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می دهد.  تشکیل  را  توسعه  اصلی  زیربنای  حوزه ای  هر  در  پژوهش 
و  پژوهش  نیازمند  پایدار  توسعه  به  رسیدن  نیز  کشاورزی  حوزه  در 
برنامه ریزی مبتنی بر مطالعات پژوهشی روشمند است. به خصوص در 

حوزه ای مانند کشاورزی که گستره وسیع با شاخه های مختلف دارد.
مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی 
می باشد  جهادکشاوری  وزارت  زیرمجموعه  مهم  نهادهای  جمله  از 
توسعه  حوزه  در  وزارتخانه  این  سیاست های  اتخاذ  در  مهمی  نقش  که 

کشاورزی و برنامه ریزی اقتصادی برای این بخش دارد.
وزیر  معرفی  با  علمی  هیأت  اعضای  بین  از  موسسه  این  ریاست 
وزیر  حکم  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  و  جهادکشاورزی 

جهادکشاورزی منصوب می شود.
وزیر  سوی  از  حکمی  طی  اردیبهشت ماه  شانزدهم 
رئیس  عنوان  به  کیانی راد  علی  دکتر  آقای  جهادکشاورزی 

جدید این مؤسسه انتخاب گردیده است. 
گرایش  کشاورزی،  اقتصاد  دکترای  دارای  کیانی راد  علی 
اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزي از گروه اقتصاد کشاورزي 
هیأت علمی،  عضو   1392 سال  از  و  تهران  دانشگاه  کشاورزي  دانشکده  
استادیار پژوهش، معاون پژوهشی موسسه  پژوهش های  برنامه ریزي، اقتصاد  

کشاورزي و توسعه روستایي، وزارت جهادکشاورزي می باشد.

در سابقه کاری وی فعالیت در مشاغل دیگری نیز به چشم می خورد که 
از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

سیاست هاي  پژوهشی  گروه  پژوهش،  استادیار  علمی،  هیأت  عضو   •
اقتصاد کشاورزي  برنامه ریزي،  موسسه  پژوهش هاي   کشاورزي،  حمایتي 

و توسعه روستایي، وزارت جهادکشاورزي 
• عضو هیأت علمی، استادیار پژوهش و مدیرگروه پژوهشی برنامه ریزي 
کشاورزي، موسسه  پژوهش هاي  برنامه ریزي، اقتصاد  کشاورزي و توسعه 

روستایي، وزارت جهادکشاورزي 
سیاست هاي  پژوهشی  گروه  پژوهش،  استادیار  علمی،  هیأت  عضو   •
حمایتي کشاورزي، موسسه  پژوهش هاي  برنامه ریزي  و اقتصاد کشاورزي 

موسسه  حمایتی  کشاورزي،  گروه  پژوهشی  سیاست های   پژوهشگر،   •
 پژوهش هاي  برنامه ریزي  و اقتصاد کشاورزي

اقتصادی  برنامه ریزی  پژوهش های  مؤسسه  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با 
توانمندی های  و  کاری  سابقه  همچنین  و  روستایی  توسعه  و  کشاورزی 
آقای دکتر علی کیانی، نشریه دام، کشت و صنعت نیز ضمن تبریک این 

انتصاب شایسته، آرزوی موفقیت ایشان در انجام وظایف محوله را دارد. 

انتصاب
تدبیر کیانی؛ پیشران توسعه کشاورزی

محمدهادی گلباف
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سرمقاله

ابوالقاسم گل باف
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زنبورعسل، تولیدات و فرآورده های از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در 
بی ادعای  یاوران  این  سال  میلیون ها  آمده  است.  آن  نام  به  قرآن سوره ای 
بهره وری  افزایش  در  است(  بوده  ایران  آنان  خواستگاه  )که  بشری  جامعه 
)گرده افشانی و...( به کمک مزرعه داران می آیند کاری بس مهم و اثربخش 
که متأسفانه در ایران فراموش یا کم رنگ شده است به نحوی که پیش ترها 
زارعین و باغداران برای دعوت از صاحبان کندوها در فصل گل دهی، فرش 
قرمز پهن می کردند اما اینک حتی محیط زیست هم روی خوش به آن ها 
نشان نمی دهد و به عنوان مالک محیط زیست می گوید از ارتفاع 2700 متر 
به باال ورود زنبورعسل ممنوع است و کندوداران در فصل بهار در حاشیه 
جاده ها و در معرض خطرات گوناگون استقرار می یابند. زیرا منابع طبیعی 
قرق  در  مراتع  می گوید  و  نمی دهد  را  مراتع  در  کندو  حضور  مجوز  هم 

عشایر و دامداران و علف برها است. 
عسل،  تولید  عرصه  در  حضور  بر  عالوه  زنبورعسل  معتقدند  کارشناسان 
با کمک به گرده افشانی و لقاح گل ها می تواند عامل 20 الی 25 درصد 
افزایش تولید و در مواردی مانند دانه های روغنی بیش از 50 درصد در 
 90 تا   80 باغی  زراعی  تولیدات  چنانچه  اینکه  یعنی  باشد  سطح  واحد 
مزارع  در  زنبورها  حضور  از  درست  بهره گیری  شود  محاسبه  تن  میلیون 
هزینه  هیچگونه  بدون  بهره وری  افزایش  تن  میلیون   25 تا   20 باغات  و 
اضافی )100 الی 120 میلیون تن محصوالت زراعی، باغی و گیاهی( به 

ارمغان می آورد. 
ماده ای  است  و...  رویال  ژل   عسل،  تولید  در  زنبورعسل  بعدی  اهمیت 
مغذی، خالص و در حقیقت دارو و اکسیر جوانی و دیگر فرآوری های زنبور 

عسل که درج آن از حوصله این صفحه و توانایی نگارنده خارج است. 
خوشبختانه اخیراً ساماندهی زنبورعسل در وزارتخانه جایگاه بهتری یافته 
بال  دو  هر  که  دلیل  این  به  )شاید  طیور  مجموعه  در  قباًل  چراکه  است 
می رود  امید  و  دارد  مستقلی  مدیریت  اینک  اما  بود  شده  تعریف  دارند( 
این حرکت وزارتخانه باعث ارتقاء جایگاه زنبور عسل باشد ولی چنانچه با 

همین امکانات حداقلی بماند قاعدتاً کاری از پیش نمی برد.

مناقشه

واردات یا عدم واردات ملکه زنبورعسل

توسط  کندو  میلیون   8 از  بیش  حاضر  حال  در  می دهد  نشان  آمار 
بهره برداران در حال فعالیت است و ساالنه حدود 75 هزار تن عسل از آن 
به دست می آید که به نظر می رسد هر کندو ساالنه کمتر از ده کیلو عسل 
)البته به انصاف زنبوردار و نحوه تغذیه آن با شکر در زمستان و...( تولید 
تا  اروپایی 30  برخی کشورهای  در  کندوهای عسل  که  حالی  در  می کند 
افزایش برداشت در  این میزان کاهش و  40 کیلو عسل می دهد و تفاوت 
نوع ملکه، نحوه مدیریت، تأمین بهداشت و دارو، اجباری کردن استاندارد 
و...  تکثیر  و  حیات  استمرار  برای  شکر  اندازه  به  و  به موقع  تأمین  عسل، 
است )ساالنه حدود 80 هزار تن عسل برای تغذیه کندوها مورد نیاز است 
اما کمتر از 18 هزار تن توزیع می شود و زنبوردار جبراً شکر آزاد کیلویی 6 

الی 7 هزار تومان خریداری می کند(.
اگر  شده  نژاد  اصالح  ملکه های  معتقدند  کارشناسان  و  محققین  از  گروهی 
تولید عسل  افزایش  اصلی  عامل  وارد شود  نظارت  تحت  و  اصولی  به صورت 
است )گرچه تنها عامل نیست( اما مشکل در این است که ملکه بیچاره در 
حال حاضر دو گروه مدافع و مخالف دارد، مدافعان واردات ملکه به نکات مفید 
افزایش تولید، تولید کیفی، ایجاد اشتغال بیشتر و هزینه تمام شده کمتر و... 
اشاره می کنند اما مخالفان واردات ملکه هم بی کار ننشسته اند و نظرات تدافعی 
دری  هر  به  و  دارند  و...(  بیماری  ویروس، 5  ده ها  واروآ،  کنه   )ورود  را  خود 

می زنند تا ملکه وارد نشود و البته فعاًل زور این گروه چربیده است.
و  شده  تعریف  یک  کاالیی  گروه  جزو  زنبورعسل  نیز  دولت  در  طرفی  از 
می توان با ارز 4200 تومانی ملکه را تحت نظارت و استاندارد وارد شود با 
این همه، متأسفانه به دلیل ممنوعیت ورود، قاچاق ورود آن رواج یافته که 
کمترین آسیب واردات قاچاق امکان توزیع بیماری هایی است که در کشور 

وجود نداشته است.
به همین جهت و از آنجا که امسال روز جهانی عسل در تهران برگزار شد 
وزیر جهاد کشاورزی  است  قرار گرفت، خوب  توجه تصمیم سازان  مورد  و 
به عنوان فصل الخطاب وارد موضوع شده و در یک جلسه توضیحات سران 

مخالف و موافق را شنیده تصمیم قاطع بگیرد. 
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تحمیل های وزارت نیرو
به کشاورزان

دردنامه اهالی ِگردبیشه
که به راستی که ما نمی دانیم درد خود را به که بگوییم، به همین علت هم عنوانی برای  امید  آوردیم؛  پناه  عمومی  رسانه های  به  ناچار  به  و  ننمودیم  انتخاب  دردنامه  و گشایشی در گره کور کار ما اهالی روستای ِگردبیشه باشد.این  چهارمحال  استان  در  بروجن  شهرستان  گندمان  بخش  در  واقع  گردبیشه  صدها بختیاری است که یکی از قطب های بزرگ پرورش ماهی قزل آال می باشد )و روستاهای روستای  بلکه  ده ها  از  که  است  شده  واقع  زاگرس  کوه های  دامنه  در  روستا  این  از منازل آنها عبور نیز رواج یافت، عده ای از اهالی روستا به منظور استفاده شخصی و کمک خرجی خانواده با طی سالیان جدید که ماهی در سبد غذایی خانوارها قرار گرفت و در پی آن پرورش ماهی می کند و در زمانی نه چندان دور برای راه اندازی سه آسیاب آبی از آن استفاده می شده. که طی سالیان، پس از عبور از روستا و منازل روستایی، مزارع و باغات را آبیاری کرده و سال قبل، چشمه ای اختصاصی)در واقع رودخانه ای( در کمرکش آن روان بوده و هست مشابه(.  آب این در حالی است که اوالً این مسئله نه تنها هیچ مشکلی در دبی آب و پایین آوردن آن برای می باشد، نه تنها از این امر جلوگیری نموده بلکه اهالی را محکوم به جرایم سنگین کرده است. متأسفانه اداره آب منطقه به استناد قانون یا بخش نامه ای شاید مهجور که برای اهالی مجهول می کرده و می کند، مبادرت به پرورش تعداد محدود و معدودی ماهی نمودند.احداث حوضچه های کوچک در مسیر جوی های فرعی موجود که اکثراً  به  ماهی  فضوالت  محدود(  هرچند  میزان  )به  بلکه چون  نمی نماید؛  ایجاد  مزارع  و  از آلودگی محیط زیست و کارگاه های پرورش ثانیاً به دلیل عدم آلودگی سایر مراکز و کارگاه های پرورش ماهی هم جوار، هیچ یک از ادارات محیط اضافه می شود، برای باغات و مزارع بسیار مفید می باشد.باغات  تابعه در ماهی هستند، هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مسئله ندارند. زیست، دامپزشکی و شیالت که متولی جلوگیری  ادارات  نیرو و  نام گذاری شده، وزارت  تولید«  نام »رونق  به  که گفته اند: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.ماهی در حوضچه های کوچک خانگی بتوانند قدمی هر چند کوچک در رونق اقتصاد بردارند؛ چرا دستورالعمل یاد شده تجدیدنظری به عمل آورند. باشد که این روستا و روستاهای مشابه با تولید امیدواریم در سال جدید که 

بدون شک وزارت نیرو یکی از وزارتخانه های بسیار مفید و 
تأثیرگذار کشور است که تالش های این وزارتخانه و پرسنل 
سامان  سرو  باعث  آب  بخش  در  مخصوصاً  آن  زحمت کش 

دادن به این بخش از منابع خدادادی کشور می شود. 
وزارت  اوالً  می دانیم:  ضروری  را  نکته  دو  یکی  ذکر  اما 
به  مربوط  مسائل  و  رودخانه ها  حریم های  بحث  در  نیرو 
اقلیمی،  شرایط  باید  جاری  آب های  از  بهره برداری  حق 
جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه را در نظر بگیرد. 
مثاًل احتساب حریم یک رودخانه در استانی مانند سیستان 
بالاستفاده  عمدتاً  و  زیاد  زمین ها  وسعت  که  بلوچستان  و 
و  بوده  باالتر  بسیار  زمین  ارزش  منطقه ای که  با یک  است 
باشد؛  متفاوت  باید  هستند،  کوچک  کشاورزی  زمین های 
چراکه در اینجا اگر بخواهیم حریم رودخانه را رعایت کنیم 

از زمین ناچیز کشاورز دیگر چیزی باقی نمی ماند.

باید بین یک  یا یک جوی کوچک،  از آب رودخانه  اینکه در اجازه بهره برداری  مورد دیگر 
روستایی دورافتاده که از قدیم االیام در یک منطقه بوده و از این آب استفاده می کرده است، 

با یک نقطه ای مثاًل در تهران تفاوت قائل باشد.
است،  به شهر مطرح  روستا  از  مهاجرت  بحث  به صورت جدی  روستاها که  در  مخصوصا 
اندک  از کسب  در جهت جلوگیری  نه  باشد  روستاییان  نفع  به  امکان  تا حد  قوانین  باید 

معیشت شان.
از  یکی  اهالی  از  که  نامه ای  مطالعه  با  شاید  باشید،  داشته  اینجا  تا  را  مختصر  بحث  این 
روستاهای استان چهارمحال و بختیاری به دفتر مجله »دام، کشت و صنعت« رسیده، بیشتر 

به منظور نگارنده سطور باال پی ببرید:

روستای ِگردبیشه چهارمحال و بختیاریعده ای از اهالی

زهرا روستایی زاده
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مهندس حبیب ا...  بوربور

و اینک نیم نگاهی به جدیدترین ابتکار مهندس بوربور
حضور  با  تهران  استان  خیرین  مجمع  و  کشور  خیرین  مجمع   98/1/18 مورخ  فوق العاده  جلسه 
تهران،  و  کشور  اصناف  اتاق  رئیس  تهران،  خیرین  مجمع  رئیس  کشور،  خیرین  مجمع  رئیس 
رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر، معاون حوزه های علمیه تهران، مدیران برخی از شرکت های 
مدیرعامل  بهداشت،  وزارت  خیرین  امور  مدیرکل  ایثارگران،  خیرین  مجمع  مدیرعامل  تولیدی، 
از  نمایندگان برخی  و  انتظامی  نیروی  امین  مجمع خیرین مسکن ساز، مدیرعامل مجمع خیرین 

موسسات خیریه و تعدادی از خیرین بزرگوار در محل هالل احمر استان تهران تشکیل گردید. 
 مصوبات جلسه

• با توجه به تقسیم بندی استان های کشور جهت حمایت از استان های سیل زده که به موجب آن 
استان تهران یکی از چهار استان متولی امدادرسانی به آسیب دیدگان استان خوزستان شده است، 
لذا کلیه کمک های استان تهران با محوریت هالل احمر و نظارت مجمع خیرین تهران به استان 

خوزستان هدایت خواهد شد. 
• به منظور ایجاد عزم ملی جهت امدادرسانی به هموطنان آسیب دیده از حادثه سیل اخیر، مقرر 
گردید رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین تهران با برقراری ارتباط و برگزاری جلسات اختصاصی 

با مدیران کل و مسئولین استانی نسبت به این امر اقدام نمایند.
صنوف  با  اختصاصی  جلسات  طی  تهران  و  کشور  اصناف  اتاق  رؤسای  گردید  پیشنهاد   •
و  تعهدات  میزان  و  نموده  دریافت  و  مشخص  را  اصناف  تعهدات  و  کمک ها  آمار  مختلف، 

کمک های ایشان را به تفکیک نوع آن ها در جلسات بعدی اعالم نمایند.
• مقرر گردید حوزه های علمیه تهران با مجوز و محوریت هالل احمر در مساجد، مدارس 
و برخی از میادین و اماکن عمومی شهر تهران پایگاه ایجاد کرده و نسبت به جمع آوری 

کمک ها اقدام نماید.
• رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین تهران ضمن تشکیل جلساتی با موسسات و مجامع 
اقدام  و  و هماهنگی  نموده  بسیج  را  این موسسات  توان  و  امکانات  تهران،  استان  خیریه 
با همکاری  به مناطق سیل زده  ایشان  الزم جهت جذب و هدایت کمک های 

هالل احمر را خواهند نمود.
آقای  و  مدیره مجمع خیرین کشور  رئیس هیئت  مذاکره  پیرو   •
دکتر نبی، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین تهران و دبیر کل و 
عضو هیئت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، مقرر 
امدادرسانی  در  انجمن  این  توان  از  بهره گیری  به منظور  گردید 
جهت  را  الزم  هماهنگی  نبی  دکتر  آقای  سیل زدگان،  به 
شاخص  اعضای  و  مدیران  با  اختصاصی  جلسات  برگزاری 

انجمن فوق در دفتر مجمع به عمل آورند. 
جهت  مسکن ساز  خیرین  مجمع  آمادگی  اعالم  به  توجه  با   •
تومان  واحد 10 میلیون  با هزینه هر  واحد مسکونی  ایجاد یک هزار 
از  پس  سیل زدگان  اولیه  نیازهای  تامین  اولویت  به  توجه  با  گردید  مقرر 
ساماندهی اولیه و آماده شدن شرایط نسبت به تامین مسکن، مدرسه، خانه بهداشت و سایر ابنیه 

مورد نیاز از طریق خیرین اقدام گردد.
• تعدادی از خیرین حاضر در جلسه نسبت به تامین اعتبار ساخت تعدادی خانه مسکونی، خانه 

بهداشت، مدرسه، سرویس بهداشتی پیش ساخته و سایر موارد اعالم آمادگی نمودند.
• کارگروه بانوان خیرین مجمع خیرین کشور نیز اقدامات مفیدی از طریق بانوان خیر در دست 

اقدام دارد که بر تالش خود خواهند افزود.
• مجمع خیرین تهران در اسرع وقت نسبت به تشکیل ستاد توزیع کمک های جمع آوری شده در 
محل این مجمع با هدف هماهنگی و اولویت بندی نیازها و توزیع مناسب آن ها و هدایت خیرین 

به مناطق نیازمند کمک اقدام خواهند نمود.
خیرین  کمک  به منظور  را  ویژه ای  حساب  شماره  احمر  هالل  داوطلبان  سازمان  گردید  مقرر   •
اسرع  در  را  سیل زده  مناطق  اولیه  نیاز های  لیست  همچنین  و  سیل زده  مناطق  به  تهران  استان 

وقت اعالم نمایند.
• توزیع کمک های جمع آوری شده کامال مشخص و کنترل شده و با اطالع خیرین مربوطه صورت پذیرد.

امیدواریم دست های پرتوان بوربور هرگز از تاب و توان نایستد و بازهم خدمت کند و ابزار خدمت 
را فراهم آورد. 

امیدواریم به زودی و طی گزارش به رسانه ها، حاصل جلسه 18 فروردین ماه اعالم گردد و شاهد 
پویایی دیگری از مهندس بوربور باشیم. 

بی ادعای  سرباز  بوربور  حبیب ا...  مهندس 
استان  )حداقل  کشاورزان  همه  را  انقالب 
سراسر  پرورش های  و  آموزش  همه  تهران( 
ارشد  مدیران  و  خیران  بانکداران،  همه  کشور، 
انقالب  نخست  دهه  در  بوربور  می شناسند. 
فرهنگ،  جبهه  جهاد،  در  خدمت  از  اسالمی 
بوربور  مهندس  )البته  کشاورزی  وزارت 
پست  برای  را  احمدی نژاد  شرایط  و  پیشنهاد 
بعدها  و  نپذیرفت(  کشاورزی  جهاد  وزارت 
وزارت  ملت،  بانک  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
انقالب  و  نظام  یاور  جا  همه  و...  دادگستری 
همت  به  مدرسه  امروز صدها  و  هست  و  بوده 
وی و تشویق خیرین در سراسر کشور ساخته 
بروز و  این فرد خود ساخته در روزهای  شده، 
خسارت ساز سیل نیز از پای ننشست و باز هم 
با  مقابله  در  توانایی  تا  آورد  گردهم  را  خیرین 

دهسیل را تجربه کند. 
لز
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محمد تقواشعار
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نه اینکه چشم بر سیل بسته باشیم 
بارش های سیل آسا در همه ی نقاط دنیا به عنوان نعمت تلقی شده و با مدیریت و تدبیر، 
قابل مهار کردن ، ذخیره سازی و استفاده در آب رسانی و آبیاری و آبادانی است اما در ایران 
به دلیل ناکارآمدی مدیریت و مدیران فصلی و جناحی و هیأتی در ایامی که خشکسالی 
غیرقابل  سیل  همین  باشد،  نجات بخش  می توانست  نزوالت  این  و  کرده  مستأصل مان 

کنترل و نغمت شده است.
درصد   50 از  )بیش  کرده  تخریب  زیرساخت  و  زیربناها  گرفته ،  جان ها  آمده،  سیل 
 15 باغبانی،  زیرساخت های  درصد   10 زراعت،  زیرساخت های  به  مربوط  سیل  تخریب 
زیربناهای  و  زیرساخت ها  آبزیان و حدود 30 درصد  و  دام و طیور  زیرساخت های  درصد 
و  میلیون  یک  از  )بیش  زراعی  محصوالت  و  کشاورزی  در  فراوان  خسارات  و  کشاورزی( 
هکتار  هزار  )حدود 200  باغی   دیده( ،  آسیب  دیم   و  آبی  زراعی  اراضی  هکتار  هزار   200
دام های  میادین ،  سردخانه ها،  انبارها،  گلخانه(،  هکتار   200 به  )نزدیک  گلخانه ها   باغ(، 
)بیش  عسل  زنبور  آبزیان،  و  شیالت  طیور ،  رأس(،  هزار   30 از  )بیش  سنگین  و  سبک 
فعاالن  و  بهره برداران  دست  روی  کشاورزی  کسب وکارهای  دیگر  و  کلونی(  هزار   50 از 
کلیه  و  خانه هاشان  گذاشته ،  جای  بر  کالن  و  خرد  سطح  در  کشاورزی  سرمایه گذاران  و 
راه های  و  جاده ها  و  ساخته  خارج  انتفاع  حّیز  از  یا  نابود  را  زندگی شان  وسایل  اندک 
و حاال کوهی  برده  بین  از  را  بهداشتی آن ها  و  فرهنگی  آموزشی ،  و مکان های  مواصالتی 
تعهدات  از  دنیایی  البته  و  بیکاری  با  به دوشی همراه  و خانه  ناامنی  و  از »بی درکجایی« 
مالی و کاری و بدهی اقساط و نزول بانک ها و مطالبات بدهی به سلف خرها و بدهی به 
فروشندگان نهاده ها و حتی بدهی به تعاونی ها و مغازه داران و فروشندگان دوره گرد و 

شهریه دانشگاهی فرزندان و اقوام و خویشان برایشان باقی گذاشته است.
از  هکتار  ملیون  یک  از  بیش  افزایش ،  حال  در  دائم  و  نشده  به روز  برآوردهای  طبق 
پانصد  از  بیش  زیربنایی آب و خاک( ،  )امور  زیرساخت های آن ها  با  باغی  زراعی ،  اراضی 
به  نزدیک  بر هزار هکتار استخر( و  )افزون  مزرعه پرورش ماهیان سردابی و گرمابی 
سه هزار جاده ی روستایی )به طول خدا می داند چند ده هزار کیلومتر( و چندین 

هزار پل کوچک و بزرگ، از مال رو تا جاده آسفالته تخریب و رها شده است.
گفته  به  دامی  کشاورزی  محصوالت  بابت  فقط  خسارت ها  این  ریالی  حجم 
و  هزار   14 وزارتخانه  مخاطرات  کاهش  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
به  وارده  خسارات  حجم  می رسد  نظر  به  اما  است.  تومان  میلیارد   200
آن  در  بتواند  کشاورز  باید  که  روستایی  مناطق  و  کشاورزی  زیرساخت های 
برایش فراهم شود و در  امکان کشت و کار  ساکن شود و زندگی کند که 
و  بهداشت  و  آموزش  حداقل  فرزندانش  و  خانواده  اعضای  حال  عین 
جاده سرپناه را داشته باشند، به رقمی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان 
محصوالت  نگرفته،  صورت  دقیق  آمارگیری  اینکه  به  ویژه  برسد. 
خسارت دیده به صورت کامل محاسبه نشده و برخی از کشاورزان 
به دلیل ناامیدی از کمک رسانی واقعی دولت شاید به ارائه آمار 

نپرداخته باشند. 
و  سرمایه  خواب  هزینه  مبلغ ،  این  بر  می شود  اضافه  البته 
تعمیر  و  بازسازی  و  احیاء  بیکاری کشاورزان در مدت زمان 
زیرساخت ها، بناها، تجهیزات و ... اضافه می شود که نمی توان 

برای آن رقمی محاسبه کرد. >>>

ما، سیل و نادانی برخی مسئوالن

بیست و شش استان کشور از اواخر اسفند پارسال تا 
اواسط فروردین امسال درگیر ندانم کاری مدیران و 

مسئوالن هستند که خواب زمستانی شان
موجب غفلت از امور زیرساخت ها و چاره  کار

قبل از فاجعه شده است. 

محمدرضا گلباف
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سلب اعتماد روستاییان
نظر به سلب اعتماد روستاییان نسبت به مدیران ارشد و ایجاد 
مردم  مواردی  در  )به نحوی که  مسئوالن  و  مردم  بین  شکاف 
حاضر نبودند با توصیه مسئوالن خانه های در حال تخریب خود 
را تخلیه کنند( باید راهی برای ترمیم این خرابی معنوی یافت 

شود که ساده ترین آن عبارت است از:
الیق  مردمی  و  کاردان  مدیران  انتصاب  و  شایسته ساالری   •
)حداقل در این مورد( و غیرجناحی از ستاد بحران وزارت کشور 

گرفته تا دیگر مدیران ملی و استانی می باشد.
• تمام مدیرانی که )در هر سمت و جایگاه حکومتی( طی این 
و  تصویر  گرفتن  به  اقدام  سیل زده  مناطق  به  سفر  در  و  مدت 
ژست های دلسوزانه و مدیرمآبانه و آینده نگری برای انتخابات یا 
تفهیم  آنان  به  و  احضار  گرفته اند،  بعدی  پست های  و  سمت ها 

شود حق استفاده از این تصاویر را ندارند و سریعا به همان مناطق اعزام و تا اتمام عملیات 
کاری و آغاز عملیات بازسازی اجازه ترک محل را نداشته باشند.

• حق ماموریت و اعزام و فوق العاده مدیران که طی این مدت به مناطق سیل زده سفر 
کرده اند به احیا و بازسازی اختصاص یابد.

• دولت باید از شعارها و نوید های غیرواقعی )پرداخت پنج میلیون تومان کمک بالعوض 
به هر روستایی آسیب دیده و پرداخت پنج میلیون تومان برای هر هکتار زمین یا باغ یا هر 
ازاء  به  تومان  آبزی پروری گرمابی و دامداری خسارت دیده و هشت میلیون  هکتار مزرعه 
هر تن تولید ماهی تلف شده و تا سه میلیون تومان برای هر رأس دام سنگین تلف شده 
و 500 هزار تومان برای هر رأس دام سبک تلف شده، تا دو میلیون تومان برای هر هکتار 
زراعت دیم کاری خسارت دیده، پرداخت اجاره برای روستاییانی که خانه هایشان را تخلیه 
کرده اند و...( دست بردارد. مگر دولت پولی دارد که بتواند بیش از 5 هزار میلیارد تومان و 
آن هم بالعوض )با مجوز و مصوبه 31 فروردین 98 هیأت دولت( به روستاییان پرداخت 

کند.
• از همه این ها مهم تر دیه روستاییان فوت شده و به  ویژه کشاورزان نان آور خانواده است 
که در هیچ کجای مصاحبه هیچ مسئولی از آن و میزان و نحوه پرداخت آن به بازماندگان 

ذکری به میان نیامده است.
از مادر زاییده نشده که وام 4 درصد بدون گیروگرفت و دریافت  بانکی  ایران هنوز  • در 
وثائق سنگین )که کشاورز خسارت دیده همه هستی اش را باخته( و بورکراسی و امروز برو، 
فردا بیا به کشاورز آسیب دیده بپردازد! البته دولت مصوب کرده وام ارزان 4 درصدی نیز 

به خسارت  دیدگان می پردازد اما سوال اصلی این است که: 
است  نکرده  پرداخت  مردم خوزستان  به  را   95 هنوز خسارت های سیل  که  دولتی  الف: 

چگونه می تواند خسارات چندین هزار میلیارد تومانی سیل 97 و 98 را پرداخت کند. 
با  چرا  و  شده  ذخیره  بانک  کدام  و  بودجه  ردیف  کدام  در  آزاد  پول  تومان  هزار   5 ب: 
گذشت حدود سه ماه از سیل هنوز رقمی پرداخت نشده است. از حدود 20 هزار پرونده 
آن ها  به 50 درصد  آیا حداقل  رسیده  تأیید  به  آن  پرونده  هزار  از 12  بیش  که  خسارت 

خسارت پرداخت شده؟

در ایران هنوز بانکی از مادر زاییده نشده که
وام 4 درصد بدون گیروگرفت

و دریافت وثایق سنگین
)در حالی که کشاورز خسارت دیده

همه هستی اش را باخته(
و بورکراسی و امروز برو، فردا بیا
به کشاورز آسیب دیده بپردازد!

جهاد  و  کارکرد  افتخارات  طرح  هنگام  اینکه  جالب 
اعالم می کنیم  برق  و  و رساندن آب  برای روستاییان 
که  امروز  اما  رساندیم  فیض  به  را  روستا  هزار   6۰
را  استان   26 کشاورزی  و  کشور  وزارت  مسئوالن 
نزدیک  باید  قاعدتا  و  کرده اند  اعالم  سیل  درگیر 
و  اسطبل ها  و  باغات  و  مزارع  و  روستا  هزار   2۰ به 
و  درمانگاه ها  و  مدارس  و  استخر ها  و  مرغداری ها 
مغازه ها و جاده هایش آسیب دیده باشد، ستاد بحران 
برای کل  بحرانی  به  مدیریتش خود  که  وزارت کشور 
به  یا  نمی دهد  ارائه  واقعی  آمار  شده،  تبدیل  کشور 

رقم دو و سه هزار روستا بسنده می کند.
یک  حداقل  یا  بین المللی  نهاد  یا  سازمان  کاش 
کامل  اختیارات  با  خصوصی  بخش  غیروابسته  مرکز 
و  میزان  و  سطح  و  واقعی  آمار  تا  می شد  مأمور 
و  روستاها  زیربنایی  و  روبنایی  خسارت های  ریال 
شهرک های کوچک و بزرگ کشاورزی و مراکز تولید 

محصوالت کشاورزی و عمق فاجعه را روشن کند.



