر گام برمی دارد :
1- گسترش سهم موثر بازار از طریق توسعه کمی و کیفی تولیدات بازار محور

2- رهبری تکنولوژیک )نوآوری و خالقیت(
3- ارتقا شهرت و برند مرغک در هم ترازی با برند های-الین 

4- توسعه مزیت های رقابتی از طریق هم افزایی بین توانایی های شرکت و گروه کشاورزی کوثر
5- ارتقا رضایت و وفادار سازی مشتریان با تقویت روابط مشتریان 6- ایجاد سازمان دانش 

محور با رویکرد ارتقا سطح سرمایه های انسانی
7- افزایش ثروت سهامداران

8- افزایش سطح رضایت مندی ذینفعان. 
مستمر،  بهبود  به  تعهد  ضمن  مرغک  شرکت  مدیرعامل  به عنوان  زندیه  بهراد 
این  کاربرد،  قابل  الزامات  برآورده سازی  به  تعهد  و  کیفیت  مدیریت  سیستم  اثربخشی 
خط مشی را تحت نظارت مستمر داشته و نیز به نظر می رسد تمامی پرسنل، تالش خود 

را برای فعالیت در راستای تحقق این خط مشی مبذول کنند.

گام های بلند کوثر
در تامین امنیت غذایی

مرغک گام بلند در تحقق اقتصاد مقاومتی سازمان ا��صادی �و�

علی گل باف
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ساخت پروژه 25 میلیارد تومانی در دو سال
گفت:  مزرعه  این  افتتاح  آیین  در  مرغک،  شرکت  عامل  مدیر  زندیه،  بهراد  دکتر 
بلند  اقتصاد مقاومتی گام  بار دیگر شرکت مرغک در راستای تحقق اهداف  مفتخریم که 
اظهار  مزرعه  این  فنی  مشخصات  و  ویژگی ها  به  اشاره  با  زندیه  است.  برداشته  دیگری 
داشت: حجم سرمایه گذاری صورت گرفته برای ساخت این پروژه 250 میلیارد ریال بوده 
مرغک  شرکت  و  کوثر  اقتصادی  سازمان  کارشناسان  خستگی ناپذیر  تالش  و  همت  با  و 
زودتر از موعد مقرر و طی 2 سال آماده بهره برداری شد. مدیرعامل شرکت مرغک افزایش 
ضریب امنیت غذایی کشور، تولید مستمر تخم مرغ و ارتقای ظرفیت های صادراتی کشور 
این مجموعه  بهره برداری  ازدستاوردهای  را  تخم مرغ  و  تخمگذار  یکروزه  زمینه جوجه  در 

بزرگ برشمرد. 
مرغک؛ تجسم خودکفایی، توانمندی و استقالل کشور

حجه االسالم والمسلمین شهیدی محالتی، ریاست محترم بنیاد شهید انقالب اسالمی، 
کوثر  اقتصادی  سازمان  تالشگران  زحمات  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  سخنانی  طی 
و شرکت مرغک، این مجموعه را مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: این 
مجموعه با تکیه بر توان داخلی و با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های سازمان اقتصادی 
کوثر به بهره برداری رسیده است و تجسم خودکفایی ، توانمندی و استقالل کشور عزیزمان 
با بیان این مطلب که  است. معاون ریاست جمهوری و رئیس بنیاد شهید انقالب اسالمی 
آرامش امروز کشور مرهون خون بیش از 230 هزار شهید است، 40 سالگی انقالب اسالمی 

و آغاز گام دوم انقالب اسالمی را از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی برشمرد.
حمایت استاندار از مرغک

در  نیز  زنجان،  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی  نیک سرشت،  فرامرز 
این مراسم با اشاره به امنیت استان زنجان در ابعاد مختلف، از سرمایه گذاری انجام شده 
برای شرکت  و گفت: تالش کردیم همراه خوبی  تقدیر کرد  ملی  پروژه  این  برای ساخت 

مرغک باشیم و از آن ها حمایت کنیم.
آمادگی 1۰۰ درصدی در تأمین نیاز کشور

اسبق  وزیر  و  کوثر  اقتصادی  سازمان  رئیس  اسکندری،  محمدرضا  مهندس 
این  به سهم حداقل 50 درصدی  اشاره  این مراسم ضمن  نیز در حاشیه  جهادکشاورزی 
موجود،  زیرساخت های  و  ظرفیت ها  به  توجه  با  گفت:  کشور  تخم مرغ  تولید  در  سازمان 
سازمان اقتصادی کوثر آمادگی دارد تا 100 درصد نیاز کشور در این حوزه را نیز تامین کند.

ایفا کردن نقشی موثر در تأمین امنیت غذایی
دکتر مجتبی نوروزی، مدیر عامل گروه کشاورزی کوثر، در آیین افتتاح مزرعه سلطانیه 
زنجان با بیان این مطلب که مقوله امنیت غذایی پاشنه آشیلی است که استکبار جهانی برای 
آن برنامه ریزی کرده است، گفت: سازمان اقتصادی کوثر با هدف تامین امنیت غذایی درحال 

حاضر بیش از 85 درصد بازار را از نظر گله های اجداد و مادر، حمایت و هدایت می کند.
این سازمان  برنامه های آتی  به  با اشاره  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 
درحوزه هایی نظیر آبزی پروری ، طیور ، دام سبک، زراعت ، اصالح نژاد و محصوالت گلخانه ای 
غذایی  امنیت  تامین  در  موثری  نقش  فعالیت ها  این  از  حاصل  محصوالت  عرضه  افزود: 

جامعه ایفا خواهد کرد. 
نوروزی در ادامه اظهار داشت: پروژه بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور 36 ماهه 
کار،  تسریع  بر  مبنی  کوثر  اقتصادی  مدیرعامل سازمان  تاکید  با  لیکن  بود؛  طراحی شده 

توانستیم این پروژه را طی 2 سال و در 17 ماه کاری به پایان برسانیم.     
ملی  پروژه  این  عوامل ساخت  و  از دست اندرکاران  مراسم  این  پایان  در  است  شایان ذکر 

تجلیل شد. 

افتتاح بزرگترین مزرعه
مرغ مادر تخمگذار کشور

حضور  با  کشور  تخمگذار  مادر  مرغ  مزرعه  بزرگ ترین 
محترم  معاون  شهیدی محالتی،  حجه االسالم والمسلمین 
ایثارگران  امور  و  بنیادشهید  رئیس  و  جمهوری  ریاست 
زنجان  سلطانیه  منطقه  در   97 اسفند   13 انقالب اسالمی 

افتتاح شد.
منویات  اجرای  هدف  با  ملی  عظیم  پروژه  این  ساخت  کار 
در  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق  و  رهبری  مقام معظم 
شهریور ماه سال 1395 به دست کارشناسان و متخصصان 
به  زمینی  در  مرغک  شرکت  و  کوثر  اقتصادی  سازمان 
مساحت 92 هزار مترمربع آغاز شد. این مجموعه دارای 8 
مادر  مرغ  قطعه  هزار  مجموع 80  با ظرفیت  پرورش  سالن 
تخمگذار است که در هر دوره قادر به تولید 10 هزار قطعه 
نیاز  از  درصد   25 معادل   - تجاری  تخمگذار  مرغ  جوجه 

صنعت مرغ تخمگذار کشور- می باشد.
این  تولیدات صنایع داخلی در ساخت و تجهیز  از  استفاده 
مجموعه ، ایجاد اشتغال مستقیم برای 40 نفر و اشتغال زایی 
افزایش توان صادراتی کشور  نفر ،  غیرمستقیم برای 2 هزار 
تولید جوجه  در  زنجان  استان  سهم  ارتقاء  و  حوزه  این  در 
ملی  پروژه  این  بارز  مشخصات  دیگر  از  تخمگذار  یکروزه 

محسوب می شود.
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و  پیشرفت  به  زمانی  امید  بارقه های  و  جرقه ها 
متعد  و  متخصص  فرزندان  که  می انجامد  توسعه 
عهده  را  تولید  و  اقتصاد  مدیریت  بوم  و  مرز  این 

دار شوند.
بر همین اساس شرکت اجداد سپیدان کوثر، با مدیریت 
 ،97 اسفند  در  شد  موفق  ترابی،  محمدیاسر  مهندس 
و  تعالی  ملی  جایزه  دوره  سومین  تعالی  به  تعهد  گواهی 
پیشرفت، با حضور بیش از 138 شرکت، را از آن خود کند.

