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نشان  ارشد وزارت جهاد کشاورزی  پرونده های پرسنلی مدیران  به  نگاهی 
افرادی در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت می کنند که  می دهد هنوز هم 
کارمند همیشگی  و  دولتی  هم  عمدتاً  و  بوده اند  مدیر  پیش هم  4۰ سال 
دولت، درحالی که بسیاری از مدیران ارشد وزارت کشاورزی در کشورهای 
که  می دهند  تشکیل  توانمندی  و  پیشرو  موفق،  کشاورزان  را  پیشرفته 
در  اما  بوده اند  تولید  در  موثر  و  کشاورزی  کسب وکارهای  بنیان گذار  خود 
ایران مدیران ارشد دولتی، بعدها به صورت تفننی یا جدی وارد کسب وکار 

خصوصی کشاورزی می شوند.
نمی توانند  دیگر  واقع  به  که  هستند  قبل  نسل  کشاورزی  مدیران  اینان 
جایگاه  بهترین  و  گیرند  قرار  مدیریتی  و  توسعه ای  بحث های  موضوع 
زیرا  گیرند.  قرار  بحث  مورد  تاریخی،  مدیران  به عنوان  که  است  این  آنان 
روی  به  موثر  و  درهای جدید  می دهند  اجازه  کمتر  مدیران  از  دسته  این 
کشاورزی کشور باز شود. »نیروهای جادویی در همه آغازهایی نهفته است 

که در زندگی راهنما و یاری گر ماست.«۱
بدین وسیله در وزارت کشاورزی افکار مدیران جوان و آغازهای جدید هنوز 
محدودشدنی  جوان  مدیران  درونی  افکار  همه،  این  با  نیافته  رشد  اجازه 
شایسته ترین  به  بهترین شدن  به  امید  با  را  خود  نقش  می توانند  و  نیست 

وجه در حوزه کشاورزی انجام دهند.
تولید  کنار  در  غذایی  امنیت  و  اقتصادی  رونق  که  است  صورت  آن  در 
جهانی  تعامل  با  همراه  همسایه  کشورهای  نیاز  تأمین  و  محور  صادرات 

معنی می یابد. 
این  هست  چه  هر  اما  است  نشده  تجربه  و  جدید  متفاوت،  چیزی  آینده 
انجام  بر کارهایی که قبال  آغازی  آغاز جدید است.  از  تغییر جدی، بخش 
شگفتی سازی ها  دوران  بر  آغازی  ممکن ها،  انجام  بر  آغازی  است.  نشده 
داشته  نگه  عقب  کشورهای  بر  جهانی  سیاست های  شدن  دیکته  امروزه  
مغزها(  دادن  فراری  مواردی  مغزها)در  فرار  یا  مهاجرت  تحریم ها،  شده، 
پرتکرار  سیاست های  تکرار  آب،  مصرف  مدیریت  عدم  اقلیم،  تغییر 
بخش  بالمنازع  و  بالفصل  مدیر  را  خود  که  مدیرانی  توسط  کشاورزی 
و  است  یکدیگر  تأیید  و  سیستم  در  جابجایی  هنرشان  نهایت  و  می دانند 

مانع رشد و افزایش بهره وری شده است.
اما به نظر می رسد آنچه استوار و ثابت است، می تواند تغییر کند و آنچه در 
آمارسازی ها و ارقام تولید شهر و شهرستان، استان و کشور ارائه می شود تا 
مرز تولید را )با محصوالت موازی که هر یک در چند حوزه دیگر در تولید 
آینده ۱34  امروز و در دهه  به ۱2۰ میلیون تن  به کار می رود(  محصول 
میلیون تن برساند می تواند در قاب واقعیت و تغییر مدیریت برای رسیدن 

به ارقام واقعی برساند. 
Hermann Hesse( -۱( هرمان هسه)۱۸۷۷- ۱۹۶2(
ادیب، نویسنده و نقاش آلمانی-سوئیسی