چرا از کشاورزى و سرمایه گذارى و توسعه آن خسته شده اید 
براى ما گزارش، تحلیل و نقد کشاورزى خود و شهرستان را ارسال نمایید

m.damkesht@gmail.com

02188833993 تلفــن: 
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مین های جنگی در اراضی کشاورزی
مرزها  نزدیک  کشاورزی  اراضی  به ویژه  آن ها  کشاورزی  اراضی  و  سابق  مناطق جنگی  در 
بیداد  جنگی  مین های  غربی ،  آذرباییجان  کرمانشاه ،  خوزستان ،  کردستان ،  استان های  در 
فرزندان  و  می رود  بیشتری  فاجعه ی  و  مین ها  جابه جایی  امکان  سیل زدگی  با  و  می کند 
یا قطع  انفجار مین و مرگ  روستاییان و حتی خود کشاورزان در معرض خطرات جدی 
عضو هستند )از سال 68 تا سال 95 بر اساس آمار حدود 3 هزار نفر از هم وطنان مان در 
است  همین جهت ضروری  به  زخمی شده اند(  نفر  هزاران  و  کشته  مین  به  آلوده  اراضی 

نیرو های مین یاب و خنثی کننده به فوریت در آن مناطق مستقر شوند.
چه باید کرد؟

با توجه به طغیان صدها رودخانه و بیش از 500 رانش وسیع و فرو نشست زمین در برخی 
مسیر های  از  برخی  بودن  فیلتر  و  صحیح  اطالع رسانی  عدم  و  جاده ها  تخریب  و  مناطق 
نمی توان عمق  هنوز  و کشاورزان  روستاییان  نیست  و  رفتن هست  آب  زیر  به  و  ارتباطی 
گندم  عمده  تولید کننده  استان   5 اینکه  است  مسلم  آنچه  اما  نمود  مشخص  را  فاجعه 
برنج  عمده  تولید کننده  استان   5 و  کرمانشاه(  کردستان ،  فارس ،  گلستان ،  )خوزستان ، 
)گلستان ، مازندران ، گیالن ، خوزستان و فارس( و چهار استان تولید کننده ماهی پرورشی 
)لرستان ، گلستان ، چهارمحال و بختیاری ، کهکیلویه و بویراحمد( آسیب جدی دیده اند و 

ماه ها بعد ابعاد آن مشخص خواهد شد. 
به همین دلیل پیشنهاد می شود:

• با تصویب هیأت وزیران بالفاصله برای هر یک از 26 استان که کشاورزی آن آسیب دیده 
و  بومی  مدیری  و  استان(  کشاورزی  سازمان  رییس  جز  )به  کشاورزی  معین  وزیر  یک 
با وزیر  تعیین و در تماس مستقیم  جسور و مردمی و کارشناس و کاردان در کشاورزی 
کشاورزی و رئیس جمهور و نمایندهای استان در مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و مدیرعامل بانک کشاورزی باشد و حق داشته باشد مستقیما با رادیو و تلویزیون مصاحبه 

و کاستی ها و نواقص و عدم رسیدگی ها را اعالم نماید.
• صدا و سیما موظف شود طی این مدت از باندبازی و جناح بازی و محکوم کردن این و 

آن ، دست بردارد و به مسائل و مصائب روستاییان و کشاورزان بپردازد.
رسانه های  کشاورزی  بخش های  و  کشاورزی  رسانه های  به ویژه  رسانه ها  است  واجب   •
عمومی دولت را به تالش برای بازتوانی ، بازسازی اجتماعی و فیزیکی و حرکت به سمت 

کاهش دادن آسیب های روحی روستاییان تشویق کنند.
مدرک  نبودن  یا  بودن  جعلی  از  فارغ  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  دکتر   •
تعهدات دولت و تسریع در  انجام  به  از وی،  به دفاع  وادار کردن وزارت علوم  و  تحصیلی 
بیمه  صندوق  به  را  روستاییان  و  بپردازد  داده  را  آن  قول  دولت  که  پول هایی  پرداخت 

کشاورزی یا بانک ها حواله ندهد.
به همت  و  است  استناد  قابل  و  منظم  و دستک  دفتر  دارای  بیمه  که صندوق  آنجا  از   •
مهندس حسن نژاد، قائم مقام مدیرعامل صندوق و طراح سامانه رصد کردن خدمات بیمه، 
به صورت آنالین می تواند از اطالعات صندوق برای تعیین دقیق تر خسارات بهره ببرد و به 

مسئوالن کمک نماید.
صورت  در  کشاورزی  زیربخش های  همه ی  در  خسارت ها  دامنه  گستردگی  به  باتوجه   •

درخواست از مجامع بین المللی ذیربط و به ویژه فائو، جایکا و... می توان امید کمک داشت.
هزینه  مهندسی،  نظام  سازمان  رسمی  کارشناسان  برآورد  براساس  دولت  درنهایت  و   •
)به  توافقی  یا  تضمینی  خرید  قالب  در  را  کشاورزان  رفته  دست  از  کشاورزی  محصوالت 
جز کشاورزانی که بیمه شده بودند( را محاسبه و پیش از موعد پرداخت کند تا کشاورزان 

مصیبت دیده امکان بازسازی و احیای مزارع را داشته باشند. 

دولتی که حاال معلوم شده هنوز 
 1395 سال  سیل  خسارت های 
و کشاورزان  روستاییان  به  را هم 
با  نکرده  پرداخت  خوزستانی 
امیدوار  را  مصیبت زده  روستاییان  و  کشاورزان  جرأتی  چه 
پاس  و سازمان  اداره  آن  به  اداره  این  از  را  آن ها  و  می کند 
دوربین ها  جلو  احتماال  که  روزی  چند  از  )بگذریم  می دهد 

چند نفری مشمول پرداخت قرار می گیرند(.
فاجعه  وسعت  روی  بر  چشم  که  مسئوالنی  و  افراد  به  باید 
گفتند:  و  بستند  ملی  و  مالی  خسارات  و  انسانی  تلفات  و 
سیل باعث آمدن گل والی و مرغوب شدن اراضی کشاورزی 
حتما  شود  توصیه  شده  زمین ها  شدن  آبدار  و  یا  ترسالی 
مصدومین  و  کشته شدگان  خانواده های  از  و  کنند  استغفار 

رسما عذرخواهی نمایند.
یا  نادانی  یا  سهل انگاری  با  که  مدیرانی  می رسد  نظر  به 
به  نسبت  اما  قرارگرفته  مرتبط  سمت های  در  ناتوانی 
و  مسیل ها  مسیر  تغییر  کاربری ها  تغییر  امر  در  هشدارها 
بوده اند  آن  مسبب  یا  نکرده  اقدام  نابه جا  ساخت وسازهای 

باید به سرعت شناسایی و به محکمه سپرده شوند.
منعکس  اجتماعی  فضاهای  در  با جمع آوری مستنداتی که 
سیاسی  دالیل  و  ضعف  نقاط  راحتی  به  می توان  شده 
مقصرین  و  قانون  اجرای  عدم  جناحی  یا  رانت خواری  یا 

قانون گریز پی برد.
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طرحمناسبترینراهکارهای

مقابله با بحران ترسالی و خشکسالی در کشور

با توجه به موارد فوق و با امعان نظر داشتن به این نکته مهم و اساسی که پیشگیری همواره 
و  احتمالی  حوادث  از  پیشگیری  برای  مطالعاتی  پروژه های  ارائه  می باشد  درمان  بر  مقدم 
و  در جریان سیل سراسری  اخیر  اتفاقیه  وقایع  تحلیل  و  تجربه  و  از سیل  ناشی  خسارات 

میزان خسارات مالی و اقتصادی و جانی از اولویت های خاصی برخوردار می باشد. 
پیشنهاد تهیه طرح مناسب ترین راه کارهای مقابله با بحران ترسالی و خشکسالی 

در کشور شامل پروژه های مطالعاتی و مکان یابی به شرح زیر ایفاد می گردد: 
1- پروژه مکان یابی موقعیت مناطق اقالیم سیل خیز در کشور با دریافت داده ها از مناطق 
اقلیمی  تغییرات  روند  به  توجه  با  و  ماهواره  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  و  سیل زده 
اجرای  اولویت  برای  شده  مشخص  آسیب پذیر  نقاط  و  ساله   50 بلندمدت  دوره  یک  در 

طرح های پیشگیرانه.
2- پروژه مطالعه و بررسی علل وقوع سیل در مناطق کشور با توجه به نقاط آسیب دیده و 

آسیب شناسی این پدیده در شرایط بحرانی. 
بحران که  و عوامل پیش بینی نشده در شرایط مدیریت  بررسی علل  و  پروژه مطالعه   -3
بارندگی های  با  همزمان  سدها  سرریز  دریچه های  و  سد  دریچه های  شدن  باز  به  منجر 
موسمی و سیالب و جاری شدن سیل در رودخانه ها به منظور جلوگیری از خطر شکستن 
و  کشاورزان  به  است  بوده  سیل  خطر  از  بیش  که  عمده ای  خسارات  نهایتاً  که  سدها 
دامداران و روستاییان و حاشیه شهرها وارد ساخته و موجب اسکان موقت آنان در دیگر 

نقاط کشور.

حدود دو سوم سطح کشورمان را اقلیم خشک و نیمه خشک 
و  لوت  کویر  در  ساالنه  بارندگی  حداقل  است.  فراگرفته 
نظر  از  می باشد،  میلی متر(   1500( انزلی  بندر  در  حداکثر 
در فصل سرد  بارندگی  مقدار  بیشترین  نیز  زمانی  پراکنش 
برف  به صورت  زاگرس  و  البرز  ارتفاعات  در  که  است  سال 
بارندگی ها مربوط به جبهه های  نازل می شود. به طور عمده 
کشور،  جنوب  در  است.  موسمی  جبهه های  و  سردسیری 
که  است  البرز  شمالی  شیب  در  بارندگی  مقدار  بیشترین 

تحت تأثیر جبهه مدیترانه ای است.
متوسط بارندگی کشور تقریبا 240 میلی متر در سال است 
ایران از جلگه های همتراز از دریا و  از نظر پستی و بلندی 
از  ارتفاع بیش  به  تا نواحی کوهستانی  از آن  حتی پایین تر 

5500 متر تشکیل شده است. 
پارامترهای  و  بارش  فصلی  و  ساالنه  تغییرات  روند  بررسی 
دما در مناطق مختلف آب و هوایی در یک دوره پنجاه ساله 
)گزارش  هواشناسی  سینوتیک  ایستگاه های  از  آن  آمار  که 
را  دما  و  بارش  تغییرات  وضعیت  است،  اخذ شده  پیوست( 

در اقالیم کشور به وضوح نشان می دهد.

4- پروژه مطالعه و بررسی ظرفیت سازی و ذخیره سازی و جمع آوری نزوالت و سیالب در 
اقالیم کشور در شرایط خشکسالی و ترسالی و بحرانی. 

مخازن  به  سیالب ها  و  نزوالت  ریز  سر  هدایت  چگونگی  بررسی  و  مطالعه  پروژه   -5
زیرزمینی به منظور تزریق سفره های آب های زیرزمینی جهت ذخیره سازی.

و  دریا  به  آب ها  روان  و  سیالب  ورود  از  جلوگیری  راه های  بررسی  و  مطالعه  پروژه   -6
دریاچه ها )دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر( در شرایط خشکسالی. 

7- پروژه مطالعه و بررسی و چگونگی هدایت سیالب به مناطق مستعد کشور.
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13- پروژه مطالعه و بررسی میزان خسارت ناشی از سیل و سیالب و آب گرفتگی و باال 
آمدن آب رودخانه ها و طغیان دشت ها و کشتزارها و مزارع و باغات روستاییان به تفکیک 

مناطق در کشور و مقایسه میزان خسارت نسبت به اجرای پروژه های پیشگیرانه.
14- پروژه مطالعه و بررسی اثرات بارش ها و سیالب ها در مناطق و اقالیم کشور به منظور 
عمیق  چاه  حلقه  هزار   500 به  توجه  با  اقلیم  هر  تجمعی  اثرات  و  جبری  جمع  برآورد 
و  نقاط  از  پاره ای  در  اراضی  رانش  و  زیرزمینی  آب های  سطح  کاهش  و  عمیق  نیمه  و 
همچنین اثرات این بارش ها بر روی دشت ها و هورها و دریاچه ها که موجب گرد و غبار 

و آلودگی هوا و بعضاَ تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی را همراه داشته است ارزیابی شود. 
ترسالی  و  خشکسالی  اثرات  کاهش  جهت  ممکن  راه های  بررسی  و  مطالعه  پروژه   -15
زمان های  برای  پروژه های  تعریف  و  فوق  پروژه های  اجرای  به چگونگی  توجه  با  در کشور 
خشکسالی و ترسالی و یا تعریف پروژه مشترک برای شرایط بحرانی خشکسالی و ترسالی 
یک  آب  از  آبی  برق  انرژی  تولید  )هم  رودخانه  یک  روی  بر  سد  چندین  احداث  مثل 
ترسالی ذخیره آب در  و هم در شرایط  را در شرایط خشکسالی شامل می شود  رودخانه 

سدهای پشت سر هم است(. 
امدادی  نهاده های  16- پروژه مطالعه و بررسی توان فنی مهندسی و اجرای دستگاه ها و 
و مدیریت بحران کشور جهت مقابله با حوادث در شرایط فورس ماژور )بحرانی( و تدابیر 
اولویت دار  ایستایی توان فنی مهندسی در جهت خدمات فنی مهندسی  الزم برای سطح 
از قبیل استفاده از پل های پیش ساخته و شناور و خطوط انتقال نیرو و مسیرهای ریلی و 

جاده ای اضطراری در مناطق. 
جهت  در  مردمی  بسیج  و  مردم  نقش  و  جامعه شناسی  و  بررسی  و  مطالعه  پروژه   -17

نهادینه کردن فعالیت های امدادی به صورت غیرمتمرکز در نقاط کشور.
اطالع رسانی  و  امدادی  فعالیت های  تفکیک  یا  تجمیع  و  بررسی  و  مطالعه  پروژه   -18
فعالیت های امدادی در ستادهای بحران و یا بسیج مردمی و یا آتش به اختیار متناسب با 

هر اقلیم.
19- پروژه پیشنهاد جابه جایی مالیات بر ارزش افزوده برای حوادث غیرمترقبه و فورس ماژور 
در بودجه کشور برای تأسیس امکانات و ماشین آالت و تجهیزات و خدمات فنی مهندسی 

به هنگام وقوع حوادث سیل و زلزله و... برای ستاد بحران کشور. 
20- پروژه ساماندهی کمک های نقدی و جنسی هموطنان در داخل و خارج از کشور و 
چگونگی بسیج استفاده از توان فنی مهندسی و مردمی در شرایط بحرانی به منظور حضور 
تأسیسات  و  موتورآالت  و  ماشین آالت  از  استفاده  برای  مردمی  آمادگی  و  بیشتر  چه  هر 
شهرستان  هر  در  بحران  ستادهای  است  )الزم  بحران  رفع  جهت  در  خود  زیربنایی 

پایگاه های مردمی و مساجد تشکیل و دخالت دولت در این امور کم رنگ شود(.
پیش بینی  به عنوان کمک های حوادث  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دولت  پیشنهاد می شود 
تا ستادهای شهرستان ها نیز  نشده در اختیار این ستادها و ستاد بحران کشور قرار دهد 
بولدزر،  تراکتور،  از  اعم  توان خود  با تمام  مجهز شوند )مالحظه شد در سیل اخیر مردم 
بیل مکانیکی، و کیسه شن و احداث خاکریز به صحنه آمده بودند( که از حمیت و غیرت 

هموطنان عزیز باید تقدیر و تشکر نمود. 
اجرای پروژه های طرح مناسب ترین راه کارهای مقابله با بحران ترسالی و خشکسالی تشکر 

از نعمت های الهی است. 

رودخانه های  مسیر  در  متعدد  سدهای  احداث  پروژه   -8
شرایط  در  آب  ذخیره  برای  ظرفیت سازی  به منظور  بزرگ 
جهت  رودخانه  یک  آب  از  استفاده  و  ترسالی  بحران 
با  رودخانه  مسیر  در  آبی  برق  نیروگاه  چندین  راه اندازی 
از  استفاده  با  احداث سدهای متعدد در شرایط خشکسالی 

تجربیات جامعه جهانی. 
چنانچه این قبیل سدها در حوزه آبریزی خوزستان و زاگرس 
بحرانی  شرایط  در  بحران  مدیریت  بود  گردیده  احداث 
مجبور به بازکردن دریچه و سرریزسدها نمی کردند تا دشت 
خوزستان زیرآب فرو رود و خسارات عمده ای به کشاورزان 

و دامداران و روستاییان و حاشیه شهرها وارد سازد.
افرادی که تحت عنوان کارشناس و مدیر مسئول  جا دارد 
در  سد  احداث  درخصوص  کارشناسی  فنی  غیر  نظر  اظهار 
حوزه آبریزی خوزستان کرده اند در شرایط کنونی محاکمه 
شوند. تا جلوی فضای علمی و فنی و اقتصادی و پیشرفت 
آنان  سرسپردگی  بعضا  و  سیاسی  فضاسازی  با  کشور 
مغشوش نگردد و جلو اجرای پروژه های زیربنایی و عمرانی 
که به صرفه و صالح کشور و منطقه است مسدود نگردد و 
از  خوزستان  دشت  گرفتگی  آب  و  سیل  از  ناشی  خسارات 

این گروه افراد مطالبه شود.

با  باالدست  در  سیالب  پخش  و  سیالب  تثبیت  پروژه   -9
مناطق  در  آبخیزداری  و  آبخوان داری  طرح های  اجرای 
کوهستانی و پخش سیالب در دشت ها و جلگه ها به منظور 
و  رودخانه ها  طغیان  و  سیالب  افتادن  راه  از  جلوگیری 
حریم  از  حفاظت  و  الی روبی  با  رودخانه ها  مهندسی  نیز 
)احداث  است  پیشگیرانه  و  مهم  امور  جمله  از  رودخانه ها 
استخرهای ذخیره آب در دشت ها و جلگه ها و حفر گودال 

جهت ذخیره سیالب و روان آب ها(.
آبگیری و مسیل های  بررسی ظرفیت  و  پروژه مطالعه   -10
تاالب ها و هورها  به  هدایت سر ریز رودخانه ها و سیالب ها 
بحرانی  شرایط  در  طبیعی  منابع  حریم  و  دریاچه ها  و 
)خشکسالی و ترسالی( و میزان حقابه هر یک از این منابع 

11- پروژه مکان یابی و موقعیت استقرار منازل مسکونی در 
به  توجه  با  تاالب ها  و  و هورها  حریم رودخانه ها، دریاچه ها 
آب  از  جلوگیری  به منظور  آبگیرها  ایستایی  سطح  و  رقوم 
گرفتگی و غرق شدن ساختمان ها در آب مثل بندر ترکمن 

و گمیشان و آبادان. 
و  ریلی  خطوط  احداث  موقعیت  و  مکان یابی  پروژه   -12
برقی و خطوط جاده ای در مسیر  و  نفتی  میعانات  و  گازی 
رودخانه ها و دریاچه ها و دشت ها با بازمهندسی و مهندسی 
مجدد نسبت به وقایع اتفاقیه که موجب قطع آب و برق و 

گاز و پل های ارتباطی مناطق گردید.
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بود  نگذشته  طبیعت  بهار  و  جدید  سال  از  روزی  چند 
گلستان،  جمله  از  کشور  استان   20 در  ویرانگر  سیلی  که 
ساکنان  سر  به  مصیبت  از  آواری   ... و  لرستان  خوزستان، 
وارد  خدماتی  و  تولیدی  منابع  تأسیسات،  استان ها،  این 
به  تومان  میلیاردها  هزاران  جانی،  تلفات  بر  عالوه  و  کرد 
بخش کشاورزی و صنعت دام و طیور کشور خسارت وارد 
کشاورزی  اراضی  از  هکتار  میلیون  یک  حدود  در  و  آورد 

نابود گردید. 
گذشته از دالیل بروز این سیل که در این چند هفته اخیر 
پرداخته اند  آن  به  و خارجی  از کارشناسان داخلی  بسیاری 
این  و مسبب  یا کسانی مسئول  اینکه چه کسی  از  فارغ  و 
مسائل بودند که جای بحث گسترده دارد. اینک دو چالش 

مهم مطرح است.

چالش اول
چه ضعفی در مدیریت اجرایی و امور زیربنایی وجود داشت که امکان مدیریت و هدایت 
سیالب ها به آب بندها، آبخوان ها، سیل گیرها، سدها و مراکز کنترل و بهره برداری از چنین 
بارش ها و طغیان ها ممکن نشد و اصوالَ با توجه به سوابق سیل خیزی در این استان ها آیا 

تدارکی منطقی دیده شده بود یا خیر؟ 
حال که چنین شده آیا جدای از شعارهای مقطعی و موکول کردن همه چیز به آینده آیا 
مدیریت اجرایی گامی برای جلوگیری از تکرار این سرنوشت در سال های آینده برمی دارد 

یا خیر؟ 
چالش دوم 

قلب  بر  تیری  گذشته  سال  از  که  تحریم ها  فرسای  طاقت  و  سخت  شرایط  این  در 
تعطیلی  یا  نیرو  تعدیل  به  مجبور  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  و  آورد  وارد  تولیدکننده 
نوسانات  غذایی  و صنایع  و طیور  دام  و صنعت  در بخش کشاورزی  به خصوص  و  شده اند 
و  بخش ها  این  از  دولت  عدم حمایت جدی  و  بانکی  مسائل  ارز،  نرخ  تعادل  عدم  قیمت، 
مشکالت صادرات همگی تولیدکننده را در سراشیبی نا امیدی و بحران قرار داد. به راستی 

حاال باید چه کار کرد؟
می بایست  می رسد  نظر  به  شد،  اعالم  انقالب  رهبر  طرف  از  که  تولید  رونق  شعار  با 
مختلف  بخش های  در  تا  کرد  جستجو  را  کشور  شأن  خور  در  و  مناسب  راهکارهایی 
و  اساسی  قدم های  آن  به  بخشیدن  رونق  در جهت  بعد  و  شده،  حمایت جدی  اقتصادی 
نیز  طبیعی  بالیای  که  مظلوم  و  زحمتکش  کشاورزان  از  حمایت  شود.  برداشته  ریشه دار 
سرسازش با آن ها را نیز ندارد، سوبسید دادن به این بخش و تعیین قیمت های تضمینی 
واقعی برای محصوالت استراتژیک کشاورزی، پرداخت وام های بالعوض در جهت تسهیل 
مالی آنان، رفع مشکالت بانکی )برای بدهکاران بانکی( و ارزی و بازاریابی و بازارسازی در 
اقتصاد کشاورزی کشور  رونق  در  متنوع کشاورزی که می تواند  اقالم  یا صادرات  و  داخل 

نقش مهمی را ایفا کند، یکی از این راه هاست.
خسارات  و  اخیر  سیل  به  توجه  با  کشاورزی  محصوالت  بیمه  صندوق  جدی تر  حمایت 
نه  مالی  منابع  اختصاص  با  شده  وارد  سیل زده  استان های  کشاورزان  به  که  انبوهی 

استقراض. 
با حمایت معاونت های وزارت  همچنین در سال جدید 
کشاورزی  احیاء  و  بازسازی  بحث  کشاورزی  جهاد 
لزوم  و  کشاورزی  کردن  مکانیزه  بهبود  شده،  نابود 
کشاورزی  اقتصاد  موضوع  این  در  جانبه  همه  حمایت 
روزآمد  به  توجهی  شایان  کمک  و  بخشید  ارتقاء  را 
کشاورزی  از  گرفتن  فاصله  و  کشاورزی  ادوات  کردن 

پذیرد. انجام  معیشتی 
و چرخه  توان کشاورزی  پر  بازوی  و طیور کشور که همواره بخش خصوصی  دام  صنعت 
و  بیشتر  و هست حمایت های  بوده  پروتئینی  مواد  دیگر  و  به گوشت  دان  و  علوفه  تولید 
قدرت  از  کشور  طیور  صنعت  و  دامپروری  پتانسیل  چراکه  گیرد.  صورت  آن  از  مهمتری 
باالی برخوردار بوده تا جایی که این صنعت و فرآورده های آن می تواند پس از تأمین نیاز 

داخلی به دیگر کشورها صادر و ارزآوری مناسبی را برای کشور داشته باشد. 
جهت  دام  برتر  نژادهای  ورود  از  حمایت  صنعت،  این  تحقیقاتی  بخش های  از  حمایت 
گذشته  سال  در  که  بخش  این  در  گمرکی  مشکالت  رفع  نژادها،  این  بومی سازی 

تولیدکنندگان این صنعت را آزار داد. جزء وظایف الینفک دولت است؛ اگر عملیاتی شود.
آوردن  پایین  و  به موقع  تأمین  با  بازار،  در  آن  فرآورده های  و  مرغ  گوشت،  قیمت  تثبیت 
قیمت نهاده های دام و طیور و کمک به دامداران و مرغداران کشور، همراه با جلوگیری از 
قاچاق و رانت های موجود در این بخش )که نه تنها ضربه به تولیدکننده می زند بلکه از 

طرفی تاوان آن را مصرف کننده می دهد( از دیگر وظایف دولت است. 
در  کشور  در  اجرایی  نهاد  به عنوان  دولت  که  است  اقداماتی  و  حمایت ها  جمله  از  این ها 
جهت رونق تولید می بایست انجام دهد تا در پایان سال جاری با رونق گرفتن تولید، شاهد 

رشد قابل توجه در اقتصاد کشاورزی و صنعت دام و طیور باشیم. 
به نظر می رسد چنانچه این شعار در سال جاری عملیاتی شود به واقع تولیدکننده را هرچه 

امیدوارتر به آینده و کشور را در آستانه موفقیت های روزافزون قرار می دهد. 

رونق سیل

امیرهوشنگ سمنانی
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رمقی شاید

برای رونق تولید

اماها
به نظر می رسد اگر رونق تولید مورد توجه مدیران اجرایی، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور 
برای سال  تا  داشت  مزرعه ای وجود خواهد  و  کارخانه  و  کارگاه  امسال کمتر  پایان  نگیرد  قرار 

آینده آن شعاری طرح شود. 
هزار   3 دالر  با  ماشین آالت  و  تجهیزات  و  اولیه  مواد  واردات  از  تولیدکنندگان  دست  که  حال 

تومانی و 4200 تومانی کوتاه است پس باید راه کارهایی برای رونق تولید عملیاتی شود.
اگرها 

در این صورت مجلس می تواند از امسال و برای 5 سال آینده تصویب کند که حداقل: 
• بخشودگی پرداختی سهم بیمه کارفرما بابت کارگر )20 درصد حق بیمه سهم کارفرما و 3 

درصد بیمه بیکاری( و یا برقراری ماده 103 برای یک دوره 5 ساله. 
برخوردارند،  نفر   5 بابت  کارفرما  سهم  پرداخت  معافیت  از  کوچک  واحدهای  که  همانگونه   •
نیز به تناسب تعداد کارگران نسبت به پذیرش  کارگاه ها، کارخانه ها و دیگر واحدهای تولیدی 

نیروی کار بیش از 5 نفر، از تسهیالت بخشودگی حق بیمه کارفرمایان برخوردار شوند. 
یکی  تولید  حال  در  مجموعه های  تولید  کارهای  بابت  دریافتی  وام های  مورد  در  بانکی  بهره   •

رقمی شود. 
آزمایشی در سال جاری حداکثر 30  به صورت  تولید  واحدهای  برای  و سایر کسورات  مالیات   •

درصد سال گذشته محاسبه شود. 
رونق  به  تولید،  رونق  تحقق  شرایط  نمودن  فراهم  عالوه بر  بود  امیدوار  می توان  این صورت  در 

اقتصادی هم دست یابیم و این مسیر دشواری نخواهد بود. 
کالن  به  شهرها  و  روستاها  بی کاران  و  محرومین  بی رویه  مهاجرت  از  بتوان  شاید  اینکه  مهمتر 
شهرها و پایتخت کاست. مطمئناً با این شیوه عملکرد، در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده 
توسط رهبر معظم انقالب موفق خواهیم شد، در غیر این صورت و نافرجام بودن مسیر رسیدن به 

رونق تولید امری محال و مسلم است.
جالب تر اینکه افراد به ظاهر مسئول در این امر گرچه در کالم و اظهارنظر، خود را دارای مدرک 
Ph.D رشد اقتصاد و رهایی جامعه از بحران و رکود می دانند اما به آینده نمی اندیشند و همواره 
پذیرش  امر  در  شدن  برگزیده  برای  تالش  و  پاسخگویی  از صحنه  فرار  مسیر  نمودن  فراهم  در 
مسئولیت های سنگین تر و در مواردی نان و آب دارتر هستند، گویی مسیر پیشبرد جامعه، برخالف 

پیام شهید دکتر بهشتی است که گفت "ما، شیفتگان خدمتیم" ترسیم شده است.
رونق تولید ما، رونق تولید آن ها 

• در اکثر کشورها رسم بر این است که به جای روابط و توصیه و گروه و جناح و باند برای ارائه 
استان و  نیاز شهر و  بودن،  قابلیت اجرایی  به ماهیت طرح،  و...  تسهیالت، خدمات، روان سازی 

کشور، قیمت تمام شده و نهایتاَ مدیریت بهره وری، منابع و انرژی توجه می کنند. 
• متقاضی با ارائه طرح و به نسبت کیفیت آن می تواند از زمین و تسهیالت حتی رایگان )صفر 

درصد( بهره مند شود. 
• کارآفرین در صورت ایجاد اشتغال و بیمه نمودن کارگران خود تشویق می شود نه تشویق کالسی 
و لوح تقدیر و دیدار با مسئوالن بلکه تشویق جدی و کارساز در راه توسعه کمی و کیفی تولید. 

• تولیدکننده در ازاء کاهش قیمت تمام شده )با حفظ کیفیت( و ایجاد رقابت برای این 
کار»قهرمان ملی« قلمداد می شود. 

• برای تولیدکننده، کشور متخاصم وجود ندارد و آنچه که نیازمند است از هر کشوری 
پشتیبانی  و  گارانتی  و خدمات  بوروکراسی کمتر  ارزان تر، سریع تر،  باکیفیت تر،  که 

بیشتر عرضه کند وارد می نماید. 
• در دنیا وزیر و رئیس دولت افتخار می کند که 
یا  تولیدکننده حاضر شود  کارگاه  و  کارخانه  در 
تبلیغ کار و کاالی تولیدکننده کشورش را داشته 
تبلیغ  برای  که  نروژ  تجارت  وزیر  )همانند  باشد 
پیشبند آشپزها  ماهی سالمون کشورش حاضر شد 
را بپوشد و ماهی سالمون نروژی را پاک کرده و پخته 

و از ایرانیان بازدیدکننده غرفه نروژ پذیرایی نماید(. 
• و... 

حال سوال این است که اگر به اماها به عنوان یک هشدار بنگریم آیا امکان دارد امسال حداقل 
چند مورد از اگرها در اسرع وقت عملی شود تا شعار امسال رهبری به سرنوشت سال گذشته 
دچار نشود و همزمان مقایسه ای بین حمایت در دیگر کشورها در راستای رونق تولید با ایران 

* مشاور روابط کار و تأمین اجتماعیصورت گیرد. 

علی ذاکری*

طرح شعار امسال »رونق تولید« رمقی در
رگ های خشکیده کارخانه داران، کارآفرینان

و سرمایه گزاران دمید؛ زیرا در سال حمایت از تولید 
داخلی، بسیاری از آنان به ورطه کم کاری، تعدیل نیرو، 

تعطیلی، ناتوانی از پرداخت دیون و اقساط معوقه بانکی، 
در معرض تملک یا مصادره شدن توسط بانک ها و ... 

کشیده شدند.
شعار امسال اگر اجرایی شود قاعدتَاً امیدی

و نوری است در دل تاریکی کسب و کار تولید داخلی
و در آن صورت نام گذاری سال به رونق تولید

اصالت دست یابی می بخشد. 
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خالصه و نکات برجسته عملکرد

2. پرداخت تسهیالت 
رشد  ریال  میلیارد  با 91/180  در سال 1397  بانک  پرداختی  تسهیالت  مبلغ کل   .2-1
نسبت به سال 1396، به حدود 480/000 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته 
در سال  بانک  پرداختی  تسهیالت  که رشد  است  ذکر  به  است. الزم  داشته  23/5 درصد 
1396، 16/3 درصد بوده است. به این ترتیب در سال 1397 پشتیبانی بیشتری از تولید 

بخش کشاورزی به عمل آمده است. 
2-2. ترکیب پرداخت های بانک در سال 1397 به نفع پرداخت های سرمایه ای تغییر کرده 
و برای اولین بار 61 درصد از کل تسهیالت پرداختی 480 هزار میلیارد ریالی بانک 
در سال گذشته به پرداخت های سرمایه ای اختصاص داشته است. این نسبت در سال 
این روند نسبت به سال گذشته،  1396، حدود 22 درصد بوده است. دلیل عمده 
پرداخت تسهیالت توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایري از یک سو و محدود 
کردن پرداخت های خارج از بخش توسط شعب شهری از سوي دیگر بوده است. 