هدف استراتژیک شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر 

ایجاد زنجیره تأمین دام سبک در کشور

اصالح ژنتیکی 6۰ هزار راس گوسفند
تا معاون امور  پیشرفت های پی در پی و رشد جایگاه »اجداد سپیدان کوثر« موجب شد 
تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، در بازدید بهمن ماه از شرکت سپیدان کوثر ضمن 
تقدیر از خدمات و تولیدات این شرکت نوید افزایش تولید محصوالت لبنی و گوشت قرمز 
نیاز  مورد  پروتئین  اینکه کل  به  اشاره  با  دیدار  این  در  وی  بدهد  را  گوسفندی  منشاء  با 
جامعه از طریق محصوالت پروتئینی تامین می شود، گفت: هر انسان بالغ، به ازای هر یک 
کیلوگرم وزن، یک گرم پروتئین الزم دارد که باید یک سوم آن از پروتئین حیوانی تامین 
شود. در حوزه دام کوچک 53 واحد با ظرفیت 330 هزار راس راه اندازی شد و همچنین 

60 واحد گاوداری با 110 هزار راس دام به تولید دام کشور اضافه شد.
برنامه های  از  تخصصی  دیدار  این  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون 
پیش بینی شده تا سال 1400 برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پروتئینی در کشور 
خبرداد و گفت: در سال 97 تعداد دام های کوچک از نوع بز تحت مدیریت اصالح نژاد 50 
هزار راس بود که پیش بینی شده تا سال 1400 این رقم به 340 هزار راس افزایش یابد 
که موجب می شود تولید شیر 460 هزار تن و تولید گوشت قرمز 20 هزار تن بیشتر شود.

افزود: امسال 60 هزار راس گوسفند تحت  رضایی همچنین در مورد دام سبک گوسفند 
به 800 هزار  رقم  این  تا سال 1400  قرار داشت که پیش بینی شده  مدیریت اصالح نژاد 
راس برسد که در این صورت 80 هزار تن گوشت گوسفندی و 250 هزار تن شیر با منشا 

گوسفندی به تولیدات کشور اضافه می شود.

نژادهای پرتولید با عملکرد باال
و  آلپاین  و  سانن  نام های  به  مولد  بز  نژاد   2 کوثر  سپیدان  اجداد  تولیدی  شرکت  در 
همچنین 5 نژاد معروف گوسفندی و نژادهای اصیل شتر نگهداری می شوند. مهندس یاسر 
ترابی مدیرعامل خوش آتیه ی این مجتمع تولیدی می گوید: هدف از نگهداری این نژادها، 
تولید و معرفی آنها به کشاورزان و تولید کنندگان است. نژادهای بز را  از فرانسه آورده اند 
تا 80 کیلوگرم است. میانگین تولید شیر  بز ماده  تا 120 کیلوگرم و وزن  نر  بز  که وزن 

آن ها نیز هزار و 122 کیلوگرم طی 300 روز شیردهی با درصد چربی 3/58 درصد است.
با نژادهای پرتولید پرورش می یابند. در کنار  در این مجتمع 3 هزار راس گوسفند و بز  
این مجتمع سه مجتمع دیگر در 3 استان راه اندازی خواهند شد که حدود 60 هزار راس 

دام پرتولید پرورش می دهند.
تولید گوشت  به  تا سال 1400  پرتولید در کشور  این دام های  با پرورش  پیش بینی شده 
و  است  قلوزایی  چند   بزها  این  ویژگی های  از  شود.  اضافه  تن  هزار   35 تا  سی  کشور 
گوسفندان نیز امکان سه قلوزایی را دارند، اما برنامه سازمان اقتصادی کوثر این است که با 

اصالح نژاد این دام ها را به سه مرحله زایش در دوسال تبدیل کنند.

سازمان ا��صادی �و�

فریبا نبوی طهرانی فر
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هفت زمینه فعالیت گروه سرمایه گذاری کوثر
گفتگو  در  کوثر،  کشاورزی  گروه سرمایه گذاری  مدیرعامل  نوروزی،  مجتبی  دکتر 
آبان ماه با روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، آخرین اقدامات، خدمات و دستاوردهای 

گروه را تشریح کرد.
رشته  هفت  کوثر،  کشاورزی  گزاری  سرمایه  گروه  ساله  پنج  افق  در  که  این  بیان  با  وی 
فعالیت و زنجیره دیده شده که زنجیره مرغ گوشتی از اجداد تا مرغ گوشتی، زنجیره مرغ 
تخم گذار از اجداد تا تخم مرغ، زنجیره آبزی پروری از الین تا تخم چشم زده، بچه ماهی، 
خدمات  زنجیره  و  باغبانی  و  زراعت  زنجیره  دام سبک،  زنجیره  دام سنگین،  زنجیره 

)بازرگانی، آزمایشگاه، مکانیزاسیون  و ...( را شامل می شود.
دکتر مجتبی نوروزی گفت: گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر فعالیت های بسیار متنوع، 
ریشه ای و پایه ای دارد و این گستردگی فعالیت ها که با هدایت مدیرعامل محترم سازمان 
قابل  گذشته،  دوره های  با  است،  شده  آغاز  اخیر  سال های  در  حمداهلل  به  کوثر  اقتصادی 

قیاس نیست.
توسعه فعالیت در سه استان کرمانشاه، مازندران و اردبیل 

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در ادامه به تشریح خدمات و دستاوردهای 
به شرکت  وابسته  کرمانشاه  دینَور  اول سایت  فاز  داشت:  بیان  و  اشاره  دام سبک  زنجیره 
تولیدی اجداد سپیدان کوثر با 6 هزار رأس افتتاح می شود؛ همچنین زمینه آغاز به کار 
فاز اول سایت پِشرت در منطقه دودانگه ساری با 4 هزار رأس و زمینی در سامیان استان 
اردبیل برای آغاز پروژه مهیا است و کارهای مطالعاتی نیز در استان کردستان برای ایجاد 

سایت دام سبک از برنامه  های دیگر گروه در زنجیره دام سبک صورت گرفته است.
نقش مثبت سازمان اقتصادی کوثر

در مردمی کردن اقتصاد و خروج از شرایط بحران
در  رومن(  گوسفند  و  آلپاین  سانن،  )بُز  اصیل  دام سبک  پرورش  رأسی  هزار   20 پروژه   
استان کرمانشاه، شهرستان صحنه، منطقه دینور، با مساحتی بالغ بر 38 هکتار و با هدف 
پرورش بُز شیری و گوسفند مولد به منظور تولید شیر، بزغاله و گوسفند نر و ماده اصیل 

