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اهمیــت حفــظ، حراســت و تقویــت زبــان و فرهنــگ بومــی باعــث شــده تــا فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی و آمــوزش و پــرورش مازنــدران بــه عنــوان ۲ نهــاد مهــم و موثــر حــوزه 
ــی  ــنواره بوم ــراغ جش ــور چ ــن منظ ــرای ای ــوند و ب ــه کار ش ــتان دســت ب ــگ اس فرهن

محلــی نوجــوان مازنــی را روشــن کردنــد.
ــان،  ــه زب ــن ب ــرای پرداخت ــه ای ب ــته و گریخت ــای جس ــر تکاپوه ــال های اخی  در س
فرهنــگ و هویــت مازندرانــی انجــام شــد و دانشــگاهیان و پژوهشــگران را بــرای احیــا و 
حفــظ فرهنــگ مازنــی و یــا در آرمانــی تریــن شــکل بازیابــی فرهنــگ فرامــوش شــده 

ایــن مــرز وبــوم بــه واکنــش انداخــت.
ــه چنــدان دور بیشــتر شــمال  ــی ن ــدران کــه در زمان فرهنــگ کهــن ســرزمین مازن
کشــور جــاری بــوده و نشــانه هــای غنــی و حماســی را در دل خــود داشــت بــه خاطــر 
تبــادالت فرهنگــی و شــاید بــی توجهــی هــا، کمتــر در ســالهای اخیــر بــه عــرض انــدام 

پرداختــه اســت.
در ســال های اخیــر بــی توجهــی بــه فرهنــگ و رســوم مازنــدران آن چنــان در ایــن 
جامــع ریشــه دوانــده کــه برخــی کارهــا باعــث جدایــی و فاصلــه میــان نســل نوجــوان و 
جــوان ایــن دیــار از ایــن فرهنــگ غنــی شــده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه ایــن 
موضــوع اشــاره کــرد کــه مــردم مازنــدران امــروز بــا فرزندانشــان فارســی صحبــت مــی 
کننــد کــه ایــن خــود تیشــه بــه ریشــه گویــش مازندرانــی و غریــب مانــدن ایــن زبــان 
اســت و بــه مــرور بــا پایــان شــناخت نســل هــای بعــد بــه ایــن گویــش، زبــان مازندرانــی 

بــه فراموشــی ســپرده خواهــد شــد. 
ــگ و  ــدام ادارات کل فرهن ــاهد اق ــدم ش ــن ق ــازه تری ــش در ت ــن چال ــع ای ــرای رف ب
ارشــاد اســامی و آمــوزش و پــرورش مازنــدران بــرای اجــرای نخســتین جشــنواره بومــی 
ــی و  ــوزان دوم ابتدای ــش آم ــرای دان ــوان آن ب ــی هســتیم و فراخ ــوان مازن ــی نوج محل
متوســطه اول صــادر شــده اســت تــا نوجوانــان اســتان بــا هــدف اُخــت شــدن بــا فرهنگ 

مازنــی و احیــای هویــت و فرهنــگ اســتان وارد عمــل شــوند.

حسین جوادی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران
ــزاری نخســتین  ــه برگ ــا اشــاره ب ــدران ب ــگ و ارشــاد اســامی مازن ــر کل فرهن مدی
ــا گفــت: ایــن  ــگار ایرن ــه خبرن ــی روز دوشــنبه ب جشــنواره بومــی محلــی نوجــوان مازن
ــه  ــادرت ب ــدران مب ــرورش مازن ــا همــکاری و همراهــی اداره کل آمــوزش و پ اداره کل ب

ایــن جشــنواره کــرده اســت.
حســین جــوادی افــزود: طــی هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه فراخــوان ارســال آثــار 

بــه ایــن جشــنواره اعام شــده اســت و دانــش آمــوزان دوم ابتدایــی و اول دوره دبیرســتان 
مــی تواننــد آثــار خــود را بــه صــورت فیلــم بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد.وی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه موضوعــات انتخــاب شــده بــرای ایــن جشــنواه حــول محــور مازنــدران 
اســت، ادامــه داد : بــه همیــن منظــور نوجوانــان مــی بایســت آثــار خــود را بــا رویکــرد و 
نــگاه بــه مســائل مازنــدران در موضوعــات آداب و رســوم - رویدادهــای تاریخــی، مذهبــی 
ــی، علمــی، تاریخــی، فرهنگــی، ورزشــی و  ــی، دین و فرهنگــی - شــهدا - مشــاهیر ادب
اجتماعــی و هــر موضوعــی کــه بــه معرفــی اســتان مازنــدران منجــر مــی شــود تهیــه و 

ارســال کننــد.

۲۵ اسفندماه مهلت ارسال آثار به جشنواره
ــی  ــوزان م ــش آم ــرد: دان ــام ک ــدران اع ــاد اســامی مازن ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
تواننــد در رشــته هــای خاطــره گویــی، شــعر، دکلمــه، ســرود گروهــی، مجــری گــری، 
نقالــی و قصــه گویــی آثــار خــود را بــه صــورت فیلــم ارســال کننــد.وی از عاقمنــدان بــه 
شــرکت در ایــن جشــنواره خواســت تــا فیلــم آثــار خــود را از طریــق پیــام رســان هــای 
بلــه و ایتــا بــه شــماره هــای ۰۹۱۱۸۵۵۹۶۹۹ و ۰۹۳۷۰۰۱۳۷۸۷ ارســال کننــد، گفــت: 
همچنیــن افــراد مــی تواننــد فیلــم آثــار خــود را بــه صــورت لــوح فشــرده بــه مســئول 

هنــری ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان هــای مازنــدران تحویــل دهنــد.
جــوادی آخریــن مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره بومــی محلــی نوجــوان مازنــی را 

۲۵ اســفند مــاه اعــام کــرد.
ارسال ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره

وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی روزهــای اعــام شــده برگــزاری جشــنواره آثــار خوبــی از 
ســوی دانــش آمــوزان ارســال شــده اســت، گفــت: تاکنــون ۵۰۰ اثــر از ســوی عاقمندان 

بــه حــوزه فرهنــگ بومــی و محلــی مازندران ارســال شــده اســت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران رغبــت و انگیــزه دانــش آمــوزان در 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــل توجــه عن ــن جشــنواره را قاب ــه ای ــی ب ــی و محل ــار بوم ــه آث ارائ
تعــدادی از دانــش آمــوزان در آثــار خــود از کلمــات نــاب و قدیمــی مازندرانــی اســتفاده 
کردنــد کــه مدتهــای مدیــدی اســت کــه بدلیــل عــدم اســتفاده، ایــن کلمــات از فرهنــگ 

اســتان رخــت بربســته بــود.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه برگــزاری جشــنواره بومــی محلی نوجــوان مازنــی گامی 
موثــر بــرای احیــای فرهنــگ ســنتی در میــان نســل امــروزی شــود تا َگــرد غربــت از این 

فرهنــگ در جامعه برداشــته شــود.
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 شــهردار فریدونکنــار گفــت : همزمــان بــا نوســازی نــاوگان جمــع آوری و حمــل بهداشــتی 
ــاه  ــک م ــدود ی ــی توســط وزارت کشــور،از ح ــارد تومان ــار ۲۰ میلی ــص اعتب ــا تخصی ــه ب زبال
گذشــته، انتقــال زبالــه تولیــدی روزانــه ۲۵تــن بــه محــل دفــن در کنــار ســاحل ایــن شــهر 

ــا همــت دولــت مردمــی ســیزدهم متوقــف شــده اســت. پــس از ۳۵ ســال ب
اگرچــه معضــل پســماند مازنــدران واقعیتــی اســت کــه ســال هــای طوالنــی گریبان گیــر 
ایــن خطــه سرســبز اســت و همــواره در برهــه هــای مختلــف در ســه دهــه گذشــته در برخــی 
مناطــق تبدیــل بــه بحــران شــد ، امــا حــل معضــل ســاحل خوابــی ۳۵ ســاله زبالــه فریدونکنــار 
در جایــی بیــن شــالیزارها و دریــا بــه دلیــل ایــن کــه از یــک ســو شــیرابه وارد آب خــزر و از 
ســوی دیگــر وارد زمیــن هــای شــالیزاری مــی شــود، مــورد توجــه جــدی مســووالن ایــن دولت 
قــرار گرفت.طبــق گزارش هــای رســمی بــه طــور میانگیــن روزانــه ۲۵ تــن زبالــه در فریدونکنــار 
تولیــد می شــود کــه در برخــی از ایــام ســال ایــن رقــم بــه ۲ برابــر افزایــش می یابــد و تمامــی 
آن در ایــن ســایت ۱۰ هکتــاری و در اطــراف ســاحل ایــن شــهر دپــو مــی شــد ،زبالــه هایــی که 
عــاوه بــر خســارت زیســت محیطــی ، چهــره ایــن دیــار را بــه عنــوان یکــی از شهرســتان های 

گردشــگری مازنــدران بــا زشــتی ناراحــت کننــده ای مواجــه کــرده بــوده ااســت.
علــی محمــد مقــدس بــا اظهــار ایــن کــه بــا تصمیــم قاطــع و پیگیــری جــدی اســتاندار 
ــل  ــاوگان حم ــازی ن ــرای نوس ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــدام ۲۰ میلی ــتین اق ــدران در نخس مازن
بهداشــتی زبالــه ایــن شــهر از ســوی وزارت کشــور تخصیــص یافــت، گفــت: امــروز حــل معضل 
دفــن زبالــه در ایــن ســایت بــه عنــوان مهمتریــن مطالبــه مــردم منطقــه بــا همــت و حمایــت 
مســووالن ایــن دولــت عملیاتــی شــد.وی ادامــه داد: همزمــان از یــک مــاه گذشــته دفــن زبالــه 
ایــن شــهر در محــل ســایت ۱۰ هکتــاری ســاحلی انجــام نمــی شــود و از طریــق نــاوگان بــاز 

ســازی شــده بــه ســایت زبالــه ســوز نوشــهر منتقــل مــی شــود.
شــهردار فریدونکنــار از انتخــاب پیمانــکار بــرای جمــع آوری زبالــه های دپو شــده در ســایت 
۳۵ســاله فریدونکنــار خبــر داد و بیــان داشــت :تــداوم دفــن زبالــه در ایــن ســایت ۱۰ هکتــاری 
بــا توجــه بــه جاذبــه گردشــگری و اهمیــت مســایل زیســت محیطــی اصولــی نبــوده اســت.
مقــدس بیــان داشــت: دفــن غیــر اصولــی زبالــه در ایــن ســایت بــر کیفیــت خــاک، کشــاورزی 
ــا  ــن ســاله ب ــش چندی ــن چال ــدوام ای ــرای جلوگیــری از ت ــر اســت و ب و شــیوع بیمــاری موث
همراهــی پیمانــکار بــرای انتقــال زبالــه بــه مرکــز نیــروگاه زبالــه ســوز نوشــهر اقــدام شــد.وی با 
اظهــار ایــن کــه هماهنگــی بــا پیمانــکار بــرای جابجایــی زبالــه منطقــه انجــام شــد و هیچ گونــه 
مشــکلی بــرای رونــد انتقــال زبالــه خانگــی شــهروندان بــه نیــروگاه زبالــه ســوز نوشــهر وجــود 
نــدارد، گفــت: طبــق برنامه ریزی هــای انجــام شــده حداکثــر تــا یکســال آینــده کــوه زبالــه بــا 
رعایــت مســایل زیســت محیطــی از منطقــه برچیــده می شــود و جــای آن را خانه هــای نهضــت 

ملــی مســکن خواهــد گرفــت.
ساخت هفت کیلومتر پیاده روی ساحلی سبز فریدونکنار

شــهردار فریدونکنــار توســعه گردشــگری بــا محوریــت توســعه ۹ کیلومتــری ســاحل ایــن 
منطقــه کــه از آن بــه عنــوان بکــر تریــن ســواحل مازنــدران نــام بــرده مــی شــود ،اشــاره کــرد و 
گفــت: بــه ســواحل فریدونکنــار بــر خــاف دیگــر مناطــق اســتان اصا دســت انــدازی نشــد، به 
همیــن دلیــل دولــت ســیزدهم فراینــد قانونــی ســاماندهی ســواحل خــزر را بــا اولویــت در ایــن 
شــهر آغــاز کــرده اســت.مقدس بــا توضیــح ایــن کــه قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا بــه عنوان 
مجــری اجــرای طــرح ســاماندهی ســواحل انتخــاب شــد و وارد قــرارداد نهایــی بــا ایــن قــرارگاه 
شــده ایــم، ادامــه داد: در اجــرای طــرح گردشــگری و ســاماندهی ســواحل هفــت کیلومتــر جاده 

پیــاده روی ســبز ، رســتوان ، شــهر بــازی ســاحلی و دو اســکله تفریحــی طراحــی شــده اســت.
پرنده نگری ، بازار ماهی و برنج ظرفیت های گردشگری فریدونکنار

شهرســتان فریدونکنــار درکنــار جاذبــه ســوغات برنــج طــارم و ماهیــان دریایــی، چند ســالی 
ــوان یکــی دیگــر از ظرفیت هــای خــاص صنعــت توریســم در  ــه عن اســت کــه پرنده نگــری ب
ــن شــاخه  ــن اســت کــه ای ــر ای ــزان ب ــاش برنامه ری ــه و ت ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــدران م مازن
ــرای  ــن کــه هــر ســال پذی ــه ، فریدونکنــار و تنکاب از گردشــگری، در مناطقــی ماننــد میانکال
گونه هــای مختلفــی از پرنــدگان مهاجــر هســتند رونــق بگیــرد و بــه مــرور جایگزینــی بــرای 

کســب درآمــد از حضــور پرنــدگان در مقابــل شــکار آن هــا شــود.