3-2. مانده کل تسهیالت پرداختی بانک نیز در سال 1397 از رشد قابل توجهی 
سال  پایان  در  ریال  میلیارد   721/081 از  رشد،  درصد   23 با  و  بود  برخوردار 

1396 به 886/619 میلیارد ریال در پایان سال 1397 رسیده است. 
میلیارد   13/350 مبلغ  به  کشاورزی  مکانیزاسیون  تسهیالت  پرداخت   .2-4
 ،1396 سال  ریال  میلیارد   8/751 به مبلغ  نسبت  رشد  درصد   53 با  ریال 
است.  بوده   1397 سال  در  بانک  خوب  عملکرد  فرازهای  از  دیگر  یکی 
شده  انجام  هماهنگی  براساس  اخیر،  سال های  در  که  است  ذکر  به  الزم 
مورد  تجهیزات  و  ماشین ها  درصد   100 تقریباً  جهادکشاورزی  وزارت  با 
بانک  توسط  سهل،  شرایط  با  و  محدودیت  بدون  کشاورزی،  بخش  نیاز 

کشاورزی تأمین مالی می شود. 
نظیر  اولویت دار  طرح های  اجرای  برای  تسهیالت  پرداخت  زمینه  در   .2-5
توسعه گلخانه ها و پرورش ماهی در دریا نیز با وجود بروز برخی اشکاالت 
میلیارد   1/800 و  ریال  میلیارد   5/330 ترتیب  به  عملکرد،  محدودکننده 
باوجود رشد مثبت عملکرد در سال مورد  پرداخت شد که  ریال تسهیالت 
گزارش نسبت به سال 1396، با اهداف پیش بینی شده فاصله دارد که در 
سال 1398 سعی خواهد شد با پیگیری بیشتر و تقویت همکاری ها و اجرای 
تفاهم نامه های منعقد شده با استانداران محترم، عملکرد این دو طرح مهم نیز 

ارتقا پیدا کند.

راهبردهاي  از  پیروي  با  کشاورزي  بانک   ،1397 سال  در 
زمینه  در  رهبري  معظم  مقام  منویات  و  مقاومتي  اقتصاد 
ایراني« و همچنین در اجراي سیاست ها  »حمایت از کاالي 
و برنامه هاي اجرایي دولت در بخش کشاورزي، حمایت مالي 

خوبي از کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزي به عمل آورد.
حرکت  با  سال  این  در  بانک  شریف  مدیران  و  کارکنان 
هوشمندانه و منسجم در مسیر ارایه خدمات بهتر و تدارک 
کشاورزي،  پایدار  تولید  از  حمایت  و  بیشتر  تسهیالت 
عملکرد بسیار خوبي از خود نشان دادند و موجبات رضایت 
نسبي کشاورزان پرتالش و مسئوالن کشور را فراهم آوردند.

در این گزارش خالصه و نکات برجسته عملکرد بانک در سال 1397 در مقایسه 
با سال 1396 در ابعاد مختلف بشرح زیر ارایه مي شود: 

1. تجهیز منابع مالی
مانده کل سپرده های بانک از 728/901 میلیارد ریال در پایان سال 1396، با 191/580 
میلیارد ریال افزایش به 920/481 میلیارد ریال در پایان سال 1397 رسیده است. )رشد 

ساالنه 26/3 درصد( 
نرخ های سود سپرده مصوب شورای  رعایت  افتاده که ضمن  اتفاق  در حالی  افزایش  این 
پول و اعتبار، سهم سپرده های ارزان قیمت این بانک از 40 درصد در سال 1396 به 46 

درصد در سال 1397 افزایش یافته است. 

بانک کشاورزی رد سال 1397

فریبا نبوی طهرانی فر
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5. بانکداري بین الملل 
براي  ارزي  حواله هاي  و  اسنادي  بروات  ثبت  اسنادي،  اعتبارات  گشایش  عملیات   .5-1
بوده  دالر  میلیون  معادل 4/229  در طول سال 1397  کشور  نیاز  مورد  کاالهاي  واردات 
که این رقم با وجود اعمال دور جدید تحریم هاي ظالمانه بر علیه نظام بانکي کشورمان، 

بیشتر از عملکرد سال 1396 مي باشد.
2-5. عملیات ارزي غیر بازرگاني شامل خرید و فروش ارز، حواله هاي غیرتجاري در سال 
 13/223 به   1396 سال  در  دالر  میلیون   11/368 مبلغ  از  درصدي   16 رشد  با   1397

میلیون دالر رسید.
3-5. سهم بانک کشاورزي از تجارت خارجي با 1/7 درصد رشد از 7/35 درصد در سال 

1396 به 9/06 درصد رسید.
انجام عملیات  در  نقش عمده اي  بانک کشاورزي در سال 1397 کماکان  ترتیب  این  به   

ارزي و کمک به حسن جریان تجارت خارجي کشور ایفا کرده است.
6. واگذاری اموال مازاد و شرکت ها 

به ارزش 5/337 میلیارد ریال  بانک  در طول سال 1397، تعداد 883 فقره امالک مازاد 
واگذار شد که معادل 115 درصد برنامه تعهدی سال 1397 بوده است. 

بزرگ  شرکت   2 گذشته  سال  در  بنگاه داری،  از  خروج  و  شرکت ها  واگذاری  زمینه  در 
قرار  واگذاری  برنامه  در  سیمرغ  شرکت  و  کارون  کشت و صنعت  شرکت  شامل  بانک  این 
داشت که فرآیند پذیرش شرکت سیمرغ در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و نماد 
نیمه دوم  انجام شده در  براساس هماهنگی های  اولیه آن  باز گردید و عرضه  این شرکت 

فروردین انجام خواهد شد.
نوبت  دو  جدید،  کارشناسی  ارزیابی  انجام  ضمن  کارون،  کشت وصنعت  شرکت  مورد  در 
مزایده برگزار شده و نوبت سوم در فصل جاری انجام می شود و امید داریم که در زمینه 
شرکت  عمل  در  شرکت،  دو  این  واگذاری  با  شود.  حاصل  موفقیت  شرکت  این  واگذاری 

عمده ای برای واگذاری باقي نمي ماند.

اشتغال  توسعه  طرح  اجرای  در  فعال  مشارکت   .3
پایدار روستایی و عشایری 

 ،1397 سال  در  بانک  فعالیت های  عمده ترین  از  یکی 
پایدار  اشتغال  توسعه  تسهیالت  موفقیت آمیز  پرداخت 
روستایی و عشایری بود، در قالب این طرح که با اذن مقام 
معظم رهبری و سیاست راهبردی دولت تدبیر و امید برای 
امید آفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری 
 36/000 پرداخت  با   ،1397 سال  پایان  تا  درآمد  اجرا  به 
تعداد  درصدی،   6 ترجیهی  نرخ  با  تسهیالت  ریال  میلیارد 
فرصت  میزان  با  کوچک  کار  و  کسب  و  طرح   31/565

اشتغال 69/188 نفر به اجرا درآمد.
اجرای این طرح یک اتفاق مثبت و بی نظیر در سطح جامعه 
می رود  به شمار  انقالب  از  پس  سال های  تمام  در  روستایی 
و  روستایی  جامعه  در  اقتصادی  تحرک  و  امید  از  موجی  و 

عشایری کشور ایجاد کرده است. 
ادامه  سرعت  به  طرح  این  به  مربوط  اعتبار  مابقی  جذب 
دارد و انتظار می رود که فرصت های اشتغال جدید ایجادی 
از محل اجرای این طرح تنها در بانک کشاورزی به حدود 
مبالغ  احتساب  با  است  بدیهی  برسد.  شغل  هزار   120
پرداختی از سوی سایر بانک های همکار، میزان پرداخت و 

اشتغال این طرح دو برابر رقم مذکور خواهد بود. 
بر  مبنی  برنامه  قانون  تبصره 33  »خ«  بند  اجرای   .4

امهال 3 ساله بدهی کشاورزان خسارت دیده
وقوع خسارت در بخش کشاورزی تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر 
بالیای  عوارض  مدیریت  به منظور  کشاورزی  بانک  است. 
کشاورزان  تولیدی  توان  بازسازی  به  کمک  و  طبیعی 
خسارت دیده ضمن استفاده از ابزار بیمه کشاورزی، در زمینه 
با آنان  وصول بدهی کشاورزان خسارت دیده تا حد امکان 

همراهی و مساعدت می کند. 
در سال 1397 در اجرای بند »خ« تبصره 33 قانون برنامه 
پایانی  ماه های  ابالغ دستورالعمل در  با وجود  توسعه  ششم 
در  خسارت دیده  کشاورز  هزار   297 بر  بالغ  بدهی  سال، 

چارچوب بند مذکور و به مدت 3 سال امهال شد.
برای سایر کشاورزان غیرمشمول نیز بسته حمایتی خاصی 
از سوی این بانک به شعب تابعه ابالغ شد و نهایت همراهی 

و مساعدت در مورد آن ها به عمل می آید.

7. بهینه سازی شبکه و کاهش تعداد شعب 
به طور  بانک  شعب  تعداد  بهینه سازی  و  شبکه  وضعیت  بررسی   1397 سال  طول  در 
این  یا زیان ده  جدی در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه تعداد 64 شعبه کم بازده و 
ترتیب گام مهمی در زمینه کاهش  این  به  و  ادغام شدند  یا در شعب دیگر  بانک منحل 

هزینه های شعبه داری برداشته شد. 
به موازات این کار اقدامات قابل توجهی هم در زمینه کاهش هزینه های تبلیغات و تشریفات و 

سایر هزینه های بانک به عمل آمده است. 
خوشبختانه عملکرد خوب بانک کشاورزی در سال 1397 مورد توجه مسئوالن کشور قرار 
گرفته و در طول سال 4 نفر از وزرای محترم عضو دولت و 23 نفر از استانداران محترم، 

رسماً از عملکرد همکاران ما در بانک کشاورزی تقدیر و تشکر کردند.
به  رهبري  معظم  مقام  سوي  از  که   1398 سال  در  گذشته،  سال  خوب  عملکرد  برپایه 
این شعار  از  الهام  با  بانک  نامگذاري شده است کارکنان و مدیران  تولید«  نام»سال رونق 
تأثیرگذار و به اقتضاي شرایط خطیر کشور و ضرورت حرکت جهادي و منسجم براي غلبه 
بر تهدیدات دشمن و نقش برآب شدن نقشه هاي شوم آنان، با استعانت از خداوند متعال 
با چالش ها و  با مواجهه آگاهانه  به کار خواهند بست و  را  حداکثر تالش و کوشش خود 
مشکالت در مسیر تحقق اهداف نظام به ویژه حمایت همه جانبه از رونق تولید در بخش 

کشاورزي حرکت خواهند کرد. ان شاءا... 
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دکتر محمدرضا درگاهی، مدیری پر انرژی، متخصص و دانش آموخته اگرواکولوژی، یک 
سال است که سکان هدایت سازمان حفظ نباتات را عهده دار شده است. در بهمن ماه سال 
امکانات، تجهیزات و  افتاد، درگاهی تمام  اتفاق  ایران  به  گذشته که هجوم بی امان ملخ ها 
پرسنل سازمان را به خدمت گرفت تا در حد توان ملی، این آفت را زمین گیر کند و اینک 

گزارشی از نحوه ورود ملخ به ایران و اراضی کشاورزی و عملکرد سازمان حفظ نباتات:
هجوم ملخ های صحرایی یا دریایی به کشور ما پدیده تازه ای نیست و در سالیان گذشته 
نیز اتفاق افتاده است. اما میزان حمله ای که از اواخر سال 1397 صورت گرفته و تاکنون 

هم ادامه دارد طی چند دهه گذشته بی سابقه بوده است.

 و ایستادگی سازمان حفظ نباتات

هجوم ملخ

از سمت صحراهای عربستان، مراکش، هند  این گونه ملخ ها را صحرایی می گویند؛ چون 
و پاکستان به سوی کشور ما می آیند و نیز دلیل نام گذاری آنها به ملخ های دریایی هم از 
این جهت است که این ملخ ها در طی مراحل زندگی خود، هنگامی که وارد فاز پروازی 

می شوند از روی دریا عبور کرده و وارد کشور ما می شوند.
به طوری که قدرت پرواز آنها را 4-2 هزار کیلومتر هم عنوان کرده اند و در طی یک روز 
بسته به جهت وزش باد 200 تا 400 کیلومتر پرواز می کنند. این ملخ ها هرچند در نوع 
خود خوراکی مغذی و خوشمزه ای هستند اما قدرت تخریبی و خسارت زایی بسیار باالیی 
دارند و هنگام هجوم دسته ای به یک منطقه، تقریباً تمام گیاهان سبز و برگ درختان و 
حتی در مواقعی پوست درختان را مورد تغذیه قرار می دهند و حجم زیادی از خسارت به 

جای می گذارند.
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مبارزه با ملخ ها در برنامه کاری سازمان حفظ نباتات
نیز  و  دارند  غذایی  امنیت  و  کشاورزی  به  خسارت  و  تهدید  برای  که  پتانسیلی  دلیل  به 
این  بعضی کشورها  از جانب  اخیر  در سال های  معموالً  اینکه  دلیل  به  گفته شد  چنانچه 
این  هجوم  برابر  در  آمادگی  کرده اند،  وارد  و خساراتی  آمده اند  ما  کشور  به سمت  ملخ ها 
آفت یکی از برنامه های وزارت جهادکشاورزی و به طور اخص سازمان حفظ نباتات کشور 
است. به خصوص که وظیفه مبارزه با این آفت خطرناک برعهده دولت است؛ چراکه مبارزه 
با آن به تجهیزات و امکاناتی مانند هواپیمای سمپاش و ماشین آالت خاصی نیاز دارد که 

دستیابی به آن از توانایی مردم عادی خارج است.
هفتم بهمن ماه سال 97 بود که هجوم این میهمانان ناخوانده خطرناک به کشورمان در 
آفت  این  بعد گستردگی  به  تاریخ  آن  از  و  گزارش شد  هرمزگان  استان  »نخیلو«ی  بندر 
بوشهر،  هرمزگان،   قبیل  از  جنوبی  استان    7-8 که حدود  رسید  به حدی  ما  کشور  در 
ابتدای  همان  از  البته  نمود.  درگیر  را  کرمان  و  خوزستان  فارس،  بلوچستان،  و  سیستان 
کارمندان  و  مسئوالن  خصوص  به  و  جهادکشاورزی  کشور،  اجرایی  دستگاه های  نیز  کار 
زحمت کش سازمان حفظ نباتات کشور سنگ تمام گذاشته و با همه توان به مبارزه با این 
به خوبی  تاکنون  داشتد  و مشکالتی که  با همه کمبودها  الحق والنصاف  پرداختند.  آفت 
اندازه 380  به  در وسعتی  این سطور  نگارش  هنگام  تا  و  کرده اند  مدیریت  را  این مسئله 

هزار هکتار، مبارزه با این آفت انجام شده است.
گذشته،  سال   40 در  نباتات،  حفظ  سازمان  رئیس  درگاهی،  محمدرضا  گفته های  طبق 
 2/5 آفت  این  در سال 1340  و  است  بوده  بی سابقه  به کشورمان  ملخ  میزان  این  هجوم 

میلیون هکتار از اراضی کشور ما را مورد حمله قرار داد. 
درگاهی می گوید: در حمله اخیر حدود 200 هزار هکتار از اراضی کشور مورد هجوم قرار 
گرفته و اگر مبارزه مناسب صورت نگیرد به دلیل مقدار هجوم و ریزش به سمت ایران و 
تخم گذاری آنها، ابعاد فاجعه گسترده تر خواهد شد و تا حدود 400 هزار هکتار از اراضی 
سرزمینی ما را تهدید می کند. 36 درصد تولید محصوالت باغی و زراعی کشوردر 6 استان 
درصد   21 از  بیش  و  بیشه زارها  جنگل ها،  درصد   38 نیز  و  می شود  تولید  ملخ  با  درگیر 

مراتع کشور در این 6 استان قرار دارد. 
پتانسیل خسارتی که رئیس سازمان حفظ نباتات برای این آفت اعالم کرده از نظر ریالی 
برای  اولیه الزم  اعتبار  مقدار  از طرفی  است.  تومان  میلیارد  چیزی در حدود 125  هزار 
مبارزه با این آفت 10میلیارد تومان اعالم شده بود که بعداً به دلیل گستردگی این آفت، 
وارد  که  خسارتی  حجم  برابر  در  البته  که  کرد  پیدا  افزایش  مقداری  مبارزه  هزینه های 

می کند ناچیز است. 
اول  ایران  به  ملخ  هجوم  مورد  در  اخطارها  اولین  که  کرده  عنوان  همچنین  درگاهی 
بهمن ماه97 از سازمان فائو و زیرمجموعه وابسته به آن یعنی مرکز کنسولگری ملخ در رم 
به ایران فرستاده شد و بالفاصله سازمان حفظ نباتات این مسئله را جهت اطالع و اقدام 

مناسب به مسئولین  کشورمان اعالم کرد. 
به گفته درگاهی احتمال دارد که دولت عربستان در انجام وظایف ذاتی خود برای مبارزه با ملخ 
کوتاهی کرده باشد که این مسئله توسط کارشناسان فائو در حال بررسی است و در صورت 

اثبات این موضوع کشورمان از طریق مراجع قانونی بین المللی طرح دعوی خواهد کرد.
ستایش از تالش

با اندکی تأمل در مطالب باال و توجه به قدرت خسارت زایی این آفت و همچنین پتانسیلی 
که با توجه به تخم ریزی آن وجود دارد که اگر کنترل نشود در سطح وسیعی از کشورمان 
این حشره خطرناک کامال مشخص خواهد شد.  با  مبارزه  اهمیت  پیدا خواهدکرد،  شیوع 
پس تالش مجموعه وزارت جهادکشاورزی و مخصوصا سازمان حفظ نباتات که با کمترین 
هزینه و امکانات از وقوع یک فاجعه ملی جلوگیری کردند قابل تقدیر و ستایش است. با 

آرزوی توفیق برای این مجموعه پرتالش. 
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محمدحسن عماری الهیاری

مطابق اصل 44 قانون اساسی، ساختار اقتصادی 
نظام بر سه اصل )تعاونی، خصوصی، دولتی( 

تعریف شده است. 
دارای  که  یافته  تشکل  خصوصی  بخش 
اهداف و اساسنامه و وظایف معینی می باشند 
و  پیوسته  زنجیره ای  حلقه های  به صورت  و 
اعضاء  کلیه  فعالیت های  هم افزایی  با  البته 
دارند  منافع مشترک  که  کاری  گروه های  در 

به عنوان یک تشکل تعاونی تعریف می شود. 
ساختار  در  تعاون  بخش  اینکه  توضیح 
مستقل  اصل  یک  به عنوان  کشور  اقتصادی 
ولی  است.  دولتی  و  خصوصی  بخش های  از 
علیرغم  سال  چهل  گذشت  از  بعد  متأسفانه 
بسیار  که  اساسی  قانون   44 اصل  تصریح 
برای  تعریف عملیاتی  تاکنون  جامع می باشد 
رکین  رکن  به عنوان  اقتصاد  از  بخش  این 
جایگاه  در  کشور  تولیدکنندگان  جامعه 
نگرفته و یکی  قانونی معین شده آن صورت 
در  اقتصاد  از  بخش  این  رشد  عدم  دالیل  از 
کشور، مربوط به عدم نگرش جامع به جایگاه 
یا ضعف مدیریت و عدم  قانونی تعریف شده 
از  استقرار شایسته ساالری در گزینش برخی 
بعضاَ...  و  مستمر  نصب های  و  عزل  مدیران، 

آن می باشد.
تعاون  وزیر  و  دولتی  تشکیالت  داشتن  با 
دولتی  روستایی  تعاون  مرکز  سازمان  و 
ودنمی توان تعریف عملیاتی از تعاون ارائه نمود.
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شوربختانه سازمان مرکزی تعاون 
بر  سیطره  با  ایران  روستایی 
اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی هرگونه 
حرکت اصولی در جهت ساماندهی ساختار تولید 
بازاررسانی  و  بازاریابی  و  و حمل ونقل  و جمع آوری 
و فرآوری و تبدیل و نگهداری محصوالت کشاورزی 
را از زیرمجموعه ها سلب نموده و حرکت هایی که در 
دهه هشتاد برای حضور شرکت ها و اتحادیه ها در مراکز 
مرکزی میوه وتره بار شهرستان ها و استان ها صورت گرفته 
این  به  متعلق  میوه  میادین  و  غرف  فروش  با  نیز  را  بود 
اتحادیه ها و شرکت ها که سرمایه آن ها بوده را برای گذران 
امور سازمان های تعاونی روستایی هزینه نموده و خطری که امروز به  صورت مضاعف این بخش از 
اقتصاد را تهدید می نماید، ضربه به فرهنگ تعاون است. فرهنگی که نشأت گرفته از فرهنگ اسالم 

ناب محمدی است اما مورد مداقه قرار نمی گیرد. 
و  صنعت  ویژه  جایگاه  به  تعاون  فرهنگ  روحیه  با  صنعتی  و  پیشرفته  کشورهای  اینکه  علیرغم 
امکان  کشاورزی  جهاد  وزارت  تشکیالت  بر  حاکم  سنتی  مدیریت  لکن  یافته اند،  دست  تکنولوژی 
به  اساسی  قانون   44 اصل  وفق  تعاون  از  واقعی  و  عملیاتی  تعریف  و  ساختار  اصالح  و  تجدیدنظر 
و  تولیدکنندگان  ارتباط  پل  واقع  در  که  شبکه  این  داشتن  پوشش  تحت  و  بودن  ذینفع  لحاظ 
دیگر  بگیرد  شکل  واقعی  به صورت  اگر  که  درحالی  است.  کرده  سلب  را  می باشد  مصرف کنندگان 
شاهدات واردات میلیاردی غذای مردم و به خطر انداختن امنیت غذایی جامعه نخواهیم بود را در 
شرایط کنونی شاهد هستیم که ضرورت تجدیدنظر و اصالح ساختار برای جایگاه واقعی این بخش 

بسیار محسوس است. 
تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی،
اتحادیه ها، شرکت ها و شبکه تعاونی های روستایی ایران

باتوجه به قدمت هفتاد ساله و تشکیالت و اعضاء شبکه تعاونی های روستایی و عشایری در سراسر 
کشور امروز شاهد هستیم که در مجموعه میادین میوه وتره بار و فروشگاه های زنجیره ای در سطح 
اولیه  نهاده های  تأمین  و  تهیه  بوده و نقشی در  فاقد جایگاه  اقتصادی  از ساختار  این بخش  کشور 
و  بازاریابی  و  نگهداری  و  فرآوری  و  تولیدکنندگان  محصول  جمع آوری  تولید(  و  )واردات  تولید 
بازاررسانی و صادرات نداشته و تنها خرید یک محصول نظام یافته )خرید تضمینی گندم( بسنده 
شده بود که آن هم با دخالت وزارت بازرگانی و وزارت صمت و جهاد کشاورزی به صورت مباشرتی 

صورت می پذیرد. 
• هم اکنون در بازاریابی و بازاررسانی و حمل ونقل محصوالت کشاورزی تعاونی ها جایگاهی ندارد و 

احتمال دارد سیاسی بازی و یارگیری و جای آن را بگیرد. 
برای  آنان  منابع  نبایستی  شرکت ها  و  اتحادیه ها  و  سرمایه  تولیدی  تشکل های  به  توجه  با   •
تولید  برای  ضرورتاَ  اتحادیه ها  این  نقدینگی  و  می شد  صرف  واگذاری  تولیدی  واحدهای  خرید 
ازجمله  مواردی  شده  مشاهده  بعضا  می گشت.  ساماندهی  صادرات  و  بازاریابی  صادرات محور، 
حالی  در  خریداری شده  مرکزی  اتحادیه  توسط  دزفول  در  رجایی  و صنعت شهید  شرکت کشت 
تولید  تعاونی های  و  نسق  صاحب  اعضاء  مشارکت  با  است  بوده  اصلح  واگذاری ها  گونه  این  که 
صورت می پذیرفت در قالب سهیم کردن اعضاء در خرید اراضی واگذاری قاعدتاَ بهره وری بیشتری 

امکان پذیر بود. 
برای توضیح بیشتر این موضوع در آینده نیز، خواهیم نوشت.
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عدم نگرش به
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روند توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

با اهمیت و جدایی ناپذیر در  مکانیزاسیون کشاورزی، جزیی 
اساسی در  رویکردی  عنوان  به  و  است  اقتصاد  از  این بخش 
اهداف  می شود.  گرفته  نظر  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
مصرف  مدیریت  تولید،  هزینه های  کاهش  مانند  مهمی 
نهاده های کشاورزی، انجام به موقع و مناسب عملیات زراعی 

و... از مزایای افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی است.
موضوع مکانیزاسیون نیازمند نگرش وسیع تر و حمایت های 
می باشد.  صنعتی  بخش های  و  وزارتخانه ها  از سمت  بیشتر 
مکانیزاسیون  موجود  وضعیت  بررسی  به  نوشتار  این  در 
و   97 سال  دستاوردهای  شامل  ایران،  در  کشاورزی 
از  )اعم  راه کارهای پیشنهادی  مشکالت موجود و همچنین 

برگزاری نمایشگاه های بین المللی( پرداخته شده است.

مکانیزاسیون در سال 1397
کشاورزی  جهاد  وزارت  مکانیزاسیون  توسعه  مرکز  رئیس  عباسی،  کامبیز  دکتر 
تومان  میلیارد   6500 به  نزدیک  کرد:  اعالم  مکانیزاسیون،  پیشرفت  روند  به  اشاره  با 
سرمایه گذاری در این حوزه اتفاق افتاد که صرفاً مبتنی بر تسهیالت بانکی و حمایت بانک 
که  است  ساله  تخصصی 12  و  فنی  برنامه  قالب  در  با جهادکشاورزی  تعامل  و  کشاورزی 

دوره 5 ساله اول آن شاهد پیشرفت چشم گیری در این بخش بودیم. 
حوزه غالت:

عباسی عنوان کرد: در حوزه غالت، 95 درصد مزارع برداشت مکانیزه با کمتر از 4 درصد 
می شود.  انجام  مکانیزه  به صورت  نیز  گندم  کاشت  درصد   75 همچنین  و  دارد  ضایعات 
همچنین بررسی و معاینات فنی بیش از 550 کمباین برداشت غالت انجام گرفته است. در 
حوزه محصوالت ردیفی )ذرت علوفه ای و دانه ای( می توان ادعا کرد که کاماًل مکانیزه هستیم.

رونق حرفه شالیکاری:
پرونده مکانیزاسیون برنج کشور بسته شده است. درحالی که تا قبل از این برنامه، به صورت 
سنتی انجام می گرفت. به دنبال آن ضایعات برنج به کمتر از یک درصد رسیده است. در 

این بین 20 درصد از اراضی هنوز وجود دارند که نیاز به حمایت بیشتر دارند. 
محصوالت باغبانی: 

در  به رشد 137 درصدی  که  داریم  بهتری  مراتب  به  باغی وضعیت  در حوزه محصوالت 
انواع  دستگاه  هزار   7 از  بیش  و  کردیم  پیدا  دست  کشور  مکانیزاسیون  ضریب  شاخص 

تراکتور باغی وارد شده است.>>>

مهندس عطیه گلباف
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کشاورزی حفاظتی:
توسعه  دستاوردها،  مهم ترین  از  یکی  داد:  ادامه  عباسی 
نوع   75 حوزه  این  در  که  است  حفاظتی  کشاورزی 
و  مستقیم  کشت  از  اعم  حفاظتی،  کشاورزی  ماشین 
خاک ورز های حفاظتی که توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون 

استانداردسازی شده وارد عرصه تولید شده است. 
بیش از 19هزار و 970 نوع دستگاه و ماشین های کشاورزی 
میلیون  دو  که  گرفته  قرار  کشاورزان  اختیار  در  حفاظتی 
هکتار از اراضی کشور را تحت پوشش کشاورزی حفاظتی و 

عملیات کم خاک  ورزی و بی خاک ورزی قرار می دهد. 
شخم  کشور  آبی  گندم  درصد   19/5 حدود  آن،  پیرو 

نمی خورد و به صورت کشت مستقیم می باشد. 
عملیات  صورت  به  نیز  دیم  گندم  از  درصد   15 حدود  در 

کم  خاک ورزی و بی خاک ورزی انجام گرفت. 
 20 علوفه ای،  ذرت  درصد   34 آبی،  و  دیم  جو  درصد   14
به صورت  دیم،  و  آبی  حبوبات  10درصد  و  کلزا  درصد 

عملیات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی تولید می شود. 
حوزه فناوری های نوین: 

از  هکتار  هزار   600 اینکه  به  توجه  با  گفت:  عباسی 
است،  تگرگ  و  سرمازدگی  خسارت  تحت  کشور  اراضی 
چامک  و  باغی  اتوپوالر  باد،  مولد  همچون  دستگاه هایی 
و  گرفت  انجام  آنها  بومی سازی  و  وارد  کشور  در  معکوس 
در بعضی استان ها مانند آذربایجان شرقی و غربی در باغ ها 

نصب و اجرا شده اند. 
مساعدت دولت:

اهمیت  به  توجه  با  ارزی  سیاست های  مبحث  در 
ارز  دریافت  مشمول  ماشین ها  از  بخشی  مکانیزاسیون، 
برنج، شیردوشی،  زراعت  در  آنها  بیشتر  که  مباده ای شدند 

تولید غذای دام و طیور و تولید طیور به کار می روند. 
سوخت ماشین های کشاورزی: 

کشاورزی  جهاد  وزارت  مکانیزاسیون  توسعه  مرکز  رئیس 
مصرفی  سوخت  کل  از  درصد   8 کشاورزی  بخش  سوخت 
 4 میزان  این  از  که  می دهد  اختصصاص  خود  به  را  کشور 
درصد آن در حوزه مکانیزاسیون مصرف می شود. با توجه به 
این مسئله در این بخش نیاز به حمایت بیشتر وزارت نفت 
وجود دارد. الزم است تمهیداتی جهت کارت سوخت برای 

کشاورزان اندیشیده شود. 
تهیه الستیک ماشین های کشاورزی با مشکل روبه رو است 
کشاورزی  حوزه  در  الستیک  باالی  قیمت  از  کشاورزان  و 
گله مند هستند. با 2 برابر شدن قیمت الستیک، الزم است 

بخش صنعت توجه بیشتری به این حوزه داشته باشد. 
شاهدخوداتکایی 90 تا 95 درصدی در صنعت ماشین های 
کشاورزی هستیم. در تأمین تراکتور در کشور دیگر مشکلی 
می شوند،  تراکتور  صاحب  سادگی  به  کشاورزان  و  نداریم 
اختیار  در  تراکتور  دستگاه  هزار   97 از  بیش  که  طوری  به 

جامعه کشاورزان قرار گرفت. 
212 هزاردستگاه انواع تراکتور و کمباین در 5 سال گذشته 
بودیم.  برابری   20 رشد  شاهد  که  است  شده  پالک گذاری 
روند  بازدارنده  عامل  فنی  معاینه  که  است  درحالی  این 

پیشرفت در این حوزه است.