در آستانه بهره برداری از فاز اول آن است.
میزان  بینی  پیش  و  ریال  میلیارد  بر 500  بالغ  میزان حجم سرمایه گذاری  با  فوق  پروژه 
اشتغال مستقیم 120 نفر و غیر مستقیم 90 نفر از پروژه های شاخص با رویکرد تولید و 
اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی است.
از دیگر ویژگی های این پروژه که فاز اول آن با ظرفیت 4500 راس در آینده نزدیک به 
بهره  برداری می رسد، آموزش نیروهای آن در فارم سعدآباد ورامین و همچنین ساخت 
مشابه  استانداردها  و  ها  نمونه  به  توجه  با  و  کشور  داخل  در  فارم  این  تجهیزات  اغلب 

خارجی است.
توزیع شیر پاستوریزه بز شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر

شیر بز دارای میزان زیادی اولیگوساکارید است و در واقع الیگوساکارید این شیر شباهت 
زیادی به شیر مادر دارد. این ترکیب مفید در شیر مادر به اندازه 5 تا 8 گرم در لیتر یافت 
به  گاو  با شیر  مقایسه  و در  مادر  از شیر  برابر کمتر  بز 20  ترکیب در شیر  این  می شود. 

اندازه 10 برابر بیشتر است.
مانند  و  شده  بزرگ  روده  وارد  شود  هضم  اینکه  بدون  ترکیبات  این  راحت  هضم 
بز حاوی  می برند. شیر  بین  از  را  بیماری زا  باکتریایی  فلور  و  پروبیوتیک ها عمل می کنند 
الکتوز کمتری نسبت به شیر گاو است. این شیر در عین حال خیلی راحت تر از شیر گاو 
جذب می شود. برای استفاده افرادی که به قند شیر حساسیت داشته و نمی توانند آن را 

تحمل کنند بسیار مفید است.
الزم به ذکر است از اهداف استراتژیک شرکت تولیدی اجداد سپیدان وابسته به گروه 
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، ایجاد زنجیره تأمین دام سبک در کشور می باشد که در 
)مازندران(،  پشرت  سعدآباد)تهران(،  ازجمله؛  کشور  سراسر  در  را  فارم هایی  مسیر  این 
موقعیت  اخذ  و  آماده سازی  مرحله  در  یا  و  افتتاح  دینور)کرمانشاه(  و  نمین)اردبیل( 

قرار دارد. 

دامپروری در مازندران باید به سمت 
روش های نو، صنعتی و اصالح نژاد برود

تا  شد  باعث  کوثر  سپیدان  اجداد  شرکت  تولیدات  اهمیت 
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، در نشست دی ماه 
به منظور  کوثر  اجداد سپیدان  تولیدی  مدیرعامل شرکت  با 
که  این  بیان  با  استان  این  در  صنعتی  دامپروری  توسعه 
در  بهره وری  ایجاد  و  افزوده  ارزش  بازدهی،  ارتقاء  برای 
به  باید  مازندران  در  دامپروری  شیر،  و  قرمز  تامین گوشت 
با  گفت:  برود،  نژاد  اصالح  و  و صنعتی  نو  روش های  سمت 
به طوری  ایجاد می شود  دامپروری  این حرکت تحولی در 
که عالوه بر ارتقا میزان تولید گوشت قرمز و شیر، معیشت 

مردم نیز تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
ترکیب نژادی برای تولید بهتر

کوثر،  سپیدان  اجداد  شرکت  مدیرعامل  ترابی،  یاسر 
رأس  هزار   14 ظرفیت  با  پروژه  این  گفت:  دیدار  این  در 
شیری  بزهای  و  مولد  گوسفندان  برای  پرتولید  سبک  دام 
برای  نژادی  ترکیب های  تولید  کرد.  خواهد  فعالیت  مولد 
روستاییان  و  دامداران  مشارکت  با  روستایی  دام های  تولید 
که  است  آینده  در  شرکت  این  پروژه های  دیگر  از  محلی 
قابلیت افزایش 30 تا 100 درصدی وزن گیری و تولید شیر 

دام های بومی استان را دارد.
نر  مولد  دام  تامین  آموزش روستاییان،  این که  بیان  با  وی 
حوزه های  در  شرکت  این  آتی  های  برنامه  از  نیز  خالص  و 
پایه  طریق  از  تا  برآنیم  افزود:  است،  سنگین  و  سبک  دام 
همچون  رنگی  دام های  با  استان  هلشتاین  دورگ  دام های 
تولید  و  وزن گیری  ارتقاء  و  نژادی  ترکیب  بحث  سمینتال، 
در  پروژه  این  کنیم؛  دنبال  را  استان  در  سنگین  دام  شیر 

راستای تأمین گوشت قرمز کشور اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت اجداد سپیدان کوثر بیان کرد: هر مزرعه 
خانوار  برای  درآمد زایی  قابلیت  شیری  بز  راسی   11 تا   10
درصد   30 تا  نژادی  ترکیب  طرح  اجرای  لیکن  دارد،  را 
درآمد حرفه دامپروری را می تواند ارتقاء دهد و در اشتغال 
برای  فرصت  یک  امروز  و  افتد  موثر  بهره وری  میزان  و 

اشتغالزایی جوانان است.
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پرورش کروکودیل

مهندس پیروز نوایی *

به گواهی سنگواره ها، کروکودیل باقی مانده از نسل دایناسورها 
است. از مزایای پرورش این موجود خارق العاده می توان به 
مختلف  لوازم  تولید  و  گران  بعضا  و  کیفیت  با  چرم  تولید 

چون انواع کیف ، کفش ، پالتو ، کمربند و... نام برد.
امروزه دانشمندان از خون این حیوان توانسته اند داروهایی 
سرطانی  و  عفونی  بیماری های  برخی  بردن  بین  از  برای 

استفاده کنند.
سرباز  رودخانه  در  و  بوده  ایران  بومی  اصالتا  حیوان  این 
حیوان  این  نام  می شود.  یافت  جانور  این  از  زیادی  تعداد 
تکثیر  و  است  گاندو مشهور  اسم  با  ایران  در جوامع محلی 
از  حدودا  اقتصادی سازی  طریق  از  ایران  در  حیوان  این 
اوایل سال 85 و به طور جدی در سال 87 آغاز شده و در 
حال حاضر مزارعی در ایران در حال کار حرفه ای و تولید و 

تکثیر می باشند.
این حیوان در حوزه صنعت توریست نیز سهم بسزایی دارد 
نوع  به  توجه  با  تفریحی  مراکز  و  پارک ها  در  که  به طوری 
شکل خود جاذبه باالیی برای عموم مردم دارد و با توجه به 
اقلیم ایران و تنوع آب و هوایی می توان مزارع خوبی را در 

کشور ایجاد و توسعه داد.

