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 متعال پروردگار یاری به صبح ۱0راس ساعت  (۱۳۹۸ ماه مهر هجدهم) پنجشنبه یقبل یهایرساناطالع به تیعنا با

 با خوشبختانه. شد برگزار انجمن دیجد رهیمد أتیه اعضاء انتخاب یبرا عادی به طور فوق العاده یعموم مجمع جلسه

 کامل سالمت و نظم با انتخابات و دیرس نصاب حد به تعداد یقانون لحاظ از انجمن محترم اعضاء پررنگ حضور و تیحما

 :رساندیم عرض به را چند ینکات جلسه با ارتباط در. دیگرد برگزار

 قرائت را انجمن و رهیمد أتیه عملکرد گزارش یارزان دکتر یآقا جناب انجمن محترم سیرئ ابتدا جلسه نیا در(  ۱

 .فرمودند
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و تراز مالی  .کردند قرائت را انجمن نیبازرس گزارش ینورمحمد مهندس یآقا جناب انجمن محترم بازرس سپس(  2

 به تصویب رسید. ۱۳۹7

 اعضاء اطالع به را انجمن یمال گزارش یمال امور مسؤول و انجمن سیرئ بینا یجواد دکتر یآقا جناب ادامه در(  ۳

 . رساندند حاضر

 .شد برگزار انتخابات جلسه بعد دوره یبراو بازرسین  رهیمد أتیه اعضاء انتخاب منظور به ادامه در(  4

 جلسه در یفنآور و قاتیتحق علوم، وزارت ندهینما عنوان به شهرکرد دانشگاه محترم استاد یمیابراه عطااله دکتر یآقا(  5

 .نمودند تیریمد احسن نحو به را انجمن انتخابات و حضور

 انتخاب یخداقل دکتر و یارزان دکتر ،یریبص دکتر محترم دیاسات انیآقا بیترک با نیحاضر انیم از یسن سهیرئ أتیه(  6

 .دندیکش را هایرأ ثبت و دهایکاند یاسام اعالم زحمت یمنش عنوان به هم یافتخار دکتر یآقا و

 .شدند دیکاند انجمن بازرس عنوان به نفر ۳ و رهیمد أتیه در شرکت یبرا نفر ۱4 مجموع در (7

 یاصل نیبازرس و رهیمد أتیه البدلیعل اعضاء ره،یمد أتیه اعضاء بیترت به شده اخذ اءآر براساس یریگیرأ انیپا در( ۸

 .شدند انتخاب البدلیعل بازرس و

 :رهیمد أتیه اعضاء

 مشهد یفردوس دانشگاه از فرزام محمد دکتر یآقا  -۱

  مراتع و هاجنگل قاتیتحق مؤسسه از یمعتمدجواد  دکتر یآقا  -2

 تهران دانشگاه از وندیآذرن حسین دکتر یآقا  -۳

 کشور یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان از یزهد مهدیدکتر یآقا  -4

 مراتع و هاجنگل قاتیتحق مؤسسه بازنشسته پورفرح مهدیدکتر یآقا  -5

 مراتع و هاجنگل قاتیتحق مؤسسه از یکمال نادیا دکتر خانم -6

 نور مدرس تیترب دانشگاه از عرفانزاده رضا دکتر یآقا -7

 :رهیمد أتیه البدلیعل اعضاء

 اصفهان یصنعت دانشگاه از یبشرحسین  دکتر یآقا -۱

 یلیاردب محقق دانشگاه از یمعمرمهدی  دکتر یآقا-2

 :نیبازرس
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 یمرکز استان مرتعداران از یخادممحمد  مهندس یآقا -۱

 کشور یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان از ینورمحمدعلیرضا  مهندس یآقا -2

 :البدلیعل بازرس

 تهران دانشگاه یمرتعدار یدکتر یدانشجو یدهچراغ یمیرح معصومه مهندس خانم-１

 کشور یمرتعدار نیمتخصص جامعه و محترم اعضاء یتمام تیحما و حضور از رانیا یمرتعدار یعلم انجمن رهیمد أتیه

 از زیعز نیمتخصص و محترم اعضاء و ولئومس یهادستگاه شیپ از شیب است دواریام و دینمایم تشکر امروز جلسه در