کنار گذاشتن گذشته، بخشی از آغاز جدید است
همگام با مدیران آینده حوزه کشاورزی
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سرمقاله

 ابوالقاسم گل باف

مهندس محمود حجتی هفته گذشته، در مراسمی که قرار بود به استقبال 
سال زراعی جدید و جشن کاشت)جشن مهرگان( برود و در حضور صدها 
برتر  کشاورزان  و  وزیر  معاون  تشکل،  مدیریت  مدیرکل،  ارشد،  کارشناس 

کشور از خودش به خودش شکایت برد.
وزیری که بیش از یک دهه است در چهار دوره سکاندار وزارتخانه بوده و 
تقریبا همه بخش ها و زیربخش های کشاورزی، امور اداری ، نهادی، زیر و 
بم قوانین و مقررات فعاالن بخش خصوصی را می شناسند و چهره آفتاب 

سوخته و رنجیده وی حاکی از مردمی بودنش است.
وی که سفرهای استانی اش)تقریبا هفته ای یک سفر، که نشان از توجه به 
کار کشاورزی و کشاورزان دارد( ناگهان برآشفت و تیغ از میان برکشیده 
و در بحبوحه بگیر، بگیرهای قوه قضاییه و نهادهای نظارتی دیگر، عملکرد 

خود، وزارتخانه و معاونین را محکوم کرد.
اداری  از فساد  از ۱۱ سال  با لحنی تند و جدی پس  این مراسم وزیر  در 
پذیرش  اما  دیرهنگام،  گرچه  و  گفت  خود سخن  تحت حاکمیت  مجموعه 
تخلف و اعتراف به وجود رانت و فساد گسترده در درون وزارت، شجاعت 
وزارتخانه ها  دیگر  بدنه  در  شبکه های سرطانی  چنین  اینکه  نه  می خواهد. 
ریشه ندوانده باشد. مهم این است که این وزارت، ریشه در امنیت غذایی 
و معاش و قاتق روزانه مردم و ابزار پایداری تولید و توسعه آن دارد و باید 

ریشه فساد در آن خشکانده شود.
و  کارآفرینان  کشاورزان،  تیغ زدن  و  بیا،  فردا  برو  »امروز  حجتی 
وزارتخانه  درون  اخالگران  بر  تیغ  بتواند  تا  کرد  بهانه  را  سرمایه گذاران« 
بکشد. در این میان کثرت قوانین دست و پاگیر را یکی از موجبات فساد 
کثرت  اصلی  موضوع  اما  کرد.  اعالم  گرفتار  بهره برداران  چپاول  و  رانت  و 
پرسنل حاشیه ساز را که حکایت از ۸۵ هزار نان خور قانونی و 2۰ الی ۱۵ 

هزار »دور و بری« دارد از یاد ببرد.
وزیر، نیک می داند یک دانش آموخته کشاورزی زمانی که 2 تا 4 میلیون 
فرزندان  یا  فرزند  و  می کند  دریافت  ماهانه  فقر(  حقوق)زیرخط  تومان 
... قاعدتا ممکن است در  دانشجو دارد، احتمال دارد مستاجر هم باشد و 

مواردی پای عده ای از آن ها بلغزد.
اعتراض نماینده ولی فقیه به جمعیت زیاد پرسنل وزارتخانه

وزیر آگاه است که وزارتخانه اش همانطور که نماینده ولی فقیه در همایش 
رونق تولید، لب به اعتراض کشید که وزارتخانه حجیم و مملو از کارمند و 

استخدام ها، بی اثر شده است 
هزار   ۵ الی   3 با  حداکثر  کشور  کشاورزان  و  کشاورزی  نیاز  حالیکه  در 
دانش آموخته آگاه، توانا، کارشناس و کاردان، با تجربه حضور در مزرعه و 
توان انتقال دانش فنی، ترویج یافته ها و رونق بخشی به تولید برای سراسر 
کشور کافی است)مدیرانی مانند دکتر کالنتری معتقدند این رقم حداکثر 

تا ۱۵ هزار نیرو هم می تواند باشد(.