ویژگی های کروکودیل
کروکودیل، جانوری خزنده و دوزیست است. این جانور در انواع مختلف و با تنوع زیستی 
در قاره های آمریکا میانی ، جنوبی ، آفریقا ، آسیای میانه ، هندوستان ،جنوب ایران ، آسیای 

شرقی ، مجمع الجزایر نزدیک به ژاپن و استرالیا وجود دارد. 
تمساح واژه کلی برای نامیدن انواع کروکودیل است که از انواع مختلف کایمن و الیگاتور 
و  است  پا  و  دست  دارای  که  خزنده  است  جانوری   )Alligator(تمساح می شوند.  تشکیل 
به راحتی در آب شنا می کند ولی همیشه در آب نمی ماند. این جاندار تخم گذار است و 
تخم هایش را در خشکی می گذارد. اغلب در آب شیرین زندگی می کند اما انواع کمی از 

آن ها در آب های نیمه شور نیز زندگی می کنند. 
مشخصات ظاهری 

این موجود از انواع پیشرفته خزندگان است و از قشر مغزی هوشمند برخوردار است. این 
حیوان سیستم صوتی خارجی دارد. عالئم زندگی آن تنوع آب و خاک را در بر می گیرد 

همچنین بدن خط دار و ناصاف دارد که موجب زیبایی پوست این حیوان می شود.
این جاندار به راحتی با جمع کردن پاها در کنارهای بدن خود با سرعت باال و با کمک دم 
قوی خود در آب شنا می کند. این حیوان آروارهای بسیار قوی دارد. دندان ها برای گرفتن 
این  دهان  اگر  موارد  این  تمام  با  است.  و خطرناک  قدرتمند  بسیار  گوشت  کردن  پاره  و 

حیوان مهار و بسته شود دیگر خطرناکی قبل را ندارد. 
شرایط نگهداری و پرورش کروکودیل

اولین فاکتور نگهداری این حیوان آب تمیز می باشد. آب استخرها مرتب باید کنترل شود 
و دمای آن به طور میانگین 32 درجه باید باشد. آمونیوم داخل آب از ppm20 نباید تجاوز کند. 

رطوبت محیط نیز بین 60 الی 90 درصد، میزان مناسبی خواهد بود. 
تهویه ،  عایق کاری ،  سیستم  از  بایستی  پرورش  سالن های  در  بازدهی  بردن  باال  برای 

گرم کردن و گاها سرد کردن رطوبت گردوغبار و سنگینی هوا استفاده شود. 
 150 تا   120 بین  حیوان  این  طول  می شوند.  بالغ  سالگی   10 تا   6 حدود  کروکودیل ها 
سانتی متر و تعداد تخم گذاری در هر نوبت بین 20 تا 60 عدد است که سرباز کردن تخم ها 

بین 60 تا 90 روز طول می کشند. بچه ها با طول 20 تا 26 سانتی متر متولد می شوند. 
که  می باشد  استرالیا  کشور  جهان  در  کروکودیل  پرورش دهنده  بزرگ ترین  حال حاضر  در 

تقریبا 11 هزار پوست کروکودیل تولید می کند و نیاز یک درصد جهان را تامین می کند.
مزایای پرورش کروکودیل شامل تولید پوست مناسب آن برای تولید انواع البسه چرمی و 

حتی استفاده در یونیفرم هایی مثل صندلی، مبلمان و وسایل داخل خودروهاست. 
استخوان کروکودیل در درمان سرطان تاکنون استفاده آزمایشگاهی زیادی داشته و به تازگی 

خون این جاندار در برخی از بیماری های صعب العالج نیز استفاده و آزمایش می شود. 
که  طوری  به  است.  غذایی  ارزش  نظر  از  باالیی  بسیار  کیفیت  دارای  کروکودیل  گوشت 
گران ترین گوشت ها  این حیوان جزو  برخی کشورها گوشت  در  است  از 100 سال  بیش 

محسوب می شود و در حال حاضر قیمت جهانی آن بین 7 تا 10 دالر محاسبه می گردد.

جدول مقایسه ای و ارزش گوشت کروکودیل 

انرژی در 1۰۰ گرم چربی در 1۰۰ گرم پروتئین نوع گوشت
436 1/9 21/1 گوشت کرکودیل
469 22 22/8 گوشت گوسفند
921 16 19/3 گوشت گاو
921 10/2 20/2 گوشت سینه مرغ

عمال اگر در قسمت چربی نگاه کنیم گوشت این حیوان پروتئین خوب و چربی 1/9 را دارد 
بیماری هایی  در  و  است  بدن  برای  نامناسب  چربی های  و  کلسترول  از  عاری  کاماًل  یعنی 

همچون چربی خون ، دیابت ،کبدچرب و رژیم درمانی می تواند استفاده شود. 
و خریداران  دارد  ارزش  تا 30 دالر  بین 27  و تک فروشی ها  مغازه  در  گوشت کروکودیل 
نیوزیلند  و  روسیه  ژاپن،  کره ،  چین ،  سوئیس ،  دانمارک ،  انگلستان ،  کشورهای  بیشتر  آن 
هستند که به صورت منجمد این گوشت به این کشورها صادر می شود و نیز، قابل توسعه و 

بازاریابی به کشورهای دیگر است. 
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تهویه
برای کاهش گاز کربنیک سالن ها ، کنترل دمای سالن ها ، کاهش گرد وغبار و تامین هوای تازه 

برای تنفس کروکودیل ها نیاز اساسی به تهویه مناسب داریم. 
شیوه های مکانیکی پنکه ها و هوا کشی های برقی نیاز به برنامه ریزی زیر است:

1- در هوای گرم باالی 34 درجه، از تهویه 50 تا 100 درصد استفاده می کنیم ، اگر تهویه 
جوابگو نباشد باید از کولر اسپری آب و یا جریان سرد لوله های کف سالن استفاده کرد.

2- هوای خوب
3- در هوای سرد به قدری استفاده می کنیم که فقط دی اکسیدکربن از سالن ها خارج شود.

تکثیر کروکودیل 
تصویب  به  ایران  در  خوشبختانه  البته  که  است  خاص  ضوابط  دارای  حیوان  این  تکثیر 
و  و مصوب 1346/3/16  قانون شکار   6 و  ماده 1  اجرای  این شرایط شامل  است  رسیده 
قانون  ماده 8  و  قانون  اجرایی همان  آیین نامه  الی 36  مواد 33  نیز  و  بعدی  با اصالحات 
شده  انجام  اصالحات  با  همراه   1353/3/28 در  مصوب  محیط زیست  بهسازی  و  حفاظت 
آن می باشد. البته این آیین نامه ها تنها به قانون فوق ختم نمی شود و تعداد زیادی پارامتر 
ایمنی را  شامل حفظ فاصل محل پرورش و بهداشت محیط و رعایت موازین پرورشی و 

نیز شامل می شود.
در کل سه مجوز پرورش برای چهار گونه کروکودیل صادر گردیده که شامل: 

کروکودیل گیه نو، کروکودیل سیامی، کروکودیل مردابی و کروکودیل آب های شور است.
در ایران به طور جدی پرورش این حیوان در سال 1389 با زحمات زیاد در جزیره قشم و با 

هزینه ای معادل 450 میلیون انجام شد که توسط بخش خصوصی این کار صورت گرفت. 
به  توجه  با  می طلبد.  را  فردی خستگی ناپذیر  دارد  که  مشکالتی  عالوه بر  جانداران  با  کار 
اقتصادی بودن پرورش کروکودیل، به دلیل کم توقع بودن و ارزشمند بودن این حیوان و 
شرایط محیطی و اقلیم ایران، نیاز به جذب سرمایه و بازشدن بستر در جهادکشاورزی و 

ارگان های مربوطه برای سرمایه گذاران در تولید این حیوان دارد. 
pirouz.nava@yahoo.com *