در واقــع مازنــدران در فصــل ســرما طبیعــت رونــق گردشــگری دیگــری را رو نمایــی مــی 
ــج  ــت برن ــه محوری ــج ب ــازار برن ــق ب ــان فصــل کشــاورزی برنجــکاری و رون ــا پای ــرا ب ــد زی کن
فریدونکنــار کــه زبانــزد مــردم داخلــی و خارجــی اســت، طبیعــت بــی ماننــد مازنــدران فصــل 
ــی  ــازار ماه ــش ب ــن بخ ــد و در ای ــی ده ــه م ــه هدی ــن خط ــردم ای ــه م ــادی ب ــد و صی صی

ــزد اســت. ــه هــای کفــال، ســفید و کپــور دریایــی نیــز زبان ــا گون فریدونکنــار ب
از طرفــی اردک هــا ، مرغابــی هــا ، غازهــا ، فامینگوهــا ، حواصیــل ، تــک درنــای ســیبری ، 
غــاز پیشــانی ســفید و عــروس غــاز تعــدادی از ۸۰ نــوع پرنــده زمســتان گــذری هســتند کــه به 
مازنــدران مــی آینــد کــه حضورشــان صحنه هــای زیبایــی را بــرای دیــدن و بازدیــد عاقمندان 

بــه پرنــده نگــری فراهــم مــی کند.
اگرچــه نــام فریدونکنــار بــه خاطــر فراوانــی شــکار پرنــدگان در ایــن منطقــه تــا حــدودی 
ســبب دلخــوری میــان فعــاالن محیــط زیســت شــده اســت، امــا رویکــرد پرنــده نگــری بــه 
خصــوص در آب بنــدان ازبــاران و اجــرای ســایتی بــه عنــوان ســایت پرنده نگــری طبیعــی در 
آب بنــدان بنه کنــار فریدونکنــار ، قابلیــت رونــق گردشــگری ایــن شهرســتان را دو چنــدان کرده 
اســت. شــهردار فریدونکنــار گفــت :پتانســیل گردشــگری بــر پایــه برنــج ، پرنــده نگــری و ماهی 
را بــا برگــزاری چندیــن جشــنواره ماهــی ســفید ، برنــج طــارم و پرنــدگان مهاجــر بــا هــدف 
شناســاندن ایــن گونــه از ظرفیــت های گردشــگری شهرســتان برنامه ریزی شــده اســت.مقدس 
ادامــه داد: در همیــن راســتا ، برگــزاری جشــنواره ماهــی و برنــج را هــر ســاله برگــزار مــی کنیم.
طــرح جمــع آوری آب هــای ســطحی شــهر فریدونکنــار بــا ۱۰۵میلیــارد تومان 

ر عتبا ا
شــهردار فریدونکنــار بــا اظهــار ایــن کــه ســطح آب زیــر زمینــی ایــن شــهر بــاال اســت و 
وجــود آب هــای ســطحی معضلــی جــدی درمدیریــت ایــن شــهر شــد، گفــت: اگرچــه پنــج 
کیلومتــر از وســعت شــهری را پنــج رودخانــه منتهــی بــه دریــای خــزر احاطــه کــرده و کمــک 
ــیت  ــل حساس ــه دلی ــا ب ــت، ام ــطحی اس ــای س ــت آب ه ــع آوری و هدای ــرای جم ــی ب بزرگ
موضــوع شــهر فریدونکنــار یکــی از ســه شــهر مازنــدران اســت کــه دارای طــرح جمــع آوری 

آب هــای ســطحی اســت.
ــیزدهم  ــت س ــوی دول ــی از س ــار خوب ــرح اعتب ــن ط ــرای ای ــرای اج ــه داد: ب ــدس ادام مق
اختصــاص داده شــده کــه در مرحلــه انتخــاب قــرارداد بــا پیمانــکار بــرای اجــرای طرح هســتیم 
.وی تصریــح کــرد: طــرح پیشــنهادی جمــع آوری آب هــای ســطحی شــهر فریدونکنــار با پیش 

بینــی ۱۰۵ میلیــارد تومــان اعتبــار در حــال عملیاتــی شــدن اســت.
بلند مرتبه سازی در فریدونکنار تنها گزینه توسعه شهری

ــا بیــان ایــن کــه ایــن شــهر از غــرب بــه ســرخرود ، از شــرق بــه  شــهردار فریندونکنــار ب
بابلســر ، از شــمال بــه دریــا و از جنــوب بــه اراضــی شــالیزاری منتهــی شــده اســت، گفــت: بــا 
توجــه بــه ممنوعیــت و محدودیــت گســترش شــهری در توســعه ســطحی و افقــی ملــزم بــه 

اســتفاده از ارتفــاع هســتیم .
مقــدس تصریــح کــرد: طــرح بلنــد مرتبــه ســازی از ســوی مشــاور طــرح دریافــت شــد و 

امیدواریــم در شــورای طــرح جامعــه شــهری مازنــدران بــه تصویــب برســد.

 عملیاتی شدن حل معضل  عملیاتی شدن حل معضل 
ساحل خوابی ساحل خوابی ۳۵۳۵ ساله زباله فریدونکنار ساله زباله فریدونکنار
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مجله سراسری دو زبانه 

 رونق خرید و فروش مرکبات رونق خرید و فروش مرکبات
 در محل انبارهای فنی باغداران مازندران در محل انبارهای فنی باغداران مازندران

مدیریــت باغــداران مازنــدران در برداشــت و ذخیــره ســازی 
ــری از عرضــه  ــا هــدف جلوگی ــی ب ــات در انبارهــای فن مرکب
بیــش از انــدازه ،ســبب شــد پــس از گذشــت ۲ ماه بــی رونقی 
و کاهــش شــدید قیمــت ،اکنــون خریــد و فــروش ایــن میــوه 
پاییــزی بــا افزایــش قیمــت چهــار تــا پنــج هــزار تومانــی در 
هــر کیلو گــرم بــه نفع تولیــد کننــدگان رونــق بگیرد.گــزارش 
هــای میدانــی نشــان مــی دهــد کــه قیمــت ارزان مرکبــات 
ــا امســال برخــاف ســال های  در ســال جــاری ســبب شــد ت
گذشــته عمــده باغــداران حتــی باغــداران خــرده پــا نیــز در 
ــم  ــه رغ ــات را ب ــنتی مرکب ــی س ــازی فن ــدران ذخیره س مازن
خطرپذیــری پوســیدگی بــه فــروش ترجیــح دهنــد، اقدامــی 
ــو گــرم پرتقــال بســته  ــا قیمــت هــر کیل کــه ســبب شــد ت
بنــدی شــده در جعبــه هــای ۱۰ تــا ۱۵ کیلویــی از پنــج تــا 
۶هزارتومــان دو ماهــه گذشــته اکنــون بــه هشــت تــا حــدود 
ــی  ۱۰ هــزار تومــان افزایــش بیابد.طبــق برســی هــای میدان
و اظهــارات شــماری از باغــداران بــه خصــوص صاحبــان بــاغ 
پرتقــال تامســون در منطقــه قائمشــهر ، بابــل ، ســاری و نــکا 
ــروش محصولشــان  ــه ف ــداران حاضــر ب ، امســال بیشــتر باغ
ــه صــورت یکجــا  ــان ب ــزار توم ــج ه ــا پن ــار ت ــا قیمــت چه ب
ــازی در  ــره س ــه ذخی ــدام ب ــان اق ــاغ نشــدند و خودش ــر ب س
انبارهــای ســنتی کردند.بــه گفتــه باغــداران ،برابــری قیمــت 
ــا  ــت ت ــان برداش ــته از زم ــال گذش ــا س ــال ب ــات امس مرکب
هفتــه پیــش، باغــداران را کافــه و نســبت بــه ادامــه باغــداری 
مایــوس کــرده بــوده اســت، امــا اکنــون بــه نظــر مــی رســد 
ــر شــدن عرضــه و تقاضــا  ــا افزایــش صــادرات و متعــادل ت ب
ــه نفــع باغــداران  ــال ب ــه خصــوص پرتق ــات ب ، قیمــت مرکب
افزایــش و خریــد و فــروش در محــل بــاغ هــای اســتان رونــق 
گرفتــه اســت.ذخیره ســازی فنــی ســنتی مرکبــات یکــی از 
روش هــای نگهــداری ایــن محصــول بــرای مــدت چنــد مــاه و 
عرضــه آن در زمــان مناســب بــا قیمت بیشــتر اســت ، روشــی 
کــه طــی چنــد ســال اخیــر بــا ترویــج چگونگــی انجــام ایــن 
کار از ســوی باغــداران گســترش یافتــه اســت.ذخیره ســازی 
ــه  ــداران ب ــده باغ ــوی عم ــاری از س ــال ج ــات در س مرکب
دلیــل قیمــت پاییــن ، از معمــول یکســوم تولیــدات بیشــتر 
شــد ،یعنــی امســال باغــداران بــر خــاف ســال هــای گذشــته 
ــرای عرضــه  کــه بخشــی از مرکبــات تولیــدی خودشــان را ب
ــازی  ــره س ــر ذخی ــت مناســب ت ــدف قیم ــا ه ــد ب شــب عی
مــی کردنــد، عمــده باغــداران تقریبــا دو ســوم و حتــی همــه 
ــدران  ــات مازن ــداران مرکب ــره کردند.باغ ــان را ذخی محصولش
مــی گوینــد: حتــی اگــر یــک ســوم از محصــول در انبــارداری 
ســنتی از بیــن بــرود بــه طــور یقیــن بــا اختــاف قیمت شــب 
عیــد نســبت بــه قیمــت زمــان برداشــت ،بــه صرفه تــر خواهد 
ــان شــده  ــه نفــع آن ــود، وضعیتــی کــه تــا حــدود زیــادی ب ب
اســت.یکی از باغــداران شهرســتان بابــل ضمــن تاییــد افزایش 
قیمــت پنــج هــزار تومانــی پرتقــال در هــر کیلــو گــرم در عین 
حــال گفــت کــه عرضــه و فــروش پرتقــال بســته بنــدی شــده 
آمــاده فــروش بــا قیمــت هــر کیلــو گــرم ۱۰ هــزار تومــان هم 
بــه نســبت هزینــه تولیــد و دیگــر محصــوالت باغــی اصــا بــه 

صرفــه نیســت.
ولــی اهلل ســلیمانی بــا اظهــار ایــن کــه افزایــش قیمــت چهار 

تــا پنــج هــزار تومانــی نســبت بــه زمــان برداشــت تا حــدودی 
هزینــه تولیــد را جبــران مــی کنــد، ادامــه داد: قیمــت فعلــی 
ــر  ــته براب ــال گذش ــت س ــان برداش ــت زم ــا قیم ــال ب پرتق
شــده اســت، در حالــی کــه امســال هزینــه هــای سمپاشــی 
ــه نســبت  ــاغ هــای مرکبــات و برداشــت میــوه ب ، کودهــی ب

ســال گذشــته تــا ۴۰ درصــد بیشــتر شــد.
ــه  ــه مرحل ــال س ــط در یکس ــور متوس ــه ط ــت: ب وی گف
سمپاشــی صــورت مــی گیــرد کــه بــرای هــر هکتــار بیــش 
از ۱۲ میلیــون تومــان فقــط هزینــه خریــد ســموم و دســتمزد 
سمپاشــی اســت، از ســوی دیگــر هــر ســاله یــک و نیــم تــن 
ــار از  ــرای هــر هکت ــی ب کــود شــیمیایی و کــود هــای حیوان
ــه ســنگینی را  ــه هزین ــی شــود ک ــات اســتفاده م ــاغ مرکب ب
متقبــل مــی شــویم.یک باغــدار ســاروی کــه خــود را مالــک 
ــاه  ــر دی م ــت : اواخ ــت ، گف ــات دانس ــاغ مرکب ــار ب دو هکت
امســال، قیمــت پرتقــال درجــه یــک ســر بــاغ حــدود ۶هــزار 
تومــان بــوده اســت ، یعنــی دو تــا ســه هــزار تومــان کمتــر از 
ســال گذشــته ،بــه همیــن دلیــل تمامــی محصــول امســال را 
ذخیــره ســازی کردم.ســیف اهلل حمیــدی بــا اظهــار ایــن کــه 
قیمــت نارنگــی پیــچ امســال بســیار خــوب بــود امــا قیمــت 
پرتقــال بــه نســبت هزینــه تولیــد اصــا بــه صرفــه نیســت، 
ادامــه داد: عمــده دلیــل کاهــش قیمــت عرصــه زیــاد پرتقــال 
ــه افزایــش ۱۰تــا ۱۵درصــدی تولیــد پرتقــال در  اســت.وی ب
ســال جــاری اشــاره کــرد و بیــان داشــت : بــه رغــم ایــن کــه 
هماهنگــی هــای الزم و شــرایط بــرای صــادرات مرکبــات بــه 
خــارج از کشــور و عرضــه مســتقیم و در میــدان هــای میــوه 
تهــران انجــام شــد ، امــا عرضــه بیــش از انــدازه ســبب شــد 