به کجا برم شکایت
در همین حال اما نزدیک به صدهزار نفر آبدارچی، راننده، دربان، دفتربان، 
کارمند  اندیکاتورچی،  حوزه،  رئیس  مخصوص،  منشی  دفتر،  رئیس 
دبیرخانه، تایپیست، تلفنچی، نظافتچی، حراست، تدارکات، سفارش دهنده، 
سفارش گیرنده و ... به همراه 3۰ تا 4۰ هزار مهندس، فوق لیسانس، دکترا و 

... مواجب بگیر وزارتخانه اند)گذشته از اکثریت دست پاک و شفاف و پرکار(.
اثر گذارند  تولید  به اندازه کافی در رشد و رونق  نه  این تعداد  از  بسیاری 
برای  نیاز  مورد  دریافتی  که  آنجا  از  می دانند.  را  مزرعه  و  روستا  راه  نه 
گذران زندگی را ندارند برخی از آنها به کارچاق کنی)امروز برو فردا بیا( 

روی می آورند.
و  نان  پُست های  در  به خصوص  خدا  بنده های  این  از  بسیاری  طرفی  از 
آبدار، به کسری از ۸۰ و نودسالگی رسیده و کنتور دومین دوره خدمات 
و  شده  نزدیک  صفر  به  نیز  آنها  صادقانه  مشاورتی  و  معاونتی  مدیریتی، 

پاتوقی برای تعریف خاطرات ایام جوانی ساخته اند.
یا  یا صیفی در محل سکونت  بوته سبزی  از پرورش یک  نیز حتی  برخی 
به  عاجزند چه رسد  غذایی خود  مواد  از  اندک  بخشی  تامین  و  آن  تراس 
تولید در آینده نزدیک به ۱34  تا رقم  باشند  بهره بردار  اینکه کمک حال 

میلیون تن برسد!
راه چاره، برون سپاری خدمات

 ۹۰ تا   ۸۰ می تواند  هم  هنوز  و  می توانست  گذشته  سال   ۱۱ در  حجتی 
بخش  حتی  و  تشکل ها  به  را  وزارتخانه  فعالیت های  و  خدمات  درصد 
درصد   ۹۰ که  شود  برنامه ای  و  طرح  خواستار  البته  و  بسپارد  خصوصی 
نیروهای شاغل وزارتخانه)به ویژه خدماتی ها( طبق برنامه و طرح مشخصی، 
و  مجلس  هماهنگی  با  تا  یابند  انتقال  سازمان ها  و  ها  ارگان  دیگر  به 
و  زمین  دریافت  با  کشاورزی  مراکز  و  روستا  در  بانک ها  و  منابع طبیعی 
چه  بیازمایند  را  خود  کشاورزی  بهره بردار  و  کارآفرین  به عنوان  تسهیالت 

بسا بتوانند اقتصاد کشاورزی را پویا نمایند.
وزارتخانه چاق و چله  تر می شود!

اما در همین سخنان و گالیه های اخیر حجتی شاهد بودیم وی به دنبال 
استانی  مدیران  از  وزیر  زیرا  است  وزارتخانه  در  پرسنل جدید  به کارگیری 
مردم  امور  به  رسیدگی  برای  ویژه  دستیار  کدام  هر  کرده است  درخواست 
تعیین کنند که قاعدتاً از معاونان وزیر و روسای استان ها گرفته تا معاونان 
روسای استان ها را شامل می شود. یعنی رقمی حدود ۹۰۰ نفر)۹-۸ معاون 

وزیر، مدیران 3۱ استان که هر کدام ۶-۵ معاون هم دارند.
مستقل،  شرکت های  و  سازمان ها  کرمان  جنوب  و  جیرفت  منطقه 
باید کامال به کار  یا  ...( که  بانک کشاورزی و  شرکت های مادر ، صندوق ها، 
و مسئولیت دستیاری واقف باشند و از خارج به وزارتخانه تزریق شوند یا 
اینکه پرسنلی از وزارتخانه به این کار بپردازند و اضافه کار، حق ماموریت 