همه مشکالت را گردن تحریم ها نیندازیم
تراکتور،  تولیدکنندگان  انجمن  هیأت مدیره  رئیس  نامی،  حمیدرضا  مهندس 
موجود  مشکالت  خصوص  در  کشاورزی  تجهیزات  و  ادوات  ماشین ها،  کمباین، 
یکی   97 سال  کرد:  اعالم  صنعت  و  کشت  دام،  نشریه  با  گفتگو  در  مکانیزاسیون  بخش 
و  کشاورزی  مکانیزاسیون  بخش  برای  بالتبع  و  کشور  اقتصاد  برای  سال ها  از سخت ترین 
آیین نامه های  اولیه،  مواد  ارز،  در  بی ثباتی  و  خیز  و  افت  بود.  بخش  این  تولیدکنندگان 
را تحت  مکانیزاسیون  به شدت  واردات شد،  تناقض در عرصه  متعدد که سبب  و  متوالی 
تأثیر قرار داد. علی رغم اینکه در سال های 95-94 شاهد شرایط باثباتی بودیم و منجر به 
اطمینان سرمایه گذاران و توسعه شد، سال 97 سالی نفس گیر با شرایط اقتصادی نامساعد 

بود. 
نامی گفت: آثار آسیب ها به بخش مکانیزاسیون به مدد اقداماتی که در سال های 94-95 
بهای  در  بی تردید  و  رسید  خواهد  نهایی  مخاطبین  به  قطعاً  اما  نیست  ملموس  داده  رخ 

تمام شده اثرگذار خواهد بود. 
کشورهای  با  نوین  فناوری های  بخش  در  که  دستگاه هایی  تولید  برای  داد:  ادامه  وی 
اروپایی به توافق رسیده بودیم بر اثر تحریم ها در بالتکلیفی قرار داریم. مسائل پیش آمده، 
به  این وضعیت، سال 98  ادامه  در صورت  و  کرد  مأیوس  را  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 

مراتب نگران کننده تر خواهد بود. 
نامی بیان کرد: در مجموع هم چنان شرکت ها با تمام نامالیمت های موجود تا این لحظه 
در عرصه حضور دارند ولی تضمینی برای وجود آنها در آینده نیست و این زنگ خطری 

برای مسئوالن و مدیران است. 
و  خارجی  موجود  مشکالت  تمام  ریشه  بگوییم  که  نیست  عادالنه  کرد:  تصریح  وی 
تحریم های بین المللی است؛ بلکه مسائل داخلی هم اثرگذار بوده است. مواردی مانند نبود 
و  مدیریت صحیح  عدم  از  گرفته  نشأت  متأسفانه  که  سلیقه ای  تصمیمات  و  هماهنگی ها 

هوشمندانه است، باعث از دست رفتن روند تعادلی شده است. 
درایت  و  صعه صدر  با  که  خصوصی  بخش  برای  است  هشداری  اینها  داشت:  اذعان  نامی 
بخش  به  توجه  بدون  دولت  شرایط  این  در  برود.  پیش  قدم  به  قدم  را   98 سال  بیشتر 
خصوصی نمی تواند این پیچ تند را طی کند. البته امیدواریم با سخنان رهبر معظم انقالب، 
رئیس جمهور و مدیران دیگر، در حوزه بخش خصوصی تصمیمات مؤثری اتخاذ کنند. به 

دلیل اینکه بخش خصوصی در حال حاضر تنها چرخه فعال محسوب می شود. 
و  ادوات  ماشین ها،  کمباین،  تراکتور،  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
کشاورزی  ماشین های  حوزه  در  شرکت   80 تا   70 حدود  کرد:  بیان  کشاورزی  تجهیزات 
امیدوار  کار  ادامه  به  شرکت ها  این  که  شود  عمل  طوری  باید  و  کرده اند  سرمایه گذاری 
که  زحماتی  تمام  و  رفت  خواهیم  سنتی  کشاورزی  به سمت  صورت  این  غیر  در  باشند. 

برای افزایش ضریب امنیت غذایی صورت گرفته از بین خواهد رفت.
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حضور 2۰۰ شرکت در نمایشگاه
دکتر علیرضا صدرزاده، مجری سومین نمایشگاه 
بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی، در مصاحبه ای 
با خبرنگار نشریه درخصوص ضرورت و نیاز برگزاری 
این گونه نمایشگاه ها در تهران گفت: با وجود برپایی 
شهرهای  در  کشاورزی  ماشین های  نمایشگاه های 
بازار  یک  نمایشگاه ها  این  اینکه  دلیل  به  مختلف، 
بخش  و  دولتی  بخش  می شوند؛  محسوب  محلی 
سیاست گذاری وزارت جهادکشاورزی ترجیح می دهد 

نمایشگاه به صورت ملی برگزار گردد.
مؤید  مشارکت کنندگان  و  بازدیدکنندگان  از  انجام شده  نظرسنجی های  کرد:  تصریح  وی 

این موضوع است که نمایشگاه امسال موفق بوده است.
صدرزاده گفت: در این دوره از نمایشگاه 200 شرکت حضور داشتند که 60 درصد آن در 

بخش آبیاری و 40 درصد آن در بخش های مکانیزاسیون و نهاده ها بوده  است.
نمایشگاه های  برگزاری  به منظور  داخلی  نمایشگاه های  برگزاری  بر  عالوه  افزود:  وی 
تخصصی در بخش خارجی، ما متولی و مجری سایت رسمی نمایشگاه جمهوری اسالمی 
در بغداد هستیم. تالش بر این است که نمایشگاه فوق، زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی 

بین دو کشور ایران و عراق و همچنین توسعه صادرات باشد. 
سخن آخر 

به گزارش »دام، کشت، صنعت«، ظرف 5 سال اخیر ماهانه 100 تا 150 میلیارد تومان در 
حوزه مکانیزاسیون سرمایه گذاری شده که معادل 10 برابر سرمایه گذاری در دولت قبلی 

بوده است. 
فعالیت 300 شرکت تولیدکننده لوازم و تجهیزات آبیاری و 250 شرکت تجهیزات لوازم 

کشاورزی در ایران نشان دهنده روند خوب توسعه مکانیزاسیون است. 
مکانیزاسیون  بخش  است،  جامعه  یک  پیشرفت  اصلی  قطب  کشاورزی  که  آنجایی  از 
به  نیاز  است.  صنعت  این  در  بلندمدت  اهداف  به  رسیدن  برای  ارکان  مهم ترین  از  یکی 
و  فروشندگان  کاربران،  سازنده،  کارخانه های  شده  انجام  مثبت  اقدامات  درخصوص  ثبات 

تعمیرکاران وجود دارد و باید توجه ویژه ای به این رویکرد مهم داشت. 

روند مکانیزاسیون در حوزه نمایشگاهی
سومین  اجرایی  مدیر  نصیری،  فریبا  مهندس 
مصاحبه ای  طی  کشاورزی  مکانیزاسیون  نمایشگاه 
به منظور  کرد:  بیان  صنعت«  و  کشت  »دام،  خبرنگار  با 
نمایشگاه،  این  در  شرکت ها  حضور  و  برگزاری 
به خصوص  کشاورزی  جهاد  وزارت  با  هماهنگی هایی 
دفتر  و  مکانیزاسیون  توسعه  مرکز  آب وخاک،  معاونت های 
طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهادکشاورزی 
کشاورزی  نمایشگاه  سیاست گذاری  شورای  تشکیل  برای 

تهران انجام شد.
بخش  با  مرتبط  تشکل های  و  انجمن ها  با  تفاهم نامه هایی 
نهاده های  و  کود  آبیاری،  حوزه  )انجمن های  کشاورزی 
کشاورزی و انجمن های بخش مکانیزاسیون و ماشین آالت( 
و  فراخوان  ارسال  همچنین  و  همراهی  و  حمایت  جهت 

دعوت از اعضاء جهت حضور در نمایشگاه صورت گرفت. 
اکثر  گفت:  نمایشگاه  این  تمایز  وجه  مورد  در  نصیری 
نیاز  حجم  با  متناسب  را  تجاری  فضای  مشارکت کنندگان، 
تصریح  وی  کرده اند.  ارزیابی  نمایشگاه  در  حضور  از  خود 
سراسر  از  بازدیدکنندگان  و  شرکت ها  کلیه  دسترسی  کرد: 
کشور و حضور پاویون های خارجی از دیگر وجوه تمایز این 

نمایشگاه بود. 
و شناخت  قبلی  تجربه دوره های  به  توجه  با  نصیری گفت: 
جذب  به منظور  کشاورزی،  نمایشگاه  قوت  و  ضعف  نقاط 
سیستم های  ماشین ها،  بخش  سه  در  شرکت ها  حداکثری 
سم(،  و  کود  کشاورزی)بذر،  نهاده های  و  آبیاری  نوین 
هماهنگی های بیشتری با تشکل ها جهت حضور شرکت های 
در  خارجی  و  داخلی  بازدیدکننده  هیأت های  و  خارجی 

چهارمین دوره نمایشگاه انجام خواهد شد.
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شانزدهمین
نمایشگاه تخصصی

جامع صنایع غذایی
)فرآوری، بسته بندی

محصوالت و خدمات وابسته(
8 تا 14 بهمن 98

031-395010342

infexiran.ir

بیست و ششمین
 نمایشگاه بین المللی

صنایع کشاورزی، موادغذایی
ماشین آالت و صنایع وابسته

28 تا 31 خرداد 98
تهران

02188059457

بیست چهارمین
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت
لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

21 الی 24 خرداد 98
041-36373709
021-66521199

tabrizfair.ir
اولین نمایشگاه

شیالت و آبزیان مشهد
18 تا 21 تیر 1398

مشهد
ipelshow.ir

اولین نمایشگاه
دامپزشکی ایران 
18 تا 21 تیر 1398

مشهد
ipelshow.ir

پنجمین همایش بین المللی
خوراک دام، طیور و آبزیان

11 تا 13 تیرماه 1398
بوستان گفتگو تهران

پانزدهمین نمایشگاه
دام، طیور، خوراک دام

و صنایع وابسته
18 تا 21 تیر 1398

مشهد
ipelshow.ir

نمایشگاه بین المللی اسب
و ملزومات اسب سواری
19 لغایت 22 تیرماه 1398 

تبریز
tabrizfair.ir

دوازدهمین
نمایشگاه بین المللی
صنعت آرد و نان

شهریور 1398 
تهران

پنجمین
کنفرانس ملی مدیریت پرورش

دام، طیور و آبزیان
24 مهر 98

کرمان- دانشگاه شهید باهنر
nsap.uk.ac.ir

هجدهمین
نمایشگاه بین المللی

جامع صنعت کشاورزی
)مکانیزاسیون آبیاری زراعت(

26 تا 29 آذر 98
021-86031300

agrovet.ir
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لیال عنبرستانی

ولی  است  راه  ابتدای  در  اگرچه  کشورمان  مدرن  باغبانی  و  گیاه  و  گل  گلخانه،  صنعت 
از  یکی  شاید  باشد.  داشته  همراه  به  بسیاری  دستاوردهای  است  توانسته  کوتاه مدت  در 
دست اندرکاران،  بازدیدهای  حاصل  از  بهره گیری  در  بتوان  را  آن  دالیل  مهم ترین 
ورود  و  بین المللی  و  خارجی  نمایشگاه های  از  عرصه  این  زحمت کشان  و  متخصصان 
باغبانی  نهاده های  وابسته و همچنین  نوین در صنعت گلخانه سازی و صنایع  فناوری های 

نظیر بذر، پیاز، گیاهچه و سایر نیازهای این صنعت دانست.
کشور،  در  گیاهی  اندام های  تکثیر  و  تولید  برای  قانونی  سازوکار های  امیدواریم  البته 
داشته  همراه  به  را  اصلی  تولیدکنندگان  فنی  و  علمی  پشتیبانی  که  فراهم شود  به نحوی 
باشد و با ورود جدیدترین ارقام و گونه های گیاهی به کشور به خصوص در بخش تولیدات 
گلخانه ای، یکی از کشورهایی باشیم که هم در زمینه تولیدات باکیفیت و متنوع و هم در 
ویژه ای  جایگاه  بین المللی  صادرکننده  کشورهای  میان  در  فنی-مهندسی  خدمات  بخش 

کسب کنیم. >>>

چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

مسیری به نفع همه بهره برداران
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مهندس علی اکبر شهبازی قشمه ئی، مدیرعامل شرکت نمایشگاهی »خزر اوراسیا« 
دلیل  به  صنعت  این  در  من  حضور  گفت:  سبز  ایران  بین المللی  نمایشگاه  مجری  و 
گرایش بسیار زیادم به این بخش و همچنین شناخت کافی از آن به خاطر محیطی که در 

آن بزرگ شدم و با این موضوع ارتباط داشت می باشد.
از برجام  برای ساخت گلخانه بودم. پس  ایران و قزاقستان   18 سال پیش عامل قرارداد 
نیز توانستم با فعاالن صنعت گلخانه هلند ارتباط برقرار کنم و با همکاری معاونت باغبانی 
وزارتخانه که به دلیل شرایط کم آبی و همچنین نگرش وزارت جهاد کشاورزی در جهت 
گیاه،  و  گل  نظیر  ابعاد،  تمامی  و  نبود  گلخانه سازی  صرفاً  که  باغبانی  برنامه های  توسعه 

نهاده و... را دربر می گرفت، موفقیت هایی برای انتقال این دانش به کشور داشته باشم. 
تعامل سازنده

شهبازی ادامه داد: مسیری که طی می شود و تعاملی که بین ما و وزارتخانه و کشور هلند 
برقرار می شود به نفع همگان است؛ به طوری که نیاز مملکت را به لحاظ تکنولوژیکی برطرف 

کرده و همچنین بحث فرهنگ سازی برای حضور در نمایشگاه های معتبر را رقم می زند. 
وی گفت: در برگزاری نمایشگاه، مشارکت کننده و بازدیدکننده از عوامل مهم در موفقیت 
خواهند بود و ما به عنوان مجری، برای برگزاری یک نمایشگاه تخصصی احتیاج به حمایت 
و  بوروکراسی  وجود  با  راستا  همین  در  کنیم.  برآورده  را  نیاز  دو  این  بتوانیم  که  داریم 
مخالفت های عده ای، خوشبختانه از حمایت منطقی معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی 

برخوردار شدیم. 
شهبازی گفت: خوشبختانه اثرگذاری این نمایشگاه چشمگیر بوده و دلیل آن را می توان 
واسطه  بدون  خریداران  و  تولیدکنندگان  به طوری که  دانست.  آن  بودن  تخصصی  در 

توانستند نیازهایشان را برطرف کنند.
وی ادامه داد: در سال گذشته براساس قراردادی که با شریک هلندی مان داشتیم، اعالم 
کردیم تمامی کسانی که در نمایشگاه ایران سبز شرکت کنند، می توانند به صورت رایگان 
کردند  نام  ثبت  آن 40 شرکت  نتیجه  در  باشند.  داشته  هلند حضور   IFTF نمایشگاه  در 
ولی متأسفانه به دلیل اتفاقات ناشی از تفاوت نرخ ارز، تنها 13 شرکت موفق به مشارکت 
ایران در  باغبانی  با همین شرایط پاویون بخش  در نمایشگاه بین المللی IFTF شدند، که 

هلند برپا شد.

سبز  ایران  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  راستا  همین  در 
مرتبط(  نهاده های  و  ماشین آالت  باغبانی،  گلخانه،  )صنعت 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در  ماه  فروردین   24 الی   22
کشاورزان  مشارکت  نحوه  بررسی  برای  شد.  برگزار  تهران 
و  تکنولوژی  انتقال  و چگونگی  پیشرفته  و کشورهای  ایران 
بومی سازی آن با مجری این نمایشگاه به گفت و گو نشستیم:
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دیده شدن در نمایشگاه خارجی
ایران سبز گفت: دیده  بین المللی  نمایشگاه  مدیر چهارمین 
تجاری  حرکت  و  تعامل  پایه  خارجی،  نمایشگاه  در  شدن 
مانند  سازوکارهایی  به  نیاز  راستا  همین  در  بود.  خواهد 
می باشد.  تجارت  توسعه  سازمان  طرف  از  اعتبارات  افزایش 
دیگر  کشورهای  در  داریم  تصمیم  اهداف  این  به  توجه  با 
به خصوص کشورهای آفریقایی، عربی و آسیای میانه پاویون 
ما  برای  تنهایی  به  اجرای آن  امکان  برپا کنیم که  را  ایران 
وجود ندارد و نیاز به پشتوانه دولتی از لحاظ پرداخت یارانه 

به شرکت کننده ها می باشد. 
گاهی  داشت:  اذعان  این بخش  آموزش  در حیطه  شهبازی 
که  افرادی  اگر  دارد.  بستگی  فرد  به  انجام حرکت ها  اوقات 
در وزارتخانه ها دارای مسئولیت هستند به این درک رسیده 
است  پیشرفت ها  و  حرکت ها  این  پایه  آموزش،  که  باشند 
موفقیت به دست می آید. اما متأسفانه این فعالیت ها مستمر 
به عنوان  خودمان  توان  حد  در  توانستیم  فقط  ما  و  نبوده 
در  که  کنیم  ایجاد  زمینه ای  چنین  نمایشگاه  برگزارکننده 

این خصوص دو حرکت انجام گرفت: 
• برگزاری همایش در ارتباط با توسعه گلخانه؛

برای  نمایشگاه  سالن  در  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   •
اولین بار در تاریخ نمایشگاه های مشابه با توجه به شناخت 

ما از نمایشگاه های اروپایی.

وی تأکید کرد: این گونه فعالیت های آموزشی ما شرط الزم است ولی اگر برنامه ریزی و 
حمایت بخش های دولتی و ارگان هایی مانند نظام مهندسی و وزارت جهادکشاورزی را به 

همراه نداشته باشد کافی نخواهد بود. 
شرکت های  حضور  برای  کرد:  بیان  نیز  تحریم ها  از  ناشی  مشکالت  درخصوص  شهبازی 
با  بتوانند  شرکت کنندگان  که  کردیم  پیدا  راه کارهایی  نمایشگاه،  دوره  این  در  خارجی 
ارز،  انتقال  و  نقل  مشکل  به دلیل  متأسفانه  ولی  کنند  مشارکت  خودشان  نمایندگی  نام 

شرکت ها با نام ایرانی در نمایشگاه حضور داشتند. 
این  قانونی  تولید  و  ارزی  مبادالت  برای  راهکاری  کشاورزی  جهاد  وزارت  اگر  افزود:  وی 
به  داد.  انجام  راحت تر  را  اقتصادی  مبادالت  این  می توان  باشد  داشته  ایران  در  شرکت ها 
شرکت های  تا  است  سرمایه ای  کاالهای  و  تکنولوژی  دادن  نشان  ما  هدف  اینکه  دلیل 
تعامل وجود داشته  زمانی که  ارتقاء دهند.  را  رقابت تالش کنند کیفیت  این  مختلف در 

باشد سطح تخصصی این صنعت افزایش پیدا می کند که منجر به پیشرفت خواهد شد.
و  نمایشگاه  در  کشور  این  کشاورزی  وابسته  همچنین  و  هلند  سفیر  حضور  طرفی  از 
زمینه  کشور،  دو  اقتصادی  و  تجاری  ارتباط  بحث  روی  او  امیدوار کننده  صحبت های 
مرتبط  ارگان های  و  وزارتخانه  توسط  فرصت  این  است  الزم  که  کرده  فراهم  مناسبی 
فردی تحت  اهمیت موضوع،  دلیل  به  و  نیز در حرکتی مشابه  ما  و  غنیمت شمرده شود 
پی گیر  تا  بگماریم  کار  به  هلند  کشور  در  ایران  سفارتخانه  در  کشاورزی  وابسته  عنوان 

مسائل اساسی فی مابین باشد.
اول  وهله  در  داشت:  اذعان  آینده  سال های  در  نمایشگاه  توسعه  درخصوص  شهبازی 
نظر  در  بازدیدکننده  و  مشارکت کننده  بین  تعامل  برای  مکانی  به عنوان  باید  را  نمایشگاه 

گرفت و استمرار این امر به بهترین نحو، سبب توسعه خواهد شد.

از  سال  هر  و  شود  شناخته  همسایه  کشورهای  و  منطقه   سطح  در  نمایشگاه  به طوری که 
کشورهای اطراف برای بازدید حضور پیدا کنند و این امر به تنهایی میسر نخواهد شد و 

نیاز به پشتیبانی از طرف وزارتخانه ها، نظام مهندسی، رسانه و... دارد. 
سازمان  و  بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت  سال  هر  کرد  پیشنهاد  همچنین  وی 
سفارتخانه های  برای  را  ایران  نمایشگاه های  آینده  سال  یک  تقویم  تجارت،  توسعه 
اطالع رسانی  کشورها جهت  سایر  در  ایران  سفارتخانه های  و  ایران  در  خارجی  کشورهای 
امر میسر شود  این  اگر  بفرستند.  ارگان های مرتبط دیگر کشورها  و  وزارتخانه ها  به  آن ها 
بخش  این  در  توسعه  شاهد  قطعاً  و  می شویم  معرفی  جهان  در  سیستماتیک  به صورت 

خواهیم بود. 
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  باغبانی،  معاونت  پشتیبانی  گفت:  شهبازی  پایان  در 
باعث  و بخش مطبوعات تخصصی کشاورزی  رسانه ها  در  بعضی دوستان  و  منابع طبیعی 

شد بازدهی مثبت تری داشته باشیم. >>>
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سازمان نظام مهندسی، حامی فعاالن صنعت گلخانه
منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  رمضان نژاد،  شاهرخ  مهندس 
از معاونین و  طبیعی کشور که به دلیل اهمیت نمایشگاه، دو روز متوالی در رأس هیأتی 
مدیران خود از نمایشگاه بازدید به عمل آورد و رو در رو با مسائل و انتظارات گلخانه سازان، 
کرد:  اعالم  گفت وگویی  در  شد،  آشنا  فنی-مهندسی  خدمات  و  نهاده ها  تولیدکننده های 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد 
و  پیشرفته  گلخانه،  صنعت  فنی  دانش  از  بهره گیری  به  اعتقاد  با  کشاورزی  دانش محور  و 
تولید  از  بر صدور مجوز، در مراحل پس  بومی سازی آن و مهارت آموزی، سعی دارد عالوه 
نیز با فعاالن، سرمایه گذاران و کارآفرینان این صنعت همراه با برداشت، بسته بندی، بازاریابی، 
بازارسازی و کشاورزی قراردادی فراسوی مرزهای کشور )پس از تأمین نیاز داخلی(، با فعال 

کردن و حمایت از مجموعه های سرمایه گذار به ارائه خدمات بپردازد.
گلخانه ای  سازه های  )از  گلخانه  در صنعت  فعال  کارخانه  و  مشارکت حدود 100 شرکت 
از  و...(  نیاز  نهاده های مورد  تهویه، سرما و گرما، مکانیزاسیون صنعت گلخانه،  تا خدمات 
ایران و کشورهای صاحب نامی همچون هلند، آلمان، اسپانیا و... در این نمایشگاه فرصت 
با  توانمندی های کشور  و  استفاده شده  رسانه  به عنوان یک  نمایشگاه  از  تا  است  مناسبی 

حضور بخش خصوصی مطرح شود. 
ایران، بازار بزرگ انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری

برای شرکت های بین المللی
و   H.P.P بین المللی  نمایشگاهی  گروه  مدیرعامل  رامسدونک«،  فن  »دیک 
شریک هلندی نمایشگاه ایران سبز که از استقبال گرم سرمایه گذاران و گلخانه داران 
و  کشت  و  »دام  خبرنگار  به  نمایشگاه  افتتاح  از  پس  بود،  خرسند  بسیار  گلخانه سازان  و 
بین المللی  شرکت های  برای  بالقوه  صادرات  بزرگ  بازار  یک  ایران  کشور  گفت:  صنعت« 
برای  ایران  باغبانی  صنعت  اما  هستند.  فعال  گل  پرورش  و  باغبانی  حوزه  در  که  است 

شرکای ایرانی نیز فرصت های ارزشمندی را فراهم می آورد. 
وی افزود: رشد و توسعه این بخش به شدت به تکنیک های جدید و چگونگی اجرای آن ها 
همه  و...  پیازها  نهال ها،  نشاء،  بذر،  واریته های جدید  انواع  آوردن  به دست  دارد.  بستگی 
این  نیازهای مصرفی  افزایش تولید و بهبود کیفیت ضروری است. نه تنها به خاطر  برای 
محصوالت در ایران، بلکه به خاطر پتانسیل بسیار باالیی که در ایران به عنوان یک کشور 

صادرکننده وجود دارد این مسأله بسیار حائز اهمیت است. 
خریداران  و  تولیدکنندگان  تأمین کنندگان،  آوردن  هم  کنار  با  که  است  دلیل  همین  به 
محصوالت نهایی در نمایشگاه ایران سبز به میزان قابل توجهی به برآورده شدن این نیازها 

و در نتیجه افزایش تولید و صادرات کمک خواهد کرد. 

نمایشگاه و توسعه گلخانه ها
مهندس محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهادکشاورزی 
در امور باغبانی هنگام بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت: 
اهتمام در راستای برنامه های توسعه و پیشرفت در چهارچوب 
اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، ما را برآن داشت تا با 
اصالح، بازسازی و توسعه گلخانه ها، امروز شاهد بیش از 15 

هزار هکتار گلخانه در کشور باشیم. 
در  کشور  اخیر  پیشرفت های  به  توجه  با  است،  ذکر  شایان 
زمینه های نانوبیوتکنولوژی و همچنین فناوری های نوین در 
زمینه مکانیزاسیون گلخانه ای به  ویژه استفاده از سامانه های 
امید  خورشیدی،  و  زمینی  درون  انرژی های  و  هوشمند 
است، فعاالن عرصه باغبانی از بستر نمایشگاهی فراهم شده 

بتوانند حداکثر استفاده الزم را بنمایند. 
ما بر این باور هستیم تا با مشارکت فعاالن عرصه باغبانی و 
استفاده از توانمندی های موجود در کشور عالوه بر مرکزیت 
تولید و نقل و انتقال محصوالت باغبانی باکیفیت، صادرات 

ممتاز را نیز در منطقه عهده دار باشیم.
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بخش دوم 

مهندس مهدی رجول دزفولی

اول)شماره 228( متذکر شدیم که توجه  چنانچه در بخش 
ابتدایی کال امر مغفولی است  به آموزش کشاورزی در دوره 
لوبیا  دانه  و  گندم  بذر  یک  زدن  ریشه  مشاهده  امکانات  و 
این  به  پرورش  و  آموزش  نداشتن مسئوالن  اعتقاد  دلیل  به 
همان  از  منحصراً  و  ندارد  وجود  دانش  آموزان  توسط  مقوله، 
مطلبی  درسی،  کتاب های  سطور  آغازین  و  اول  کالس 
دانش  آموزان  آشنایی  پایه  و  اساس  که  کشاورزی  باب  در 
از  و  نمی شود  دیده  باشد،  آن ها  اطراف  جهان  و  طبیعت  به 
همان ابتدا ملغمه ای از تئوری ها و محفوظات در ذهن و مغز 
دانش  آموزان جای داده می شود. اما در بخش دوم قصد داریم 
و چگونگی  دبیرستان  یعنی  آموزش  دوم  دوره  به  که سری 

تدریس و آشنایی دانش موزان به امور کشاورزی بزنیم.

گذری بر آسیب شناسی آموزش در بخش کشاورزی

جای خالی آموزش کشاورزی در آموزش و پرورش

سهم مقطع دبیرستان از آموزش کشاورزی 
و  هست  بوده،  دبستان ها  در  آموزش  نحوه  ادامه  قبل،  دهه ها  از  دبیرستان ها  در  آموزش 
تعداد  و  حجم  دانش  آموزان،  سن  افزایش  دلیل  به  که  تفاوت  این  با  بود،  خواهد  احتماالَ 
در  تغییری  هیچ  روندی  تداوم  در  و  شده  افزون تر  محفوظات  مقدار  و  بیشتر  کتاب ها 
چگونگی آموزش ها به وجود نیامده و اگر طبق محتویات دروس از گیاهان ذکری به میان 
با گچ و در  یا دبیر مربوطه، تصاویری  نقاشی معلم  بودن هنر  می آید، در صورت مطلوب 
و  نظر می رسید  به  بسنده  تخته سیاه کشیده می شد که  روی  رنگی  با گچ  موارد  پاره ای 

هنوز هم این روند ادامه دارد. 
در  یا  و  نشده  آورده  درس  به کالس  واقعی  گیاه  هیچ گاه  گیاه،  یک  اندام های  تعریف  در 
مکان واقعی و محل استقرار آن مورد مشاهده قرار نگرفته است. شاید تعجب آور باشد اما 
گاه افرادی که تحصیالت دانشگاهی نیز دارند سوال می کنند که چرا نمی شود در تهران 

درخت خرما کاشت؟ 
کشاورزی  آموزش  غربت  نشانگر  فقط  و  فقط  نوع  این  از  مواردی  و  پرسشها  گونه  این 
ادامه  در  دانش  آموزان  قطعا  که  چرا  است،  اولیه  تحصیالت  ساله  دوازده  دوره  تمام  در 

تحصیالت، هر یک به راهی دیگر می رود.  >>>
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متوالی،  ده ها سال  پرورش طی  و  آموزش  وزارت  مسئوالن 
البته  تنها وظیفه خود را مهیا کردن یک چهار دیواری که 
در بسیاری از مناطق محروم هم ناتوان از این کار بوده اند، 
یک  نیمکت،  و  میز  تعدادی  با  اتاقی  می دانند.  و  دانسته 
بهتر  باشد  سبز  رنگش  اگر  شد  گفته  بعداَ  که  سیاه  تخته 
صندلی  حتی  گاه  که  آموزگار  یک  و  گچ  تکه  چند  است، 
برای نشستن چند لحظه ای ندارد. چارچوب تعریف شده ای 
بعدها  است.  نشده  مشاهده  آن  در  تغییری  سال  ده ها  که 
باشند.  داشته  آزمایشگاه  باید  دبیرستان ها  که  شد  گفته 
دانش  آموزان  روی  به  آن  در  بار  یک  سالی  حتی  که  اتاقی 
دستشان  اتفاق  برحسب  داشت  امکان  چراکه  نمی شد،  باز 
و  آموزش  وزارت  بودجه  به  و  بخورد  آزمایشگاهی  لوله  به 

پرورش خسارتی وارد آید. 
و  آموزش  وزارت  در  شده  داده  تخصیص  اعتبارات  فقر 
از  را  اندوزی  تجربه  و  گرایی  عمل  امکان  که  پرورش 
از  ناشی  گرفته،  معلمان  همچنین  و  آموز  دانش  میلیون ها 
آن تفکر است که چون آموزش و پرورش )بنگاهی( تولیدی 
نیست، بنابراین بیش از این نباید در آن هزینه کرد و حتی 
حقوق معلمانش در همین حد کافی است. چنین مغزهای 
تعالی  و  توسعه  ریشه  به  تیشه  آگانه  علیلی  و  مانده  عقب 
افراد  همه  این  که  بدانند  نمی خواهند  و  می زنند  جامعه 
بهداشت  علمی،  مدیریتی،  گوناگون  سطوح  در  متخصص 
همین  »تولیدات«  از  غیره،  و  خدمات  صنعت،  درمان،  و 

آموزش و پرورش محروم و فقیر نگه داشته است.