قیمــت محصــول بــاال نــرود.
ــان  ــرد و بی ــاره ک ــمال اش ــال ش ــوری پرتق ــازه خ ــه ت وی ب
داشــت : اگــر عرضــه و تقاضــا مدیریــت شــود ، قیمــت 

مرکبــات نیــز رضایت بخــش مــی شــود.
افزایــش تولیــد ۲۰ درصــدی تولیــد مرکبــات 

مازنــدران
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران بــا اظهــار ایــن 
کــه افزایــش عملکــرد حــدود ۲۰ درصــدی مرکبــات در ســال 
ــر  ــه نســبت متعــادل ت ــا قیمــت هــا ب جــاری ســبب شــد ت
شــود ، در عیــن حــال گفــت: اگرچــه قیمــت پرتقــال امســال 
در زمــان برداشــت بــه نســبت هزینــه هــا بســیار کــم بــوده 

ــش  ــران کاه ــدودی جب ــا ح ــد ت ــش تولی ــا افزای ــت، ام اس
ــن کــه  ــا توضیــح ای قیمــت را کــرده است.حســن عنایتــی ب
جهــاد کشــاورزی متولــی تولیــد و بــازار مصــرف کننــده نیــز 
ــا  ــی ب ــی کارشناس ــق بررس ــه طب ــد البت ــزود : ص ــت، اف اس
توجــه بــه هزینــه تولیــد، قیمــت انــواع مرکبــات امســال مورد 
انتظــار و توقــع باغــداران نبــوده اســت .وی بــا بیــان ایــن بایــد 
برنامــه هــای خوبــی بــرای تولید مــازاد بــر مصــرف محصوالت 
کشــاورزی بــه خصــوص مرکبــات مازنــدران داشــته باشــیم ، 
ادامــه داد: بایــد بــرای تنظیــم بــازار مرکبــات بــازار جدیــدی 
تعریــف شــود، موضوعــی کــه دولــت ســیزدهم امســال بــه آن 

توجــه جــدی کــرد.
ــواع  ــن ان ــن کــه ســاالنه ۳.۵میلیــون ت ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
محصــوالت باغــی هســته دار بــه خصــوص مرکبــات و کیــوی 
در اســتان مازنــدران تولیــد مــی شــود ، گفــت : ســال گذشــته 
حــدود دو میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن مرکبــات در اســتان تولید 
ــه  ــا ۲۰درصــد افزایــش تولیــد ب شــدکه ایــن رقــم امســال ب
حــدود ســه میلیــون و ۲۰۰هــزار تــن رســید کــه ۷۰درصــد 
آن را پرتقــال تشــکیل مــی دهد.رییــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی مازنــدران بــه برداشــت یکبــاره مرکبــات و عرضــه 
ــازار اشــاره کــرد و ادامــه داد: بایــد بپذیریــم توانایــی  آن در ب
بــازار بــرای تــازه خــوری بــه ایــن مقــدار تولیــد کــم اســت ، از 
طرفــی در بخــش خدمــات ، حمــل و نقــل و لجســتیک بــرای 

صــادرات نیــز بــا چالــش هــای زیــادی مواجــه هســتیم.
وی بــر لــزوم تقویــت بــازار صادراتــی مرکبــات تاکیــد کــرد 
ــه  ــی، روســیه ب ــاق بازرگان و بیــان داشــت : طبــق بررســی ات
ــزار  ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــرای ی ــبی ب ــازار مناس ــی ب تنهای
تــن مرکبــات مازنــدران اســت ،ظرفیــت مناســبی کــه هنــوز 
بــه آن توجــه نشــده اســت. عنایتــی بــا بیــان ایــن کــه اتــاق 
بازرگانــی مازنــدران بایــد پــای کار بیایــد ، گفــت: از آن جایــی 
کــه همــواره صــادرات محصــوالت کشــاورزی همچنــان باید از 
مــرز زمینــی آســتارا صــادر شــود ، مشــکات ناشــی از حمل و 

نقــل زمینــی کیفیــت محصــول را کاهــش مــی دهــد .
وی هزینــه بــاال و طوالنــی بــودن زمــان را از دیگــر معایــب 
ــه  ــتارا دانســت و ادام ــی آس ــرز زمین ــات از م صــادرات مرکب
داد: امســال بــرای نخســتین بــار بــا حمایــت دولــت صــادرات 
۲۲۰ تــن مرکبــات بــه صــورت دریایــی از بنــدر امیرآبــاد بــه 

روســیه صــادر شــد.
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مدیــرکل حــج و زیــارت مازنــدران 
گفــت: تاکنــون ســه هــزار نفــر از 
دارنــدگان قبــوض ودیعــه گــذاری 
ــرای اعــزام  ــدران ب حــج تمتــع در مازن
بــه مکــه مکرمــه و مدینــه منــوره 
را  اطالعــات خــود   در ســال ۱۴۰۲ 

به روز رسانی کردند.
عبــاس اســمعیلی افــزود: چهــار هــزار 
و ۵۰۰ نفــر از ایــن اســتان واجــد 
ــال  ــع س ــج تمت ــه ح ــزام ب ــرایط اع ش
۱۴۰۲ و تشــرف بــه مکــه مکرمــه 
ــو  ــه لغ ــه ب ــا توج ــوره ب ــه من و مدین
ســوی  از  کرونایــی  محدودیت هــای 

ــتند. ــتان هس ــور عربس کش
وی خاطــر نشــان کــرد: امســال بیــش 
از یک هــزار و ۵۰۰ نفــر از مازنــدران 
ــا  ــع اعــزام شــدند کــه ب ــه حــج تمت ب
ســهمیه های  بازگشــت  بــه  توجــه 
عــادی اســتانی حــج بــه روال گذشــته 
و لغــو محدودیــت هــای کرونایــی 
ــزام  ــری اع ــه براب ــش از س ــش بی افزای
 هــا بــرای ســال آینــده در دســتور 

کار است.
مدیــرکل حــج و زیــارت مازنــدران بــا 
اشــاره بــه تعییــن پنــج اولویــت بــرای 
تشــرف زائــران بــه حــج تمتــع ۱۴۰۲، 
گفــت: دارنــدگان قبــوض ودیعه گــذاری 
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــع ب ــج تمت ح
ــانی ــه نش ــارت ب ــج و زی ــازمان ح  س
 https://www.haj.ir، اطالعــات خــود را 
تکمیــل  را  مــدارک  و  به روزرســانی 

ــد. کنن
همــه  داد:  ادامــه  اســمعیلی 
ــل  ــد قب ــع بای ــذاران حــج تمت ودیعه گ
از نام نویســی در کاروان نســبت بــه 
مراجعــه بــه ســامانه و تکمیــل اطالعات 
خــود و اخــذ کــد رهگیــری اقــدام 
کننــد، در غیرایــن صــورت امــکان 
ــام در آن را  ــت ن ــاب کاروان و ثب  انتخ

نخواهند داشت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان مازنــدران 
ــج  ــذار ح ــزار ودیعه گ ــش از ۵۰ ه بی

تمتــع دارد، ادامــه داد: اولویــت اول، 
تشــرف  مشــموالن  هــدف  جامعــه 
ــای  ــه در کاروان ه ــتند ک ــرادی هس اف
حــج ســال ۱۳۹۹ نام نویســی و وجــوه 
مربــوط را واریــز کرده انــد، امــا بــه 
ــق  ــال موف ــج در آن س ــو ح ــل لغ دلی
بــه تشــرف نشــدند و تاکنــون نیــز 
درصــورت  کــه  نداده انــد  انصــراف 
ــرای  ــراد، ب ــن اف ــردن ای ــه نک مراجع
تکمیــل ظرفیــت  خالــی کاروان هــا، 
فراخــوان بعــدی   اولویت هــای 

 خواهند شد.
مدیــرکل حــج و زیــارت مازنــدران 
همــه  دوم  اولویــت  کــرد:  بیــان 
ودیعه گــذاری  قبــوض  دارنــدگان 
ــخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵  ــا تاری ــع ت ــج تمت ح
ــراد  ــن اف ــت ای ــه الزم اس ــتند ک هس
مراجعــه  بــا  نام نویســی،  از  قبــل 
تکمیــل  بــه  نســبت  ســامانه  بــه 
ــری ــذ کدرهگی ــود و اخ ــات خ  اطالع

 اقدام کنند.
ســوم  اولویــت  کــرد:  تصریــح  وی 
ودیعه گــذاری  قبــوض  دارنــدگان 
ــخ۳۱/۰۱/۱۳۸۶  ــا تاری ــع ت ــج تمت ح

ــوض  ــدگان قب ــارم دارن ــت چه و اولوی
ــخ  ــا تاری ــع ت ــج تمت ــذاری ح ودیعه گ

هســتند.  ۳۱/۰۲/۱۳۸۶
اســمعیلی یــادآور شــد: اولویــت پنجم، 
تمــام دارنــدگان قبــوض ودیعه گــذاری 
حــج تمتــع از تاریــخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ بــه 
بعــد بــه صــورت روزشــمار و فقــط تــا 
تکمیــل ظرفیــت کاروان هــا در ســطح 

هــر اســتان اســت.
ــدران  ــارت مازن ــج و زی ــر کل ح مدی
بــرای  اعــزام  متقاضیــان  گفــت: 
ــد  ــال ۱۴۰۲ بای ــع س ــج تمت ــفر ح س
دارای گذرنامــه حداقــل بــا تاریــخ 
اعتبــار۰۱/۱۰/۱۴۰۲ باشــند و اطالعیه 
تکمیلــی ثبــت نــام از واجــدان شــرایط 
ــر  ــاه ۱۴۰۱ منتش ــخ۲۶ دی م  در تاری

خواهد شد.
ســفر هوایــی زائــران ایرانــی بــه حــج 
تمتــع بعــد از ۲ ســال وقفــه بــه دلیــل 
شــرایط کرونایــی از نیمــه دوم خــرداد 
مــاه امســال بــا اعــزام ۳۹ هــزار و ۵۰۰ 

نفــر از ســرگرفته شــد.
دفتــر   ۲۳۰ مازنــدران  اســتان  در 

اســت. فعــال  زیارتــی  خدمــات 

مدیرکل حج و زیارت مازندران:مدیرکل حج و زیارت مازندران:

 اطالعات سه هزار مازندرانی متقاضی اطالعات سه هزار مازندرانی متقاضی
 تشرف به حج تمتع به روزرسانی شد تشرف به حج تمتع به روزرسانی شد
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مجله سراسری دو زبانه 

توســعه مراکــز پــرورش ماهیــان خاویــاری در گلســتان عــاوه 
بــر اینکــه می توانــد مانــع هجمــه صیــادان بــه انــدک ماهیــان 
خاویــاری و فســیل های زنــده خــزر شــود، توســعه اشــتغال و 