و ... دریافت نمایند. 
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تولیدتولیدتولیدتولیدتولید

معاونِت اموِر پس از تولید

در  و  منتزع  بازرگانی  وزارت  از  بازرگانی)آنچه که  معاونت  ریشه  یا غلط، سرانجام  درست 
وزارت کشاورزی مستقر شده بود( در مجموعه تحت مدیریت حجتی )با شروع بازگرداندن 
تحت عنوان لطایف الحیل  به  و  شد  خشکانده  اول(  گام  در  اساسی  محصوالت  اختیار 

به  عالقه مندان  چتر  زیر   »... و  ریاست جمهوری،  در  استقرار  جداسازی،  سال   2 فقط   ...«
»واردات« رفت تا باز هم شاهد گرفتاری بیشتر کشاورزان باشیم 

پیاز، سیب زمینی  واردات  مجوز  به راحتی  می توانند  وزارتخانه  از  خارج  پس،  این  از  یعنی 
و گوجه فرنگی و... با تعرفه صفر یا پایین به بهانه کمبود در کشور بدهند و از طرفی نیز 
همزمان با فصل برداشت برنج یا تولید شکر و ...، مجوز واردات برنج های معروف! یا شکر را 

صادر کنند تا کشتی شالیکاران، چغندرکاران و نیشکرکاران بیشتر به ِگل بنشیند.
با این همه اینک که معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی بی یال و کوپال شده به نظر می رسد 
توفیق اجباری پیش آمده مسایل بعد از تولید و بعد از برداشت ازجمله؛ روش برداشت)که 
بسته بندی،  محصول،  جمع آوری  است(،  مدیریت  هنر  یک  حقیقت  در  و  دانش فنی  یک 
تا صنایع  بازاررسانی  بازاریابی،  برندینگ،  یا سردخانه،  انبار سرد  درجه بندی، نگهداری در 
تبدیلی، تکمیلی، فرآوری بازاریابی، بازاررسانی و... در این معاونت مورد حمایت قرار بگیرد. 
به  و صنایع تبدیلی( مجددا  تولید  )زنجیره های  تولید«  از  »معاونت پس  اینکه  بر  مشروط 

حجیم تر شدن پرسنل وزارتخانه منتهی نشود.
از طرفی جا دارد حال که فعال اختیارات محصوالت اساسی به آن سمت یا »صمت« رفته 
نیروها و پرسنل آن نیز به همان بخش انتقال یابند و کارمند بدون ردیف و پُست سازمانی 

در معاونت نداشته باشیم.
تولیدی  محصوالت  تن  میلیون   ۱2۰ مجموع  از  می دهد  نشان  سرانگشتی  محاسبه  یک 
وارداتی،  دامپروری  نهاده های  و  پروتئینی  محصوالت  تن  میلیون   ۱۰ حتی  و  کشاورزی 
)به جز علوفه تر و قسمتی از میوه و سبزی که تازه خوری می شود( همگی بعد از برداشت 
ازجمله؛ پروسس و تبدیل است،  نیازمند سلسله مراتب موارد گفته شده فوق  یا واردات، 
بسته بندی،  درجه بندی،  برداشت  مبحث  در  به ویژه  دانش فنی  و  ماشین آالت  نداشتن  اما 
بازاریابی و ... موجبات متضرر شد همواره کشاورز و کشاورزی می شود و پس اندازی برای 

سرمایه گذاری و توسعه کار و فعالیت کشاورزی به جا نمی ماند.
این حرکت وزارتخانه و تغییر معاونت بازرگانی به »معاونت امور پس از تولید« قاعدتاً در 
صورتی که قسمت های خدماتی آن به بخش خصوصی سپرده شود می تواند از ۱۵ تا 3۰ 
درصد ضایعات)از هنگام برداشت تا بازار مصرف( جلوگیری کند که این میزان، به تنهایی 
و  ملی  ثروت  دالر  میلیارد   2۰ از  بیش  می تواند  و  است  محصول  واردات  برابر   2 حدود 