 . باشند داشته را الزم یبانیپشت و تیحما کشور یمرتعدار یخصصت  NGOنیمهمتر عنوان به انجمن
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شبکه هفت سیما در تازه ترین اقدام تصمیم به تولید مسابقه تلفنی با نام رویش گرفته که این مسابقه 

  .شودتلفنی برای اولین بار به صورت سه بعدی تولید می

ترین لحظات یك مسابقه تلویزیونی برای مخاطب، شنیدن یا دیدن صدا یا تصویر مسابقه یکی از جذاب این
شود این جذابیت خودش در تلویزیون است. وقتی مسابقه به طور زنده آن هم به شکل تلفنی پخش می

گان، هزینه اش شود. از سوی دیگر چنین مسابقاتی عالوه بر ایجاد هیجان میان شرکت کنندچند برابر می
هم نسبت به مسابقات میدانی با دکورهای عظیم و عوامل فراوان کمتر است. بنابراین مسابقات تلفنی 

که یك تلفن، مجری و دستگاه رایانه دخیل بوده، اما پربیننده همیشه مخاطب خودش را داشته و با این
ای هومن حاجی عبداللهی، مسابقه نقشه توان به مسابقه در صد ثانیه با اجراست. از این نوع مسابقات می

که چنین مسابقاتی درگیر های اخیر به دلیل اینگنج با اجرای بهمن هاشمی و ... اشاره کرد. در طول سال
اند. حال شبکه هفت سیما در تازه ترین اقدام تصمیم به های متفاوت بهره بردهآفت تکرار نشوند از روش

های خاص خودش را دارد. از سوی دیگر عالقه مندان گرفته که ویژگی تولید مسابقه تلفنی با نام رویش
برای رسیدن به جایزه ویژه باید سه مرحله تلفنی و سه مرحله بازی را پشت سر بگذارند. همچنین این 

شود. به همین دلیل با علیرضا ابراهیمی، تهیه مسابقه تلفنی برای اولین بار به صورت سه بعدی تولید می

 .وگو نشسته ایمسابقه رویش به گفتکننده م
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 رقابت در حوزه ترویج كشاورزی

معموالً مسابقات تلفنی تلویزیونی در حوزه اطالعات عمومی تولید و پخش شده و گاهی مسابقات در  
های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، تاریخی، سیاسی و ... هم تهیه شده، اما عموم سواالت مسابقات حوزه

شود. اما تهیه کننده مسابقه رویش حوزه جدیدی را برای سواالت اطالعات عمومی تهیه میتلفنی در حوزه 
ای در راستای دهد: رویش، مسابقهاین مسابقه دستمایه قرار داده است. ابراهیمی در این باره توضیح می

ری مهارت و آموزش در حوزه ترویج کشاورزی و رشته زیر مجموعه آن است. مسابقه رویش با همکا
شود. این مسابقه قرار است موسسه آموزش و ترویج کشاورزی تولید و پخش آن از اواخر آذر ماه شروع می

 .از شبکه هفت سیما پخش شود 20روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 

  

 اولین مسابقه سه بعدی تلویزیون

های جذاب، د تا بتواند با ایدههای جدید و بکر بروای عالقه مند است به سراغ سوژهمسلماً هر تهیه کننده 
زده و مسابقه مخاطبانش را غافلگیر کند. به همین دلیل تهیه کننده مسابقه رویش هم دست به ابتکار جالبی

تلفنی رویش را با حضور همکارانش در فضای سه بعدی طراحی کرده که به گفته خودش اولین بار است 
ه است. این مسابقه تلفنی با استفاده از فناوری واقعیت مسابقه تلویزیونی در فضای سه بعدی طراحی شد

افزوده مجازی به صورت سه بعدی طراحی و ساخته شده و همچنین در بخشی از فضای دکور کروماکی 

  .استفاده شده است

   

 سوال و بازی

ا این مسابقه از دو بخش سوال و بازی تشکیل شده که سواالت عمومی و تخصصی مرحله به مرحله و ب 
ها هدایت شود. بخش بازی به صورت سه بعدی و توسط شرکت کنندهانتخاب شرکت کنندگان اجرا می

ترین ویژگی برنامه این است که تمامی طراحی و ساخت این مسابقه توسط مهندسان شود. از مهممی
عمومی  گوید: ابتدا سؤاالت در حوزه اطالعاتداخلی صورت گرفته است. تهیه کننده مسابقه رویش می