ارزآوری را بــه دنبــال دارد.
تغییــرات اقلیمــی و بــروز برخــی محدودیت هــا ســبب شــد تا 
در چشــم اندازهــای ترســیمی بــرای توســعه کشــور توجــه ویژه 
ــا و فرصت هــای  ــه اقتصــاد دری ــی ب ــه فعالیت هــای مبتن ای ب
موجــود در ایــن بخــش شــود.یکی از مباحثــی کــه در ســالیان 
ــای  ــه فعالیت ه ــرار گرفت ــزان ق ــه ری ــر برنام ــد نظ ــر م اخی
ــه  ــه در اســتان های ســاحلی از جمل حــوزه شــیات اســت ک
ــا و  ــش بارش ه ــته دارد.کاه ــتری داش ــوه بیش ــتان جل گلس
افــت محســوس فرصت هــای شــغلی در حــوزه زراعــت ســبب 
ــروری در  ــزی پ ــا کارآفرینــی در حــوزه فعالیت هــای آب شــد ت
گلســتان بــه عنــوان یــک فرصــت مناســب در دســتور کار قــرار 
بگیرد.دسترســی بــه منابــع مختلــف آب ماننــد رودخانه هــای 
ــرک و همچنیــن هــزاران چشــمه و  ــره ســو و ات ــرود، ق گرگان
صدهــا آب بنــدان روســتایی و البتــه نزدیــک بــه ۳۰ هــزار چــاه 
ــرای توســعه فعالیت هــای شــیاتی در  آب، زمینــه مناســبی ب
ــو  ــش میگ ــر بخ ــال های اخی ــد در س ــت.هر چن ــتان اس گلس
در گلســتان مــورد حمایــت چشــمگیر دولــت قــرار گرفتــه امــا 
ــاری  ــان خاوی ــرورش ماهی ــد پ برخــی مباحــث شــیاتی مانن
مغفــول مانــده اســت، در حالــی کــه ارزش افــزوده ایجــاد شــده 
در ایــن بخــش نســبت بــه بســیاری از بخش هــای اقتصــادی و 
تولیــدی بیشــتر اســت و عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال پایــدار و هم 
ــه ســاز افزایــش درآمدهــای  ــد زمین ــا طبیعــت می توان ســو ب
ارزی کشــور باشــد.با وجــود آنکــه در گذشــته های دور دریــای 
ــوان قطــب اســتحصال  ــه عن ــرگان ب ــج گ ــی خلی خــزر و حت
ــن ویژگــی  ــا ای ــار جهــان محســوب می شــد ام ــن خاوی بهتری
منحصــر بــه فــرد گلســتان هماننــد صنعــت پنبــه رو بــه افــول 
ــای  ــاری دری ــان خاوی ــد ماهی ــری از صی ــر خب ــد و دیگ گرایی
خــزر و فــرآوری خاویــار نیســت و صرفــاً بــر اســاس ماحظــات 
ــن گونه هــای انجــام  ــد ای ــری و مول ــد تکثی ــی صی ــن الملل بی

می شــود.
در حالــی کــه مســئوالن گلســتان در چنــد دهــه گذشــته در 
ــتان های  ــی اس ــران حت ــتان های ای ــر اس ــد، دیگ ــت بودن غفل
ــان  ــرورش ماهی ــش پ ــذاری در بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب کوی
ــت  ــمگیری دس ــای چش ــه موفقیت ه ــار ب ــاری و خاوی خاوی
یافتــه و بخــش زیــادی از صــادرات گوشــت و خاویــار پرورشــی 
ــش  ــه بخ ــد ک ــد. هرچن ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــران را ب ای
زیــادی از ایــن تولیدکننــدگان بــرای تولیــد و تهیــه بچــه ماهی 
خاویــاری و دیگــر ملزومــات ایــن صنعــت نیازمند مراکــز تکثیر 

ماهیــان خاویــاری گلســتان هســتند.
ــان  ــر ماهی ــز تکثی ــاح ۸ مرک ــی و افتت ــگ زن کلن

ــاری خاوی

ــرای توســعه ایــن  در یــک ســال اخیــر تاش هــای زیــادی ب
ــر  ــاه اخی ــک م ــز در گلســتان انجــام شــده و فقــط در ی مراک
و در دهــه فجــر هشــت مرکــز پــرورش ماهیــان خاویــاری بــا 
ظرفیــت تولیــد ۳۰۰ تــن در بندرگــز و کالــه کلنــگ زنــی یــا 

بــه بهــره بــرداری رســید.
قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت خاویــار ســه میلیــون 

ریــال و قیمــت خاویــار ۳۰۰ میلیــون ریال اســت
ــان  ــت ماهی ــی گوش ــد کاف ــان تولی ــده کارشناس ــه عقی ب
ــی  ــد بخش ــی می توان ــز پرورش ــار در مراک ــاری و خاوی خاوی
ــت  ــن روش قیم ــا ای ــد. ب ــن کن ــازار را تأمی ــاز ب ــادی از نی زی
ــده و  ــرل ش ــزر کنت ــاری خ ــان خاوی ــار ماهی ــت و خاوی گوش
انگیــزه بومیــان بــرای صیــد و غــارت ایــن گونه هــای ارزشــمند 
دریــای خــزر کاهــش خواهــد یافــت و امــکان بقا نســل ماهیان 

ــاری خــزر بیشــتر خواهــد شــد. خاوی
ــگار  ــه خبرن ــرکل شــیات گلســتان در ایــن خصــوص ب مدی
مهــر گفــت: ســال گذشــته ۸۵ تــن گوشــت ماهیــان پرورشــی 
در گلســتان تولیــد شــده کــه ایــن عــدد در ســال جــاری بــه 
۱۲۰ تــن خواهــد رســید و بــر اســاس برنامــه مقــرر اســت ایــن 

رقــم در ســال ۱۴۰۴ بــه ۲۵۰ تــن برســد.
صادرات گوشت و خاویار

ــرم  ــته ۸۵ کیلوگ ــال گذش ــه داد: س ــاری ادام ــماعیل جب اس
گوشــت ماهــی خاویــاری و ۱۷۹ کیلوگــرم خاویــار بــه کشــور 
روســیه صــادر شــده کــه قیمــت هــر کیلــو گوشــت حدود ســه 
میلیــون ریــال و خاویــاری حــدود ۳۰۰ میلیــون ریــال اســت.

ــاری  ــان خاوی ــرورش ماهی ــر و پ ــز تکثی ــه داد: مرک وی ادام
شــهید مرجانــی گلســتان بــه ســبب برخــورداری از مولدهــای 
مناســب و اعتبــار مکفــی در زمینــه تولیــد بچه ماهــی خاویاری 
یکــی از مراکــز بازســازی ذخایــر ماهیــان خاویــاری اســت کــه 
ــه بخشــی از بازســازی و  ــاری، وظیف ــان خاوی ــر ماهی ــا تکثی ب
ترمیــم یچــه ماهیــان خاویــاری را برعهــده دارد و همچنیــن بــا 
تولیــد بچــه ماهــی، نیــاز بچــه ماهــی بخش هــای خصوصــی 

ــاری را تأمیــن می کنــد. ــرورش دهنــدگان ماهیــان خاوی پ
ــان  ــی ماهی ــای پرورش ــت واحده ــریح فعالی ــاری در تش جب
خاویــاری گفــت: بچــه ماهیــان خاویــاری معمــوالً پــس از چهار 
ســال قابلیــت صید بــا هدف فــروش گوشــت را دارا می شــوند و 
می تــوان پــس از هشــت ســال از آنهــا خاویــار اســتحصال کــرد.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــا نیــاز و تقاضــای مــردم به اســتفاده 
از گوشــت ماهــی خاویــاری بــه صــورت تــازه و همچنیــن وجود 
ــن،  ــوراده بندرترکم ــار در آش ــت و خاوی ــرآوری گوش ــز ف مرک
امــکان اســتفاده بخــش خصوصــی از خدمــات ایــن مرکــز برای 

عمــل آوری و فــرآوری گوشــت و خاویــار وجــود دارد.
مدیــرکل شــیات گلســتان گفــت: ۷۰ تــا ۸۰ درصــد گوشــت 
تولیــدی و ۸۰ تــا ۹۰ درصــد خاویــاری تولیــد بــرای بازارهــای 
خارجــی صــاد ر می شــود و می توانــد منشــأ ارزآوری و اشــتغال 

مناســبی برای کشــور باشــد.
وضعیت نامناسب ماهی شیت و اوزون برون

ــگار  ــه خبرن ــم ب ــاری گلســتان ه ــان خاوی ــور ماهی ــر ام مدی
مهــر گفــت: صیــد تجــاری ماهیــان خاویــاری از ســال ۲۰۱۰ 
در سراســر زیســتگاه های آبــی جهــان از جملــه دریــای خــزر 
ممنــوع شــده است.ســید مصطفــی عقیلــی نــژاد افــزود: دریای 
خــزر بهتریــن زیســتگاه ماهیــان خاویــاری در جهان محســوب 
ــب  ــت آب لق ــی و کیفی ــرایط اقلیم ــبب ش ــه س ــود و ب می ش
ــه تولیــدات ایــن  ــاری جهــان ب کیفــی تریــن گوشــت و خاوی
ــه  ــن منطق ــتحصالی از ای ــاری اس ــق دارد و خاوی ــه تعل منطق
رقیبــی در ســایر مناطــق جهــان نداشــته و همــه مشــتریان و 

مصــرف کننــدگان بــه ایــن امــر اذعــان دارنــد.
وی ادامــه داد: در مجمــوع ۲۷ گونــه ماهــی خاویــاری در 
جهــان ثبــت شــده اســت و طــی ســالیان اخیر چهــار گونــه آن 
منقــرض شــده اســت و ســایر گونه هــای موجــود هــم از ســال 
۱۹۹۷ در زمــره گونه هــای مشــمول کنوانســیون ســایتس قــرار 
ــی  ــای نظارت ــل تیم ه ــا رصــد کام ــا ب ــه و تجــارت و آنه گرفت

کنوانســیون ســایتس انجــام می شــود.
عقیلــی نــژاد گفــت: پنــج گونــه از ماهیــان خاویــاری ممتــاز 
جهــان شــامل فیــل ماهــی یــا بلــوگا، تــاس ماهــی روســی یــا 
چالبــاش، تــاس ماهــی ایرانــی یــا قــره بــرون، ماهــی شــیپ و 
ــا ســوروگا در دریــای خــزر هســتند کــه  ــرون ی ماهــی ازون ب
جمعیــت ماهــی شــیت و اوزون بــرون در وضعیــت نامناســبی 
قــرار دارد و احتمــال انقــراض آنهــا بــه همــراه گونــه فیــل ماهی 

در ســال های نزدیــک پیــش رو بســیار محتمــل اســت.
ــاری گلســتان ادامــه داد: مباحــث  ــر امــور ماهیــان خاوی مدی
ــار در  ــاری و خاوی ــان خاوی ــرآوری ماهی ــد و ف ــا صی ــط ب مرتب
حیطــه وظایــف امــور ســه مرکــز ماهیــان خاویــاری ایــران قرار 
دارد کــه زیــر نظــر شــرکت مــادر تخصصــی خدمات کشــاورزی 

مشــغول فعالیــت هســتند.
۳ مرکز فرآوری ماهیان خاویاری

ــزود: ســه مرکــز آشــوراده گلســتان، بابلســر  ــژاد اف ــی ن عقیل
مازنــدران و انزلــی گیــان بــا برخــورداری از تیم هــای مجــرب 
ــار را  ــاری و خاوی ــان خاوی ــرآوری ماهی ــه ف ــه وظیف ــا تجرب و ب
برعهــده دارنــد و بــه ســبب چنــد دهــه فعالیــت در ایــن حــوزه 
دارای کــد اتحادیــه اروپــا بــوده و همــه اســتانداردهای الزم برای 
صــادرات تولیــد را دارا هســتند.وی گفــت: بــا توجه بــه اینکه در 
حــال حاضــر مقولــه صیــد تجــاری ممنــوع اســت، فعالیت های 
فــرآوری ایــن مرکــز منحصــر بــه ماهیــان خاویــاری پرورشــی 
می شــود کــه غالبــاً در اســتان های گیــان، مازنــدران و فــارس 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــژاد بی ــتند.عقیلی ن ــتقر هس مس
ســاالنه دو تــن خاویــاری در ایــن مراکــز تولیــد می شــود کــه 
۹۰ درصــد ایــن محصــول بــه کشــورهای شــرق آســیا، آمریــکا 

ــا صــادر می شــود. ــه اروپ و اتحادی
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مجله سراسری دو زبانه 

معــاون راهبــری و نظــارت ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک 
گفــت: بــه جــای کار بــازاری و صرفــاً ســرگرم کننــده برای کــودکان 
بایــد بــه ســمت محصــوالت کیفــی و خانــواده محــور، بــا توجــه بــه 

تعلیــم و تربیــت حرکــت کنیم.
 رویــداد ملــی یارســتان کودکســتان نــام یــک پویــش و بهانــه ای 
بــرای شناســایی فعــاالن حــوزه کــودک و معرفــی محصوالتشــان 
اســت.رویداد ملــی یارســتان کودکســتان بــا هــدف شناســایی، ارتقا 
و حمایــت از محتــوای فاخــر حــوزه کــودک تحــت نظــر ســازمان 
ــه کار  ــم و تربیــت کــودک از تابســتان ۱۴۰۱ شــروع ب ــی تعلی مل
ــه در  ــت ک ــازمانی نوپاس ــت س ــم و تربی ــی تعلی ــازمان مل کرد.س
ســال ۱۴۰۰ بــا هــدف ســاماندهی امــور پــرورش تربیــت و تربیــت 

کــودکان زیــر هفــت ســال شــکل گرفــت.
ــم و  ــی تعلی ــازمان مل ــی س ــازوی مردم ــتان ب ــتان کودکس یارس
ــی و  ــای مردم ــت ظرفیت ه ــرای تقوی ــت و ب ــودک اس ــت ک تربی

ــد. ــاش می کن ــت ت ــت و حاکمی ــی دول ــا بدن ــا ب ــاط آنه ارتب
ــه برگــزاری  ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت پیــش از ایــن تجرب
ــه در آن  ــداد یارســتان کودکســتان را داشــته اســت ک ــن روی اولی