گردش سرمایه و اشتغال ایجاد نماید. 
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ضعف عمده وزارتخانه
فراوان  تالش  با  و  است  مردم  معیشت  وزارت  وزارت جهادکشاورزی،  گفت:  ادامه  در  وی 
محصوالت  از  مملو  بازار  دارد،  که  خوبی  نظارت  و  آن  مدیریت  و  وزارتخانه  ستودنی  و 
یک  وزارت جهادکشاورزی  مجموعه  اما  دارد  تقدیر  کار جای  این  و  است  غذایی  مختلف 
قائل  اهمیتی  فرهنگی  مسائل  برای  عملگرا  و  پرتالش  مدیران  این  که  دارد  عمده  ضعف 
نیستند و هیچ فصلی برای مسائل فرهنگی در نظر گرفته نشده است در حالی که اهمیت 
باید  اقتصادی  طرح  هر  می فرماید:  رهبری  معظم  مقام  که  است  جایی  تا  موضوع  این 
وزارت  در  مسئله  این  متأسفانه  اما  باشد.  داشته  پیوست خود  در  هم  فرهنگی  یک طرح 

جهادکشاورزی جایگاه مناسبی ندارد.
را  الزم  امکانات  و  کنند  باز  جدیدی  فصل  فرهنگی  مسائل  و  فرهنگ  برای  باید  مدیران 
این همه تالش  باعث شده در حالی که  فرهنگی  به مسائل  نپرداختن  و  اختصاص دهند 
اما مردم هنوز راضی نیستند؛ چراکه تبلیغات و روشنگری  و کوشش و تولید وجود دارد 
به خوبی انجام نشده است و نتیجه مسئله این می شود که عده ای برای منافع شخصی در 
بحث هایی مانند انتخابات با وعده های دروغین و هجمه ها و انتقادات نابجا انتظارات دور از 

واقع در ذهن مردم ایجاد می کنند.
این تالش های  که  است  این  اقتصاد  زمینه  در  اساسی  کارهای  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
از دیگر  داد:  ادامه  تبدیل شود،  افزوده  ارزش  به  کار،  و  به گفتمان شود  تبدیل  اقتصادی 
افراد جامعه به پشت میزنشینی  مسائلی که ریشه فرهنگی دارد تمایل فارغ التحصیالن و 
است که از نتایج همین ضعف ها و خالءهای فرهنگی بوده و چنین مسائلی به دلیل عدم 

هدایت صحیح جامعه از نظر فرهنگی اتفاق افتاده است.

نماینده ولی فقیه در وزارتخانه:

معضل نیروهای مازاد در وزارتخانه

نماینده  تقوی،  سیدرضا  حجت االسالم  والمسلمین 
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
تولید  اسالم  در  گفت:  است،  چیز  همه  پایه  فرهنگ 
فرهنگ  توسط  اگر  مصرف  و  تولید  اما  است  ارزش 
هدایت نشود ما را به جایی نخواهد رساند و بسیاری 
آن  ریشه  داریم  مصرف  حوزه  در  که  مشکالتی  از 
فرهنگی است و این باعث اتالف بیش از حد منابع و 

انرژی می شود و مصرف منابع را باال می برد.
 » تولید  رونق  و  »کشاورزی  ملی  همایش  در  که  وی 
این  به  هم  سیاست ها  بعضی  افزود:  می کرد،  صحبت 
مشکالت فرهنگی دامن می زند. به عنوان مثال کارت 
سوخت که به خوبی جا افتاده بود و مصرف بنزین را 
کنترل می کرد، بدون هیچ دلیلی کنار گذاشته شد و 
آن را از سیستم حذف کردند و اینک دوباره به فکر 
احیای مجدد آن افتاده اند و نظارت و بازخواستی هم 
که حاال  گذاشتند  کنار  بی دلیل  را  آن  که چرا  نیست 

دوباره بخواهند از آن استفاده کنند. 