کیفیت پوست 
پوست کروکودیل به دو صورت پوست شاخدار پشت و پوست 
شکم، تولید و صادر می گردد. قیمت پوست به پهنای سینه 
و شکم و سالم بودن آن بستگی دارد ، همچنین قیمت 34 
سانتی متر پوست شکم درجه یک 300 تا 400 دالر است و 
نوع درجه دو آن تا 250 دالر می باشد. البته اگر این پوست 
خواهد  قیمت  آمریکا  دالر   1000 تا   700 گردد  دباغی 
افزایش در  بوده و در حال حاضر  داشت.) قیمت ها حدودی 

بازار مشاهده می شود(.
برابر  در  مقاومت  و  بودن  نسوز  به دلیل  حیوان  این  پوست 

آتش از طرفداران زیادی برخوردار است.
روش نگهداری کروکودیل و مصالح مورد نیاز 
و  مضاعف  ورودی  بدون  و  عایق  کامال  به صورت  سالن ها 
دارای راه در کنار یکدیگر برای جداسازی و انتقال هر نسل 

به سالن بعدی پس از رشد است. 
برای تولیدمثل معموال به ازای هر 10 ماده ، 1 تا 2 حیوان 
بودن  تخم گذار  دلیل  به  طبیعی  به طور  است.  مناسب  نر 
این جانور زمان جفت گیری در ایران در منطقه باهوکالت 
این کار در سالن ها  اواخر اسفند آغاز می شود که  از  ایران 
سپس  می شود ،  داده  ترتیب  مصنوعی  شرایط  ایجاد  با 
تخم ها بعد از 2 ماه از مرحله تولید مثل آغاز و طی 2 ماه 

بچه ها متولد می گردند.
نکته در اینجاست که این کار به جای حالت طبیعی توسط 
تخم ها  جمع آوری  از  بعد  هچر  یا  جوجه کشی  ماشین های 

انجام می شود.
تغذیه

به طور طبیعی کروکودیل از حیواناتی مثل ماهی ها ، قورباغه ، 
به  و  می کند  تغذیه  دام ها  پرندگان  و  روباه ، سگ  سنجاب ، 
غذای زیادی احتیاج ندارد ، شاید در روز 500 گرم گوشت 

قناعت کند.
به  نزدیکی  و  شیروان  جغرافیایی شهر  موقعیت  به  توجه  با 
هر  آن  در  خوراکی  ماهی  زیادی  مقدار  که  گلستان  استان 
به  را  ماهی ها  این  می توان  می گردد ،  تهیه  صید  طی  روز 
زیادی  حدود  تا  و  دپو  سردخانه  در  و  خرید  ارزان  قیمت 

مزرعه را با آن تغذیه کرد.
در مرحله دیگر دام هایی که در منطقه برای خوردن انسان 
مناسب نیستند در منطقه همچون انواع االغ و گاو هایی که 
گله ها حذف  از  که  مرغ هایی  و  می گردد  آن حذف  گوشت 
می گردد ، نیز می توان با رعایت اصول تغذیه به این حیوان 

داده شود. 
همانند  باشد  شده   pellet غذاهای  می تواند  دیگر  مبنای 
مواد  که  پایین تر  قیمت  با  اما  مرغ داری ها  غذاهای 
شده  مصرف  پلت  کیلوگرم  هر  ازای  به  آن  تشکیل دهنده 

1/1 کیلوگرم افزایش وزن را خواهد داشت.

انواع برنامه غذادهی به کروکودیل  

تغییر روش
3 تا 6 ماه 

طول مدت
یک ماه

دفعات غذادهی 
در روز

روزهای غذادهی 
در هفته 

روش 
غذادهی

- 6 1 5 روز غیرمتوالی 1

سه بار در هفته تا کشتار 4 2 5 روز غیرمتوالی 2

یک روز در میان تا کشتار 6 1
2 روز غذادهی
یک روز فاصله

2 روز غذادهی 
3

4 روز تغذیه یک روز فاصله  3 1 6 یا 7 روز  4

با این برنامه گروه های کوچک تر و متوسط روزی 0/2 میلی متر رشد خواهند داشت و هر 
کروکودیل تا 6 ماهگی به صورت میانگین در هر وعده غذایی 6 گرم ماده غذایی دریافت 
خواهند کرد. در رشد یک کروکودیل دمای آب حائز اهمیت است یعنی دمای 32 درجه 

موجب افزایش رشد تا 30 درصد می شود.

شرایط نگهداری

سرد کردن عایق کاری تهویه فصل

کاهش میزان 
حرارت

جلوگیری از نفوذ 
گرمای خورشید

خروج گرما
و دور زیاد تابستان

- نگهداری
دمای سالن دور کم زمستان
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صنایعبخش
غذایی

کاالهایی  ازجمله؛  گازدار  نوشابه های  و  چیپس  پفک،  انواع 
سالمت  به  آسیب رسان  کاالهایی  فهرست  در  که  هستند 
راه های  از  یکی  که  باورند  این  بر  برخی  دارند.  قرار 
بر  مالیات  گرفتن  درنظر  کاالها،  قبیل  این  مصرف  کاهش 
ارزش افزوده و یا افزایش آن برای این نوع محصوالت است. 

موضوعی که واکنش های زیادی را به دنبال داشت.
انتقاد از مغایر بودن تعریف کاالهای آسیب رسان  با  افرادی 
اظهار  آن  جهانی  تعریف  به  نسبت  ایران  در  سالمت  به 
کاالیی  سوئیس،  ازجمله؛  کشورها  برخی  در  می کنند، 
و  نمک  که  می شود  خوانده  سالمت  به  آسیب رسان 
نیترات،  که  کاالیی  ایران  در  اما  است،  زیاد  آن  چربی 
همچون  غیرخوراکی  عوامل  و  فلزات  کاالهایی  باقیمانده 
به عنوان  داشته باشد  را  هوا  مختلف  آلوده کننده های 
آن  از  تبعیت  به  که  موضوعی  می شوند.  تلقی  آسیب رسان 

تبلیغات رسانه ای نیز نخواهند داشت. 
براساس بازنگری ها از سوی سازمان غذا و دارو چندین قلم 
اولویت بندی  و  شناسایی  سالمت  آسیب رسان  اقالم  و  کاال 
به  موارد  الحاق  قانون   48 ماده  به  اشاره  با  که  است  شده 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند "ج" ماده 
تمامی  در  آن ها  تبلیغ  توسعه،  برنامه های  دایمی  احکام   7

رسانه ها و موارد تبلیغاتی ممنوع اعالم شد.
اظهار  شده  اخذ  تصمیمات  از  انتقاد  با  خصوصی  بخش 
صنعت  در  صرفا  که  کاالهایی  بهداشت  وزارت  که  می دارد 
غذا تولید می شود را آسیب رسان می دانند؛ حتی اگر همان 
و  ندارد  را  آن  امکانات  تولید شود چون  هم  در صنف  کاال 
کارشناسان مورد نیاز و به تعداد صنوف را در اختیار ندارد 

از آن ها فاکتور می گیرد.

مالیات کاالهای آسیب رسان برعهده تولیدکننده یا مصرف کننده؟!

قیاس با دو مقیاس

برخی از کاالهای شور، شیرین و چرب جزو آسیب رسان ها
غذایی،  فرآورده های  مدیرکل  مفید،  وحید  دکتر 
درخصوص  دارو،  و  غذا  سازمان  بهداشتی  و  آرایشی 
در  که  کاالهایی  گفت:  نشریه  به  آسیب رسان  کاالهای 
و  مخاطرات  از  جلوگیری  برای  را  احتیاط  آن ها  مصرف 
باید  دیابت  همچون  غیرواگیر  بیماری های  بروز  افزایش 
َمدنظر داشت به عنوان آسیب رسان تلقی می شود که براین 

به دلیل  کاال  قلم   30  ،97 سال  در  اساس 
افزایش قند، نمک و چربی در گروه کاالهای آسیب رسان قرار گرفتند.