ــده شــدند. ــر برن ــد و ۴۵ اث ــر شــرکت کردن ــش از ۴۵۰۰ اث بی
ــداد  ــن روی ــی دومی ــدت کوتاه ــا دارد در م ــر بن ــال حاض و در ح

ــد. ــزار کن ــم برگ ــودک را ه یارســتان ک
ــاالن حــوزه  ــان فع ــر میزب ــزاری مه ــن مناســبت خبرگ ــه همی ب
کــودک و تعــدادی از ۴۵ برگزیــده اولیــن رویــداد یارســتان 
کودکســتان بــود تــا ایــن فعــاالن در گفتگــو بــا خبرگــزاری مهــر 
از تجــارب خــود در اولیــن رویــداد یارســتان کودکســتان بگوینــد.
در ابتــدا ایــن میزگــرد تهرانــی معــاون راهبــری و نظــارت ســازمان 
ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک در خصــوص اولیــن رویداد یارســتان 
کودکســتان گفــت: دبیرخانــه ای بــرای ایــن موضــوع در ابتدا شــکل 
گرفــت و ســعی کردیــم بــه نســبت تشــکل های پیشــینی شــکل 
مردمی تــری بــه خــود بگیــرد و بخش هــای مختلــف مــردم از فــرد 
ــا اشــاره بــه  تــا گــروه بتواننــد در ایــن قضیــه دیــده بشــوند.وی ب
اینکــه محتــوای کــودک و نوجــوان بــه دو محتــوای مکتــوب و غیــر 
مکتــوب تقســیم می شــود گفــت: هــر یــک از ایــن دو دســته نیــز 

بــه دو دســته بــرای کــودک و دربــاره کــودک تقســیم می شــود
تهرانــی بــا انتقــاد از اینکــه برخــی از کودکســتان ها بــدون هیــچ 
ــم  ــون و فیل ــش کارت ــه پخ ــاعات روز را ب ــتر س ــه ای بیش ماحظ
اختصــاص می دهنــد گفــت: بنــا بــر تربیــت رســانه ای مــد نظرمــان 
برنامــه ریــزی کردیــم کــه در چــه ســاعاتی از روز و بــه چــه میــزان 

در کودکســتان ها فیلــم یــا کارتــون پخــش شــود.
معــاون راهبــری و نظــارت ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــه جــای کار بــازاری و صرفــاً ســرگرم کننــده 
بــرای کــودکان بایــد به ســمت محصــوالت کیفــی و خانــواده محور 
و بــا توجــه بــه تعلیــم و تربیــت حرکــت کنیــم؛ گفــت: حــاال کــه 
ایــن حرکــت مردمــی بــرای تولیــد محتــوای مناســب بــرای کودک 
زیــر ۷ ســال ایجــاد شــده اســت؛ بــه همــت فعــاالن و دغدغه مندان 
حــوزه کــودک، ایــن حرکــت رونــق بگیــرد و ان شــااهلل ببینیــم کــه 
آینــده خوبــی بــرای فرزندانمــان رقــم خــورده اســت.صادق ذوفــن 
دبیــر رویداد یارســتان کودکســتان در ایــن میزگرد گفــت: در تاش 
هســتیم تــا بــا برگزیــدگان رویــداد یارســتان کــودک مجمعــی را 
تشــکیل دهیــم تــا فعــاالن ایــن حــوزه در آن فعالیــت کننــد و ایــن 
دوســتان خودشــان بــه ارتقــای افــراد جدیــد و شبکه ســازی در ایــن 
حــوزه کمــک کنند.ذوفــن بــا بیــان اینکــه حــوزه تعلیــم و تربیــت 
کــودک زیــر ۷ ســال حــوزه ای اســت کــه بســیار بــه مــورد غفلــت 
واقــع شــده اســت؛ گفــت: بــه تازگی توســط مســئوالن نظــام تعلیم 
و تربیــت و نظــام آموزشــی کشــور ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. الزمــه توجــه بــه ایــن حــوزه، ســرمایه گــذاری خیلی 
بیشــتری نســبت بــه ســرمایه گــذاری کنونــی اســت. اگر مــا اعتقاد 
داریــم کــه تربیــت کــودکان زیــر هفــت ســال مهــم اســت، بــرای 
ــن  ــد ســرمایه گذاری جــدی داشــته باشــیم و ای ــت بای ــن اهمی ای

مشــارکت همــه نهادهــا را می خواهــد و عاملیت نیروهــای مردمی را 
می طلبد.دبیــر رویــداد یارســتان کودکســتان تاکیــد کــرد: نهادهای 
حکومتــی، مجلــس و قــوه قضائیــه و دولــت بایــد کار جــدی کننــد 
و مشــارکت جــدی داشــته باشــند و انجــام ایــن رویــداد و برگــزاری 
مجمــع تنهــا کار ســازمان تعلیــم وتربیــت کــودک نیســت. نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه در ایــن حرکــت عاملیــت بایــد بــا نیروهــای 
مردمــی باشــد. ســعی کردیــم در رویــداد یارســتان کودکســتان این 
اتفــاق بیفتد.نویســندگان کتاب هــای کــودک بخشــی از برگزیدگان 
اولیــن دوره رویــداد یارســتان کودکســتان بودنــد کــه بــا تعــدادی از 
آنــان بــه گفت وگــو نشســتیم.طبائی روابــط عمومــی یکــی از ایــن 
انتشــارات اســت کــه در ایــن میزگــرد گفــت: در خصــوص رویــداد 
یارســان کودکســتان گفــت: بــرای شــرکت در ایــن رویــداد تعدادی 
از کتــب مخصــوص کــودک خــود را در ســامانه بارگــذاری کردیــم و 
در نهایــت ۷ کتــاب مــا شایســته تقدیــر و معرفــی انتخاب شــد این 
هفــت جلــد کتــاب بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
ارســال شــده اســت تــا مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد و در وهلــه اول 
هــزار نســخه از آن بــه مناطــق کمتر برخــوردار خریــداری و ارســال 
خواهــد شــد.وی عــدم وجــود مربــی و منتورینــگ را از نقــاط ضعف 
ــه پیشــنهاد  ــدم ارائ ــزود: ع ــتان دانســت و اف ــداد یارس ــن روی اولی
در تألیــف کتــب یکــی از نقــاط ضعــف در رویــداد یارســتان بــود. 
می تــوان از مربیــان و افــراد فعــال کمــک گرفــت تــا کتــب کــودک 
بــا دیــد بهتــری منتشــر شــوند.طبائی خاطــر نشــان کــرد: ســرمایه 
گــذاران غیــر دولتــی هــم از محصــوالت برگزیــده اســتفاده کننــد و 
تنهــا کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خریــدار و حامی 
محصــوالت برگزیــده نباشــد.بخش دیگــری از برگزیــدگان اولیــن 
رویــداد ملــی یارســتان کــودک فعــاالن حــوزه کــودک در عرصــه 
نــرم افــزار و اپلیکیشــن بودند.مقــدم نماینــده یکــی از شــرکت های 
ــا بیــان اینکــه هــم افزایــی و شــبکه  برگزیــده در ایــن میزگــرد ب
ــود  ســازی یکــی از نقــاط مثبــت رویــداد یارســتان کودکســتان ب
ــه  ــد ک ــرکت های دغدغه من ــراد و ش ــا اف ــتیم ب ــا توانس ــت: م گف
ــر هفــت ســال کار کــرده  در حــوزه تعلیــم و تربیــت کــودکان زی
بودنــد آشــنا شــویم.روی شــبکه مجــازی اینســتاگرام بــرای تبلیــغ 
محصولمــان خیلــی حســاب بــاز کــرده بودیــم. متأســفانه بعــد از 
ــرم افــزار مــا  گذشــت یــک هفتــه کــه اســتقبال خوبــی هــم از ن
ــتاگرام  ــبکه اینس ــر ش ــدودی و فیلت ــا مس ــود ب ــه ب ــورت گرفت ص
ــرکت های  ــر از ش ــی دیگ ــده یک ــم نماین ــدیمرامین ه ــه ش مواج
تولیدکننــده نــرم افزارهــای تصویــری بــود کــه در نــرم افزارشــان 

بازی هــای متناســب بــا کــودک را گــردآوری کــرده اســت.
ــازی  ــی س ــع آوری و بوم ــال جم ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
بازی هــای حــوزه کــودک بودیــم؛ گفــت: دو ســال روی تولیــد ایــن 
نرم افــزار زمــان گذاشــتیم و روی شــبکه مجــازی اینســتاگرام بــرای 
تبلیــغ محصولمــان خیلی حســاب بــاز کــرده بودیم. متأســفانه بعد 
از گذشــت یــک هفتــه کــه اســتقبال خوبــی هــم از نــرم افــزار مــا 
صــورت گرفتــه بــود با مســدودی شــبکه اینســتاگرام مواجه شــدیم 

و و حــاال منتظریــم تــا ببینیــم مجمــع فعــاالن کــودک و نوجــوان 
چــه کمکــی بــه مــا در زمینــه تبلیغــات محصــول مــا خواهــد کرد.
رامیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه هزینــه تبلیغــات بســیار باالســت گفت: 
مــا اگــر نتوانیــم در فعالیتمــان برگشــت ســرمایه را داشــته باشــیم 
ــه  ــاز ب ــتیم و نی ــی هس ــرکت خصوص ــا ش ــویم. م ــرد می ش دلس

بازگشــت ســرمایه داریــم.
وی بــا اشــاره بــه تســهیاتی کــه بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
داده می شــود گفــت: متأســفانه در حــوزه علــوم انســانی چنــدان بــه 
تقاضاهــا بــرای ثبــت شــرکت دانــش بنیــان توجهــی نمی شــود و 
بیشــتر بــه حوزه هــای تولیــد و صنعتــی و کارخانجــات بــرای ثبــت 
دانــش بنیــان توجــه می شــود. چنــد بــار تقاضــا دادیــم و رد شــده 
اســت و فعــاً منتظریــم تــا بــا ثبــت شــرکت مــا بــه عنوان شــرکت 
دانــش بنیــان موافقــت کننــد تــا از حمایت هایــی در ایــن زمینــه 
ــوزه  ــده ح ــه کنن ــد شویم.ســید محســن حســینی تهی ــره من به
ــز  ــودکان خردســال نی ــودک و پژوهشــگر ک ــودک و نوجــوان ک ک
در ایــن میزگــرد گفــت: مــا محصولــی تولیــد کردیــم کــه وظیفــه 
ــورد  ــن در م ــه والدی ــی ک ــن را دارد. نیازهای ــازی والدی توانمندس
آموزش هــای حــوزه کــودک از مســائل ســامت و تغذیــه گرفتــه تــا 
روانشناســی و تربیتــی را دارنــد در قالــب ویدئــو بــه مخاطــب عرضه 
ــوای  ــوا خصوصــاً محت ــد محت ــه تولی ــان اینک ــا بی ــم.وی ب می کنی
ویدئویــی هزینــه بســیار باالیــی دارد گفــت: رویــداد ملــی یارســتان 
کودکســتان اتفــاق بســیار مبارکــی بــود. رویــدادی بــود کــه اگرچه 
ــدگان  ــزار کنن ــا برگ ــی اجــرا شــد ام ــازمان دولت ــک س توســط ی
ــزرگ در کشــور  ــات ب ــن از اتفاق ــد و ای ــی بودن ــای مردم آن نهاده
ماست.موســوی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن هــدف مجمــع فعــاالن 
حــوزه کودکــی ارتقــا زیســت بــوم کودکــی اســت گفــت: هســته 
اولیــه مجمــع برگزیــدگان رویدادهــای یارســتان هســتند. کســانی 
کــه در ایــن حــوزه محصــول یــا خدماتــی ارائــه می کننــد و شــامل 
ــتند. ــی هس ــی و حقوق ــخصیت های حقیق ــیعی از ش ــف وس طی

ــا ارتباطــی  ــا بودجــه ای کــه داشــته و ب وقتــی دســتگاه دولتــی ب
ــوزه  ــوالت ح ــازار محص ــر دارد وارد ب ــتگاه های دیگ ــا دس ــه ب ک
ــود. ــگ می ش ــر بخــش خصوصــی تن ــود عرصــه ب ــودک می ش ک

ایــن تهیه کننــده اظهــار کــرد: مشــکلی کــه فعــاالن حــوزه کــودک 
بــا آن مواجــه هســتند تصــدی گــری دســتگاه های دولتــی و نیمــه 

دولتــی در حــوزه کــودک اســت.
 بخــش خصوصــی وارد بــازار می شــود و بــا یــک هزینه شــخصی و 
خصوصــی محصولــی را تولیــد و عرضــه می کنــد و دســتگاه اجرایی 
کــه بایــد عهــده دار مســئولیت باشــد؛ وقتی اســتقبال مــردم از یک 
ــری می شــود  ــد وارد حــوزه تصدی گ محصــول را مشــاهده می کن