یک دانش آموز عالقمند به ادامه تحصیل در یکی از رشته های کشاورزی، در زمان ورود 
به دانشکده مربوطه، چنانچه بر مبنای عالقمندی های فردی اطالعاتی در مورد آن رشته 

تحصیلی کسب نکرده باشد، پیش زمینه ای از دبیرستان با خود به آنجا نمی آورد.
از هنگامی که برخالف نص صریح قانون اساسی )اصل سی ام: دولت موظف است وسائل 
سازد...(  فراهم  متوسطه  دوره  پایان  تا  ملت  همه  برای  را  رایگان  پرورش  و  آموزش 

دولت های حاکم اقدام به صدور مجوز تأسیس دبیرستان های »تماماَ انتفاعی« نمودند. 
تجارب آموزش که اینگونه آن رسالت یگانه را به پایین ترین سطح کیفی تنزل داد و منازل 
بودند  آموزشی  فاقد هرگونه مشخصه یک محل  یا سه طبقه که  و دو  مسکونی دوبلکس 
برای  مراکز  گونه  این  موسسین  قدبوحانه  تالش  برآوردند.  سر  شهرها  کنار  و  گوشه  در 
جذب »مشتری« و دادن وعده های آن چنانی و گرفتن نتایج این چنینی و نمرات کیلویی، 
عرصه آموزش و پرورش را به آوردگاهی برای درآمد بیشتر به هر قیمت، مبدل ساخت که 
بدیهی است در این مکان ها آموزش با حداقل هزینه ها از اهداف دراز مدت صاحبان این 

تجارت بوده و است. 
ارکان آموزش در این دبیرستان ها، وارد آوردن حداکثر فشار بر دانش  آموزان در »حفظ کردن« 
است،  عملی  کارهای  از  شدن  دور  و  ریاضیات  مانند  مفهومی  موضوعات  حتی  مطالب 
احیاناَ  و  برنامه ریزی  به  قادر  استیجاری  مکان  یک  در  آموزشی  مرکز  یک  اساساَ  چراکه 
سرمایه گذاری درازمدت نیست، پس هر چه جمع و جورتر، بهتر. به جرأت می توان گفت 
تولید  امور  با  آشنایی  و  آموزش  که  تجربی  علوم  رشته  دارای  دبیرستان های  حتی  که 
گیاهان بخشی از جداول مواد درسی آن ها است، توجهی به اهمیت این موضوع ندارند و با 

سهل انگاری و ساده گرفتن این امر، از کنار آن می گذرند. 
در  تحصیلی  افت  نداشتن  داشته،  قرار  اهداف  رأس  در  دبیرستان هایی  چنین  برای  آنچه 
دانش  آموزان و باال بردن تعداد قبولی ها در پایان سال است، حال اگر همان دانش  آموزان 
تکثیر  نحوه  از  یا  و  باشند  بی اطالع  شان  روزانه  غذای  وعده  سرو  تولید  چگونگی  از 
گل های پارک نزدیک خانه شان اطالعی نداشته باشند، اهمیت ندارد. نتیجه نهایی چنین 
روندی خود را نشان داده در بخش کشاوززی است که همان کم دانشی و عملگرا نبودن 

کارشناسان و در جا زدن دراز مدت بخش کشاورزی است. 
آن چه مایه تأسف می باشد اصرار بر چشم فروبستن به پیشرفت ها و تجاربی است که در 
می گذرد  توسعه  حال  در  و  پیشرفته  نیمه  کشورهای  سایر  در  سطح  هم  آموزشی  مراکز 
کسب  در  کوششی  هیچ  دبیرستان  مقطع  در  به  ویژه  آموزشی،  مسئوالن  یعنی  است، 
سن  که  دبیرستان ها  در  خاصه  آموزش،  به  ایدئولوژیک  نگاه  ندارند.  جوامع  سایر  تجارب 
آموزش های  از  را  آموز  دانش  قشر  اقتضاء می کند،  را  یادگیری ها  از  بسیاری  دانش  آموزان 

عملی دور نگه می دارد و همان خواهد شد که هم اکنون شاهد آن هستیم. 
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ملخ های سیاسی
گرفت های  و  گیر  ایران،  سوی  به  ابرها  راندن  داستان 
کشیدن  نشان  و  خط  و  جاسوس بازی ها  و  محیط زیست 
آب وهوایی(  )جنگ  خسارت  و  سیل  آن  از  بعد  و  غربی ها 
تا  کارشناسان  اینکه  به  ویژه  خشکسالی  سال ها  از  پس 
و  بودند  کرده  اعالم  ممتد  خشک،  را  آینده  سال  چندین 
گرفتگی  مّد  حاال  و  بیولوژیک(  )جنگ  ملخ  هجوم  اینک 
الغر  نشانه های  نکند  خوزستان  استان  شهرهای  در  آب 
کردن اقتصاد ایران باشد. چنانچه این نحوه و تغییر مسائل 
گفت:  باید  پس  نباشد،  توطئه  و  توهم  و  »توطئه  زمره  در 

مسئوالن به هوش باشند.

از شما چه پنهان

زبان در دهان، پاسباِن سر است!
به  امسال  که  چرا  می کرد؛  اعالم  کشاورزان  و  کشاورزی  برای  عمومی  عزای  دولت  کاش 

گفته آمارهای منابع دولتی: 
از سرمازدگی به 24 استان کشور تاکنون 10 هزار میلیارد تومان  اولیه ناشی  • خسارت 

برآورد شده است. 
اراضی  هکتار  هزار  امسال حدود 900  ماه  اردیبهشت  در  و سرمازدگی  دما  افت  اثر  بر   •

زراعی و باغی بین 5 تا 70 درصد خسارت دیده اند. 
به  سیل  اثر  در  است(  برابر  چندین  آن  واقعی  رقم  )که  تومان  میلیارد  هزار   15  •

زیرساخت های کشاورزی و محصوالت و تولیدات خسارت وارد آمده است. 
• چندین هزار میلیارد تومان به دلیل صدور حواله برای تحویل نهاده، مثاَل سویا یا سایر 
)که  می شود  انجام  بعد  ماه  سه  یا  دو  آن  تحویل  اما  دریافت  تولیدکنندگان  از  نهاده ها 
کشاورز، دامدار و مرغدار مجبور می شود ضمن حبس پول خود نزد دولت، نهاده را به دو 

یا سه برابر قیمت برای دام یا طیور زبان نفهم گرسنه خریداری کند(. 
• چند هزار میلیارد تومان تلفات محصوالت کشاورزی به دلیل هجوم ملخ ها به کشاورزی و 

کشاورزان آسیب  وارد آمده است. 
پرداخت  در  تأخیر  یا  پرداخت  عدم  به دلیل  زیان  و  ضرر  تومان  میلیارد  هزار  چند   •
خریدارهای تضمینی یا توافقی و پرداختن سود دیرکرد )درحالی که دولت و بانک دیرکرد 

پرداخت اقساط را از کشاورز می گیرد(. 
• ... زبان در دهان، پاسبان سر است! 

اینکه کشاورزی قراردادی حاکم نیست و  • چندین هزار میلیارد تومان افت قیمت به دلیل 
محصول در مزرعه و گلخانه یک پنجم قیمت عرضه در فروشگاه ها و مراکز مصرف خریدار دارد. 
به جهت ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی  زیان  و  تومان ضرر  میلیارد  • چند هزار 
به ویژه گلخانه داران و کشاورزانی که صادرات محور کار می کنند و سال ها تالش کرده تا سهمی 

از بازارهای خارجی کسب کرده و با فروشگاه های زنجیره ای یک کشور قرارداد ببندند.
به نظر شما با این وضع می توان لبخند بر لب کشاورز دید. >>>

کشور تعطیل!
تولید تعطیل!

وزارت کشاورزی تعطیل!
16 روز اول امسال اکثر قریب به اتفاق ادارات دولتی از جمله وزارت کشاورزی، دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی کشاورزی، کارخانجات و کارگاه ها تعطیل یا نیمه تعطیل بود. عالوه براین 
26 روز در طول سال )به جز پنجشنبه و جمعه( نیز تعطیل رسمی و اجباری است و 52 
درصد   135 یا  تعطیل  تولید  روز(   98( ماه  سه  از  بیش  شود  آن  چاشنی  که  هم  جمعه 

افزایش حقوق ایام تعطیل و هزینه کارگری به محصوالت اضافه می شود.
البته در ماه رمضان ادارات دولتی ذیربط کشاورزی یا روزه می گیردشان، یا کسانی که از 
کرج و سایر نقاط استان به تهران می آیند باید قبل از اذان برگردند یا... و خالصه این ماه 

هم دست کشاورزان کمتر به دولتی ها می رسد.
برای کارمندان دولت که خوش خوشان بیشتری است و این زمان حدود 150 روز )پنج 
ماه( از سال را شامل می شود می ماند تحمیل هزینه ها به بهره برداران و سرمایه گذاران که 

با کشور تعطیل حدود 30 درصد بیش از پیش هزینه کارگری بپردازند.
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بز مورسیا 4۰ درصد گرانتر 
و  محترم  ایرانیان  کاَل  و  اسپانیا  مورسیای  بز  خرید  برای  برو  خارج  مأموران  و  گنج  قلعه 

محترمه موجبات گران شدن این بز بی زبان را در مبدأ فراهم کردند. 
گزارش می رسد بز مورسیا در اثر تکاثر خریداران و پیشنهادات شیرین به اسپانیایی ها تا 
40 درصد گرانتر از قیمت قبلی خود عرضه می شود؛ زیرا منسجم نبودن خریداران ایرانی 

و دالل بازی، موجبات این گرانی را فراهم آورده است. 
از ماست که برماست 

و  زیربنایی  البته مشکالت  است  بدبختی کشاورز  و دولت مقصر  نگوییم حکومت  همیشه 
فراهم می شود و  امکان صادرات  به عهده آن هاست ولی هنگامی که  عدم اصالح ساختار 
با توجه به پایین بودن قیمت ریال، تولید صرف برای مصارف داخلی به صرفه نیست اما 
صادرات می تواند راه گشا باشد )در صورتی که تولید صادرات محور صورت گیرد نه اینکه 
برنامه و استاندارد و کیفیت روانه مرز شود و دولت هر وقت دلش  هر محصولی و بدون 
خواست مرزها را ببند یا باز کند( متأسفانه عدم رعایت اصول فنی و حرفه ای توسط برخی 
باریکه  آب  تا همان  از صادرکنندگان موجب شده  بعضی  فرصت طلبی  یا  تولیدکنندگان 

صادرات سبزی و صیفی به روسیه هم چالش دار شود. 
ایران به دلیل حشرات و آفات موجود  دو، سه هفته اخیر چند محموله صادراتی کاهوی 
ایران  کشاورزی  حداقلی  اعتبار  و  شد  داده  برگشت  روسیه  مرزی  گمرک  از  آن  در 
زیرسوال رفت. ظریفی )نه ظریف وزارت خارجه( می گفت ضعف دستگاه های نظارتی ما و 
شیتیل بگیری آنان موجب می شود تا این محموله ها به صورت قانونی از مرز خارج شود اما 

دقت نظر کارشناسان دلسوز عراق و روسیه و... آن ها را برگشت می دهد. 
مراکز تحقیقات چلوکبابی کشاورزی 

کارشناس  به عنوان  که   70 و   60 دهه  در 
قند  کارخانه  و  ورامین  از  مزرعه  مدیر  و 
می گذشتم تا در مزارع فخرآباد و آب باریک 
و پیشوا انجام وظیفه کنم. در ابتدای ورودی 
تابلوی  خیابان  شرقی  قسمت  ورامین  شهر 
مرکز تحقیقات کشاورزی و در قسمت غربی 
بود  انگور و مزارع تحقیقاتی چشم نواز  باغات 
اما اینک مرکز تحقیقات سمت شرقی خیابان 
وزارتخانه  چلوکبابی  و  عروسی  سالن  به 
تبدیل شده و قسمت غربی هم زبانم الل به 

آپارتمان. 
در  خدمات  نوع  این  شنیده ایم  اخیراَ  البته 
در  بلکه  استانی  سطح  در  فقط  نه  وزارتخانه 
مرکز  مثاَل  می گیرد  انجام  هم  ملی  سطح 
اختیار  در  هم  آن  سوله  و  شده  داده  اجاره  سوپرمارکت ها  به  سقز  کشاورزی  تحقیقات 
آقازاده ها  از  یکی  به  نیز  قزوین  صفی آباد  تحقیقات  مرکز  گرفته،  قرار  تهرانی  مبل سازان 

)خودش اسمش را می داند( هبه یا واگذار شده است. 
فرار ماهی ها 

به صورت  شعار  این  به  سال جاری  در  می بایست  که  آنجایی  از  و  تولید  رونق  سال  در 
شیالت  شرکت  که  شدیم  خبر  با  متأسفانه  شود،  پوشانده  عمل  جامه  جدی  و  عملیاتی 
به  مبادرت  که  بخش  این  در  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  چندین  با  نوین  فارس  خلیج 
برخی  و  ماهی  وجود  عدم  به علت  اکنون  می نموده،  باکیفیت  ماهی  کنسرو  انواع  تولید 
و  افراد  از  بسیاری  بلکه  سرمایه  تنها  نه  و  درآمده  تعطیل  حالت  به  دیگر  مشکالت 

کارشناسان و نیروهای آن بالتکلیف شده اند. 
امید است که به جای بیکار ماندن این سرمایه های عظیم تولیدی در بخش های مختلف به 
حمایت و تهیه مواد اولیه و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان بپردازیم، تا شاهد رونق واقعی 

تولید باشیم. 
نابودی سرمایه های  با  تولیدکنندگان مساوی است  نزد  انگیزه در  تباه کردن  و  دل سردی 

ملی و عقب گرد کشور و عدم توسعه اقتصادی. 

اندر حکایت ما و هلندی ها
این  با  دارند  یکسانی  مساحت  تقریباَ  هلند  و  خوزستان 
و  نفت  الیزال  منبع  ندارد، خوزستان  نفت  هلند  که  تفاوت 
ارزان( است. هلند خاک و زمین کافی  گاز )تأمین سوخت 
اما خوزستان  کرده  را خاکریزی  از ساحل  قسمتی  و  ندارد 
از  منابع ملی دارد که حساب و کتابش  و  بکر  آنقدر زمین 
دست خارج است ولی هلند آب را مهار می کند و خوزستان 

غرقاب ناگهانی سیل و آب می شود.
انرژی در هلند  توجه کنید هزینه تأمین هر لیتر سوخت و 
تقریباَ 15 برابر خوزستان است )امتیازی وصف ناشدنی برای 
و  بلند  روزهای  هلند  برابر   5 حدوداَ  خوزستان  خوزستان(، 

آفتابی و 10 برابر آن کشور روزهای گرم دارد )امتیاز دیگر(. 
خوزستان  برابر   15 حدود  هلند  در  کار  نیروی  هزینه 
به  نزدیک  ساالنه  هلند  که  می شود  چه  همه  این  با  است. 
اما  دارد  کشاورزی  محصوالت  صادرات  یورو  میلیارد   100

خوزستان حتی 10 میلیارد یورو صادرات ندارد! 

شاید یکی از مهمترین دالیل این اختالف وصف ناشدنی 
و پیشرفت های هلند مواردی به شرح زیر باشد: 

• عدم تصمیم گیری دولت و عدم دخالت در امور کشاورزی 
• حاکم بودن عرضه و تقاضا در قیمت گذاری، صادرات و واردات 
• در رأس قرار نگرفتن مدیران بی کفایت، حزبی، جناحی، 

باندی، البی، رشوه گیر، کار چاق کن، کم سواد و...
آبروی  و  تعرفه ها  و  کشاورزی  با  نکردن  سیاسی  برخورد   •
تولیدکننده )تولیدکننده با هدف صادرات، سرمایه گذاری و 
با هزینه فراوان بازاریابی و عقد قرارداد می نماید اما چنانچه 
آن محصول در داخل کشور با کاهش مواجه شود دولت در 
اولین اقدام، صادرات را ممنوع و تولیدکننده صادرکننده را 

به سوی نابودی سوق می دهد. 
• تولید صادرات محور
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گیاه،  رشدی  و  محیطی  نیاز  با  مطابق 
از  که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  تکنیکی 
نام  بذر  پوشش دار کردن  یا   Coating به  آن 
برده می شود، که براساس آن درنهایت دقت 

الیه هایی در اطراف تذر قرار داده می شود.
سیستم کوتینگ یک علم و تکنولوژی است 
که از دهه 70 به صورت ساده با بذر چغندر 
یک  به صورت  اکنون  هم  و  شد  ایران  وارد 
تکنیک تخصصی، انقالبی نوین در عرصه بذر 
پدید آورده است، به طوری که با این تکنیک 
از  کامال هدفمند  به راحتی می توان الیه های 
لحاظ کاهش میزان مصرف آب، مقاومت در 
برابر تنش های محیطی، آفات و بیماری ها و 
را  کیفیت  و  کمی  سالم  رشد  یک  درنهایت 

در تولیدات گیاهی فراهم کرد.
در این روش با توجه به شرایط و نیاز محیط 
قرار  اطرافش  در  را  الیه هایی  بذر،  رشدی 
جوانه زنی  درصد،  باالترین  با  که  می دهند 
کیفیت  و  کمی  رشد  بذر  تا  گرفته  صورت 

باالیی را داشته باشد.

پیشرفت قابل توجه در آماده سازی بذور

و  آماده سازی  در  عظیمی  پیشرفت  بذر،  کوتینگ 
کرده  ایجاد  مختلف  موقعیت های  برای  بذر  مناسب سازی 

به خصوص  است  ارزشمند  بسیار  ابتکار  این  مزایای  است. 
با  که  بذوری  مخلوط  برای  همچنین  و  ناهمگن  بذور  برای 

دست و یا به صورت مکانیکی کشت می شوند.
در سطوح مشکل ساز مانند پشته ها و سطوح دارای ارتفاع باال و دامنه 

کوه ها نیاز به آماده سازی خاک کاهش می یابد.
به  نسبت  بذر پوشش دار  دانه  باالی هزار  وزن 

بذر بدون پوشش موجب می شود که در زمان کشت 
قرار  محل  در  مستقیما  بذور  شدید  باد  شرایط  در  حتی 

گیرند، در حالی که بذور بدون پوشش تحت این شرایط به علت وزن 
پایینی که دارند غیرقابل کنترل است.

وزن باالتر بذور کوتینگ همچنین سبب تماس مطمئن تر آن ها با سطح کشت 
داشت.  خواهد  عادی  بذر  به  نسبت  باالتری  رشد  راندمان  نتیجه  در  می شود 
کوتینگ بذر در جوانه زنی و رشد نهال های بذری مؤثر است. مهمترین نقش 
کوتینگ در جوانه زنی، متورم شدن پوشش بذر در زمان آبگیری و اندوخته 

آب باالی درون آن است.
و  کاشت  توانایی  بذور  نوع  این  است.  شده  کوتینگ  بذور  کشاورزی،  آینده 
آماده سازی  و  می دهد  افزایش  را  مختلف  موقعیت های  و  سطوح  از  استفاده 
بسیار  آب  مصرف  کاهش  در  نیز  و  داده  کاهش  حداقل  به  را  خاک  سطوح 

مؤثر خواهد بود.

علی گلباف
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یا  داخلی  تولیدکنندگان  از  اعم  گلخانه سازان  که  بود  سال ها 
جمع  و...  اتحادیه  انجمن،  کانون،  محور  حول  واردکنندگان، 
نشده بودند و آنچه که نام انجمن و صنف گلخانه سازان بر خود 

داشت مورد قبول گروهی از پیش کسوتان گلخانه ساز نبود.
مرکزی  سازمان  امسال  اردیبهشت  سی ام  جهت  همین  به 
این  فعاالن  از  دعوت  با  باغبانی  معاونت  و  روستایی  تعاون 
گلخانه سازان  انجمن  سالیانه  عادی  مجمع  نخستین  صنف، 
وزارتخانه  باغبانی  معاونت  جلسات  سالن  در  را  ایران 

جهادکشاورزی برگزار کردند.
شرکت های  از  نمایندگانی  مجمع،  جلسه  این  در 
گلخانه سازی و سازندگان قطعات و تجهیزات گلخانه حضور 
داشتند. دستور کار جلسه روی چند محور از جمله انتخاب 
هیأت مدیره،  انتخاب  اساسنامه،  تصویب  انجمن،  برای  اسم 

انتخاب بازرس و... قرار گرفته بود.

مجمعپرچالشانجمنگلخانهسازان
اما آنچه در این جلسه از ابتدای امر مشهود بود، تقابل و چالش بین دو گروه از حاضرین با 
دو دیدگاه متفاوت بر سر اعضای انجمن بود که در لحظاتی هم به تنش و اعتراض بعضی 

از حاضران کشیده شد.
به  نسبت  و  بودند  گلخانه ساز  عمدتاً  که  حاضران  از  بعضی  که  رسید  جایی  به  کار  حتی 
ناکارآمدی انجمنی که تشکیل خواهد شد )به دلیل احتمال حضور تولیدکنندگان مصالح 
ساختمانی، لوله، پیچ ومهره و... به عنوان سازندگان تجهیزات در انجمن و به دست گرفتن 
سرنوشت آنان( اعتراض داشتند و جلسه را ترک کردند؛ چراکه معتقد بودند این مجمع با 

این ترکیب، خواسته های صنفی آنها برآورده نخواهد شد. 
بر  اول  قرار داشتند: گروه  با همدیگر  تقابل  این مجمع در  با نظرات متفاوت در  دو گروه 
این نظر پافشاری داشتند که انجمن گلخانه سازان، مخصوص شرکت هایی است که صرفاً 
در کار نصب و احداث گلخانه هستند و اصرار داشتند که شرکت های تولیدکننده قطعات 
انجمن  عضو  اگر  یا  ندارند  عضویت  انجمن حق  این  در  یا  گلخانه،  نیاز  مورد  تجهیزات  و 
می شوند به صورت افتخاری بوده و حق شرکت در انتخابات هیأت مدیره و حق رأی برای 

این انتخابات را نخواهند داشت. 
در طرف مقابل یک گروه از اعضا نظر مخالف را دنبال می کردند و بر این عقیده بودند که 
عادی  اعضای  سایر  مانند  نیز  گلخانه ها  نیاز  مورد  تجهیزات  ساخت  در  فعال  شرکت های 
حق  ازجمله  باشند.  برخوردار  اعضا  سایر  امتیازات  همه  از  باید  و  می شوند  تلقی  انجمن 

کاندیداتوری برای هیأت مدیره و بازرسی و همچنین حق رأی.
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بنی عامری:
معاونت باغبانی گلخانه ساز بودن یا نبودن را تعیین می کند

می تواند  باغبانی  معاونت  که  کرد  عنوان  باغبانی  معاونت  نماینده  بنی عامری،  دکتر  ادامه  در 
قرار  سیدی  آقای  شدید  اعتراض  مورد  صحبت  این  که  کند  تأیید  را  افراد  بودن  گلخانه ساز 
گرفت و در پاسخ به این صحبت ها گفت: این معاونت در جایگاهی نیست که کسی را به عنوان 
گلخانه ساز معرفی کند. سازمان نظام مهندسی باید گلخانه ساز بودن یک شرکت را تأیید کند. 

گلخانه ساز یک شخص حقوقی است که از سازمان نظام مهندسی پروانه گرفته است. 
ادیب:

عضویت در انجمن با حق رأی همراه است
ادیب، نماینده سازمان تعاونی روستایی در این جلسه گفت: نمی شود کسی عضو باشد اما حق 
رأی نداشته باشد هر کس عضو باشد می تواند در تمام امور انجمن عضو و دارای حقوق برابر 

باشد و فعالیت بکند مگر اینکه در اساسنامه عضو افتخاری برای انجمن تعریف شود. 
زاهدی:

سازنده تجهیزات در انجمن گلخانه سازان جایگاهی ندارد
باید  گلخانه ساز  تعریف  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  نیز  گلخانه سازان  از  دیگر  یکی  زاهدی، 
اولیه،  مواد  تأمین  صنعت،  برق،  کشاورزی،  علم  از  ترکیبی  گلخانه سازی،  شود.  مشخص 
می کنم  فکر  من  گلخانه ساز،  تعریف  به  توجه  با  و  است  و...  مکانیک  تأسیسات،  تجهیزات، 
انجمن  یک  باید  گلخانه سازان  نمی گیرند.  قرار  انجمن  این  در  قطعات  و  تجهیزات  سازندگان 

برای خودشان داشته باشد که به صورت تخصصی به این حوزه بپردازد.

در این جلسه 47 گلخانه ساز و 17 سازنده تجهیزات مشارکت 
از صحبت های حاضران  بعضی  به  نمونه  برای  که  بودند  کرده 

به طور خالصه اشاره می کنیم:
حمید امیرسیدی:

نظام مهندسی؛ مرجع تشخیص صالحیت 
گلخانه سازان

از  و  گلخانه ساز  امیرسیدی،  حمید  آقای 
طرفداران ممیزی و تفکیک بین گلخانه سازان و 
شرکت های ساخت تجهیزات در جلسه انجمن 
گفت: جمع حاضر به دو بخش تقسیم می شود 
و یک عدم تفاهمی بین این جمع وجود دارد 
که چند سال این قضیه طول کشیده و هنوز 

هیچ انتخاباتی انجام نشده است. 
وابسته  اعضای  سر  پیش  نیم  و  سال  یک  از  که  اشکالی 
دوستان  از  بعضی  دیدگاه  و  دارد  وجود  گلخانه سازان  و 
تخصصی  انجمن  یک  باید  ما  که  می باشد  این  گلخانه ساز 
و در  پیگیری  را  به گلخانه سازی  مربوط  امور  تا  باشیم  داشته 

حل مشکالت تالش کند.
گلخانه ساز  شرکت های  تعداد  مستقل  انجمن  تشکیل  برای 
برای  که  احترامی  همه  با  و  دارد  وجود  کافی  اندازه  به  هم 
که  نیست  منطقی  هستیم،  قائل  تجهیزات  سازندگان 
در  مخصوصاً  و  مجمع  این  در  هم  تجهیزات  سازندگان 
هیأت مدیره آن عضو باشند؛ چراکه طیف وسیعی از تجهیزات 
گرمایشی،  و  سرمایشی  وسایل  نایلون،  مهره،  و  پیچ  مانند: 
ساخت  در  دیگر  اقسام  و  انواع  و  آجر،  سیمان،  آهن آالت، 
انجمن  عضو  اینها  همه  نمی شود  و  می شود  استفاده  گلخانه 
برای  جایی  دیگر  اعضا  همه  این  بین  در  عماًل  چون  باشند؛ 

پرداختن به مشکالت و مسائل گلخانه ساز نیست.
سیدی در ادامه عنوان کرد: متأسفانه سازمان تعاونی روستایی 
عضویت  که حق  کسی  هر  انجمن ها،  تشکیل  متولی  به عنوان 
پرداخت کرده باشد را به عضویت پذیرفته است. در صورتی که 
این  و  کند  مشخص  را  اعضاء  که  باشد  مرجعی  یک  باید 
چراکه  است؛  مهندسی  نظام  سازمان  قانون،  طبق  هم  مرجع 
مهندسی  نظام  سازمان  از  که  هستند  آنهایی  گلخانه سازان 
من  بگوید  که  را  کسی  هر  نمی شود  و  می کنند  اخذ  پروانه 

گلخانه ساز هستم را به عضویت پذیرفت. 
گلخانه  تجهیزات  ساخت  در  که  کسانی  تعداد  داد:  ادامه  وی 
که  گلخانه سازان  خود  اما  هستند  زیاد  بسیار  دارند  فعالیت 
فعالیت  پروانه  مهندسی  نظام  سازمان  از  و  دارند  رتبه بندی 
گرفته اند حدود 120 شرکت هستند و در باالترین رقم، شاید 
به 200 شرکت برسند. لذا نظر دوستان گلخانه ساز این است 

که فقط گلخانه سازان عضو این انجمن باشند. 
سیدی به این موضوع هم اشاره و اعتراض کرد که در حالی که 
نشده  حاصل  توافقی  و  نشده  انجام  انتخاباتی  هیچ  هنوز 
انجمن  نام  به  غیرقانونی  به صورت  مؤسس  هیأت  چرا  است، 
گلخانه سازان ایران برگه چاپ کرده، فعالیت و نامه نگاری کرده 

و خودشان را رسماً انجمن گلخانه سازان معرفی کرده اند؟!
در  که  شرکت هایی  بقیه  که  است  این  ما  نظر  داد:  ادامه  وی 
ما  همه  احترام  مورد  و  همکار  هستند،  تجهیزات  ساخت  کار 
عضویت  این  باشند،  انجمن  عضو  می خواهند  اگر  و  می باشند 
انتخابات  در  رأی  و  کاندیداتوری  حق  و  باشد  افتخاری  باید 

هیأت مدیره را ندارند.

***
تعاون  سازمان  طرف  از  نامه ای  گفت:  جلسه  این  در  گلخانه  تجهیزات  تولیدکنندگان  از  یکی 
این  به  و  ارسال شد  اعضاء در سراسر کشور  برای همه  تعاون روستایی  با سربرگ  و  روستایی 
مجمع دعوت شدند. اگر گلخانه سازان می خواهند انجمن مستقلی داشته باشند، یک جلسه ای 
تشکیل بدهند و برای خودشان تصمیم بگیرند اما در حال حاضر چون ما از سراسر کشور در 

اینجا جمع شده ایم پس حق رأی و شرکت در انتخابات هیأت مدیره را داریم.
پس از بحث و ارائه نظرات مختلف و در حالی که عده ای از گلخانه سازان در حرکت اعتراضی 
یعنی  نظر گروه دوم  و  رأی گذشته شد  به  نظریه  دو  این  نهایتاً  بودند،  ترک کرده  را  جلسه 
در  بودند  انجمن  در  گلخانه   تجهیزات  تولیدکنندگان  جانبه  همه  حضور  موافق  که  کسانی 

رأی گیری موفق به کسب آرای بیشتری شد. 
تصویب اساسنامه انجمن

به  تغییرات  اعمال  و  پیشنهادات  و  نظرات  استماع  از  پس  انجمن  اساسنامه  بعد  مرحله  در 
تصویب اعضا رسید. 

تا  باغبانی مقرر شد  امور  با معاونت  توافق  براساس  نیز مشخص شد که  انجمن  سپس مکان 
تعیین و تهیه یک مکان مناسب، دفتر این انجمن در معاونت باغبانی مستقر شود. 

در مرحله آخر انتخابات هیأت مدیره و بازرس برگزار شد که طبق اساسنامه تصویب شده توسط 
مجمع، 7 نفر به صورت اعضای اصلی هیأت مدیره و 2 هم عضو علی البدل از بین 14 کاندیدا و 
نیز یک نفر بازرس اصلی و یک نفر هم بازرس علی البدل از بین 3 نفر کاندیدا با رأی مجمع 

انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره و بازرس به ترتیب آرا عبارتند از: 
اعضای هیأت مدیره: 

• حسن فرقانی • عبدالرحمن حسینی فرد • احمد مختاری • غالمحسین خواجه تبریزی 
• غالمرضا معدلی • افشین موسویان • حسن شعبانی • سعید احمدی ارشاد )علی البدل(
• سیاوش هداوند)علی البدل( • بازرس: -محمدمهدی طاقدیس -مجتبی بلوچی)علی البدل( 
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نیره حسن پور

و  آب  مصرف  مدیریت  ضرورت  و  خشکسالی  کمربند  در  کشور  گرفتن  قرار 
استفاده بهینه و در حد نیاز آن برای تولید محصوالت کشاورزی سال ها است 

که در دستور کار برخی از کارشناسان و شرکت های ایرانی قرار گرفته است.
مناطق  در  اینکه  )به ویژه  ضرورت  این  درک  با  افراز«  فناوری  »مجتمع  اخیراً 
وزارت  فعالیت های  دهه  چهار  نمایشگاه  در  حضور  با  دارد(،  قرار  یزد  کویری 
جهادکشاورزی در اسفندماه سال گذشته، شمایی از سیستم آبیاری هوشمند 
که توانایی مدیریت، کنترل و مانیتورینگ شرایط زیستی و آب و هوایی گیاه 

را دارد، به نمایش گذاشت.