غذا  صنعت  در  کاالیی  "اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
به عنوان  نیز  صنف  در  آیا  شود،  تلقی  آسیب رسان 

چنین  کرد:  بیان  می شود"  شناخته  آسیب رسان 
آسیب رسان  به عنوان  و صنعت  در صنف  کاالیی 

که  شود  برخورد  آن  با  و  شده  حساب  باید 
اقداماتی نیز برای تشدید برخورد در صنف 

در نظر گرفته ایم.

پرداخت مالیات مضاعف
از عهده واحدهای صنعتی خارج است

اتاق  عضو  زرگران،  کاوه  مهندس 
بازرگانی، در دیدار مهر ماه 97 با کمیسیون 

کشاورزی مجلس با بیان اینکه در ماده 37 برنامه 
5 ساله پنجم به ممنوعیت تبلیغ کاالهای آسیب رسان به 

سالمت اشاره شده است، گفت: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
به  آسیب رسان  کاالهای  از  که  است  آن  به دنبال  پزشکی  آموزش  و  درمان 
سالمت که در قانون برنامه به آن اشاره شده، مالیات اخذ شود حال آنکه با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند، 
پرداخت مالیات مضاعف خارج از توان و عهده واحدهای صنعتی است لذا بخش خصوصی خواستار 
آن است که ریاست مجلس شورای اسالمی نسبت به حساسیت باالی این موضوع ورود پیدا کرده و 

مانع تصویب این دستورالعمل شود.
پیشگیری بهتر از درمان...

حال این سوال ها ایجاد می شود که چرا به جای برنامه های تنبیهی به دنبال پیشگیری از تولید کاالهای 
آسیب رسان به سالمت نیستیم تا موضوع اخذ مالیات نیز برای هیچ طرفی محل بحث نباشد؟!

آیا نمی توان چیپس، پفک یا هر خوراکی دیگری را با در نظر گرفتن سالمت افراد تولید کرد؟ 

مهتاب گل باف
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صنایع  به  نسبت  زنبورداران  تالش  با  زنبورعسل  صنعت 
دیگر  از  شاید  دارد.  قرار  بهتری  جایگاه  در  دیگر  مشابه 
اتحادیه سراسری  مدیره  هیات  انتخاب  موفقیت  این  دالیل 
نقاط قوت و ضعف  به  و آشنا  زنبورداران  از دل  زنبورداران 
با تالش در راستای علمی، صنعتی و  باشد که  این صنعت 
به روز شدن، و همچنین حمایت دولتی با نگاه نویی که در 
بخش توسعه زنبورعسل وزارتخانه وارد شده آینده روشنی 

را برای صنعت زنبورداری متصور هستند.
سراسری  اتحادیه  رئیس  باستانی،  حسین  مهندس 
توسعه  نشریه، بخش  با  گو  و  ایران، در گفت  زنبورداران 
بین  اتحاد  عامل  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  زنبورداری 

تشکل های مختلف زنبورعسل دانست.
را فدای مسائل شخصی  اگر مسائل کالن صنف  وی گفت: 
زنبورداری  مختلف  تشکل های  در  توانمندی ها  و  نکنیم 
همچنین  و  باشد  خود  ذاتی  وظایف  و  اساسنامه  با  همسو 
سرمایه  و  وقت  انرژی،  اتالف  موازی کاری،  از  پرهیز  با 

زنبورداران می توان بهترین نتیجه را کسب کرد.

با هماهنگی بین تشکل ها

صنعتزنبورعسلموفقمیشود!

برندسازی خوب، اما...
اگر  داشت:  اظهار  و  دانست  این صنعت  پیشرفت  را شرط  زنبورداری  تشکل های  با  وفاق  وی 
هر کدام از تشکل ها بر اساس اساسنامه و ُمّر قانون رفتار کرده و تفسیر به رای صورت نگیرد 
اتفاقات خوبی رخ می دهد به عنوان مثال وظیفه اتحادیه جذب اطالعات، پیشنهادات و راهکارها 
از بدنه صنعت و بررسی آن در هیأت مدیره به شکل کالن و درنهایت تصویب و به اجرا درآمدن 
آن است. تسهیل گری امور مالی نیز برعهده صندوق می باشد یا مرجع موضوعات علمی، انجمن 

علمی صنعت زنبورداری خواهد بود.
را  زنبورعسل  صنعت  برای  برندسازی  زنبورداران،  اتحادیه  رئیس 
را در دستور  اتحادیه سراسری  برند  ثبت  و تصریح کرد:  ارزیابی  خوب 
فروش  و  عرضه  به منظور  فروشگاهی  است  قرار  اگر  اما  داریم  کار 
غالب  در  باید  باشد،  داشته  فعالیت  کشور  در  زنبورداران  دستاوردهای 
زنبورداران  تک تک  محصوالت  ارائه  برای  و  شهرستان ها  تعاونی های 

ایجاد شود.
باستانی خط ومشی اتحادیه را مبتنی بر حضور فعال در تمام جلسه ها و تصمیم گیری های کالن 
باید بین بخش های  صنعت زنبورداری عنوان کرد و افزود: اتحادیه به عنوان عنصری است که 

مختلف صنعت به منظور خدمات بهتر به زنبورداران نقش ایفا کند. 
همچون  مرتبط  صنایع  دیگر  کردن  پویا  با  عسل  زنبور  محصوالت  تولیدکنندگان  از  حمایت 

تولید نهاده ها، ابزارآالت، دارو و... هدف دیگر اتحادیه محسوب می شود.
طرح هر زنبورستان، یک دامپزشک

وی همکاری با دامپزشکی را سیاست دیگری از برنامه های پیش 
به وجود  برای  همکاری  این  کرد:  بیان  و  خواند  اتحادیه  روی 
آوردن چرخه ویزیت زنبورستان ها در قالب دکترهای دامپزشک 
بتوانیم برای هر تعاونی یک  تا  متخصص زنبورعسل مطرح شده 
دکتر دامپزشک متخصص زنبورعسل معرفی شود که با معاینه و 
همچنین  و  زنبورستان ها  سالمت  سال  در  دوره ای  سرکشی های 
و  آفات  و  بیماری ها  به  نسبت  به موقع  و  مناسب  آگاهی دادن 
تضمین  موجب  استاندارد،  داروهای  از  صحیح  استفاده کردن 
به  شناسایی  با  و  می شود  کشور  سطح  زنبورستان های  سالمت 
موقع آفات و بیماری های احتمالی از انتشار آن ها جلوگیری شود.