معضل نیروهای مازاد در وزارتخانه
با  ما  کشور  جهادکشاورزی  وزارت  در  نیروها  مقایسه  به  اشاره  با  تقوی  حجت االسالم 
کشورهای پیشرفته حضور این تعداد نیرو و پرسنل را در وزارتخانه ها و ساختارهای اداری 

کشور یک معضل اساسی دانست.
رهبری  رهنمودهای  بعضی  به  تیتروار  صورت  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
در مورد تسهیل در امر صادرات اشاره نمود که از صحبت های مختلف ایشان گردآوری 
کرده است و در این مورد به مواردی مانند: تسهیل کار برای کارفرمایان، فراهم کردن 
از  تولیدی، جلوگیری  افزایش کیفیت محصوالت  اقتصاد،  زمینه صادرات، مردمی کردن 
قانون شکن  قانون دان های  و  سوءاستفاده چی ها  غلط، حذف  واردات  از  جلوگیری  قاچاق، 

و ... از این مواردند.
وزارت بازرگانی و واردات بی رویه

تقوی ضمن انتقاد از جدا کردن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: مبادا 
اقالم  در مورد  به تولید و مخصوصاً  باعث واردات بی رویه شود و  بازرگانی  تأسیس وزارت 

معیشتی مردم ضربه بزند. 

 هادی خراسانی زاده
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کی بود، کی بود
... من نبودم

اینجاست که حتی کارمند دست وپا چلفتی هم اگر با متقاضی هایی روبه رو شود که از وی 
بخواهند هیچ خالفی نکند و فقط پرونده آن ها را یک سال زیر کارتن ها و آرشیوها گم و 
و  انجام دهند  را  و...  و ساز، فروش  کاربری، دیوارکشی، ساخت  تغییر  تا آن ها  نماید  گور 
مثاًل حقوق چند سال را یک جا دریافت کند؛ من و شما هم که باشیم دستمان به لرزه 

»بکنم، نکنم« می افتد. 
دماوند(  )مثاًل  مرغوب  بسیار  و  برق  و  زرق  پر  اراضی  در  شما  که  می شود  این  شاهکار 
حاال  شده  فروخته  نفر  دو  به  و  می شود«  »نصف  زمین،  قطعه  یک  که  می کنید  مالحظه 
یک قطعه آن، از حالت باغ خارج شده، تغییر کاربری داده، دیوارکشی شده، بدون مجوز 
ساخته شده، بعد جریمه پرداخت نمود و ویالی 2 طبقه دارد یا در حال تکمیل است. اما 
نصف دیگر در حالی که سند ۶ دانگ در دست دارد نه تنها موفق نشده کاری انجام دهد 

بلکه همان دیوار وی هم احتماال به نام ملک متخلف، تخریب شده است.
مراجعات صاحب نصف دیگر زمین نشان می دهد احتماالً پس از مدتی گم شدن پرونده، 
مالک »ژن خوبه« و آغازکننده ساخت و ساز اینک دیوار زمین سنددار به عنوان متجاوز و 
تغییر کاربری داده شده)به عنوان متخلف( و شاید هم بدون حکم قضایی تخریب شده و 

متخلف اصلی در امان مانده است.

اینجا کاربرد پیدا می کند؛ زیرا 3  اما حکایت، قربون برم خدا رو، یک بوم و دو هوا حاال 
اما  می شود؛  قانونی  ساخت وسازش  و  کاربری  تغییر  و  معجزه  به صورت  پالک،  یک  دانگ 
بدون  احتماال  )البته  متخلف شناخته شده  نه تنها  نشده  پرونده اش گم  که  دیگر  دانگ   3
حکم قضایی( بلکه به عنوان »... ز شوشتر زدند گردن مسگری«؛ دیوار زمینش هم تخریب 
گردید و مدیریت جهاد کشاورزی استان تهران با اشراف به موضوع، اعتقاد دارد آب از آب 