رقابت در جهان امروز
با کشاورزی هوشمند

مجتمع فناوری افراز، اولین مجتمع خصوصی فناوری در کشور
مهندس کمالی مقدم، مدیرعامل مجتمع فناوری افراز ، با ارائه توضیحاتی درخصوص 
تولید سیستم آبیاری هوشمند، گفت: در واقع ما اولین مجتمع فناوری خصوصی در کشور 
هستیم که از سال 1387 فعالیت خود را در حوزه مهندسی الکترونیک آغاز کرده و بعد 
از گذشت 10 سال در 11 حوزه تخصصی که شامل هشت حوزه مهندسی برق، دو حوزه 

مهندسی کامپیوتر و یک حوزه جهت توسعه کسب و کار فعالیت داریم.
کمالی مقدم با اشاره به این موضوع که فعالیت های شرکت صرفاً تحقیقات علمی نیست و 
خط و مشی شرکت این است که ضمن تحقیقات علمی آن را تجاری سازی و کاربردی کند، 
به همین  تقویت کند.  را  اشتغال  و  اقتصاد  نمی تواند  نشود،  تحقیقاتی که عملیاتی  گفت: 
جهت  نوین  ایده های  از  و  شده  انجام  بار  اولین  برای  شرکت  کارهای  از  بسیاری  جهت 

تجاری سازی آن استقبال می کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجتمع فناوری افراز هیچ گونه حمایت مالی از دولت دریافت 
نکرده و از صفر تا صد کارهای تحقیقاتی خود را با سرمایه ی بخش خصوصی و تالش و 

پشتکار تیم خود به دست آورده است. 
مدیرعامل مجتمع فناوری افراز در رابطه با تحقیقات، نتیجه گیری و اجرای طرح ها گفت: 
آفرین، کار  و  از یک احسنت  را یک  بار می بینند و پس  بخش دولتی کارهای تحقیقاتی 
پرورش  را  آن  و  کردیم  اجرایی  را  ایده های خود  ابتدا  از  ما  فراموشی سپرده می شود.  به 

داده ایم و کار به صورت علمی و دقیق انجام می شود.
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کشاورزی هوشمند
کمالی مقدم یکی از حوزه های کاری شرکت را کشاورزی هوشمند ذکر و خاطرنشان کرد: 
حدود پنج سال پیش کار تحقیقات این سیستم را شروع کردیم که مورد استقبال و توجه 
مکان های  و  مزارع  از وضعیت  دیتا هایی  انجام شده،  بررسی  و طی  قرار گرفت  کشاورزان 

کشاورزی استخراج و براساس آنها طراحی سیستم صورت پذیرفت.
این سیستم هوشمند که قابل اجرا بر روی انواع سیستم های توزیع آبیاری نظیر قطره ای ، 
گیاهان،  غذایی  نیاز  و  خاک  رطوبت  و  دما  اندازه گیری  با  می باشد،   ... و  غرقابی  و  بارانی 

میزان و زمان آبیاری و کوددهی را مشخص می کند.
و  روشن  کار  گیاه،  نیاز  و  محیط  شرایط  به  توجه  با  گلخانه ای  محیط های  در  همچنین 
اتوماتیک  باز و بسته  شدن پنجره ها و هواکش ها به صورت  یا هیتر و  خاموش شدن کولر 

توسط سیستم مدیریت می شود. 
وی اظهار داشت: با توجه به ارتباط مستقیم کارشناسان شرکت 
با هدف کاهش مصرف آب  آنان  نیازسنجی کامل  با کشاورزان و 
این  از  راندمان، طراحی صورت گرفته و نحوه استفاده  افزایش  و 
سیستم بسیار آسان بوده و نیاز به سواد کامپیوتری خاصی نیست 
و کامال شخصی سازی می شود؛ به گونه ای که کشاورزان به راحتی 

می توانند با آن کار کنند.
با  دارد.  نامی  خود  مزرعه  بخش  هر  برای  کشاورز  مثال  به طور 
نظر  مورد  اسامی  همان  طبق  موبایل،  روی  اپلیکیشن  این  نصب 
کشاورز، برنامه برای او شخصی سازی می شود و میزان هوشمندی 
آن را کشاورز تعیین می کند. به طور مثال اگر فقط میزان رطوبت 
باغ یا مزرعه یا گلخانه مورد نظر است، شرکت این ماژول را برای 

او نصب و راه اندازی می کند. 
پس از نصب و راه اندازی سیستم و همه موارد مورد نیاز، کنترل 
سیستم ها با چهار کلید گزارش ، فرمان دستی، خروج و ارتباط با 
تمامی  در  آبیاری  هوشمند  سیستم  می پذیرد.  صورت  پشتیبانی 
محیط های کشاورزی از یک باغچه کوچک تا فضای سبز شهری ، 

گلخانه ها، مزارع و باغ ها کاربرد دارد.
سیستمی با مشتریان بین المللی 

رونمایی  اولین  اینکه  اعالم  با  افراز   فناوری  مجتمع  مدیرعامل 
در  گذشته  سال  بهمن ماه  هوشمند  آبیاری  سیستم  پروژه  از 
سراسر  از  شرکت   1000 حدود  که  ترکیه  بین المللی  نمایشگاه 
دنیا در آن حضور داشتند انجام شد، گفت: این محصول ایرانی با 
وجود رقبای بین المللی در آن نمایشگاه، بسیار مورد استقبال قرار 
به علت  و  بگیریم  فروش  نمایندگی  ترکیه  در  توانستیم  و  گرفت 
مورد  هم  ایران  در  سیستم  این  عالی،  کیفیت  و  مناسب  قیمت 

استقبال کشاورزان قرار گرفته است.
از  مجموعه  چند  در  هوشمند  آبیاری  سیستم  حاضر  حال  در 
مجموعه  یزد،  خاتم  شهرستان  در  پسته  75هکتاری  باغ  جمله 
کالونیا  درخت  و  آفتابگردان  محمدی،  گل  هکتاری   35 باغ های 
در سردشت آذربایجان غربی، نصب و اجرایی شده و خدمات ارائه 
راه اندازی  برای  صحبت هایی  هم  شرکت ها  بعضی  با  و  می دهیم 

این سیستم ها صورت گرفته است. 
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پر شدن خالءهای دولتی

حضور شرکت جهاد سبز

»ما، درون را بنگریم و حال را« 
مردانی  مدیریت  توان  شکوفایی  و  استعدادها  رشد  منطقه  خوزستان 
است که در عرصه دفاع از کشور، توان مدیریتی و اجرایی و به منعصه 

ظهور رساندن قدرت کشاورزی زبانزد است. 
از مدیران خوش فکر وزارت جهاد کشاورزی است  دکتر سید یعقوب موسوی 
کشاورزی  با  مرتبط  رشته ها  در  دکترا  تا  کارشناسی  از  وی  تحصیالت  همه  که 

گذرانده است. 
نیروی  به  اعتماد  و  نگرش مثبت  با  روابط عمومی قوی وی همراه  و  روی خوش 
جوانان موجب شده تا وی بتواند در همه زمینه ها و وظایف محوله در استان های 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب کرمان و اینک در سمت یک مدیر ملی 

در سراسر کشور موفق شود. 
تغییر و جابه جایی مدیریت جهاد کشاورزی منطقه  بر  نماینده مجلس  اصرار  اگر 
جیرفت نبود، چه بسا دکتر موسوی، جیرفت را واقعاً به »هند کوچک ایران تبدیل 
می کرد« چرا که هنوز هم مدیران و کارشناسان، کشاورزان و کارآفرینان جیرفت 

و استان کرمان اعتقاد به توان مدیریتی دکتر موسوی دارند. 
در  است  شهره  ایران  کوچک  هند  به  که  کشور  از  بخش  این  گلخانه های  میزان 
طول چهار سال و نیم فعالیت دکتر موسوی، هزار و بیست و پنج هکتار رشد داشت 

و 80 درصد آبیاری تحت فشار نسبت به کل دولت های قبل از آن توسعه پیدا کرد.
استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، کسب رتبه های نخست در بخش های 
مختلف کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار و توسعه گلخانه ای در کشور، تاسیس 
ایستگاه پرورش بز شیری، توسعه شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج با همکاری 
بنیاد مستضعفان در زیرساخت های کشاورزی و توسعه صادرات به میزان 450 هزار 
تن محصوالت ساالنه در بخش کشاورزی، احداث آزمایشگاه سلولی مولکولی برای 
تشخیص بیماری گرینینگ مرکبات، افزایش سه برابری ظرفیت های صنایع تکمیلی 
اقدامات صورت گرفته در زمان تصدی گری ریاست  از جمله  در بخش کشاورزی 

سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان به شمار می آید.
دکتر سید یعقوب موسوی، مدیرعامل شرکت بین المللی جهاد سبز، در گفتگو 
بویراحمد و  کهگیلویه  خوزستان،  استان های  در  خود  فعالیت های  درباره  نشریه،  با 
مهم ترین  چراکه  بود  انسانی  منابع  توسعه  به  اول  نگاه  گفت:  کرمان  جنوب  و 

وظیفه مدیران، تربیت نیروی انسانی به حساب می آید.
در سطح  وزارتخانه  پرتوان  بازوی  به عنوان  سبز  جهاد  امیدواریم  اینک 
بین المللی به توسعه زیرساخت های کشاورزی و ارتقاء جایگاه این 

بخش کمک کند. >>>

مهندس کبری لطفی
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موسوی افزود: توسعه کشت فراسرزمینی ملزم به تدوین برنامه ای جامع در این خصوص 
است که در کنار حمایت ارگان هایی همچون صندوق توسعه ملی می توان سرمایه گذاران 

را به این سمت هدایت کرد.
از پیشتازان کشت فراسرزمینی دانست و  را  اروپای شرقی  وی کشورهای آسیای میانه و 
اظهار داشت: حتی اگر از نظر آب محدودیتی نداشتیم باز هم کشت برخی از محصوالت از 
جمله ذرت و یونجه در داخل کشور منطقی به نظر نمی رسید چه آنکه در حال حاضر یک 

سوم متوسط جهانی در کشور بارندگی داریم.
مدیرعامل جهاد سبز با اشاره به آینده پژوهی صورت گرفته در این خصوص تصریح کرد: 
ظرفیت های بالقوه اکولوژیکی یک طرف مسئله است اما مبادالت، تعامالت و ثبات سیاسی 
با کشور مقصد بخش مهم دیگری از عملیاتی شدن کشت فراسرزمینی به حساب می آید 
چراکه ممکن است قراردادها 50 ساله منعقد شود و این ملزم به داشتن ثبات سیاسی آن 

کشور است.
موسوی در ادامه بیان کرد: سفرا و کارداران ایران در کشورهای مورد نظر برای کشاورزی 
سرمایه گذاران وطنی را در محاکم قضایی مورد حمایت و یا تشویق های قضایی قرار دهند.

به  همسایه  کشورهای  مرز  هم  کریدورهای  افزود:  کاال  ترانزیت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
خاطر ارزان قیمت بودن حمل و نقل ریلی در اولویت قرار دارد و پس از آن حمل و نقل 

دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرعامل جهاد سبز با تشریح دیگر ماموریت های شرکت گفت: انتقال دانش و تکنولوژی 
روز دنیا در زمینه ادوات کشاورزی به داخل کشور از جمله رسالت های شرکت محسوب 

می شود که در همین راستا نمایندگی کمباین سازی "سمپل" را عهده دار هستیم.
اولین  برای  امسال  داشت:  اظهار  صادرات  توسعه  در  شرکت  ورود  به  اذعان  با  موسوی 
توسعه صادرات  رونق  فعالیت که موجب  این  و  به روسیه صادر خواهیم کرد  را  بار خرما 

محصوالت غیرنفتی کشور می شود را در دستور کار خواهیم داشت.
وی تامین بذر داخلی را فعالیت دیگر شرکت جهاد سبز برشمرد و افزود: حق امتیاز بذر 
اصالح شده کلزا را دریافت کردیم که بر اساس آن شرکت موظف به تامین بذور کلزای 

سراسر کشور است.
در  را  کلزا  و  سویا  روغنی  دانه های  بذر  راستا  درهمین  داد:  ادامه  سبز  جهاد  مدیرعامل 
کشور تولید و تامین می کنیم و در برنامه امسال نیز 400 تن بذر سویا از استان گلستان 

توسط شرکت جهاد سبز خریداری شده است.

دکتر موسوی، شرکت جهاد سبز را تنها شرکت بین المللی 
کشت  مسئولیت  داشت:  اظهار  و  دانست  سهامی خاص 

فراسرزمینی به این شرکت سپرده شده است. 
در کشت فراسرزمینی به دلیل محدودیت های منابع آب در 
محصوالت  از  برخی  تولید  هزینه  بودن  باال  و  کشور  داخل 
کشاورزی تالش می شود تا در سرزمین های خارج از مرزها 
از پتانسیل آنها برای  مناطق مستعد کشاورزی شناسایی و 
تولید استفاده شود و بخشی از تولیدات آن وارد کشور شود.
فراسرزمینی  کشت  تولید  مبنای  سبز  جهاد  مدیرعامل 
مناطق  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  هدف  کشور  در  تولید  را 
مستعد شناسایی شدند و در بعضی از کشورها نیز فعالیت 
و  برنامه  همچون  سازمان هایی  اساس  همین  بر  داریم. 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  با  همکاری  به  مکلف  بودجه 

اجرای این سیاست هستند.
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طبیعی  منابع  بخش  در  شرکت  افزود:  موسوی  دکتر 
غیرمثمر،  و  مثمر  نهال های  تامین  که  دارد  نهالستان هایی 
در  می دهد.  انجام  سبز  فضای  نگهداری  و  اجرا  کنار  در  را 
ادارات  امام،  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  با  راستا  همین 
ملی  باغ  مناطق مختلف،  منابع طبیعی، شهرداری های  کل 
این  در  همکاری هایی  و...  برق  ایستگاه های  گیاهشناسی، 

زمینه صورت گرفته است.
شرایط  در  گفت:  کشور  نیازهای  احصا  به  اشاره  با  وی 
مختلف شرکت با واردات مواد مورد نیاز همچون تخم مرغ 
از کشورهای با مسافت کوتاه سعی در تامین نیاز متقاضیان 

می کند.
مدیرعامل جهاد سبز با معرفی اعضای هیات مدیره شرکت 
تصریح کرد: یکی از افراد با تجربه 20 ساله مسئول کشت 
با  دیگر  فردی  و  بنده  کنار  در  که  می باشد  فراسرزمینی 
سابقه فعالیت در جهاد کشاورزی استان ها کمک کرد تا در 

این فعالیت ستادی مثر ثمر واقع شویم.
حال  در  داشت:  اظهار  مرزی  آب های  مهار  برای  موسوی 
تحریم ها  که  هستیم  اتریش  "باور"  شرکت  نماینده  حاضر 

نیز نتوانست خدشه ای در همکاری ما داشته باشد.

وی به پایان نامه دکترای خود با موضوع تولید سوخت از گیاه کرچک اشاره کرد و افزود: 
با اقدامات صورت گرفته این موضوع به صورت پایلوت در حال اجرایی شدن است.

مدیرعامل جهاد سبز نقطه ذوب روغن کرچک را باال توصیف کرد و ادامه داد: برای خنک 
کردن موتورهای جت این روغن می تواند بسیار مفید واقع شود که صرفه اقتصادی زیادی 

را برای کشور به همراه خواهد داشت.
و  دانست  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  کرمان  استان های  را  دارویی  گیاهان  معدن  موسوی 
گفت: در بخش های صنعتی گیاهان دارویی جای کار زیاد است. بیش از 86 درصد از حنا 
کنجد  تولید  قطب  دومین  منطقه  این  و  می شود  تولید  کرمان  در جنوب  وسمه کشور  و 

کشور نیز به حساب می آید.
وزارت جهاد کشاورزی در حوزه  الملل  بین  روابط  کاری  اینکه چارچوب  به  اذعان  با  وی 
وزارت خانه  اجرایی  بازوی  زمینه  این  در  تعریف می شود گفت: شرکت جهاد سبز  اداری 
با  ارتباط  برقراری  برای  الزم  بسترسازی  می تواند  الملل  بین  روابط  و  می شود  محسوب 

کشورهای هدف را فراهم کند.
نقش  باید  دولت  داشت:  اظهار  و  ندانست  قابلی  مجری  را  دولت  سبز  جهاد  مدیرعامل 

نظارتی و حمایتی داشته باشد تا شرکت ها بتوانند در اجرا قوی تر ظاهر شوند.
موسوی به عقد قرارداد جدید با کشور غنا اشاره کرد و افزود: انعقاد قرارداد با یک کشور 
این  در  شرکت  ثبت  با  که  می گیرد  صورت  کشاورزی  حوزه  در  بار  اولین  برای  آفریقایی 

کشور به طور قانونی فعالیت خود را شروع می کنیم.
عنوان  بنیان  دانش  یک شرکت  همکاری  با  را  مورینگا  دارویی  گیاه  پرورش  توسعه  وی 
تحریم  دوران  در  سبز  جهاد  شرکت  مدیره  هیات  اعضای  اجرایی  تجارب  کرد:  بیان  و 
وزارت  بدنه  تقویت  سبب  مدرن  تکنولوژی  ورود  کنار  در  که  برسد  ظهور  به  می تواند 

جهاد کشاورزی می شود.
مدیرعامل جهاد سبز با رد فرضیه تهدید کشت فراسرزمینی برای تولیدات داخلی اذعان 
داشت: پایه کشت فراسرزمینی بر مبنای کسری تولیدات داخلی است و بر همین اساس 
از  بسیاری  و  دهیم  کاهش  طریق  این  از  را  کشور  به  تحمیلی  هزینه های  می کنیم  سعی 
دیم  صورت  به  را  دارند،  باالیی  بارندگی  که  دیگر  کشورهای  در  شده  کشت  محصوالت 

کشت و کار می کنیم.
موسوی در پایان خاطرنشان ساخت: همه بدانند که پتانسیل باالی کشور در همه عرصه ها 
و زمینه ها سبب می شود تا ایران از تمام تحریم ها سربلند بیرون آید کما اینکه در دوران 
تحریم کمترین تاثیر بر بخش کشاورزی وارد شد و این به واسطه مدیریت درست در این 

حوزه است.
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تالش برای کاهش تنش های محیطی

این تنوع اقلیمی موجب ایجاد تنوع ژنتیکی، ارقام و گونه های مختلف گیاهی و به  تبع آن 
تنوع جانوری )فون و فلور( شده است. به عبارتی تمامی محصوالت کشاورزی سراسر دنیا، 

در ایران نیز قابلیت کشت و کار و تولید دارند. 
هر گیاهی خاستگاه اکولوژیکی خاص خودش را دارد. در بین گیاهان نیز هرگونه ای دارای 
همان طوری  یافته اند.  سازگاری  ویژه ای  مناطق  برای  که  است  مختلف  واریته های  و  ارقام 
که در داخل هر اقلیمی نیز میکروکلیماهایی مشاهده می شود و اکوسیستم های خودش را 

به وجود می آورد.
طبیعت، بنا بر رسم طبیعی بودن و خلقت خدادادی اش گونه های سازگار و پایدار را مطابق 
دنبال  به  انسان  اما  می کند.  انتخاب  »اصلح«  به صورت  البته  و  اقلیمی  و  اکوسیستم  هر 
یک  یا  رقم  یک  و  می باشد  طبیعت  کردن  رام  با  همراه  پرمحصول  ارقام  تولید  و  کاشتن 
مدتی  از  بعد  البته  و  می کارد  هوایی  و  آب  متفاوت  شرایط  از  وسیعی  طیف  در  را  گونه 
متوجه می شود که هر »گونه« یا »رقمی« به درد همه جا نمی خورد و آن زمانی است که 

مواجه با شرایط نامساعد جوی و متحمل ضرر و زیان شده است. 
لذا انسان عاقل و دانا و اقتصاددان و مدیر چاره ای جز تبعیت و تقلید از اکوسیستم و طبیعت 
تنش های  مقابل  در  مقاومت  و  محیط زیست  حفظ  تولید،  پایداری  معاش،  امرار  برای 

محیطی و طبیعی ندارد. 
را  کشاورزی  محصوالت  که  جوی  و  محیطی  تغییرات  و  آب و هوایی  اقلیمی،  فاکتورهای 
بی موقع،  باران های  سیل،  تگرگ،  خشکی،  سرمازدگی،  شامل:  می دهند  قرار  تأثیر  تحت 

برف، گرد و غبار، بادهای گرم، دما، تبخیر، تعرق، آتش سوزی، و... می باشند. 
و  داده   قرار  استرس  و  تنگنا  در  را  گیاهان  فوق الذکر،  عامل  چند  توامان  تأثیر  و  تلفیق 
هرساله شاهد وقوع خسارت های هنگفت و جبران ناپذیری به محصوالت کشاورزی و به  ویژه 

درختان میوه هستیم.

رمضان روئین تن، کارشناس کشاورزی

قسمت اول

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

انسانی  مدیریت  مسائل  بر  عالوه   کشاورزی،  فعالیت های 
نیز  طبیعت  مدیریت  و  هوا  آب،  تأثیر  تحت  مستقیماً 
اقلیمی  تنوع  ایران دارای  می باشد. خوشبختانه کشور عزیز 
به  ویژه  کشاورزی  محصوالت  کلیه  تولید  برای  فراوانی، 
از  موقعی  هر  در  است.  میوه  درختان  و  باغبانی  محصوالت 
سال چهار فصل متفاوت را می توان در کشور مشاهده کرد 
و این »تنوع« - اگر به درستی از آن استفاده شود- یکی از 
بزرگ ترین نعمت های الهی و منبعی بسیار باارزش برای هر 

کشوری است. 
مرتبط،  و  علمی  مراجع  اعالم  و  مدارک  شواهد،  طبق 
فعالیت های  برای  مشخص  اقلیم  یازده  حداقل  دارای  ایران 
دنیاست.  کشور  دومین  نظر  این  از  که  است  کشاورزی 
بسیاری از کشورهای دنیا آرزو دارند که شرایطی مثل ایران 

آینده آب و هوایی شدید در ایرانبرای تولید محصوالت باغی و باغبانی داشته باشند.
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سرمازدگی عامل اصلی پرداخت خسارت صندوق بیمه
حسین حدادنژاد، رئیس اداره کل بیمه باغات و منابع 
طبیعی صندوق بیمه در گفت و گو با دام، کشت و صنعت 
اعالم کرد: سطح باغ های بارور در کشور حدود 2/5 میلیون 
هزار   500 متوسط  به طور  میزان  این  از  که  است  هکتار 

هکتار آن ساالنه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. 
خسارت زا  عامل  بیشترین  شده  بیمه  سطح  مقدار  این  از 
از  ناشی  ما  خسارت های  درصد   60-65 حدود  در  میانگین  به طور  است.  سرمایی  تنش 
این مسئله است و و به جز 3-2 استان بقیه استان های ما با این مشکل دست به گریبان 
هستند. به طور مثال در سال 1397 که سال پرخسارتی هم بود صندوق بیمه نزدیک به 

400 میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به باغداران پرداخت کرده است.
وی افزود: در این مورد بیشترین خسارت مربوط به دو دسته از درختان میوه است. یکی 
میوه های نیمه گرمسیری و گرمسیری که خوشبختانه این میوه ها بیشتر در مناطق مستعد 
خودشان کشت می شود اما در بعضی سال ها هم مشکالتی داشته اند. مثل خسارتی که 2 
سال پیش به پرتقال مازندران وارد شد یا خسارتی که چند سال قبل برای مرکبات استان 

فارس اتفاق افتاد.
مناطق سردسیر کشت می شوند  در  میوه ها  این  که  است  معتدله  میوه های  در  دیگر  نوع 
بیشترین  می یابد.  افزایش  احتمال خسارت  باشد  گرم تر  زمستان  مناطق  این  در  هرچه  و 
در  و  بادام  و  گردو  عالوه  به  هسته دار  درختان  است.  بهار  و  زمستان  در  هم  خسارت ها 

رده های بعد درختان دانه داری مانند انار در این گروه قرار می گیرند.
برخورد  راهکارهای  بیمه، مهم ترین  منابع طبیعی صندوق  و  باغات  بیمه  اداره کل  رئیس 
باغات  و  تغذیه مناسب درختان  این موضوع،  از  باغداران  را آگاهی و دانش  این  مسئله  با 
میوه و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات و همچنین مسائلی مانند انتخاب ارقام مناسب و 

انتخاب محل مناسب برای احداث باغ و... دانست. 

سرمازدگی
دستگاه های  و  تحقیقاتی  مراکز  اسناد  و  گزارش  طبق 
میزان  کشاورزی،  محصوالت  بیمه  صندوق  و  اجرایی 
تولید  کل  درصد   32 سرمازدگی،  عامل  از  ناشی  خسارت 

محصوالت باغبانی کشور است. 
چه  محصولی  هر  متوسط  عملکرد  که  است  بدیهی  بسیار 
زراعی و چه باغی و حتی دامی معادل یک سوم و حتی در 
تا یک دهم عملکرد های مطلوب همان  از محصوالت  بعضی 
عملکرد  مثاًل  است.  کشور  از  منطقه ای  هر  در  محصول 
هکتار  هر  در  کیلوگرم   800 از  کمتر  کشور  پسته  متوسط 
توسط  باغی  پرارزش  محصول  همین  عملکرد  اما  است 
حاصل  هکتار  در  تن  ده  تا  هشت  توانمند  و  آگاه  باغداران 

شده و می شود. 
البته شکی نیست که نمی توان در همه جای ایران عملکرد 
دست یابی  اما مطمئناً  رسانید  تن در هکتار  ده  به  را  پسته 
به متوسط عملکرد دو و حتی سه تن در هکتار و در سطح 
تمامی  مورد  در  موضوع  این  و  است  مقدور  و  میسر  کشور 
قابل  منطقه  هر  استعداد  نسبت  به  کشاورزی  محصوالت 

بیان و مصداق کامل دارد. 
مدیریت  عامل  دو  شد،  گفته  نیز  ابتدا  در  همان طوری که 
کاهش  این  در  طبیعی(  )عوامل  طبیعی  مدیریت  و  انسانی 
که  می شود  تأیید  و  تأکید  و  مؤثرند  عملکرد  افزایش  یا 
تأثیرات سوء عوامل محیطی نیز عمدتاً ناشی از فعالیت های 
کشور  اینکه  با  است.  انسانی  موقتی  سودجوئی  و  ناآگاهانه 
از  را  خسارت  بیشترین  ولی  است  کم آب  و  خشک  ایران 
بارندگی و سیالب متحمل می شویم و بپذیریم که ناشی از 

عملکرد غلط عوامل انسانی است. 
ایجاد  ضمن  محیطی  نامساعد  عوامل  که  کرد  اذعان  باید 
خسارت  ایجاد  و  اشاعه  و  حمله  شرایط  مستقیم،  خسارت 
سایر عوامل زنده )آفات و بیماری ها( را نیز فراهم می کنند. 
ضعف  موجب  سرما  و  گرم  بادهای  و  گردوغبار  و  خشکی 
کنه ها  و  چوبخوار  یا  ثانویه  آفات  ظهور  به  منجر  و  درختان 
می شود و برعکس بارندگی ها و پرآبی باعث طغیان بیماری ها 
می گردد. به عبارتی عوامل زنده و تنش های محیطی غیرزنده 

روی یکدیگر تأثیرگذار و کنش متقابل دارند. 
چنانچه تأثیر سوء و زیان بار شرایط نامساعد جوی در کلیه 
محصوالت کشاورزی را حداقل سی درصد مجموع تولیدات 
واقع مقدار سی میلیون تن  بدانیم یعنی در  باغی  و  زراعی 
شده  زده  مثال  و  منظور  که  است  مقداری  حداقل  )این 
از زراعی  اعم  ارزش متوسط هر کیلوگرم محصول  است( و 
و باغی 2500 تومان در نظر گرفته شود، جمعاً بالغ بر 75 

هزار میلیارد تومان خسارت مالی حادث می شود. 
سالیانه  را  میوه  باغات  در  سرمازدگی  خسارت  فقط  اگر  یا 
ارزش  میانگین  و  کنیم  فرض  باغی  تولیدات  درصد   32
کل  باشد،  تومان  هزار   6 درختی(  )محصول  میوه  کیلو  هر 
خسارت باغات میوه به میزان 6 میلیون و 400 هزار تن و 

به ارزش 38/4 هزار میلیارد تومان برآورد می گردد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که خسارت تنش های محیطی 
به  ویژه سرمازدگی، موقتی و منحصر به همان سال نیست بلکه 
حتی در مواردی موجبات نابودی کامل باغات را فراهم و در 

بیشتر حاالت باغات را از حّیز انتفاع ساقط می کند.
ادامه دارد

منطقه تغییرات فصلی بارش باران

فومن - استان گیالن
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تیرداد مهراد

بخش اول

ازحساس ترین  یکی  دامپروری،  صنعت 
بر  عالوه  که  بوده  کشاورزی  بخش  شاخه های 
به  ورود  که  دارد  مشکالتی  بودن،  سرمایه بر 
پرخطر  بسیار  سرمایه گذاری  متقاضیان  برای  را  بخش  این 
دریافتی،  وام های  بازپرداخت  مانند:  مشکالتی  می نماید. 
سرمایه گذاری  سود  از  نمودن  صرف نظر  از  ناشی  ضررهای 
اولیه یا سهم آورده متقاضی، پرداخت سود سنگین بانکی و 
... تا سال های متمادی سرمایه گذار را به زحمت انداخته و 

بهره بردار مجبور به طی دوره دشواری خواهد بود.
تا  باشد  برخوردار  توجهاتی  و  امکانات  از  باید  صنعت  این 
انگیزه تالش و فعالیت در آن از بین نرود و افراد به مشاغل 

کاذب و واسطه گری متمایل نگردند. 
مسئولین  و  کالن  سطح  در  کشور  متولیان  وظیفه  این 
تمام  ایجادکننده  که  بوده  مزبور  تخصصی  زیربخش 
خوراک،  شامل  پایه  منابع  تأمین  از  اعم  الزم  ظرفیت های 
بهداشت و دارو، تسهیالت بانکی و بیمه، امنیت بازار فروش 
حمایت ها  گونه  این  تا  باشند  و...  شده  تولید  محصوالت 
موجب اشاعه فرهنگ تولید درجامعه شده و منافع این قشر 
زحمت کِش درخط مقدم جبهه تولید، فدای سوداگری های 

خواص از نوع واردکننده، رانت خوار و افزون خواه نشود. 
به  تولیدی  مثبت  فعالیت های  اینگونه  در  ورشکستگی 
و  تولید  و  تالش  عرصه  به  ورود  از  مردم  عامه  رویگردانی 

کارآفرینی منجر شده و عواقبش گریبان گیر کشور خواهد شد.

بررسی مبانی
این زیربخش مورد  ابتدا مبانی  اجازه دهید 
واکاوی قرار گرفته و اهمیت آن تبیین گردد:

محیط زیست و منابع طبیعی که بخش کشاورزی 
به دلیل لزوم تأمین نیازهای خوراک، تغذیه، پوشاک، 

دارو و دیگر احتیاجات جامعه بشری در حاشیه و متن آن 
ایجاد شده، مشتمل بر مبانی آب، خاک وگیاه اعم از بوته، دار و 

درخت و وحوش و غیره است. 
و  پدیده های موجود  مهار  و  تسلط  فکر  به  و شکار  غارنشینی  از دوره  بشر، پس 

پیرامونی خود افتاد. بدین گونه عصر کشاورزی آغاز شد که تا به حال نیز با بروز تحوالتی 
از قبیل صنعتی شدن و اصالحات ژنتیکی، تکامل یافته و ادامه دارد.

و  زراعت  جنگل ها،  و  مراتع  آب وخاک،  نظیر  زیرشاخه هایی  وجود  با  نیز  حاضر  حال  در 
فعالیتش  بخش  این  تبدیلی،  صنایع  و  شیالت  دامپزشکی،  دامی،  تولیدات  امور  باغبانی، 

تداوم دارد.
اساسی  خوراک  نیازهای  تأمین  جبهه  مقدم  درخط  که  نهادی  عنوان  به  دام،  زیربخش 
مردم قراردارد، با بهره گیری بهینه از منابع پایه مانند: مراتع زیراشکوب جنگل ها و باغات، 
محصوالت اصلی و فرعی زراعی و خدمات بهداشتی و فنی، در راستای وظایف خطیر خود 
و  پوشاک  و  مایحتاج خوراک  تأمین  در چرخه  و  بوده  اساسی مطرح  نهاد  یک  عنوان  به 

صنایع روستایی فعال است. >>>

صنعت دامپروری
گرفتارسیاستهایچالشبرانگیز
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کشاورز کاال
دریچه نقد و تحلیل و گزارش های کشاورزی 

• داغ ترین خبرهای روز کشاورزی

• معرفی جدیدترین تجهیزات کشاورزی 

در "کشاورز کاال" • گزارش لحظه به لحظه ه�یش های کشاورزی
روند اقتصادی شدن کشاورزی را پیگیری کنید
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این بخش، الحق والنصاف یکی از پراسترس ترین معاونت های 
پاسخ گوی  باید  همیشه  و  بوده  خود  متبوعه  وزارتخانه 
دیگر  مانند  فعالیت هایش  البته  باشد.  کشور  مردم  نیازهای 
بخش ها نمود عینی نداشته ولی کمبود و کاستی هایش که 
وظایف شان  اجرای  در  دیگر  بخش های  تعلل  معلول  شاید 
باشد، همیشه بحران آفرین می باشد و متولیان اموردام به هر 

جهت باید پاسخ گو باشند.
نقش  وزارتخانه  مرکز  در  دامی  تولیدات  امور  معاونت 
سیاست گزار را داشته و عالوه بر ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 
ارائه  باید  همیشه  تحقیقاتی،  علمی  مراکز  و  عالی  آموزش 
دهنده راهکارهای نوین در زمینه امور محوله درسطح کشور 
باشد. در سطح استان ها نیز به فراخور حال خود و متناسب با 
شرایط اقلیمی و ظرفیت های خود، از این راهکارها تبعیت و 
درحوزه کاری خود با برخورداری از همان ارتباطات، شرایط و 

وضعیت را بهبود بخشد.
شده  گنجانده  پروژه های  و  طرح ها  درقالب  کارها  این 
ششم  برنامه  در  فعاًل  که  پنج ساله  برنامه های  درچارچوب 
با  آن  بودجه  که  است  تحقق  و  ارائه  قابل  قرارداریم،  آن 
استانی  چه  و  ملی  طرح های  قالب  در  چه  عمرانی،  ماهیت 
باید از سوی مراجع ذیربط، مانند سازمان برنامه و بودجه و 

استانداری ها تأمین گردد.