و اقــدام بــه تولیــد و ارائــه محصــول می کنــد.
وی ادامــه داد: وقتــی دســتگاه دولتــی بــا بودجــه ای کــه داشــته و 
بــا ارتباطــی کــه بــا دســتگاه های دیگــر دارد وارد بــازار محصــوالت 
ــگ  ــی تن ــش خصوص ــر بخ ــه ب ــود عرص ــودک می ش ــوزه ک ح
ــود.این  ــود می ش ــوزه ناب ــن ح ــی در ای ــش خصوص ــود و بخ می ش
ــتگاه  ــت در دس ــن فعالی ــه ای ــی ک ــد از مدت ــزود: بع ــگر اف پژوهش
ــتگاه  ــی در دس ــر مدیریت ــل تغیی ــه دلی ــود ب ــرا می ش ــی اج دولت
دولتــی سیاســت آن ســازمان تغییــر می کنــد و آن محصــول دیگــر 
تولیــد نمی شــود و مــا بعــد از مدتــی شــاهد آن خواهیــم بــود کــه 
بخــش خصوصــی به علــت از دســت دادن بــازار دیگــر وجود نــدارد؛ 
بخــش دولتــی هــم بــه خاطــر تغییــر سیاســت ها دیگــر در عرصــه 
ــی از محتــوای  ــازاری مواجــه هســتیم کــه خال ــا ب نیســت و مــا ب
ــن محصــوالت  ــوای بی کیفیــت جایگزی ــا کیفیــت اســت و محت ب
باکیفیــت می شــود.این تهیه کننــده خاطرنشــان کــرد: درخواســت 
مــا فعــاالن حــوزه کــودک از دســتگاه های دولتــی و شــبه دولتــی 
ایــن اســت کــه وارد حــوزه تصــدی گــری نشــوند و فرآینــد تولیــد 
و عرضــه را بــرای شــرکت های خصوصــی و دانــش بنیــان تســهیل 
کننــد تــا آنــان در بــازار موفــق شــوند و تولیــدات بــا کیفیــت تحت 

نظــارت ســازمان تعلیــم و تربیــت کــودک تولیــد کننــد.
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مجله سراسری دو زبانه 

دبیر علمی همایش پروبیوتیک تاکید کرد؛

فواید محصوالت فواید محصوالت 
 پروبیوتیک پروبیوتیک

در درمان برخی در درمان برخی 
بیماری هابیماری ها

ــش  ــن همای ــی پنجمی ــر علم دبی
بیــن المللــی پروبیوتیــک و غذاهــای 
فراســودمند، گفــت: در حــال حاضــر 
ــوالت  ــوع محص ــر روی موض ــا ب دنی
گــذاری ســرمایه   پروبیوتیــک 

می کند.
ســید داور ســیادت افــزود: باکتــری 
ــد  ــی توان ــط م ــای غل ــط در ج غل
آســیب رســان بــه بــدن باشــد امــا 
ــت  ــای درس ــح در ج ــری صحی باکت
ــته  ــادی داش ــد زی ــد فوای ــی توان م
باشــد و اینجــا دقیقــاً جایــی اســت 
ــه کار  کــه پروبیوتیــک هــا دســت ب
مــی شــوند. پروبیوتیــک هــا میکــرو 
ــتند  ــده ای هس ــای زن ــم ه ارگانیس
ــان  ــری و درم ــی جلوگی ــه توانای ک

ــد. ــا را دارن ــاری ه بیم
وی ادامــه داد: پروبیوتیک هــا بــر 
ــر  ــد و مض ــای مفی ــادل باکتری ه تع
ایــن  و  می گذارنــد  تاثیــر  روده 
تعــادل را بــه نفــع افزایــش جمعیــت 
باکتری هــای مفیــد تغییــر می دهنــد. 
در حقیقــت پروبیوتیک هــا از همیــن 
ــش را  ــامت بخ ــرات س ــق اث طری
در بــدن انســان القــا می کننــد 
البتــه بایــد در انــدازه مناســب 
اســتفاده شــوند. بــا پیشــرفت علــم 
محصــوالت پروبیوتیــک بــه صــورت 
ــز در  ــربت نی ــول، ش ــرص، کپس ق

ــت. ــراد اس ــترس اف دس
ــوالت  ــرد: محص ــار ک ــیادت اظه س
پروبیوتیــک حــدود ۱۰۰ ســال پیــش 
اولیــن بــار توســط پــدر علــم 
پروبیوتیــک محقــق روســی و برنــده 
انستیتوپاســتور  از  نوبــل  جایــزه 

ــف( ــس )میچینک پاری

ــًا در  ــری مث ــوالت تخمی در محص
ــد  ــناخته ش ــده ش ــر ش دوغ تخمی
ــه  ــود ک ــن ب ــد آن ای ــه فوای و ازجمل
افــرادی کــه از ایــن محصــوالت 
ــر  ــول عم ــد ط ــی کردن ــتفاده م اس

ــتند. ــتری داش بیش
ــش  ــن همای ــی پنجمی ــر علم دبی
بیــن المللــی پروبیوتیــک و غذاهــای 
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــودمند اظه فراس
موضــوع  روی  بــر  دنیــا  حاضــر 
محصــوالت پروبیوتیــک ســرمایه 
گــذاری مــی کنــد، زیــرا هــر 
کــه  شــود  مــی  مشــاهده  روز 
فوایــد زیــادی بــه طــور مثــال 
برخــی  دیابــت،  درمــان  در 
بیمــاری مغــز و اعصــاب، برخــی 
ــی  ــای قلب ــاری ه ــا، بیم ــرطان ه س
رفتــاری،  اختــاالت  عروقــی، 
ــدان  ــان و دن ــامت ده ــی، س  نازای

و غیره دارد.
اقتصــاد  کــرد:  عنــوان  وی 
ــاد دارو  ــار اقتص ــک در کن پروبیوتی
ســرمایه گــذاری در آن شــده اســت 
ــدی  ــرات مفی ــد ثم ــی توان ــه م ک

داشــته باشــد.
ــورما  ــح داد: در کش ــیادت توضی س
ــک  ــد پروبیوتی ــه فوای ــه ب ــا توج ب
ــی هــای  کــه اســتارتاپ هــا و کمپان
ــذاری  ــرمایه گ ــزرگ دارو، س ــای ب ه
فــراوان کــرده انــد و هــر روز شــاهد 
ــتیم،  ــه هس ــن زمین ــرفت در ای پیش
غذاهــای  و  پروبیوتیــک  انجمــن 
ــگاه  ــکاری دانش ــا هم ــودمند ب فراس
هــا، پنجمیــن همایــش بیــن المللــی 
پروبیوتیــک و غذاهــای فراســودمند 

ــرد. ــد ک ــزار خواه را برگ

دبیــر علمــی ایــن همایــش افــزود: 
ــری  ــره گی ــا به ــش ب ــن همای در ای
از ســخنرانان برجســته داخلــی و 
ــوص  ــوزه در خص ــن ح ــی ای خارج
تاثیــر پروبیوتیــک و میکروبیوتــا بــر 
ــان،  ــامت انس ــود س ــظ و بهب حف
و  میکروبیوتــا  و  پروبیوتیــک 
ــاالت  ــی، اخت ــای عفون ــاری ه بیم
ــی،  ــی ... عروق ــای قلب و ناهنجاریه
ــز  ــای مغ ــاری ه ــاالت و ناهنج اخت
ــاری  ــاالت و ناهنج ــاب، اخت و اعص
ــاری  ــز، ناهنج ــدد درون ری ــای غ ه
ــان  ــای ده ــوی، ناهنجاریه ــای ری ه
ــتم  ــک و سیس ــدان، پروبیوتی و دن
ایمنــی انســان، پیشــرفت تــازه 
ــک،  ــد پروبیوتی ــه تولی ــا در زمین ه
ــا در  ــک ه ــد پروبیوتی ــد تولی فراین
دام، طیــور و آبزیــان و... بحــث و 

ــد. ــد ش ــو خواه گفتگ
ــن همایــش از  ــان کــرد: در ای وی بی
ــم  ــه عل ــته در زمین ــان برجس محقق
پروبیوتیــک از کشــور چیــن، ایــاالت 
متحــده آمریــکا، فرانســه، بلژیــک و 
ــخنرانی  ــته و س ــور داش ــا حض ایتالی

خواهنــد کــرد.
ســیادت گفــت: شــعار امســال 
پنجمیــن همایــش بیــن المللــی 
پروبیوتیــک و غذاهــای فراســودمند، 
»از میکروبیــوم تــا پروبیوتیــک« 
ــزرگ  ــت ب ــوان گف ــی ت ــت و م اس
تریــن همایــش بیــن رشــته ای 
ــه  ــه ب ــت ک ــور اس ــل کش در داخ
ــی ۵  ــخ ۳ ال ــه روز از تاری ــدت س م
ــات  ــتیتو تحقیق ــفند ۱۴۰۱ در انس اس
ــور ــی کش ــع غذای ــه و صنای  تغذی

برگزار می شود.



 زباله هایی که مغز را زودتر 
از موعد پیر می کنند

ــا ســن  ــزی معمــوالً ب ــه ســن مغ ــم ک ــد نوشــت: »می دانی فرادی
تقویمــی برابــر نیســت. بــرای مثــال گروهــی از آدم هــا بــا عنــواِن 
ســوپرایجرها SuperAgers هســتند کــه عملکــرِد شناختی شــان 
در ســنین دهــه هشــتاد و باالتــر از آن بــه انــدازه فــردی اســت کــه 
ده هــا ســال از ســِن تقــوی آن هــا جوان تــر اســت. عکــس آن نیــز 
ــن تر از  ــما مس ــز ش ــت مغ ــن اس ــد و ممک ــت باش ــد درس می توان
ــان باشــد. واضــح اســت کــه دومــی چیــزی نیســت  ســن تقوی ت

کــه دوســتش داشــته باشــید!
 بااینکــه هیــچ آزمونــی بــرای تعییــن ســن مغــز در خانــه وجــود 
ــز جــوان و ســالم در اوج  ــک مغ ــه ی ــم ک ــم بگویی ــدارد، می توانی ن
عملکــرِد شــناختی اش قــرار دارد؛ و اغلــِب اوقــات، اوج عملکــرِد مغز 
بــا حافظــه قــوی مرتبــط اســت. هرچــه ســن مان باالتــر مــی رود، 
ــه  ــای ک ــا، چیزه ــا، رویداده ــامی، چهره ه ــر آوردِن اس ــه خاط ب
ــود. ــخت تر می ش ــه س ــم رفته رفت ــا خورده ای ــده ی ــی خوان به تازگ

در مغزهــای جوان تــر فراینــدی بــه نــاِم تمایــز عصبــی کارامــد و 
قــوی اســت. در جریــاِن ایــن فراینــد، وظیفــه ســلول های خاصــی 
ــه خاطــر آوردِن چهره هاســت. هرچــه ســن مان افزایــش  از مغــز ب
پیــدا می کنــد، فراینــِد تمایــز بیش تــر تخریــب می شــود، بنابرایــن 
ســلول ها تخصص شــان را از دســت می دهنــد و بــه خوبــِی گذشــته 
عمــل نمی کننــد. آن هــا بــه جــای آنکــه روی چهــره تمرکــز کننــد، 
تــالش می کننــد انــواع دیگــری از اطالعــات را بــه خاطــر بیاورنــد. 
تمایــِز عصبــی در ســوپرایجرها شــبیه بــه تمایــِز عصبــی در یــک 
فــرد ۲۵ ســاله اســت. به همین دلیــل اســت کــه عملکــرِد حافظــه 
یــک ســوپرایجر ماننــد عملکــرِد حافظــه یــک فرد ۲۵ ســاله اســت. 
رازهــای دیگــر ســوپرایجرها و تمــام کســانی کــه مغزشــان جوان تــر 
از ســِن تقویمی شــان اســت، چیســت؟ یــک مطالعــه کــه در ســال 
ــن  ــرای ای ــزی ب ۲۰۲۱ انجــام شــده اســت پاســخ های حیرت انگی
پرســش پیــدا کــرده اســت. ایــن مطالعــه در یــک بــازه زمانــِی ۱۸ 
ــاال را  ــا ســنین ۱۰۰ و بــه ب مــاه در حــدود ۳۳۰ نفــر ســوپرایجر ب
ــه ای از مغــز  ــال کــرد؛ محققــان دریافتنــد کــه در هیــچ ناحی دنب
ــداده  ــا کاهــِش توانایــی شــناختی رخ ن ایــن افــراد زوال حافظــه ی
اســت. یک ســال ونیم زمــاِن طوالنــی ای بــه نظــر نمی رســد، 
بااین حــال وقتــی فــردی ۱۰۰ ســالگی را رد می کنــد، ۲ ســال بــرای 
ســالمتی مغــِز او معــادِل ۲۵ ســال بــرای یــک فرد ۷۵ ســاله اســت. 
ــرِد ۱۰۰  ــک ف ــه آلزایمــر در ی ــال خطــر دچــار شــدن ب ــرای مث ب
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــال ۶۰ درصــد افزای ــر دو س ــه ازای ه ــاله ب س
ــال  ــر ابت ــا خط ــد ت ــول می کش ــال ط ــه ۲۵ س ــت ک این درحالیس
ــدا  ــرخ افزایــش پی ــن ن ــا ای ــرد ۷۵ ســاله ب ــک ف ــه آلزایمــر در ی ب
ــه  کنــد. به عبــارِت دیگــر ۲۵ ســال خطــر، بعــد از ۱۰۰ ســالگی ب
ــی از  ــه برخ ــت ک ــه رازی اس ــس چ ــود. پ ــرده می ش ــال فش ۲ س
افــراد ۱۰۰ ســال بــه بــاال حافظه هایــی چنیــن قــوی دارنــد؟ ممکن 
ــِش »ژن«  ــه نق ــان ب ــِن حدس های ت ــوید در بی ــه ش ــت وسوس اس
ــازی  ــاً نقــِش تعیین کننــده ای ب اشــاره کنیــد. درحالیکــه ژن قطع
ــرکت  ــه ش ــن مطالع ــه در ای ــانی ک ــد از کس ــد، ۱۶.۸ درص می کن
کــرده بودنــد دارای ژن هایــی بودنــد کــه احتمــال دچــار شــدن بــه 
آلزایمــر را افزایــش مــی داد، ولــی آن هــا تــا آن زمــان دچــار بیمــارِی 
آلزایمــر نشــده بودنــد. قطعــه کلیــدِی ایــن معمــا بــه نظــر ســبک 
زندگــی بــود! یکــی از عوامــل کلیــدی آن بــود کــه آن هــا در تمــام 
ــر  ــد. اگ ــد بودن ــزی جدی ــری چی ــاِل یادگی طــول عمرشــان در ح
ــلول های  ــِن س ــاالِت بی ــما در اتص ــه ش ــد، حافظ ــان باش خاطرت
مغزی تــان خانــه دارد. بــه مغزتــان بــه مثابــه یــک حســاب بانکــی 
فکــر کنیــد؛ هــر چــه مقــدارِ ســپرده مان را بیش تــر کنیــم، ارزِش 