تکان نمی خورد و قاعدتا پاسخگو نیست!
نمونه دیگر در » منطقه ُکردان« که بیخ گوش کرج است که یک قطعه زمین توسط بنیاد 
مستضعفان وقت، تفکیک و سنددار و به پرسنل خود واگذار و سپس خرید و فروش شده 
است اما اینک پس از 3۰ سال یک قطعه زمین دونبش مربوط منابع طبیعی اعالم شده و 
سند آن ابطال گردید؛ اما زمین بغلی و چسبیده به آن که همگی در یک پالک هستند 

غیرمنابع ملی و دارای سند آزاد اعالم شد.
 ۱۰۰۰ و   ۵۰۰ قطعات  درباره  که  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  دید  باید  حال 
متری چنین حرکات معجزه واری انجام می دهد چگونه و ناگهان قطعه های ۱۰، 2۰، 3۰، 
4۰، ۵۰، ۱۰۰ هکتاری را آب می کشد تا پاک، تطهیر، سنددار و مجوزدار شوند. آن وقت، 

جناب وزیر وزارتخانه فقط آه و ناله بکشد که وا خجالتا !! مردم را تیغ نزنید!
در شماره های آینده شعبده های بیشتری از اینگونه تغییر کاربری ها مطرح خواهد شد. 

سخنرانی اخیر وزیر جهاد کشاورزی و انتقاد از خود، بسیار 
آتش  و  کرده  دارد که چنین جسارت  تشکر  و  تقدیر  جای 
مسائل  پرسید  باید  اما  میان  این  در  است  شده  اختیار  به 
یا معلول، مثاًل  یاد شده علت است  ذکر شده در سخنرانی 
با ماهی دو، سه میلیون  زمانی که یک کارمند امور اراضی 
تومان حقوق قرار است سه دهه خدمت صادقانه انجام دهد 
و شاهد است که زندگی و معاش خانواده نمی چرخد از وی 

چه انتظار می رود. 
تجربه کسب  مقداری  فرد،  است  کافی  در چنین شرایطی، 
به  قانون  از  فرار  تغییر کاربری و مفرهای  راه و چاه  کند و 
کنار  در  نبش  دو  دکان  یک  آنوقت  بیابد  را  قانونی  صورت 
امور اراضی وزارتخانه بزند و دفتر حقوقی یا گروه مشاوره ای 
به نام دیگران دست و پا نماید آنوقت است که تمام قانون 

را با »دو ریال«، جابه جا می کند.
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خود  افشاگرانه  سخنرانی  در  حجتی 
که در نیمه اول شهریور ماه در مراسم 
از  داد  انجام  جدید  زراعی  سال  آغاز 
استانی  و مدیران  تمام مدیران، روسا 
نارضایتی  به  توجه  با  کرد  درخواست 
فساد  وجود  و  کشاورزی  فعاالن 
جهت  ویژه  دستیار  وزارتخانه  در 

رسیدگی به امور مردم تعیین کنند.

قوز باالقوز با هدف رسیدگی به امور مردم در کشاورزی 

دستیاران ویژه استانی، نمکدان نمی شکنند

سوال از وزیر این است که:
عملکرد  دارد  امکان  آیا  استان  مدیر  منصوب  دستیار 

ولی نعمت خود را زیر سوال ببرد؟
آیا ممکن است دستیار ویژه که قاعدتاً حقوق بگیر سازمان و مواجب بگیر وزارتخانه است 
گزارشی از رانت خواری، ریزه خواری، تیغ زنی، کار چاق کنی، امروز برو فردا بیا، کاغذبازی، 
اخراج  یا  استان،بازداشت  مدیر  تضعیف  به  طبعاً  که  بدهد  استان  از   ... و  حق  جابه جایی 
دستیار  رفقای  و  هم دوره ای ها  هم حزبی ها،  هم کالسی ها  همکاران،  همگی  که  عامالن 