آنچه که در اجرای پروژه ها به خصوص در بخش دام حائز اهمیت است، توالی و هدفمند بودن 
طرح ها و پروژه ها می باشد؛ زیرا برگشت از هر طرحی در نیمه راه می تواند بسیار هزینه بر 

باشد و اتالف سرمایه عمومی تلقی گردد که جبران آن به سادگی میسر نخواهد بود. 
متأسفانه به خصوص در طی چهارده ساله اخیر که شروع آن با پایمال شدن برنامه چهارم 
توسعه و انحالل سازمان برنامه و بودجه همراه بود، کشور ما که در زمینه خودکفائی گندم 
و  بانک ها  همکاری  با  قرمز  گوشت  تولید  زمینه  در  و  بود  گردیده  نائل  موفقیت هایی  به 
توسعه پرواربندی ها در یک قدمی خودکفائی قرارداشت، ناگهان با حرکت چرخشی رو به 

عقب مواجه شد.
 با توقف تدریجی ارائه تسهیالت بانکی از محل وصولی ها به متقاضیان پرواربندی، زمینه 
روند  برزیل  نظیر  کشورهایی  از  گوشت  واردات  حجم  البته  و  فراهم  صنعت  این  تضعیف 
افزایشی یافت. البته آن زمان به دلیل ادامه اشغال عراق توسط آمریکا، قیمت نفت روندی 
صعودی داشت و دولت وقت هم که از درآمد سرشار نفتی بهره مند بود، به واردات از هر 
افرادی  به  را هم همان گونه که همه آگاهند  رانت آن  تمایل داشت و  نوع جنس و کاال 

خاص داده بود تا ضمن تحصیل سود باال از پورسانت های اهدائی نیز بهره مند شوند.
با  متناسب  شتاب  از  نتوانست  صنعت  این  و  افتاد  محاق  در  تولید  فرهنگ  بدین گونه، 
اعتالی سطح نیازهای عمومی برخوردارشود. متاسفانه مدیریت های حاکم بر امور دام نیز 
تا به حال نتوانستند روند کاستی و کمبودها را بهبود بخشند. حتی سیاست هایی متناقض 

با اهداف اولیه توسعه اتخاذ گردید که ادامه آن می تواند وابستگی ها را تشدید نماید. 
ادامه دارد
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مهندس عبدالحسین کاظمی

گرانی گوشت اعم از قرمز و سفید، به خصوص در شرایط بد اقتصادی فعلی، باعث می شود 
که جای این منبع غذایی با ارزش در سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی تنگ و تنگ تر شده و 
به حد میکروسکپی برسد. هرچند که مسئوالن وزارت جهادکشاورزی این مسئله را با پیش 
کشیدن بحث قاچاق دام زنده توجیه می کنند، اما چنین به نظر می رسد که اگر هم قاچاق 
دام )که دالیل آن هم در نوع خود قابل بحث و بررسی است( تأثیری روی قیمت گوشت 
بگذارد، این تأثیر نمی تواند علت العلل این موضوع باشد و عوامل فراوان دیگری وجود دارد که 

نقشی به مراتب بیشتری نسبت به قاچاق دام در افزایش قیمت گوشت بازی می کند.

 

آه از نهاد مرغدار و دامدار درآوردند

عواملی مانند کمبود عرضه و قیمت باالی نهاده های خوراکی، داللی و فساد در سیستم 
دولتی،  ناتوان  مدیران  وجود  ضعیف،  نظارت  یا  نظارت  نبود  یارانه ای،  نهاده های  توزیع 
که  شده  باعث  آن  از  ناشی  تولید  هزینه  افزایش  و  گوشت  تولید  در  و...  رانت خواری 
خارج  تولید  گردونه  از  یا  نمی کند(،  فرقی  قرمز  یا  )سفید  گوشت  تولیدکننده  واحدهای 
دهند.  ادامه  کار  به  واقعی شان  توان  از  پایین تر  مراتب  به  ظرفیتی  با  یا  شوند 
در  مثال  طور  به  دارد.  گوشت  تولید  در  ویژه ای  اهمیت  طیور  و  دام  خوراک 
خوراک  به  مربوط  نهاده های  را  تولید  هزینه های  درصد   70 حدود  مرغداری ها 

شامل می شود و سهم آن در دامداری ها نیز چیزی در همین حدود است. 
ارزان 4200  ارز  اختصاص  با  می کند  عنوان  جهادکشاورزی  وزارت  طرفی  از 
آنهاست.  قیمت  داشتن  نگه  پایین  درصدد  نهاده ها،  این  واردات  برای  تومانی 
دلیل  به  آمد  خواهد  ادامه  در  چنانچه  اما  می رسد  نظر  به  منطقی  هرچند  که  سیاستی 
با توجه به اهمیت این موضوع ماهنامه  اجرای نادرست، چندان موفق عمل نکرده است. 
دام، کشت، صنعت در گزارشی هرچند مختصر و گفت وگو با برخی از فعاالن صنعت دام و 

طیور، موضوع را بررسی و تقدیم مخاطبان فهیم خود می کند. >>>

نهاده ها
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بوروکراسی معیوب توزیع نهاده ها
انجمن ملی شرکت های زنجیره ای  علی صابری، دبیر 
برای  را  ارز  این  دولت  می گوید:  نیز  مرغ  گوشت  تولید 
واردات نهاده اختصاص داده، نهاده هم وارد شده است، اما 
اشکالی که وجود دارد در سیستم توزیع این نهاده ها است 
که به موقع به دست مرغدار نمی رسد و این موضوع مشکل 
رجوع  سیاه  بازار  به  می شود  مجبور  مرغدار  می کند.  ایجاد 
کند و نیازش را دو برابر قیمت مصوب دولت تهیه کند. ما 

مشکل را در بوروکراسی معیوب توزیع نهاده ها می دانیم.
دولت  مصوب  قیمت  هم  گوشت  قیمت گذاری  بحث  در 
یعنی 11هزار و 500 تومان برای تولیدکننده پایین است و ما ضرر می کنیم. هزینه تولید 

ما برای هر کیلوگرم تقریبا 2000 تومان باالتر از قیمت مصوب دولت است.
نهاده ها و قیمت گذاری گوشت  توزیع  از بحث  را  این است که دولت خودش  ما  پیشنهاد 
مرغ کنار بکشد و قیمت بازار را طبق همین 40 سال گذشته تا قبل از سال 96 کنترل 
کند. یعنی با ذخیره استراتژیک گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی؛ که در موقع ارزانی 
مرغ  گوشت  که  مواقعی  در  و  می کند  را جمع آوری  بازار  اضافه  این شرکت  مرغ،  گوشت 
این صورت قیمت ها متعادل می شود. دیگر  به  بازار کرده و  این ذخایر را وارد  گران شود 
ارز  نیست. وی معتقد است که وقتی دولت  ببند  و  بگیر  و  بروکراسی  این همه  به  نیازی 
نهاده را تأمین کند و تاجر نهاده را وارد نماید، قیمت نهاده ها در بازار بر اساس عرضه و 

تقاضا تنظیم خواهد شد و دخالت دولت در این مورد کار را خراب می کند.
مقصر، شیوه توزیع

و  دام  خوراک  اتحادیه  مدیرعامل  کیهانی،  حسین 
طیور نیز در این باره معتقد است، به دالیل زیادی نهاده ها 
در  را  مشکل  و  نمی رسد  تولید کننده  دست  به  موقع  به 

شیوه توزیع می داند.
اختیار  در  را  خام  نهاده  دولت  اگر  کرد:  عنوان  وی 
کارخانه های خوراک دام قرار دهد تا بر اساس یک فرمول 
این  شود،  عرضه  دامدار  و  مرغدار  به  مصرفی  دان  مناسب 

مشکل رفع خواهد شد. 
سازمان  و  دارد  وجود  کشور  در  دام  خوراک  کارخانه   700 حدود  اینکه  اعالم  با  کیهانی 
ما  آنها نظارت دقیق دارند، گفت:  و... روی کار  ناظران فنی  دامپزشکی، جهاد کشاورزی، 
نظارت  تحت  که  کرده ایم  طراحی  را  طیور«  و  دام  خوراک  کارخانجات  »اطلس  سامانه 

وزارت جهادکشاورزی قرار دارد و بانک اطالعاتی کارخانجات را شامل می شود. 
نهاده ها تأمین شده اما در بعضی موارد دیرتر

جهادکشاورزی  دام  امور  معاون  ذکریایی نژاد،  احمد 
نشریه  خبرنگار  به  مورد  این  در  نیز  کردستان  استان 
می گوید: ذرت و سویا با ارز 4200 تومانی به اندازه کافی وارد 
توسط  ارز  انتقال  مشکالت  مانند:  دالیلی  به  اما  است.  شده 
اخالل  مبادی،  در  کشتی ها  دیرهنگام  تخلیه  واردکننده ها، 
به علت مسائلی که  استان ها  به  از مبادی  بارگیری  در روند 
این  و...  جنوبی  استان های  در  سیل  داشتند،  کامیون دارها 

محموله ها دیر به دست تولیدکنندگان رسید. 
کرد،  صادر   97 ماه  اسفند   16 در  وزارتخانه  که  بخشنامه ای  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
به  مربوط  حواله  باید  استان ها  جهادکشاورزی  سازمان های  سویا،  کنجاله  توزیع  برای 
تولیدکنندگان را تایید کنند و این حواله در اختیار وارد کننده قرار گیرد تا نهاده را تحویل 
دهند؛ اما در بعضی مواقع به دالیلی که اشاره شد، کنجاله سویا در وقت مناسب تحویل 
نشده است. مثاًل در استان کردستان در حدود 40-30 هزار تن حواله صادر کرده ایم که 
هرچه  نیز  آن  مابقی  امیدواریم  و  است  شده  استان  وارد  تاکنون  آن  تن  هزار   15 حدود 

سریعتر تأمین شود.

انحصار در بحث واردات
انجمن  دبیر  مقدسی،  احمد 
در  کشور  شیری  گاوداران 
کشت،  دام،  نشریه  با  گفت وگو 
طبق  نهاده ها  می گوید:  صنعت 
به  جهادکشاورزی  وزارت  ادعای 
تجار  اما  می شود  وارد  کافی  اندازه 
و  می کنند  کم لطفی  وارد کننده 
می گیرند  تولیدکننده  از  را  پولش 
ما  دست  به  دیر  را  خوراک  ولی 
می رسانند و دامدار و تولیدکننده که نمی تواند منتظر بماند، 
این  نهایتا  و  کند  تهیه  آزاد  بازار  از  را  نیازش  است  مجبور 
مسائل باعث التهاب در بازار می شود. که در این مورد مسئله 

انحصار در بحث واردات این نهاده ها نیز بی تاثیر نیست.
اسفندماه  در  جهادکشاورزی  تا  شد  دلیلی  مسئله  این 
نظارت  نهاده ها  توزیع  روی  رأساً  شود  مصمم  قبل  سال 
بیشتر داشته باشد که این اقدام دولت و دخالت های آن و 

سیاست هایی که اعمال کرد، مشکل را دوچندان نمود. 
بودن  نرخی  چند  با  شخصاً  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
سوء  امکان  تا  شود  نرخی  تک  ارز  باید  هستم.  مخالف  ارز 

استفاده و رانت از بین برود.
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مرغداران در انتظار تصمیم درست
با حضور  ایران جلسه ای  بازرگانی  اتاق  در  اخیراً  به گزارش »دام و کشت و صنعت« 
دکتر  مانند:  دولتی  با مسئوالن  ماهی  تولیدکنندگان گوشت  و  مرغداری  تشکل های 
دکتر  کشاورزی،  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون  رضایی  مرتضی 
حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی، دکتر حسن رکنی معاون سابق 
مسئوالن  از  دیگر  برخی  و  وزیر  فعلی  مشاور  و  وزارتخانه  دامی  تولیدات  امور 
از  انتقاد  با  مرغداری  تشکل های  نشست  آن  در  و  برگزار  کشاورزی  جهاد  وزارت 
عملکرد شرکت پشتیبانی اعالم کردند: این شرکت روش مناسبی برای توزیع نهاده ها 

در پیش نگرفته است و مرغداران از این روند راضی نیستند.
پیشنهاد تشکل ها این بود که نهاده ها در اختیار تشکل ها قرار گیرد و خود آنها نهاده ها 
را توزیع کنند و شرکت پشتیبانی فقط روی کار تشکل ها نظارت داشته باشد؛ چراکه 
با بهانه تحریم و نبود سوئیفت، حدودا 20-18 درصد  در شرایط فعلی واردکننده که 
واردکننده  و  کرده  خالی  سویا  از  را  بازار  می کند،  وارد  قیمت  از  گران تر  را  نهاده ها 
از این سویا برای تهیه کنسانتره استفاده می کند؛ چون کنسانتره مشمول  کارخانه دار 

تعزیرات نیست و می تواند باز هم گران تر آنرا به مرغدار و دامدار بفروشد.
تشکل های ذکر شده در این جلسه اعالم کردند: مسیر فعلی وزارت جهادکشاورزی و 
نابودی صنعت  به  بر آن، منتج  نهاده ها و بوروکراسی حاکم  انحصار گرفتن توزیع  در 
مرغداری و از طرفی سیطره امپراطوری عثمانی بر این صنعت، هم در کشور ما و هم 

در بازار های منطقه می شود.
و  زنجیره ها  تشکل ها،  پیش  سال  چند  تا 
و  خریداری  را  نهاده  مرغداری  بزرگ  واحدهای 
پول آن را به صورت اقساط و به مرور پرداخت 
می کردند. کم کم به آنها تحمیل شد که باید آن 
کنند  پرداخت  را  هزینه اش  و  خریداری  نقد  را 
پول  باید  که  رسانده اند  جایی  به  را  کار  حاال  و 
تحویل  را  نهاده  بعد  ماه   3-4 و  شود  پرداخت 
بانکی  سود  درصد   15-18 مقدار  این  با  دهند. 
و خواب سرمایه چند برابری برای تهیه نهاده ها، 
تولیدکننده محکوم به شکست است و درنهایت 
کنیم.  وارد  ترکیه  کشور  از  را  مرغ  گوشت  باید 
کما این که کشور ترکیه در غیاب صادرکنندگان 

ایرانی و ممنوعیت صادرات گوشت مرغ، بازارهای منطقه را هم در دست گرفته است.
س ؤال این است که اگر توزیع نهاده درست و غیررانتی است پس چرا کنجاله سویا با 
دو برابر قیمت هر آن در دسترس است اما اگر کسی متقاضی خرید به قیمت دولتی 
باشد، باید پس از 4 ماه انتظار این نهاده را دریافت کند. به عنوان نمونه تشکل ها یک 
اواسط  تازه  اواخر دی ماه 97 خریده، پول آن را هم پرداخت کرده اند و  کشتی سویا 

اردیبهشت 98 یعنی چهار ماه بعد آن را تحویل گرفته اند. 
در حالی که مرغدار در این مدت سویا را به دو برابر قیمت تهیه و به مصرف مرغداری 
این  باال گرفته باشد طی  با بهره  بانک  از  رسانده ولی وجوه واریزی که احتمال دارد 

مدت به تقویت بنیه مالی و سودآوری دیگران انجامیده باشد.
هرکس به فکر خویش است نه به فکر ملت و منافع ملی

جالب توجه این که انجمن مرغ مادر و اعضای آن می خواهند آمار تولید جوجه را کم 
کنند که قیمت آن را به 4000 تومان برای هر قطعه جوجه برسانند. تولیدکنندگان 
گوشت مرغ هم می خواهند که تولید جوجه باال برود تا قیمت آن به حد پایین یعنی 
1000 تومان برسد. متأسفانه در این میان هر کدام یک سر طناب را گرفته اند و به 
سمتی می کشند؛ غافل از اینکه این طناب پاره می شود و هر دو قشر زیان می کنند. 
عوامل  از  ناشی  تلفات  احتساب  با  تولید  میزان  که  است  این  تشکل ها  پیشنهاد  اما 
مختلف به یک میلیون و 50هزار قطعه در ماه برسد و قیمت داخل را بر اساس پیچ 
صادرات کنترل کنند، نه بر اساس پیچ تولید. یعنی صادرات آزاد شود و اجازه دهیم 
هزینه ها،  نهاده ها،  تأمین  برای  تقاضا، حاکم  و  و عرضه  بچرخد  این صنعت  که چرخ 

دخل و خرج، سهم بازار و ... باشد. 

ریل گذاری سیاست ها
و  تولیدکنندگان  صحبت های  و  موجود  شواهد  به  توجه  با 
موضوع  در  آنچه  که  می رسد  نظر  به  چنین  کارشناسان، 
تولیدکنندگان  نارضایتی  باعث  و  شده  مشکل ساز  نهاده ها 
توزیع  و  واردات  انحصار در  مانند:  به مسائلی  گردیده است 
این نهاده ها به خصوص در مورد کنجاله سویا باشد. می توان 
این  در  وزارتخانه  سیاست های  که  گرفت  نتیجه  گونه  این 

مورد موفق عمل نکرده است. 
وزارت  دلسوز  و  زحمت کش  مجموعه  است  الزم 
مشکالت  حل  جهت  در  تالشش  همه  که  جهادکشاورزی 
سیاست هایش  تغییر  قصد  اگر  حتی  می باشد،  تولیدکننده 
این  ریل گذاری  به  نسبت  باشد،  نداشته  را  زمینه  این  در 
سیاست ها اهتمام بیشتری به خرج دهد. ما نیز در ماهنامه 
پیش  به سمتی  مسائل  که  امیدواریم  و صنعت  دام، کشت 

برود که در نهایت اعتالی این صنعت را شاهد باشیم.
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ممنوعیت صادرات مرغ گوشتی، افزایش سن گله های مرغ 
قیمت  و  بازار  تنظیم  ستاد  غیرکارشناسی  قیمت  و  مادر 
پایین خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی با توجه به نتایج 
تاکنون  گذشته  سال  طی  عجوالنه،  و  اشتباه  کارشناسی 
صنعت طیور را با مشکالت و چالش های زیادی مواجه کرد.

براساس آنالیز انجام شده قیمت تمام شده، مرغ زنده درب 
بازار  در  قیمت  درحالی که  می باشد  تومان  مرغداری 9062 
با  مرغدار  و  است  تومان   7500 حدود  دولت  مصوبه  طبق 
زیانی در حدود 1600 تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ 

مواجه می گردد.

قطار مرغداران در  سراشيبي سقوط

باتوجه به افزایش چند برابری هزینه ها در شرایط بحرانی 
بازار  در  مرغ  فروش  نرخ  این  موجود،  تورم  و  اقتصاد 
باعث تحمیل بار مالی بر دوش تولید کننده و بدهی های 

سنگین بانکی و مالی شده است. 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  سویا  توزیع  انحصار 
سال جاری مزید برعلت شده و مشکالت بیشتری ایجاد 

کرده است.
با  آزاد  بازار  از  خرید  به  مجبور  دولت  سوی  از  سویا  تامین  عدم  بر  عالوه  مرغداران 
قیمت های باالتر از نرخ دولتی شدند. از سوی دیگر این امر باعث افزایش داللی و ایجاد 

بازار سیاه شده است.
سویا  و  تومان   1600 ذرت  قیمت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  در  دان  قیمت  آنالیز  براساس 
2700 تومان با احتساب کرایه حمل محاسبه شده است. ولی این قیمت ها هرگز عملیاتی 
نگردید و مرغداران در بازار آزاد ذرت را با قیمت حدود 2000 تومان و سویا را با قیمت 
حدود 5000 تومان و باالتر خریداری می کنند. این امر قیمت تمام شده گوشت مرغ در 
بازار  در  فروش  و  دولت  مصوب  قیمت  از  که  است  رسانده  تومان   9062 به  را  مرغداری 
بیشتر است و مرغداران متحمل ضرر زیادی هستند که چرخه تولید را مختل کرده و به 

سوی ورشکستگی جمعی پیش می روند.
نرخ مصوب  از  باالتر  نرخ  با  فروش سویا  در 
دولت دو حالت اتفاق می افتد؛ یا سویا را از 
کانال کارخانه در بازار آزاد به قیمت 5000 
پلت و طی  به صورت  یا  تومان می فروشند، 
سناریوی بازارسیاهی که راه می اندازند آن را 

به فروش می رسانند.
مرغدار  معرفی  اعالم  منتظر  که  می شوند  مدعی  توزیع کننده  شرکت های  دوم  حالت  در 
به مرغدار تحویل می دهند.  افت کرد، پلت  بازار سویا  نرخ مصوب هستند و وقتی  جهت 
طی روزهایی که سویا حدود 5000 تومان شد، پلت دو برابر می شود که از همین سویای 

سهمیه بندی تهیه شده است.
هیچ عقل سلیمی موارد فوق را قبول نمی کند که چون قیمت سویا کاهش یافته است، در 

نتیجه پلت تحویل بدهند.
و  تاریخ وصول سویا  است.  دریافت کرده  نرخ کهکشانی  با  را  پلت  مقطع  این  در  مرغدار 

فروش پلت هم خودش مساله مهمی است.
برای مثال به یک مورد از بالهایی که بر سر صنعت 

مرغداری می آید توجه کنید:
با مقدار 12هزار تن سویایی که تا ششم فروردین ماه 
امسال توسط وزارت جهادکشاورزی به کارخانه تولید 
خوراک دام و طیور استان فارس تحویل گردیده است 
می توان 304 مرغداری با ظرفیت 200 تن دان را 
با این وزن سویای اعالم شده  حمایت کرد. دقیقاً 
می شود 197 فارم 45هزار قطعه ای که هر فارم در 
تولید  مرغ  گوشت  تن  می تواند 110  دوره  طی 

کند را پوشش داد.
مساوی  تن   110 در  ضرب   197 حاال 
است با 21هزار و 670 تن گوشت که 

می تواند تحویل بازار مصرف گردد.



قیمت ...
به دلخواه

ستاد تنظیم بازار

 با تلفن 7-88833993  تماس بگیرید 

براى اشتراك ماهنامه سراسرى دام و کشت و صنعت
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زیان های سنگین مرغداران
جلسه تعیین قیمت مرغ زنده در وزارت جهاد کشاورزی 
با حضور معاون محترم  اردیبهشت 1398  تاریخ 10  در 
برخی  و  طیورکشور  مدیرکل  وزارتخانه ،  دام  امور 
تشکل های  همچنین  و  دام  امور  پشتبانی  مسئوالن 
اتحادیه  و  سراسری  اتحادیه  انجمن ها،  کانون  صنعت، 

صنعت برگزار گردید.
زنده  مرغ  گوشت  شده  تمام  قیمت  برای  جلسه  این  در 
مصوب  قیمت  براساس  و  درصد   12 سود  احتساب  با 
نهاده های دان، مبلغ 9066 تومان تعیین شد. این مبلغ 
بر اساس قیمت مصوب نهاده های دان محاسبه شده اما 
نیاز  تمام  نتوانسته اند  مرغداران  از  یک  هیچ  واقعیت  در 
ذرت و سویا را بر اساس قیمت مصوب تامین کنند. بلکه 
سویا را با قیمت 4800 تا 5300 و ذرت با قیمت 1800 
تا 2000 تومان تهیه کرده اند. بنابراین قیمت تمام شده 
 9066 از  باالتر  بسیار  مرغداران  برای  زنده  مرغ  گوشت 

تومان است.
کشاورزی،  جهاد  وزارت  قیمت  این  پذیرش  فرض  با 
و  است  تومان   7200 بازار  در  مرغ  قیمت  اکنون  هم 
تومان   7200 زیر  قیمت  با  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
کیلو  ازای هر  به  مرغدار  یعنی  مرغدار خرید می کند.  از 
تامین  فرض  به  عبارتی  به  می دهد.  ضرر  تومان   1900
مرغداری 20000  واحد  هر  دولت  توسط  نهاده ها  کامل 
قطعه ای مبلغی بین 100 تا 115 میلیون تومان در یک 

دوره ضرر می کند.

مسیرها به سمت واردات گوشت مرغ
کشور  گوشتی  مرغداران  سراسری  اتحادیه  هیأت مدیره  رئیس 
مرغ  گوشت  مصوب  قیمت  مورد  در  تا  کرد  خواهیم  تالش  می گوید: 
تامین  صورت  در  حتی  که  باوریم  این  بر  ما  شود.  مجدد  تصمیم گیری 
مرغ  گوشت  شده  تمام  قیمت  هم  باز  کنونی،  مصوب  نرخ های  با  نهاده ها 

بیش از رقم مصوب فعلی خواهد بود.
غالمحسین جافر در خصوص امکان تأمین کنجاله سویا از بازار آزاد افزود: 
این محصول حتی با قیمت 4 تا 5 هزار تومان نیز در حال حاضر در بازار 

وجود ندارد.
از سوی دیگر، نقدینگی تولیدکنندگان گوشت مرغ نیز تا اواخر سال گذشته 
شمسی، صرف واریز جهت خرید این محصول به حساب واردکنندگان شده 
ماه جاری  انتهای  تا  نمی رسد که  نظر  به  تماس های مکرر  و علی رغم  است 

)اردیبهشت( نیز محموله های یاد شده تحویل مرغدار شود.
گوشت  تولید  صنعت  به  عماًل  فوق  دستوری  قیمت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مرغ در کشور آسیب جدی وارد خواهد ساخت، گفت: به طور جدی پی گیر 
این موضوع هستیم تا تکلیف تولیدکنندگان در این خصوص مشخص شود؛ 
چرا که شرایط فعلی، سبب کاهش تولید گوشت مرغ و افزایش واردات آن 
خواهد شد. در سالی که با نام رونق تولید مزین شده است، اشتغال و تولید 

کاهش می یابد و جبران آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

اقدام ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت خیانت به تولیدکننده 
را  و همان  بپذیرد  را  وزارت جهادکشاورزی  توسط  اعالمی مرغ  قیمت  داده است که  قول  وزارت صمت 
البته  یا نه مشخص نیست.  باشد  پایبند  به قول خود  آیا  را بکند و  این کار  تا چه زمانی  اما  اعالم کند. 

معاونت امور دام و حراست وزارت جهادکشاورزی قول پی گیری سریع موضوع را داده اند.
قیمت 7200 تومان، قیمت واقعی مرغ نیست و اگر بخواهیم تولید در کشور ادامه پیدا کند، باید برای 

تولیدکننده سودآور باشد. امیدواریم مسئوالن کشور اندکی نگران آینده کشور و تولیدکننده باشند.
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون 
استانداران  از  تا سطح عرضه،  و  می گوید: درخصوص ضرورت رعایت قیمت مصوب مرغ درب مرغداری 
اجرای  بر  نظارت  جهت  کشتارگاه ها ،  در  مقیم  بازرس  استقرار  با  تا  است  شده  خواسته  کشور  سراسر 

دستورالعمل های صادره ، از ورود مرغ زنده به بازار ممانعت شود.
اجرای  و  طیور  کشتارگاه های صنعت  تمامی  برای  فاکتور  و صدور  قیمت مصرف کننده  درج  گفت:  تابش 
دستورالعمل توزیع کنجاله و نهاده های مصرفی طیور ، صادره از سوی وزارت جهادکشاورزی نیز الزامی است.

وزارت صمت اعالم کرده قیمت مرغ زنده درب مرغداری 7200 تومان است و درج قیمت مصرف کننده و 
صدور فاکتور برای تمامی کشتارگاه های صنعتی طیور الزامی است.

وی ادامه داد: بر اساس مفاد بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت مرغ زنده درب 
مرغداری 7200 تومان و گوشت مرغ برای مصرف کننده حداکثر 11هزار و 500 تومان است . 
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روز 30 اردیبهشت ماه، همزمان با 20 می 
 سال 2019 مصادف با روز جهانی زنبور عسل نامگذاری 

شده است. موجودی که فقط یک حشره معمولی نیست؛ بلکه 
به عنوان یک فعال محیط زیست و به قول کارشناسان به عنوان یک 

حامی و همکار کشاورزی معرفی می شود. 
زنبورعسل نقش اصلی در گرده افشانی، تولید بهترین و مغذی ترین 

آن  پرخاصیت  فرآورده های  دیگر  و  عسل  یعنی  دنیا  غذایی  ماده 
در  همایشی  روز  این  در  موضوع،  اهمیت  سبب  به  دارد.  به عهده  را 

وزارتخانه جهادکشاورزی با مشارکت بسیاری از متولیان و فعاالن این 
توسعه  صندوق  کشور،  زنبورداران  سراسری  اتحادیه  جمله  از  صنعت، 
صنعت زنبورداری، معاونت های اموردام و باغبانی و با حضور و مشارکت 

زنبورداران و تولیدکنندگان عسل از اقصی نقاط کشور و همچنین 
سفیر کشور اسلوونی، به عنوان کشوری که دو سال قبل مبتکر 

به عنوان  بوده،  زنبورعسل  جهانی  روز  دهنده  پیشنهاد   و 
میهمان ویژه برگزار شد.

زنبورداری مصداق اقتصاد مقاومتی
مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این همایش 
با اشاره به اهمیت نقش گرده افشانی زنبورعسل، گفت: این موضوع کمتر مورد توجه قرار 
کیلویی  )که  ژل رویال  مانند  زنبورعسل  فرآورده های  دیگر  به  پرداختن  طرفی  از  و  گرفته 
نزدیک به 7 میلیون تومان )355 دالر( ارزش دارد( یا زهر زنبورعسل )که هر گرم آن 80 

دالر قیمت دارد(، می تواند ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد. 
وی ادامه داد: صنعت زنبورداری مثال بارز اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا تقریباً در همه موارد 
متکی به صنعت داخلی است و کمتر به واردات اتکا دارد و در آینده می بایست 

نگاه دولت به این صنعت اقتصادی تر و با حمایت بیشتری صورت گیرد. 
در ادامه برنامه، کارشناسان این صنعت درخصوص اهمیت و نقش زنبورعسل 

و مباحث علمی- پژوهشی و کاربردی آن به ایراد سخن پرداختند. 

رتبه سوم برای ایران
همچنین در این مراسم خانم عفت رئیسی، مسئول سابق اتحادیه زنبورداران کشور اعالم کرد: با 
تالش و تولید مناسب در بخش زنبورداری، رتبه کشور از مقام یازدهم در دنیا به رتبه سوم رسیده که 
حاکی از پتانسیل باالی تولید است و اظهار امیدواری کرد، در آینده بخش دولتی حمایت های جدی تری 

از این صنعت به عمل آورد. 
سند راهبردی توسعه زنبورداری

توسط  که  بود  زنبورداری  توسعه  صنعت  راهبردی  سند  از  رونمایی  همایش،  این  در  اهمیت  حائز  نکته 
مقامات مسئول و سفیر اسلوونی انجام شد. در پایان برنامه، سفیر اسلوونی وضعیت صنعت زنبورداری و 

موقعیت این کشور در تولید عسل را برای حاضران تشریح کرد. 
در انتها باید متذکر شویم که همایش ها و نشست هایی از این دست می تواند در رشد و پویایی این صنعت 
مهم که در ارزآوری و در سامان دهی محیط زیست کمک شایان توجهی به دیگر بخش های کشاورزی از 
جمله باغبانی انجام می دهد، نقش مهمی را ایفا  کند. در سال رونق تولید می بایست بیش از پیش دولت 
و بخش خصوصی همگام با یکدیگر به تولیدکنندگان زحمت کش این صنعت انگیزه و رغبت صدچندان 

برای ادامه فعالیت بدهند. 

حامی کشاورزی

و محیط زیست

زنبورعسل
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طی روزهای گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه طبق گفته های مرکز 
آمار کشور، جمعیت دام سبک در کشور رشد 25 درصدی را تجربه کرده 
به  اندازه  و چه  آمده  به دست  اِِشلی  و  متر  با چه  آمارها  این  اینکه  است. 
واقعیت نزدیک است و درصد خطای آن چه اندازه است، بماند. ما فرض را 

بر صحت این آمار می گیریم.
کرد:  توجه  نکته  چند  به  باید  کشور  سبک  دام  تعداد  افزایش  مورد  در 
به نظر نمی رسد که  افتاده  اتفاق  تعداد  این  افزایش در  اگر  اینکه  نخست 
متولیان  از سوی  و حمایتی  مدیریتی  اعمال سیاست های خاص  دلیل  به 
این بخش باشد تا بواسطه آن، افزایشی در تعداد دام صورت گرفته باشد، 
دو  بارندگی های  مخصوصاً  و  هوایی  و  آب  شرایط  به  مسئله  ریشه  بلکه 

سال اخیر بر می گردد.