به منظور  گرفته  صورت  اقدامات  به  زنبورداران  اتحادیه  رئیس 
گفت:  زنبورداران  به  مربوطه  امور  در  کارآمد  و  صحیح  آموزش 
زنبور  تحقیقات  بخش  مستقیم  مسئول  با  که  جلسه ای  براساس 
کشور  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  موسسه  عسل 
رفتار  سلیقه ای  از  زنبورعسل  آموزش  بحث  شد  قرار  داشتیم، 
زنبور  علمی  انجمن  تایید  مورد  باید  مدرسین  و  دور شده  کردن 

عسل باشند تا جلوی سو استفاده های شخصی گرفته شود.
تشویق  و  تقدیر  برای  جشنواره  برگزاری  مبنی بر  نشریه  پیشنهاد  از  استقبال  با  باستانی 
زنبورداران  بین  سالم  رقابت  می تواند  برگزاری جشنواره  البته  داشت:  اذعان  کشور  زنبورداران 

ایجاد کند اما نه در شرایط اقتصادی فعلی که باید به واجبات پرداخت.
پنج هزار تن شکر دولتی برای تخصیص به زنبورداران

اتحادیه  درخواست  پی  در  افزود:  زنبورداران  به  شکر  تخصیص  درباره  شفاف سازی  با  وی 
یا  زمستان گذرانی  برای  دولتی،  بازرگانی  بخش  از  شکر  تن  هزار  هشت  مبنی بر  صندوق  و 
جمعیت سازی کلونی های زنبورعسل، حواله شکر با کاهش سه هزار تنی نسبت به درخواست 
بازرگانی  شرکت  توسط  جهادکشاورزی  وزارت  دام  امور  زنبورعسل  بخش  همکاری  با  اولیه 
ایران )GTC( صادر شد که مقدار چهار هزار تن آن توسط صندوق توسعه زنبورداری  دولتی 

کشور و یک هزار تن آن توسط اتحادیه سراسری زنبورداران تقسیم و توزیع می شود.
اختالف  این شکر  که  بوده  در سال 96  دام  امور  آمار  براساس سرشماری  تقسیم شکر  معیار 

قیمتی حدود 1500 تومان با بازار آزاد را داراست.
با مشکالت عدیده ای ازجمله؛  اتحادیه زنبورداران در پایان خاطرنشان کرد: زنبورداران  رئیس 
نبود پوشش خدمات بیمه ای و نامناسب بودن بیمه کلونی ها و همچنین نداشتن ردیف بودجه 
به عنوان  مشیرغفاری  فرهاد  مهندس  حضور  با  می رسد  به نظر  که  است  مواجه  مشخص 

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور بسیاری از مسائل حل و فصل شود. 

محمدرضا گل باف
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آجیل وخشکبار  در  صادرات  توان  هنوز  تحریم ها  در  اینکه 
را داریم، گویای بی تاثیر شدن تحریم ها درصورت باال بودن 
کیفیت است. اما موضوع نگران کننده کاهش تولید به واسطه 
)عمق  است  شیرین  آب  کمبود  و همچنین  تغییرات جوی 
چاه ها در کرمان به 170 متر می رسد و آب استحصالی نیز 

تلخ می باشد(.
سرما  و  به خشکی  مقاوم  ارقام  از  استفاده  می رسد  نظر  به 
می تواند راهکار اساسی در کاهش مصرف و افزایش تولید را 

در پی داشته باشد.
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توجیه پذیری تولید با بسترسازی
شمس فرد درباره باال بودن قیمت محصوالت تولید داخل نسبت به محصول مشابه وارداتی گفت: بیشتر بودن محصول و پایین آمدن 
بادام آمریکایی در آجیل فروشی ها  یافته است، به عنوان مثال  هزینه های سربار سبب پایین آمدن هزینه های تولید در کشورهای توسعه 
ارزان تر از بادام ایرانی عرضه می شود چرا که باغات بادام در آمریکا در سطح وسیعی کشت شده و به صورت مکانیزه نیز داشت و برداشت 
صورت می گیرد و یا در هر هکتار پسته در آمریکا حدود 3 تن محصول برداشت می شود در حالی  که در بهترین باغات پسته داخل این 
میزان به یک تن پسته می رسد. با این حال موضوعی که سبب شده کشورهای اروپایی گزینه اول خود را آجیل وخشکبار ایران قرار بدهند 

طعم، مزه و کیفیت بسیار باالی آن است. برای رونق تولید داخل بهتر است افزایش تولید با حفظ کیفیت را مد نظر قرار دهیم.
وی با پیش بینی افزایش تولید پسته نسبت به سال 97 خاطرنشان کرد: تمام پسته تولیدی سال 97 در حدود 50 هزار تن برآورد شد که 

درصورت مواجه نشدن با سرما در فروردین 98 )اگر مسئله کم آبی را درنظر نگیریم( این میزان به بیش از 250 هزار تن خواهد رسید. 

مهندس محمدحسن شمس فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، 
در گفت وگو با نشریه افزایش قیمت آجیل وخشکبار را متاثر از کمبود آن دانست و 
گفت: کاهش حدود 75 درصدی محصول نسبت به سال گذشته در اثر سرمازدگی، 
به  ارتباطی  موضوع  این  و  است  آن  قیمت  افزایش  بالتبع  و  باعث کمبود محصول 
صادرات ندارد؛ چرا که نوع محصول صادراتی با محصولی که در بازار عرضه می شود 
متفاوت است و معموال پسته های ریز )براساس اونس 30-32( ارجحیت صادراتی 
که  درحالی  دارند  مصر  و  خلیج فارس  حاشیه  آسیای میانه،  اروپایی،  کشورهای  به 

پسته های درشت )براساس اونس 18-20 و 20-22( در داخل بازارپسند هستند.
ترتیب  همین  به  و  بود  موثر  بازار  کردن  ملتهب  در  نیز  نیمایی  ارز  داد:  ادامه  وی 
خود  محصول  نرساندن  فروش  به  با  داشتند،  اختیار  در  پسته  که  افرادی  معدود 
می کرد  برخورد  سیاست مدارانه  دولت  اگر  داریم  باور  دادند.  افزایش  را  آن  قیمت 
قیمت هر دالر به هشت هزار تومان نیز نمی رسید و دیگر محصوالت نیز ثبات خود 

را در بازار حفظ می کردند.
خنده شته ها بر پسته کاران

داشت:  اظهار  پسته  کمبود  درباره  ایران  خشکبار  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
البته دالیل  سرما و گرمای بی موقع عامل اصلی کاهش محصول به حساب می آید. 
مقداری  به  نیز  غیراستاندارد  از سموم  استفاده  و  غیرایرانی  ازجمله دالالن  دیگری 
این سموم  از  استفاده  مبنی بر  را  اعتراض خود  که  است؛  تاثیرگذار  این کمبود  در 
به وزارت جهادکشاورزی اعالم کردیم و باید توجه داشت که عرضه این سموم در 
اختیار عده ای صاحب نفوذ در سازمان های مربوطه است که برخورد جدی با آن ها را 

می طلبد و باید هر باغدار بتواند سم مورد نیاز خود را وارد کند.
ارزآوری ۹۰۰ میلیون دالری آجیل وخشکبار

شمس فرد با تاکید بر حفظ جایگاه صادراتی تصریح کرد: هر کشوری باید به منظور 
به  توجه  )با  خود  اقتصادی  امورات  گذران  و  بین المللی  تجارت  عرصه  در  حضور 
تامین نیاز داخل( در حفظ جایگاه اقتصادی تالش کند. به عنوان مثال کشور ژاپن 
بدون ذخایر نفتی یکی از قدرت های اقتصادی جهان به شمار می رود که اصلی ترین 