خالــِص دارایی های مــان از برداشــِت 
ــا از  ــود. م ــر می ش ــر متأث ــول کم ت پ
طریــِق یــاد گرفتــِن مهــارت و کارهای 
می کنیــم  ســپرده گذاری  تــازه، 
)اتصــاالِت تــازه برقــرار می کنیــم(؛ وقتــی ســن مان باالتــر مــی رود 
ــت  ــلول های مان را ازدس ــاالِت س ــی از اتص ــی برخ ــور طبیع و به ط
می دهیــم، هنــوز اتصــاالِت زیــادی خواهیــم داشــت. یــک جملــه 
اســپانیایی هســتند کــه می گویــد »هــر روز یــک چیــز تــازه یــاد 
ــرای  ــون ب ــن قان ــه ســاده، نخســتین وعالی تری ــن توصی ــر.« ای بگی
حفــِظ ســالمتِی مغــز اســت. نکتــه کلیــدی کــه می توانــد کمــک 
کنــد آن اســت کــه یادگیــرِی اطالعــات تــازه یــا مهــارِت جدیــد 
مغــز را جــوان نگــه مــی دارد. پــس اگــر همین حــاال کــه مشــغول 
خوانــدِن ایــن متــن هســتند، داریــد چیــز تــازه ای می آموزیــد، بایــد 
بدانیــد کــه ایــن کارتــان بــرای ســالمتِی مغزتــان بســیار اهمیــت 
دارد. امکانــش نیســت کــه همــه را به داخل دســتگاه تصویربــرداری 
ــز  ــق مغزشــان از مغ ــن ســن دقی ــرای تعیی ــز بفرســتیم و ب از مغ
آن هــا تصویربــرداری کنیــم، امــا عواملــی هســتند کــه می تواننــد 
ــه  ــه شــما ارائ ــان ب ــاره سن وســال مغزت ــی درب تاحــدودی اطالعات

ــان بپرســید: ــن پرســش ها را از خودت ــد. ای کنن
 ۱. عملکرِد اجراییـ  چقدر در مدیریِت روزهایم مهارت دارم؟

۲. تعــادل و هماهنگــی ـ چقــدر خــوب می توانــم حرکــت کنــم و 
تعادلــم را حفــظ کنــم؟

۳. توانایــی یادگیــری و به خاطرســپاری ـ چقــدر خــوب می توانــم 
اطالعــاِت مهــم را بــه خاطــر بیــاورم؟

۴. حرکتـ  چقدر سریع می توانم راه بروم؟
۵. هویتـ  خودم حس می کنم چند ساله هستم؟

ــکِن  ــای اس ــد ج ــش ها نمی توانن ــن پرس ــدام از ای ــه هیچ ک  البت
ــِی ادراکــی ای کــه توســط یــک متخصــص  واقعــی از مغــز و ارزیاب
عصب شــناس انجــام می شــود را بگیرنــد؟ بااین وجــود، ایــن 
ــان  ــِن مغزی م ــی از س ــد درک ــادی می توانن ــای بنی طبقه بندی ه
ــا  ــه ب ــیم ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــم اســت ب ــد. مه ــا بدهن ــه م ب
تصویربــرداری از مغــز نمی تــوان بــدوِن پیچیدگــی و بحــث ســِن آن 
را تعییــن کــرد. بــرای مثــال، مهــم اســت کــه کــدام بخــش از مغــز، 
ــا خاکســتری،  ــاده ســفید ی ــِل م ــدام شــاخص های زیســتی مث ک
رســوب آهــن و حجــم را بررســی کــرده یــا اولویــت داده ایــم. دربــاره 
ــما  ــه ش ــت ب ــغ هنگف ــت مبال ــه در ازای دریاف ــی ک کلینیک های
پیشــنهاد می دهنــد ســِن مغزتــان را تعییــن کننــد احتیــاط کنیــد، 
زیــرا ایــن نــوع ابــزار فعــالً در آزمایش هــاِی مؤسســات تحقیقاتــِی 

بــزرگ درحــاِل اســتفاده صحیــح اســت.
ــز در  ــرداری از مغ ــِد تصویرب ــوژِی نوپدی ــر تکنول ــاِل حاض  درح
آزمایشــگاه های تحقیقاتــی بــزرگ بــرای تعییــن ســالمتی، بیماری 
و مرگ ومیــر اســتفاده می شــود. در ادامــه عوامــِل کلیــدِی دیگــری 
را معرفــی می کنیــم کــه می تواننــد دانشــی دربــاره ســِن مغزمــان 
ــی از  ــه ترکیب ــد. به خاطــر داشــته باشــید ک ــان بگذارن در اختیارم
ــه فقــط یکــی از آن هــا، می تواننــد ســِن مغــز را  ایــن عوامــل، و ن

تعییــن کننــد.
 زباله مغزی و سِن مغز

 حــاال کــه می دانیــد مغزتــان ممکــن اســت از ســِن تقویمی تــان 
ــه  ــه چگون ــرده باشــید ک ــن اســت تعجــب ک ــر باشــد، ممک پیرت
چنیــن چیــزی امــکان دارد. یکــی از چیزهایــی کــه مغــز را 
ــار  ــی زود دچ ــز خیل ــه مغ ــود ک ــث می ش ــا باع ــد ی ــر می کن پیرت
پیــری شــود، تجمــع مــواد ســمی و زبالــه در مغــز اســت. زباله هــا 
محصــوالِت جانبــی ای هســتند کــه درنتیجــه کارکــرِد مغــز ایجــاد 
ــلول های  ــدام از س ــر ک ــم ه ــه گفتی ــد ک ــان باش ــوند. یادت می ش
ــک شــهِر پرجنب وجــوش و شــلوغ اســت.  ــد ی ــزی شــما مانن مغ

ــز در  ــما نی ــز ش ــود، مغ ــوده می ش ــه آل ــهری ک ــل ش ــت مث درس
فراینــِد زندگــی کثیــف می شــود. بقایــاِی واکنش هــای شــیمیایی، 
ســموِم محیطــی، ســلول های پیــر و آســیب دیده و پروتئین هایــی 
کــه دیگــر بــه آن هــا نیــازی نداریــم می تواننــد مغــز را پــر کننــد.
 مغــِز ســه پوندِی شــما می توانــد هــر ســال ۵ پونــد زبالــه تولیــد 
ــا  ــوند ی ــت می ش ــا بازیاف ــی ی ــور طبیع ــا به ط ــن زباله ه ــد. ای کن
ــر  ــه ه ــر ب ــا اگ ــد، ام ــرون می ریزن ــز بی ــوند و از مغ ــته می ش شس
دلیلــی ایــن فرایندهــا دچــار مشــکل شــوند، زباله هــا در مغــز مــا 

ــد. ــا آســیب بزنن ــز م ــه مغ ــد ب ــد و می توانن تجمــع می کنن
در  می تواننــد  کرده انــد  تجمــع  مغــز  در  کــه  زباله هایــی   
ــاد  ــالل ایج ــران اخت ــا دیگ ــاط ب ــرارِی ارتب ــز در برق ــی مغ توانای
ــده  ــک ش ــلول ها کوچ ــه س ــوند ک ــث ش ــت باع ــد و درنهای کنن
و بمیرنــد. انواعــی از زباله هــای مغــزی وجــود دارنــد، امــا دو 
نــوع از اصلی تریــن زباله هــای مغــزی پالک هــای آمیلوئیــد و 

تنیدگی هــای تائــو هســتند.
 پالک ها

 بــرای آنکــه بهتــر درک کنیــد پالک هــا از کجــا می آینــد، 
خانــه ای را تصــور کنیــد کــه روی ســقفش یــک آنتــن نصــب شــده 
کــه برخــی از ایســتگاه های اصلــی تلویزیونــی را دریافــت می کنــد. 
اگــر ایــن آنتــن بشــکند، نه تن هــا نمی توانیــد ایســتگاه های 
تلویزیونــی را دریافــت کنیــد بلکــه آنتــن می توانــد بــه ســقِف خانــه 
هــم آســیب برســاند. چنیــن چیــزی بــرای ســلول های شــما هــم 
ــد رخ دهــد. ســطِح ســلول های شــما گیرنده هایــی شــبیه  می توان
بــه آنتــن دارنــد کــه در نقِش سیســتم ِ گســترده ارتباطــی و امنیتی 

ــد. ــل می کنن عم
ــِف  ــا و عواط ــه در رفتاره ــد ک ــود دارن ــا وج ــی از گیرنده ه  انواع
ــی از  ــال، برخ ــرای مث ــد. ب ــا می کنن ــش ایف ــی نق ــدۀ زندگ پیچی
ــیگنال هایی  ــت س ــاص دریاف ــور خ ــان به ط ــا وظیفه ش گیرنده ه

ــد. ــا نکنن ــد ی ــد کنن ــد رش ــلول ها می گوین ــه س ــه ب ــت ک اس
 گیرنده هــا هم چنیــن بــه مــواد شــیمیایی ای کــه تــالش 
گیرنــده  اگــر  می چســبند.  شــوند  ســلول ها  وارد  می کننــد 
ــرای ورود  ــلول را ب ــل س ــد، قف ــخیص ده ــیمیایی را تش ــاده ش م
ــف از  ــای مختل ــد روی عملکرده ــه می توان ــیمیایی ـ ک ــاده ش م
ــر بگــذارد ـ  ــا یادگیــرِی احساســاتی مثــِل عاشــقی اث خلق وخــو ت
ــزی  ــه روی ســلول های مغ ــی ک ــی از گیرنده های ــد. یک ــاز می کن ب
قــرار دارنــد پروتئین هــای پیش ســازِ آمیلوئیــد یــا APP هســتند. 
ــد از  ــل قیچــی عمــل می کنن ــه مث ــی ک ــات، آنزیم های برخــی اوق
ــد.  ــرد می کنن ــک خ ــاِت کوچ ــه قطع ــند و APP را ب راه می رس
ــوند  ــث می ش ــه باع ــاب ـ هســتند ک ــل الته ــادی ـ مث ــل زی عوام
ــم اســت آن  ــد. آنچــه دانســتنش مه ــا APP را خــرد کنن آنزیم ه
ــاق چســبناک هســتند و  ــاِت APP برحســِب اتف ــه قطع اســت ک
ــا را  ــواِن بتا-آمیلوئیده ــا عن ــی ب ــبند و پالک های ــم می چس ــه  ه ب