به شیوه سنتی  در سیستم دامداری کشور ما، پرورش دام کوچک عمدتاً 
از باقی مانده مزارع زراعی است و  و پرورش متکی به مرتع و نیز استفاده 
دام ها  این  نگهداری  در  اندکی  دام سبک سهم  پرورش  واحدهای صنعتی 
سال  دو  مخصوصاً  گذشته،  سال  چند  طی  می دانید  چنانچه  نیز  و  دارند. 
علوفه  رویش  نظر  از  کشور  مراتع  مناسب،  بارندگی های  علت  به  گذشته 
غالت  کشت  که  مناطقی  در  همچنین  و  بوده اند  خوبی  نسبتاً  شرایط  در 
نیز  مزارع  این  می شود،  انجام  دیم  صورت  به  دیگر  محصوالت  بعضی  و 
تولید کاه و کلش مناسبی داشته است و در مجموع همه مسائل به سمت 
فراوانی علوفه و خوراک برای دام های کوچک که به صورت سنتی و متکی 
به مرتع و مزرعه نگهداری می شوند پیش رفته است. در نتیجه روستاییان 
و  ترغیب شده اند  دام سبک  بیشتر  پرورش  به  این شرایط  در  دامداران  و 

شرایطی پیش آمده که تعداد این دام ها افزایش پیدا کرده است.
این  در  اما  هستیم  خوشحال  درنهایت  مسئله  این  از  ما  همه  چند  هر 
شرایط کسی نباید این افزایش تعداد دام را به نام خود تمام کند و درصدد 
استفاده تبلیغاتی از این آمار و ارقام برای نشان دادن توان مدیریتی خود 
موضوع  این  از  می توانند  زمانی  دست اندرکاران  و  مدیران  که  چرا  باشد؛ 
بهره برداری تبلیغاتی کنند که با یک برنامه مدون و منطقی در دراز مدت 
امکانات افزایش تولید را به صورت پایدار و به شکلی که به مراتع و منابع 

طبیعی آسیبی وارد نشود را فراهم کرده باشند. 

بنام باران
به کام مدیران

تومان   4200 قیمت  با  ارز  اساسی،  کاالهای  از  برخی  تأمین  برای  دولت 
تخصیص می دهد. از جمله این کاالها نهاده های مورد استفاده در صنعت 
جو  و  سویا  ذرت،  قبیل  از  نهاده  چند  مشخص تر،  به طور  و  طیور  و  دام 
کافی  مقدار  به  کاالها  این  که  می آید  بر  چنین  شواهد  از  که  می باشد 
نهاده های خریداری شده  این  از  اینکه مقداری  بر  خریداری شده و عالوه 
و  خمینی  امام  بندر  در  هم  زیادی  مقدار  گشته،  توزیع  کشور  سطح  در 
جاهد،  دامی  نهاده های  شرکت  دام،  امور  پشتیبانی  شرکت  انبارهای  در 
و سایر  و...(  مدلل  )از جمله گروه  واردکننده بخش خصوصی  شرکت های 

شرکت ها نگهداری می شود.
از  ماه  چند  و  است  وارداتی  نهاده های  این  از  پر  انبارها  که  به طوری 
شرایط  دلیل  به  بعضاً  دارد  احتمال  و  می گذرد  نهاده ها  این  نگهداری 
نامناسب نگهداری و انبارداری و رطوبت موجود در هوای بندر در معرض 
پرندگان  از طرفی در معرض هجوم حشره و  و  قرار گیرند  فساد تدریجی 

نیز هستند. 
از جهتی دیگر، نگهداری این میزان از نهاده در یک جای متمرکز از نظر 
پدافند غیرعامل نیز توجیه ندارد و با توجه به کشمکش های سیاسی بین 
بعضی کشورهای متخاصم با ایران و نیز اهداف خصمانه دشمنان در ضربه 
داشته  خصمانه ای  حرکت  قصد  چنانچه  کشور،  امنیت  و  اقتصاد  به  زدن 

باشند این انبارها می تواند یکی از گزینه های این دشمنان کوردل باشد. 

بر  بنا  نهاده ها  این  که  می گردد  پیشنهاد  جهات،  جمیع  به  توجه  با  لذا 
واحدهای  انبارهای  در  و  شوند  توزیع  کشور  سطح  در  استان  هر  سهمیه 
مرغداری و همچنین کارخانه های خوراک دام که اکثراً هم از سطح کیفی 
نگهداری  امانت  صورت  به  هستند  مدرنی  انبارهای  و  برخوردارند  خوبی 
چندین  در  آنها  کردن  پراکنده  به صورت  آن ها  نگهداری  بر  عالوه  تا  شود 

نقطه از کیفیت نگهداری این نهاده ها هم اطمینان حاصل گردد. 
و  مرغداران  بین  توافقی  به صورت  هم  آن  انبارداری  و  نگهداری  هزینه 
شرکت های واردکننده به واحدهای مرغداری پرداخت گردد. حتی می توان 

هزینه نگهداری را به صورت تهاتری و با خود نهاده پرداخت کرد. 

خطرات نگهداری
نهاده های وارداتی در بندر
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کسی  بر  کشاورزی  بخش  در  تبدیلی  صنایع  اهمیت 
فصل  در  مصرف  مازاد  جمع آوری  نیست.  پوشیده 
فراوانی محصول از بازار و ارائه در سایر فصول سال، 
افزایش ضریب امنیت غذایی جامعه، ایجاد اشتغال و 
بازارهای  هدف گیری  محصول،  افزوده  ارزش  افزایش 
جمله  از  دست،  این  از  مواردی  و  ارز  ورود  صادراتی، 

مزایای صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی است.
وجود  و  جغرافیایی  خاص  شرایط  دلیل  به  ما  درکشور 
اقلیم های مختلف، پتانسیل تولید انواع میوه ها آن هم 
از نوع بسیار باکیفیت وجود دارد که در کنار آن ایجاد 
صنایع آب میوه و کنسانتره می تواند فرصت های شغلی 
خاصه  دهد.  افزایش  را  صنعت  این  در  درآمد  کسب  و 
محصوالت  به  ویژه ای  نگاه  بین المللی  خریداران  اینکه 

ایرانی در این حوزه دارند.
دکتر  با  گفت  وگو  در  صنعت«  و  کشت  »دام،  مجله 
ولی ا... داودآبادی، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب میوه 
چالش های  و  صنعت  این  وضعیت  کشور،  کنسانتره  و 

فعلی و پیش روی آن را بررسی کرده است:
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چگونگی
شکل گیری صنایع آب میوه

انجمن  دبیر  داودآبادی،  ولی ا... 
کنسانتره  و  میوه  آب  تولیدکنندگان 

با  گفت وگو  در 
خبرنگار »دام، کشت 

این  مورد  در  صنعت«  و 
آب  صنعت  می گوید:  صنعت 

پی  در   1361-62 سال  از  میوه 
گرفت.  شکل  وقت  دولت  سیاست های 

هرچند که تا آن زمان و قبل از انقالب نیز شرکت هایی وجود داشت، اما در این 
با حمایت هایی  دوره بود که به طور گسترده تحول و راه اندازی این صنعت شروع شد و 
و  میوه  آب  تولید  کارخانه  و  شرکت  چندین  می کرد،  تبدیلی  صنایع  بحث  در  دولت  که 
و...  اصفهان  و شرقی، مشهد،  غربی  آذربایجان  مانند:  استان هایی  در  کنسانتره، مخصوصاً 

که پتانسیل تولید میوه را داشتند احداث شد. 
اوایل  تولیدات کارخانه ها شروع شد. در  راه اندازی و  بعد کارخانه ها  به  از سال 70  تقریبا 
هم  اروپایی  کشورهای  از  داشتند.  باالیی  فعالیت  شرکت ها  و  بود  ارزان  میوه  قیمت  کار 
مشتریان زیادی برای خرید کنسانتره به ایران می آمدند؛ به دلیل اینکه میوه بسیار خوب 
و باکیفیتی به خاطر شرایط آب و هوایی داریم، کنسانتره ایران طرفداران زیادی داشت. اما 
سال به سال مشکالتی پیش می آمد که باعث اخالل در کار می شد و بعد هم که مسئله 

تحریم ها اتفاق اقتاد و کار را خیلی سخت تر کرد. >>>
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مشکالت نقدینگی
دبیر انجمن تولیدکنندگان آب میوه و کنسانتره در ادامه عنوان کرد: کارخانه ها با مشکل 
تولیدی  واحد  یک  اگر  بگیرید  نظر  در  شما  مثال  برای  هستند.  مواجه  نقدینگی  شدید 
بخواهد 3000 تن کنسانتره سیب تولید کند، برای هر کیلوگرم کنسانتره به 7 کیلوگرم 

سیب نیاز دارد؛ یعنی چیزی در حدود 21 هزار تن سیب درختی نیاز است. 
حال دو مسئله مطرح می شود؛ اوالً این مقدار سیب باید تولید شود و در دسترس باشد و 
دیگر اینکه نقدینگی مورد نیاز کارخانه را فقط برای تهیه این میزان سیب در نظر بگیرید 
که چه مقدار می شود. این موردی که برای مثال بیان شد در کنار مشکالت فراوان دیگر 

باعث شده که کارخانه ها نتوانند با همه ظرفیت شان کار کنند. 
بانکی به سختی در اختیار ما قرار می گیرد. خود مدیران  ادامه داد: تسهیالت  داودآبادی 
بانک ها تمایلی برای اینکه وام به تولیدکننده بدهند ندارند؛ چون می دانند که با مشکالت 

فعلی برگشت وام ها سخت است.
وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنایع، هرجا که از دست شان بر بیاید کمک می کنند، اما 
با  بانکی مناسبی در اختیار تولیدکننده قرار نمی گیرد. این وام های  در مجموع تسهیالت 

سود باال هم برای ما توجیه اقتصادی ندارد.
در خیلی از کشورها دولت برای این صنعت به دلیل تأثیری که بر روی اشتغال و صنایع 

تبدیلی و ارزآوری و ... دارد یارانه می دهد.
قوانین دست و پاگیر

وی در ادامه اظهار داشت: بعضی از قوانین دست و پاگیر از طرف ادارات وجود دارد که 
بر سختی کار می افزاید. در بحث مالیات ها متأسفانه شاهد سیاست های یک بام و دو هوا 
ما جزو صنایع  که  در صورتی  باالست.  اخذ می شود  این صنعت  از  که  مالیاتی  و  هستیم 
تبدیلی هستیم و نیاز به حمایت داریم. همچنین در بحث مالیات بر ارزش افزوده، روشی 
که دولت در پیش گرفته مناسب نیست. در ایران قیمت ارزش افزوده را روی قیمت کاال 

حساب می کنند که این مسئله کار را برای تولیدکننده سخت می کند.
تولیدکنندگان پیش می آید  برای  تامین اجتماعی  مشکالتی هم بعضی مواقع در سازمان 
که بسیار دست و پا گیر هستند. در صنایع بسته بندی مشکالت زیادی برای تأمین مواد 

پتروشیمی داریم و قول هایی برای تأمین این مواد دادند اما عملی نشد.
دولت باید یک تصمیم قاطعی بگیرد و از کارهایی که دست و پای خودش را هم بسته است 

رها شود و بگذارد بعضی کارها را خود انجمن ها انجام دهند؛ چون بهتر از عهده کار برمی آیند.

رقابت در بازار صادراتی
سخت و مشکالت ما زیاد

تولید میوه صنعتی  داودآبادی می گوید: در حال حاضر در 
و میوه هایی که برای آب گیری مناسب باشند، دچار کمبود 
هستیم. میوه های قدیمی ما خیلی بهتر و مناسب تر بودند 
اما ژنتیک میوه ها تغییر کرده است. در کنار این مسئله هم 

بعضی کشورهای جدید وارد بازار شدند. 
ما در بازارهای خارجی با رقیبان سرسختی مواجه هستیم. 
-800 حدود  چیزی  چین  کشور  سیب،  کنسانتره  در  مثاًل 
بهترین  در  ما  صورتی که  در  دارد  تولید  تن  هزار   700
است  معلوم  داریم؛  تولید  توان  تن  هزار  شرایط 120-130 
که قدرت رقابت ما با این کشور پایین می آید. حمایت هایی 
نظر  در  هم  را  می کند  تولیدکنندگانش  از  چین  دولت  که 
برای  چین  دولت  کارشان  به  شروع  اوایل  حتی  بگیرید. 
پایین  کشورش  در  محصول  این  شده  تمام  هزینه  اینکه 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  را  ارتش  کامیون های  بیاید، 
شرکت های تولیدکننده کنسانتره قرار داده بود، تا محصول 

تولیدی شان را به بندر حمل کنند. 
ما  تولیدی  کنسانتره  که  است  درست  افزود:  وی 
کافی  رقابت  برای  تنهایی  به  این  اما  است  خوش طعم تر 
صادر  را  محصولش  می خواهد  که  تولیدکننده ای  و  نیست 
برای  اینکه  اوالً  دارد.  زیادی  مشکالت  صادرات  برای  کند، 

انتقال ارز به داخل مشکل داریم.
دوماً انتظار دارند ارزی را که وارد می کنیم با قیمت دولتی 
ارز  تولیدکننده  آنکه  حال  کنیم؛  تبدیل  ریال  به  نیمایی  و 
مورد نیاز تولیدش را با قیمت بازار آزاد تهیه کرده  است که 

این مسئله باعث زیان می شود.
از طرفی ما این همه کارخانه تولید آب میوه داریم، اما شاهد 
از واردات آب میوه و نوشیدنی های میوه ای به  حجم زیادی 
بسیار  داخل  تولید  محصوالت  حالی که  در  هستیم.  کشور 
باکیفیت و بهداشتی هستند و به شدت کنترل می شوند. ولی 
محصوالتی که وارد می شود هیچ نظارتی روی فرموالسیون و 
بهداشتی بودن آنها نیست و قیمت آنها هم که بسیار باالست.
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کنترل خوب فنی و بهداشتی روی تولیدات
گفت:  کنسانتره  و  میوه  آب  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تولیدات  روی  انجمن   خود  بهداشتی،  و  فنی  مسائل  در 
کارخانه ها نظارت می کند؛ چون نمی خواهیم که این صنعت 
زیر سؤال برود و شرکت ها روی برندشان حساس هستند و 

کاری نمی کنند که برندشان خدشه دار شود.
علمی  و  فعال  بسیار  که  داریم  فنی  کمیته  یک  انجمن  در 

است و روی محصوالت تولید کارخانه ها کنترل اساسی دارد.
از نظر آزمایشگاهی هم کارخانه ها بسیار مجهز هستند. در 
با  تا  هستیم  دارو  و  غذا  سازمان  با  تفاهم نامه  امضای  حال 
اختیارات بیشتر بتوانیم جلوی بعضی از تولیدات مسئله دار 

را بگیریم.
نمایشگاه اگروفود دارای پتانسل های باالتر

وی در مورد نمایشگا اگروفود هم گفت: سال ها از عمر این 
غذایی  برای صنایع  رویداد خوب  یک  و  می گذرد  نمایشگاه 
است؛ هرچند که می تواند خیلی بهتر از این هم برگزار شود. 
مثاًل در بحث تبلیغات خیلی ضعیف عمل می کند؛ تسهیالت 
با  رفتارشان  نمی دهند؛  شرکت کنندگان  به  هم  خاصی 
نمایشگاه  زمان  نیست؛  مناسب  بعضاً  هم  شرکت ها  مدیران 
برای  نمایشگاه  این  وجود  اینها  همه  با  اما  است.  کوتاه  هم 

صنایع غذایی غنیمت است.

و  آب میوه  تولیدکنندگان  انجمن  فعالیت های  از  بعضی  به  پایان  در  داود آبادی 
کنسانتره هم اشاره کرد که به طور خالصه از قرار زیر است:
همکاری با سازمان استاندارد 

انجمن و کمیته فنی آن همکاری بسیار نزدیکی با سازمان استاندارد دارد؛ چرا که اوالً ما در 
فرموالسیون  بهداشتی،  کیفی،  نظر  از  نظر،  همه  از  را  تولیدات  استاندارد  گذشته،  سال های 
این  طرفی  از  باشیم.  داشته  آنها  نظر  مطابق  تولیداتی  تا  کرده ایم  هماهنگ  استاندارد  با  و... 
استانداردها به طور مرتب تغییر می کند و به روز می شوند. مثاًل ممکن است استفاده از بعضی 
مواد که در گذشته مجاز بوده در استانداردهای جدید غیرمجاز شود یا برعکس. از نظر موارد 

دیگر هم باید کاماًل با استاندارد هماهنگ باشیم. 
تشکیل کمیته ای برای تعیین ارزش گمرکی 

این کمیته یک کمیته، بسیار فعال و موثر است که در ارومیه تشکیل می شود و تشکل هایی 
واحدهای  نماینده  تجارت،  توسعه  سازمان  نماینده  غربی،  آذربایجان  بازرگانی  اتاق  مانند 
تولیدی، نماینده انجمن، نماینده گمرک و... در این کمیته عضو هستند. اعضای این کمیته 
است؛  تغییر  ارزش گمرکی مرتب در حال  ارزش گمرکی محصوالت بحث می کند.  مورد  در 

چون هزینه های تولید تغییر می کند.
حمایت های تعرفه ای 

بعضی واحدهای تولیدی که در ایران وجود ندارد و جدیداً اجرا می شود اگر به صنعت ما ارتباط 
داشته باشد، انجمن بحث حمایت های تعرفه ای آن را پیگیری می کند. برای مثال اگر یک مورد 
بسته بندی خاص را در گذشته تولید داخلی نداشته ایم و مجبور به واردات بودیم، اگر کسی در 
داخل نمونه مشابه آن را تولید کند و کیفیت و کمیت مناسب آن برای ما محرز شود، از طریق 
انجمن از مراجع ذیربط برای واردات آن محصول درخواست تعرفه گمرکی می کنیم تا از این 
تولید داخلی حمایت شود. البته همانطور که گفته شد، به شرطی که کیفیتمت مناسب داشته 

باشد و بتواند حداقل 50 درصد نیاز داخلی را تأمین کند. 
حضور و همکاری در برگزاری نمایشگاه ها

از ما درخواست همکاری  اگر  باشد نمایشگاهی برگزار شود  از کشور که قرار  در هر نقطه ای 
به  و  می کنیم  آنها همکاری  با  ببینیم  مناسب  را  نمایشگاه  این  ما هم سطح  و  باشند  داشته 

واحدهای عضو انجمن هم اعالم می نماییم تا در صورت تمایل حضور داشته باشند. 
شرکت فعال در جلسات اتاق بازرگانی ،صنعت و کشاورزی 

انجمن به صورت فعال با اتاق بازرگانی و مخصوصاً کمیسیون کشاورزی اتاق در ارتباط است و 
مسائل صنفی را پیگیری می کند. 

پیگیری مشکالت واحدها 
هرگونه مشکلی را که واحدهای عضو و حتی غیرعضو انجمن داشته باشند و به ما ارجاع و اطالع 
بدهند تا حد ممکن پیگیری می نماییم و مشکالت متعددی هم در این موارد به ما ارجاع داده می شود.

خودمان نمی توانیم صادر کنیم
شیروان کشاورز، مدیرعامل شرکت چنارچشمه در این مورد می گوید: ما انواع آب میوه و 
عرقیات را با برند کشاورز و استار تولید می کنیم. در این شرکت 50 نفر به صورت مستقیم و 
به طور غیرمستقیم نیز تا 200 نفر اشتغال زایی داریم. وی در این گفت وگو در مورد مشکالت 

صنعت آّب میوه می گوید: با مشکالت زیادی مواجه هستیم. 
ورود آب میوه های خارجی که به دلیل استفاده از مواد مختلف از نظر بهداشتی هم برای سالمتی 
کاماًل مضر هستند، یکی از بزرگ ترین مشکالت صنعت ماست. در تأمین مواد اولیه مشکالت 
زیادی داریم، بعضی مواد پتروشیمی که برای بسته بندی الزم داریم را به سختی تهیه می کنیم. 
تسهیالت دولتی اصاًل به ما نمی دهند و تسهیالتی که می دهند با سود 18 درصد به باالست که 

به درد تولید نمی خورد. 
نرخ مالیات بر درآمد ما خیلی باالست. به کشورهایی مانند قطر، عراق، افغانستان و پاکستان 
صادرات داریم اما نمی توانیم خودمان مستقیم محصولمان را صادر کنیم. به دلیل وجود قوانین 

دست وپا گیر محصوالت ما را با همین برند خودمان به دیگران می دهیم تا صادر کنند. 
از  باال تهیه می کنیم.  با قیمت  آزاد  بازار  از  با دشواری های زیاد و  را  نیاز کارخانه  شکر مورد 
فشار  تحت  و...  دارو  و  غذا  دارایی،  و  اجتماعی  تأمین  مانند  ارگان ها  و  ادارات  بعضی  طرف 
پس  و  دارد  هزینه  برایمان  که  می کنیم  چاپ  و  طراحی  را  برچسبی  یک  ما  مثال  هستیم. 
و  کنیم  عوض  را  لیبل مان  می کنند  مجبور  را  ما  که  می کشند  پیش  قانونی  یک  مدتی  از 

هزینه هایی روی دست ما می گذارند.
کشاورز درمورد کیفیت محصوالت تولیدی می گوید: بحث نظارت های کیفی هم که نباشد ما به 

دلیل ارزشی که برای برندمان قائل هستیم، سعی می کنیم باالترین کیفیت را داشته باشیم. 
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راسته  حشرات،  رده  بندپایان،  دودمان  از  موجوداتی  ملخ ها، 
ویژگی  جاندارن  این  هستند.  ملخی ها  زیرراسته  و  راست باالن 
منحصر به فردی نسبت به سایر حشرات دارند و آن هم توانایی 
جهش می باشد. تمامی حشرات برای گریز از خطر پرواز می کنند 

اما ملخ ها این کار را عالوه بر پرواز با جهش نیز انجام می دهند.
که  است  شده  گرفته  وام   malaxo یا  »بلخی«  از  ملخ  واژه 
برگرفته از زبان ایران باستان است. بعدها این واژه در زبان های 
ایران  بعدها در جنوب  یافت که  به »میگ« تحول  ایرانی غربی 
به صورت »میگو« درآمده و برای نامیدن نوعی از آبزیان استفاده شد. ژنتیک ملخ و تعیین 
برای   XX الگوی  با   X کروموزوم  دو  که  می کند  تعیین   X کروموزوم های  را  آن  جنسیت 

ماده ها و یک کروموزوم XO برای نرها است. 
کامال  تخم خارج می شود  از  که  زمانی  و  دارد  ناقص  دگردیسی  که  است  از حشراتی  ملخ، 
شبیه موجود بالغ هستند. با این تفاوت که قدرت تولید مثل ندارند و همچنین بدون بال و 

کوچک تر از بالغین می باشند.

حشره خواری و پرورش حشره در ایران

انواع ملخ
اساس  بر  که  هستند  برخوردار  خاصی  گستره  از  ملخ ها  خانواده 
بیشتر شناخته  را که  آن  نوع  آمده می توان چهار  به عمل  تحقیق 

شده است را به شرح زیر معرفی کرد:
ملخ های جهنده چمنزار: دارای پاهای عقبی بزرگی هستند که 
می توانند جهش های بلندی را به واسطه آن انجام دهند و قادر به 
پرواز نیستند. این ملخ ها در اواخر پاییز می میرند و تخم آنها در 

زمستان زنده مانده و در اوایل بهار متولد می شوند. 
آن ها  طول  برخوردارند.  بزرگ  جثه ای  از  صحرایی:  ملخ های 
رنگ  زرد  زمان جفت گیری  در  است.  میلی متر  تا 55  حدود 50 
می شوند. این ملخ ها جزو بزرگ ترین آفات در جنوب کشور محسوب 
می شوند و به دلیل آن که از عربستان حرکت و از خلیج فارس عبور 
این  می شود.  گفته  نیز  دریایی  ملخ  آنها  به  اصطالح  به  می کنند 
قرار  حمله  مورد  را  ایران  جنوب  مزارع  زیادی  سال های  ملخ ها 
داده اند و در زمان هجوم موجب قحطی می شوند و به طور کلی 
هر گیاه سبزی که سر راه شان باشد و تمامی برگ درختان مثمر 

و غیرمثمر را می خورند. 
زیان آور  ملخ هایی  گونه های  مهم ترین  از  یکی  ملخ های مراکشی: 
ایران ،  از جمله  از کشورهای مختلف  آنها در گستره ای  هستند. وجود 
عربستان ، مراکش ، تونس ، الجزیره ، اسپانیا ، پرتغال ، سوریه ، عراق ، افغانستان ، آذربایجان 
و ترکمنستان گزارش شده است. بدن آنها خاکی رنگ، با لکه های خاکستری و ساق پای 

زرد کاهی است و بال های شفاف دارند. 
ملخ های ایتالیایی: این نوع ملخ بیشتر نقاط اروپا و آفریقای شمالی یافت می شوند. در 
خاورمیانه نیز این نژاد دیده شده است و تنها در برخی از اوقات بی آبی سال وجود دارند. 
و  تهاجمی  قدرت  چندان  دارند  که  کوتاهی  پرواز  دلیل  به  و  می زنند  خسارت  مزارع  به 

مهاجر شدن ندارند.
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مورد دیگر میزان تولیدمثل است. به طور مقایسه ای یک گاو ماده در 6 سال و در شرایط 
ایده آل 4 گوساله به دنیا می آورد. ریسک سخت زایی ، مرگ گوساله ، مرگ مادر و رسیدگی 
و تغذیه مناسب و سایر مشکالت مربوط به آن را هم در نظر داشته باشید. حال یک ملخ 

در طی 6 هفته 200 نوع از خود تولید می کند. 
پرورش حشرات در دنیا

به عنوان  دنیا  در  خوراکی  پرورش حشرات  و  تولید  کشور،  دامپزشکی  سازمان  اعالم  طی 
یک منبع برای انسان و دام مورد بررسی جدی می باشد و این مسئله در شرق آسیا کامال 

اجرایی شده است. 
به طور کلی اگر پرورش حشرات به صورت بهداشتی و اصولی انجام شود، می تواند بدون 
در  البته  گیرد.  قرار  انسان  تغذیه  مورد  غیرمستقیم  و  به صورت مستقیم  نگرانی  هیچ گونه 

این موضوع مذهب ، سلیقه و ذائقه افراد بسیار اهمیت دارد. 
این کار در ارز آوری و صادرات نیز می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. 

ماکیان و سطح  قرمز و گوشت  بی رویه قیمت گوشت  افزایش  به  توجه  با  در حال حاضر 
پایین درآمد در کشور، ملخ می تواند با توجه به فراوان بودن میزان نهاده های خوراکی خود 

از اهمیت باالیی برخوردار باشد. 
در حال حاضر قیمت هرکیلو گوشت قرمز معادل 130 هزار تومان می باشد، در صورتی که 
قیمت هر کیلو از این نوع حشرات معادل 70هزار تومان است که به دلیل سبکی وزن، 6-7 
عدد آن برای سیر شدن یک نفر کفایت می کند. جالب است که با توجه به ارزش غذایی 

که این موجود دارد ، تعداد کمی از آن به راحتی یک فرد خوش خوراک را سیر می کند. 
نوع غذا چندان  این  ما مصرف  است در جامعه کنونی  ایرانی، ممکن  فرهنگ  به  توجه  با 
جذاب نباشد و به راحتی نتواند در بازارهای داخلی جایی باز کند. البته نکته جالب توجه 
آن است که در برخی از استان های کشور، ملخ به عنوان نوعی ماده غذایی در پخت انواع 

خوراک ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

خوراک مصرفی 

مواد مورد نیاز برای پرورش دام
به منظور تولید یک کیلوگرم پروتئین

حیوانات 

20 کیلوگرم گاو

7 کیلوگرم خوک

4 کیلوگرم مرغ 

1/6 کیلوگرم ملخ 

آب مصرفی 

آب )لیتر( حیوانات 
 1500 گاو
 600 خوک
360 مرغ
1 ملخ

ملخ و تغذیه در انسان 
خوراکی  به عنوان  جهان  کل  در  حشره  نوع   40 حدود 
محسوب  انتخاب ها  این  از  یکی  ملخ  که  می شود  استفاده 
در  نفر  میلیارد   2 از  بیش  فائو  اعالم  اساس  بر  می شود. 
جهان از حشرات تغذیه می کنند و جالب است بدانید هزینه 
راه اندازی یک مزرعه تولید حشرات یک سوم راه اندازی یک 

مزرعه گاوداری و مرغداری می باشد. 
از  یکی  را  انسان  توسط  حشرات  مصرف  و  پرورش  فائو، 

روش های تامین امنیت غذایی و رفع سوءتغذیه می داند. 
پرورش  مزرعه  چند  نیز  ایران  در  که  است  سالی  چند 
به کار هستند و عمده محصوالت خود را  حشرات مشغول 
برای  کار  این  شاید  می کنند.  صادر  همسایه  کشورهای  به 
خیلی از شما مشمئز کننده باشد اما واقعیت این است که به 
واسطه باال بودن پروتئین حشرات، این موجودات می توانند 
هم برای انسان ها و هم جهت تغذیه حیوانات به خصوص در 

مرغداری ها مورد استفاده قرار گیرند.

پرورش ملخ در ایران
بدانید  است که  اما جالب  باشید  نداشته  ایران  در  ملخ  پرورش  از  اطالعات چندانی  شاید 

این حشرات سالها است که در ایران تولید و صادر می شوند. 
حتی نوعی سوسک که »سوسری« نامیده می شود و مردم با دیدن آن گاهاً فرار می کنند 
از  که  می یابد  پرورش  ایران  در  استاندارد  موارد  رعایت  با  و  بهداشتی  کامال  صورت  به 

طرفداران زیادی در چین برخوردار است و میزان پروتئین آن از ملخ نیز بیشتر است.
اقتصاد پرورش حشرات

حشرات به دلیل کم توقع بودن و نیمه عمر کوتاهی که دارند از نظر هزینه در تولید، بسیار 
کم هزینه و از نظر پرورش بسیار اقتصادی اند. جالب است که بدانید هزینه پرورش و تولید 

برای یک کیلوگرم ملخ بسیار پایین است.
به طور مثال خوراک و آب مصرفی برای تولید یک کیلوگرم پروتئین از حیوانات مختلف 

را در مقایسه با ملخ در جداول زیر مشاهده می کنید:

در کشورهایی از جمله تایلند ، آمریکای جنوبی ، کشورهای 
کره ،  چین ،  کامبوج ،  مالزی ،  اندونزی ،  استرالیا ،  آفریقایی ، 
به  حشرات  جایگزین کنندگان  بیشترین  مکزیک،  و  ژاپن 

جای گوشت دام دیده می شود. 
نوعی  خرید  برای  کشورها  این  از  برخی  در  مثال  طور  به 

مورچه ساالنه بیشتر از 100 میلیون دالر هزینه می کنند. 
در برخی از کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن برای سهولت 
جانداران  این  انواع  از  کنسروهایی  حشرات،  به  دستیابی 
مخصوص  کارخانجاتی  آن  واسطه  به  و  گردیده  تهیه 
نوعی  به  که  شده  ایجاد  کنسرو سازی  و  بسته بندی 

اشتغال زایی در این زمینه صورت گرفته است. 
علت اصلی مصرف حشرات، توجه به منابع غنی مواد غذایی 
موجود در بدن این جانداران است که شامل: انواع پروتئین ، 
منبع  حشرات  این  است.  امالح  و  ویتامین  آهن ،  روی ، 
توجه  با  دارند.  را  آهن  و  روی  منیزیم ،  کلسیم ،  از  باالیی 
منبع  دارای  حشرات  دانشگاهی،  تحقیقات  برخی  نتایج  به 
این  و  هستند  ذرت  و  سویا  به  نسبت  باالتری  انرژی  تولید 
گوشت  به  نسبت  آسان  و  سریع  جذب  دلیل  به  موجودات 
سالم  رژیم های  با  افرادی  عالقه  مورد  بسیار  سفید  و  قرمز 

غذایی هستند. 
باال  خاطر  به  ولی  است  کلسترول  فاقد  حشرات  گوشت 
آنها را برای ورزشکاران  بودن درصد پروتئین در بدن شان 
قهرمانان  از  بسیاری  که  طوری  به  است؛  کرده  جذاب 
غذایی  رژیم  از  جهان  اندام(  فیت نس)زیبایی  و  بدنسازی 

حشرات لذت می برند.
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