دلیل آن تالش در عرصه های بین المللی است.
وی پسته، کشمش، خرما و انجیر خشک را عمده ترین محصوالت آجیل وخشکباری 
در صادرات عنوان کرد و افزود: براساس آمار گمرک در 10 ماهه نخست سال 97 
میلیون   309 معادل  ارزشی  به  تن  هزار   249 از  بیش  خرما  انواع  صادرات  میزان 
میزان  گذشته(،  سال  مشابه  مدت  از  بیشتر  وزن  نظر  از  درصد   28 )حدود  دالر 
صادرات پسته و مغزپسته بیش از 44 هزار تن به ارزشی معادل 413 میلیون دالر 
از مدت مشابه سال گذشته(، میزان صادرات  از نظر وزن کمتر  )حدود 59 درصد 
 4 دالر)حدود  میلیون   123 معادل  ارزشی  به  تن  هزار   83 از  بیش  کشمش  انواع 
انجیر  صادرات  میزان  و  گذشته(  سال  مشابه  مدت  از  بیشتر  وزن  نظر  از  درصد 
خشک بیش از 3 هزار تن به ارزشی معادل 9 میلیون دالر )حدود 54 درصد از نظر 

وزن کمتر از مدت مشابه سال گذشته( است.
میزان  البته  کرد:  بیان  ادامه  در  ایران  خشکبار  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
آجیل وخشکبار صادراتی حدود 30 قلم است که در مجموع بیش از 937 میلیون 
دالر در ده ماه ابتدایی 97 برای کشور ارزآوری به همراه داشت که نسبت به مدت 

زمان مشابه حدود 32 درصد از نظر ارزش با کاهش روبرو بود.
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به واسطه  کارخانجات صنعتی  برای  اولیه  مواد  تهیه  دغدغه 
شکالت  و  شیرینی  صنعت  مشتقات  نشدن  وارد  و  تحریم 
به  اقالم  از  برخی  در  داخل  تولید  کمبودهای  همچنین  و 
موجب  جوی،  نامساعد  شرایط  اثر  در  رفتن  بین  از  دلیل 
شیرینی  قیمت  افزایش  درباره  حدیث هایی  و  حرف  تا  شد 
موضوعی  شود.  ایجاد  بازار  در  آن ها  کمبود  یا  و  و شکالت 
که با اظهارات امیدوارکننده دبیر انجمن شیرینی و شکالت 

رنگ دیگری گرفت.

در یک قدمی خودکفایی شکر، به بهانه تنظیم بازار

مهندس جمشید مغازه ای، دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت، در گفت وگو 
از  بخشی  گفت:  داخل  در  نیاز  مورد  شکر  از  درصد   90 از  بیش  تولید  تایید  با  نشریه  با 
و  آذر(  تا  شهریور  از  )برداشت  کشور  غرب  در  شده  کشت  چغندرقند  از  تولیدی  شکر 
می آید.  به دست  زمستان(  فصل  در  )برداشت  کشور  جنوبی  نیشکرهای  از  دیگر  بخشی 
در  نشده  پیش بینی  بارندگی های  اثر  در  هستیم  مواجه  آن  با  امسال  که  شکری  کمبود 
استان خوزستان است که امکان دستیابی به حدود 600 هزار تن شکر تولیدی در استان 
به منظور  دولت  خود  باشد،  شکر  واردات  بر  قرار  اگر  البته  نیست.  میسر  هنوز  خوزستان 
تنظیم بازار اقدام می کند و اجازه واردات به هیچ بازرگانی داده نمی شود )قرار است حدود 

850 هزارتن شکر متعلق به شرکت بازرگانی دولتی وارد شود(.
وی میزان شکر مورد استفاده در کشور را ساالنه حدود 2/5 میلیون تن عنوان کرد و افزود: 
در صنعت شیرینی و شکالت که بیشترین مصرف شکر کشور را داراست )ساالنه حدود 500 
هزار تن( هنوز با کمبودی مواجه نشدیم اما با توجه به افزایش مصرف در ماه های پایانی سال 

ممکن است کمبودی ایجاد شود که دولت قول تامین نیاز را داده است.
گفت:  صنعت  نیاز  برآورد  و  شکر  تخصیص  نحوه  درباره  شکالت  و  شیرینی  انجمن  دبیر 
اطالعات اعضای صنعت شیرینی و شکالت در اتحادیه محفوظ است که براساس آن میزان 
تقاضا با میزان مصرف روزانه و ماهانه آن ها تطبیق داده و شکر مورد نیاز تخصیص داده 

می شود و تقریبا مطمئن هستیم که این شکر صرف تولید خواهد شد.
آرد شیرینی، بهترین نوع آرد

با تاکید بر کم بودن تفاوت قیمت  مغازه ای 
شکر،  جمله  از  ضروری  اقالم  دولتی  و  آزاد 
صنعت  نیاز  بیشتر  افزود:  روغن  و  آرد 
توسط  مذکور  اقالم  به  شکالت  و  شیرینی 
دولت )با قیمت دولتی( تامین می شود به عنوان مثال قیمت شکر 
دولتی و آزاد در شرایط عادی به ترتیب حدود 3 هزار و 3100 
بگیریم  قرار  کمبود  شرایط  در  اگر  است.  کیلو  هر  برای  تومان 
در  این محصوالت  قیمت  افزایش  افراد سودجو موجب  از  برخی 

بازار آزاد می شوند که این باعث ملتهب شدن بازار است.
اظهار  رانت می کند  ایجاد  ارز دولتی  نظریه که  این  تایید  با  وی 
داشت: قرار شد یارانه های دولتی درخصوص گندم و آرد )به جز 
زمزمه هایی  نیز  شکر  درخصوص  شود.  برداشته  سنتی(  نانوایان 
این زمینه  اما هنوز در  بر آزاد شدن واردات وجود داشت  مبنی 

اقدامی صورت نگرفته است.
دبیر انجمن شیرینی و شکالت درخصوص کیفیت آرد مورداستفاده 
نول، ستاره و خبازی  آردهای  اظهار داشت: در میان  در صنعت 
آردی که در تولید شیرینی محل مصرف دارد همان آرد نان است 
حال حاضر  در  اما  می باشد  الک  بار  چند  و  آرد  نوع  بهترین  که 

هدف تامین نیاز صنعت است.

افزایش قیمت، خودزنی است!
مغازه ای با اشاره به نبود افزایش قیمت در محصوالت این صنف 
و  شیرینی  صنعت  که  درصدی   15 حدود  جز  به  کرد:  تصریح 
شدند،  قیمت  افزایش  به  مجبور  اولیه  مواد  تهیه  برای  شکالت 

افزایش دیگری حادث نشد و قیمت ها تحت کنترل است.
وی با انتقاد از نبود همکاری دولت و بخشی خصوصی ادامه داد: دولت برای اخذ تصمیمات از بخش خصوصی مشورت 
نمی گیرد و همین، رفتارهای دفعتی و تنش زا را باعث می شود که امیدواریم اتاق بازرگانی نهم بتواند این مهم را با حضور 
فعال در جلسه های دولت، ارائه راهکار، برنامه و انتقال نظرات بخش خصوصی، بیشتر محقق کند؛ البته تصمیمات فعلی 
دولت متاثر از وضعیت سیاسی و اقتصادی دنیا است اما امیدواریم دولت به نظرات بخش خصوصی بیشتر توجه کند چرا 

که این بخش ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری را به همراه دارند.
دبیر انجمن شیرینی و شکالت با ارائه پیشنهاداتی درباره بهبود اوضاع بازار ادامه داد: تصمیماتی درباره تک نرخی شدن ارز، بهبود 
سیاست های ارزی از جمله لزوم بازگشت ارز توسط صادرکننده بدون مهیا کردن بسترهای بازگشت ارز، تدبیر سازوکاری 

برای هزینه مند بودن تبدیل ارز و... اگر اتخاذ شود می توان برنامه ریزی های بلندمدتی را برای صنعت گرفت. 

شکر شکر شکر شکر وارد می شودشکر