کنندگان باید اطالعات شان را در حوزه شود، اما به تدریج پیچیده تر خواهد شد و شرکتپرسیده می
دهد: برای این مسابقه کشاورزی افزایش بدهند تا بتوانند پاسخگوی سواالت مسابقه باشند.وی ادامه می

ن برای گرفتن جایزه نهایی، سه مرحله سوال و سه مرحله بازی در نظر گرفته ایم که باید شرکت کنندگا
این شش مرحله را پشت سر بگذارند. همچنین سه مرحله بازی در نظر گرفته شده که شامل تیر و کمان، 

های بازی در فضای سه بعدی طراحی شده و شرکت ایستگاه آزاد و پرتاب بسکتبال است. البته بخش

 .ها را انجام بدهندکنندگان در چنین فضایی باید این بازی
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 !ودیت سنی نیستدمح

گذارند. ابراهیمی در پاسخ به این سوال معموالً سازندگان مسابقات برای شرکت کنندگان شرایط سنی می 
گوید: محدودیت سنی نداریم و بعد از ثبت نام که آیا محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود دارد، می

 .دهیمشرکت کنندگان آنها را در مسابقه شرکت می

کند: در اتاق فکر برنامه پنج نفر هستند که دو نفر در حوزه کشاورزی، وی درباره گروه اتاق فکر عنوان می 
یك نفر در رشته جامعه شناسی و دو نفر در حوزه فضای مجازی آی تی حضور دارند. برای این مسابقه 

روز است آنونس برنامه  که سهسواالت متنوعی طراحی شده است. نکته قابل تامل این است با وجود این
اند که درباره فرهنگ و آداب و شود بالغ بر هزار پیامك به ما ارسال شده و خواستار این بودهپخش می

  .رسوم شهرشان در حوزه کشاورزی و ... سواالتی مطرح شود

   

 تغییرات مسابقه

بان و شرکت کنندگان به که مسابقه برای مخاطبه گفته تهیه کننده مسابقه رویش قرار است برای این 
ها هم شامل حال این تغییرات تکرار نیفتد، طراحی مسابقه هر چند وقت یك بار تغییر کند. همچنین بازی

کنیم گرافیك برنامه را هم متنوع کنیم تا مسابقه رویش برای دهد: ما سعی میشود. وی ادامه میمی
برای نوشتن نرم افزار این مسابقه یك سال و دو افزاید: های بصری داشته باشد.وی میمخاطبان جذابیت

ماه زمان گذاشته ایم. هنوز هم مجری مسابقه مشخص نشده است که ظرف چند روز آینده مشخص 
کنیم این مسابقه تا اواخر آذر روانه آنتن شود و شرکت کنندگان برای حضور در این شود. تالش میمی

 عه کنندمراج ۳00007۸توانند به سامانه مسابقه می
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 بز و گوسفند هم شناسنامه ملی می گیرند

میلیون دام در کشور  ۸0هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. تقریباً  ۳ها اجرای برنامه هویت دار شدن دام
 شودتومان از دامدار هزینه دریافت می 6۳00داریم که برای هویت دار کردن هر دام 

هزار تومان است  25دامداران کشور: قیمت گوشت گوساله زنده در حال حاضر هر کیلو مدیرعامل اتحادیه 
 هزار تومان به دست مردم برسد. 60و در بازار باید با قیمت هر کیلو 

هزار تومان  72هزار تومان است و این قیمت در بازار هر کیلو  ۳5قیمت هر کیلو گوشت گوسفند زنده نیز 
 است.

خرند و زمانی که شرایط افزایش در بازار دارند. آنها دام را زودتر از موعد کشتار می دالالن حضور پررنگی
 کنند.قیمت فراهم بود دام را به بازار عرضه می

هزار تومان است. ما به  52در حال حاضر واردات گوشت با ارز نیمایی برای هر کیلو گوشت گوساله معادل 
وانیم نیاز بازار را بدون واردات تأمین کنیم اما نیاز به ساز و کار دقیق تایم که میمتولیان تأمین اعالم کرده

 داریم.

میلیون دام در کشور  ۸0هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. تقریباً  ۳ها اجرای برنامه هویت دار شدن دام
 شود.تومان از دامدار هزینه دریافت می 6۳00داریم که برای هویت دار کردن هر دام 

 