ــد. ــکیل می دهن تش
 تنیدگی ها

تشــکیل  مغــزی  ســلول های  بیــِن  پالک هــا  درحالی کــه   
دروِن  در  کــه  هســتند  زباله هایــی  تنیدگی هــا  می شــوند، 
ــد. در داخــِل ســلول های شــما سیســتِم  ســلول ها شــکل می گیرن
ــه  ــه ب ــای کوچــک وجــود دارد ک گســترده ای از رشــته ها و لوله ه
آن هــا اســکلِت ســلولی گفتــه می شــود و کار آن انتقــال پروتئین هــا 
ــکلت  ــت. اس ــاوِت سلول هاس ــای متف ــه بخش ه ــذی ب ــواد مغ و م
ــت.  ــرو اس ــیرهای مت ــکوپِی مس ــخه میکروس ــِل نس ــلولی مث س
ــای  ــو در ج ــام تائ ــه ن ــی ب ــِک پروتئین ــه کم ــلولی ب ــکلت س اس
ــه  ــر شــبیه ب ــرار می گیــرد کــه در ایــن تمثیــل بیش ت خــودش ق
ــا در جــای خودشــان  ــه ریل ه ــای آهــن اســت ک اتصــاالِت ریل ه

نگــه مــی دارد.
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مجله سراسری دو زبانه 

در یــک مــاه اخیــر قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار رشــد چشــمگیری کــرده اســت. ایــن رشــد 
از اوایــل دی مــاه رقــم خــورد. در تمــام ایــن مــدت هــم مســووالن تنظیــم بــازار، وعــده کاهــش 
ــد افزایشــی قیمــت گوشــت قرمــز اعــم  ــد. امــا برخــاف وعده هــای دولــت رون قیمــت را دادن
از گوشــت گوســفندی و گوشــت گاو نــه تنهــا کاهــش نیافــت، بلکــه طــی یــک هفتــه اخیــر، 
جهــش عجیبــی پیــدا کــرده اســت.اعتماد نوشــت: در روز هــای گذشــته گزارش هایــی از افزایــش 
قیمــت گوشــت قرمــز بــه کیلویــی ۵۰۰ هــزار تومــان نیــز بیــرون آمــد کــه البتــه بــه ســرعت 
تکذیــب شــد. هرچنــد شــرکت های عرضه کننــده گوشــت قرمــز کــه اتفاقــا در فضــای مجــازی 

ــاال برده انــد. هــم بــه شــدت فعــال هســتند؛ قیمت هــا را ب
 مــرور وضعیــت قیمــت در بــازار گوشــت قرمــز نشــان می دهــد، اوایــل بهمــن مــاه قیمــت 
یــک کیلــو گوشــت گوســفندی در قصابی هــای ســطح شــهر تهــران بــه ۴۵۰ هــزار تومــان هــم 
رســیده اســت. همــان مقطــع میانگیــن قیمــت دام زنــده آن در هــر کیلــو ۱۲۶ هــزار تومــان بود. 
در آن بــازه قیمــت گوســاله زنــده هــم در هــر کیلــو ۹۶ هــزار و ۱۰۰ تومــان گــزارش شــد. بــر 
همیــن اســاس نیــز قیمــت یــک کیلــو گوشــت گــرم گوســاله در آن مقطــع نزدیــک بــه ۳۰۰ 
هــزار تومــان بــود. در همــان روز هــا بــود کــه مقامــات وزارت جهــاد کشــاورزی خبــر از عرضــه 
گوشــت منجمــد تنظیــم بــازاری را دادند.طبــق اظهــارات برخــی از آن هــا قیمــت گوشــت قرمــز 
بــه ۱۵۰ هــزار تومــان بایــد می رســید. طبــق گفتــه برخــی دیگــر بایــد قیمــت بــه ۱۸۰ هــزار 
ــدگان  ــت. عرضه کنن ــش نیاف ــا کاه ــت و قیمت ه ــود را رف ــازار راه خ ــا ب ــید. ام ــان می رس توم
ایــن کاالی اساســی می گوینــد گوشــت قرمــز تنظیــم بــازاری صرفــا در یــک مقطــع کوتــاه در 

فروشــگاه های زنجیــره ای عرضــه شــد.
ــه »اعتمــاد« می گویــد: در هفتــه اول اجــرای طــرح فجــر   یکــی از فروشــندگان کــوروش ب
تــا فطــر، گوشــت منجمــد تنظیــم بــازاری آمــد، ولــی در هفتــه دوم یعنــی هفتــه آخــر بهمــن 
ــا  ــد، م ــز می گوی ــاه نی ــازاری نبود.یکــی از فروشــندگان رف ــم ب ــز تنظی ــری از گوشــت قرم خب
گوشــت منجمــد نمی آوریــم، چــون کیفیتــش خــوب نیســت، چربــی زیــاد دارد. گــزارش میدانی 
ــد می کننــد،  ــا شــهروند خری ــکا ی ــرادی کــه از فروشــگاه های ات »اعتمــاد« نشــان می دهــد، اف
می تواننــد تقریبــا هــر روز هفتــه گوشــت منجمــد تنظیــم بــازاری را ببیننــد. البتــه قیمــت ایــن 
گوشــت های تنظیــم بــازاری ۱۵۰ هــزار تومــان نیســت، بلکــه بیــش از ۲۰۰ هــزار تومــان اســت.

 رشد قیمت دام زنده
 طبــق آخریــن داده هــا، میانگیــن قیمــت گوســفند زنــده در روز ۲۶ بهمــن مــاه ۱۴۸ هــزار 
ــده  ــی کــه ســال گذشــته در همیــن مقطــع قیمــت گوشــت گوســفند زن ــود. درحال تومــان ب
به طــور میانگیــن ۶۳ هــزار تومــان گــزارش شــد. یعنــی میانگیــن قیمــت گوســاله هــم نســبت 
ــن  ــر شــده اســت. در ۲۶ بهمــن امســال میانگی ــده در ســال گذشــته گران ت ــه گوســفند زن ب
ــای  ــده را در نمودار ه ــت دام زن ــد قیم ــت. رون ــوده اس ــان ب ــزار توم ــاله ۱۴۵ ه ــت گوس قیم
ــه در هفتــه  ــه خوبــی مشــخص اســت کــه چگون پیوســت می تــوان دیــد. در ایــن نمودار هــا ب
اخیــر، قیمــت دام زنــده جهــش بی ســابقه ای پیــدا کــرده کــه روی قیمــت نهایــی مصرف کننــده 

تاثیــر گذاشــته اســت.
 گوشت قرمز از کجا گران شد؟

 طبــق اعــام کارشناســان اقتصــادی، بــازار خوراکی هــا مثــل ســایر بازار هــا تابــع ســه نــوع 
ــازار گوشــت از ایــن رونــد مســتثنی نیســت. امــا ایــن ســه  تــورم اســت. بــر همیــن اســاس ب
نــوع تــورم چیســت؟ تــورم ناشــی از »فشــار تقاضــا«، تــورم ناشــی از »فشــار هزینــه« و تــورم 
»ســاختاری«. تــورم ســاختاری یعنــی افــراد انتظــار دارنــد کــه نرخ تــورم فعلــی نرخ رشــد فعلی 
قیمــت در آینــده نیــز ادامــه پیــدا کنــد، بــر اســاس همیــن انتظــار هــم قیمــت رشــد می کنــد. 
امــا تــورم ناشــی از هزینــه چیســت؟ تــورم ناشــی از هزینــه بــه رشــد هزینــه تولیدکننــده یعنــی 
دامــدار برمی گــردد، هزینــه خــوراک دام، هزینــه انــرژی و ... باعــث می شــود قیمــت نهایــی دام 
زنــده از جملــه گاو و گوســاله و بــز و بــره رشــد کنــد. رشــد بهــای تولیــد مســتقیم بــر رشــد 
قیمــت در بــازار نهایــی اثــر می گذارد.تــورم ناشــی از فشــار تقاضــا هــم همــان رشــد تقاضاســت 
ــف  ــه دلیــل مناســب های مختل ــر ب ــاه اخی ــک م ــه رشــد قیمــت می شــود. در ی کــه منجــر ب

میــزان تقاضــا در بــازار مصــرف رشــد کــرد. همیــن رشــد هــم منجــر بــه رشــد قیمــت شــد.
 کاهش تولید در دی ماه

 داده هــای مرکــز آمــار ایــران نشــان می دهــد، مقــدار تولیــد گوشــت قرمــز در کشــتارگاه های 
رســمی کشــور در دی۱۴۰۱ نســبت بــه مــاه قبــل در حــدود ۱۸ درصــد افــت داشــته اســت. این 

رقــم نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته افــت ۲۱ درصــدی را نشــان می دهــد. امــا مقــدار 
ــه مــاه مشــابه ســال ۱۴۰۰ بــرای گوســفند و بــره ۱۳  تولیــد گوشــت در دی ۱۴۰۱ نســبت ب

درصــد و بــرای گاو و گوســاله ۲۸ درصــد اســت.
 وضعیت کشتارگاه ها

 مقــدار تولیــد گوشــت قرمــز در کشــتارگاه های کشــور در مــاه دی، بــر مبنــای وزن الشــه های 
کشــتار شــده بیــش از ۴۱ تــن بــوده اســت. از ایــن میــزان وزنــی الشــه ها، مقــدار قابــل مصــرف 
ــه ها  ــن الش ــت. وزن ای ــوده اس ــه ب ــزار الش ــاه دی، ۸۶۲ ه ــده در م ــح ش ــره ذب ــفند و ب گوس
۱۶/۶۷۳ تــن بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افــت داشــته؛ در ایــن مــدت وزن 
الشــه ها افتــی ۱۲ درصــدی کــرده اســت. اســتان تهــران بــا ۱۸۰ هــزار الشــه بیشــترین تعــداد، 

و اســتان اصفهــان بــا ۲/۹۸۲ تــن بیشــترین وزن را در ایــن مــاه بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــل مصــرف گاو و  ــار در مقطــع مــورد بررســی تعــداد الشــه های قاب  طبــق اعــام مرکــز آم
گوســاله ذبــح شــده هــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش قابــل توجهــی کــرده 
ــوده اســت  ــن ب ــه وزن ۲۰/۷۰۲ ت ــاه ۱۴۰۱ ب اســت. تعــداد الشــه های گاو و گوســاله در دی م
کــه ایــن تعــداد در مــاه مشــابه ســال ۱۴۰۰ وزنــی برابــر ۲۸/۷۸۴ تــن داشــته اســت. یعنــی 

افتــی ۲۵ درصــدی داشــته اســت. 
ــا ۱۷  ــران ب ــتان ته ــف، اس ــتان های مختل ــان اس ــد، در می ــان می ده ــود نش ــای موج داده ه
هــزار الشــه بــه وزن ۲،۹۸۵ تــن بیشــترین تعــداد و وزن را در ایــن مــاه بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. آمار هــای مرکــز آمــار بیانگــر ایــن اســت کــه تعــداد الشــه های قابــل مصــرف بــز 
و بزغالــه ذبــح شــده در مــاه دی نیــز افــت کــرده اســت. در دی مــاه امســال ۱۸۴ هــزار الشــه 
ــه  ــی نســبت ب ــه لحــاظ وزن ــه ها ب ــت الش ــزان اف ــح شــده اســت. می ــن ذب ــه وزن ۲،۷۹۵ ت ب
مــاه مشــابه ســال قبــل ۶ درصــد گــزارش شــده اســت. در میــان اســتان های کشــور، اســتان 
اصفهــان بــا ۴۰ هــزار الشــه بــه وزن ۵۶۸ تــن بیشــترین تعــداد و وزن را در ایــن مــاه بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
 بازار فراموش شده

 قیمــت گوشــت قرمــز در فصــول اخیــر جهشــی قابــل توجــه پیــدا کــرده و در پاییــز امســال 
بــا رشــد ۴۷ درصــدی بــه کیلویــی ۲۱۴ هــزار تومــان بــه صــورت متوســط رســید و مشــاهدات 
ــت.  ــوده اس ــش ب ــه افزای ــز رو ب ــتان نی ــیر در زمس ــن مس ــه ای ــد ک ــان می ده ــی نش میدان
ــن کاال ناشــی از  ــرات و رشــد قیمــت در ای ــده تغیی ــه عم ــن اســت ک ــی از ای بررســی ها حاک

ــت.  ــد اس ــای تولی ــش هزینه ه افزای
ــا را  ــز ایرانی ه ــت قرم ــرف گوش ــرانه مص ــال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ س ــزارش س ــر در گ ــو پیش ت فائ
ــود. براســاس اعــام ایــن نهــاد بین المللــی در ســال ۱۳۹۹،  زیــر ۱۲ کیلوگــرم اعــام کــرده ب
ســرانه مصــرف گوشــت قرمــز و ســفید در جهــان ۴۱ کیلوگــرم بــوده کــه براســاس آن در میــان 
۱۹۶ کشــور جهــان، رتبــه ایــران ۹۸ اســت. رتبــه ای کــه بــه بــاور کارشناســان در ســال جــاری 
مجــددا افــت کــرده اســت. برخــی کارشناســان ســرانه مصــرف گوشــت قرمــز بــرای هــر ایرانــی 
را حــدود ۶ کیلوگــرم اعــام می کننــد. امــا یــک منبــع آگاه بــه اکوایــران گفتــه بــود کــه ایــن 

آمــار کمتــر از ۶ کیلوگــرم اســت.
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