هستند بینجامد و برایش تبعاتی نداشته باشد
فرد  باالترین  مقام  در  حجتی  شده  ایجاد  جو  با  معتقدند  صاحب نظران  و  کارشناسان 
وزارتخانه می باید تشکری از آن دسته پرسنل صادق، درستکار و توانمند مجموعه بکند 

زیرا در این مراسم به همه کارمندان اعم از خوب و بد توهین شد.
جابه جایی  به  فقط  نباید  است  خبر  با  زیردستانش  عملکرد  از  که  حالی  در  وزیر  ضمناً 
مدیران مورد اعتراض بسنده کند. چنانچه مدیری خالفکار یا ناتوان است نباید به سمت 
عالی دیگری گمارده شود. مدیر توانمند، کاردان و بدون مشکل نیز نباید جابه جا شود که 

از این نمونه ها در سطوح باالی وزارتخانه کم نیستند.

پیشنهادی عملی با هدف سالم سازی
دلسوزان وزارخانه پیشنهاد می کنند:

وظیفه  شده  که  هم  بار  یک  برای  اینک  گرفته،  مشاور  خصوصی  بخش  از  که  وزیر 
به  را  وزارتخانه  در  کشاورزی  فعاالن  امور  پیگیری  برای  ویژه  دستیار  انتخاب 
تشکل های شناسنامه دار)نه تشکل هایی که ساختمان یا اعضای هیات مدیره یا 
اختیارات آنها توسط مدیران یا منسوبان وزارتخانه باال پایین می شود( بسپارد.
کشاورزی  تشکل های  از  ملی  فراخوان  یک  برطبق  حجتی  مهندس  شده،  که  هم  یک بار 
شناسنامه دار)زراعی، باغی، دام وطیور، زنجیره های تولید، شیالت و آبزیان، صنعت گلخانه، 
کاری،  و  اداری  امور  به  وارد  و  تجربه  با  کارشناسانی  بخواهید   )... و  واردات  و  صادرات 
وزیر  معاون  هر  کنار  در  تا  نمایند  معرفی  مسئول  ویژه  دستیار  به عنوان  را  حتی حقوقی 
و  وزیر  معاون  مسئولیت  اندازه  در  سازمان های  روسای  و  کشاورزی  بانک  مدیرعامل  و 
سازمان ها و شرکت های مستقل قرار گیرد. در هر استان نیز دستیاران معرفی شده ازسوی 
تشکل ها در کنار مدیران استانی فعال شوند. بدون دخالت در روند اداری، کاری و قانونی 
اداره سازمان،  با  بین صنف و صنعت تشکل خود  باشند  رابطی  تنها   ... و  وزارتخانه،ستاد 
به  وزیر  که  انحرافاتی  آن  انحراف)از  مقابل  در  باشند  موانعی  البته  و  وزارتخانه  و  معاونت 

آن ها اذعان دارد(.
و  کارشکنی ها  تاخیرها،  به  رسیدگی  با  غیردولتی  ویژه  دستیاران  صورت  این  در 
در  می توانند   ... و  درخواست ها،مجوزها  رویکرد  بر  نظارت  و حتی  بی مورد  کاغذبازی های 
مرتبط  اطالعاتی  و  نظارتی  نهاد  یا  مربوطه  انتظامات  مسئوالن  با  را  موضوع  اسرع وقت 

مطرح می نمایند که در صورت صحت و درستی آن، اقدامات قانونی انجام پذیرد.

قوز باالقوز
قوز باالقوز
قوز باالقوز
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با این روند، گامی برای تجربه کردن همکاری با بخش خصوصی و تعاونی بر داشته می شود 
و روشن است که با حضور یک دستیار غیروابسته به دولت ابتدا در سازمان ها، موسسات و 

شرکت های مستقل راستی آزمایی و کنترل ها صورت خواهد گرفت. به عنوان نمونه: 
چگونگی  خصوصی،  بخش  با  قراردادها  عقد  روش  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  در   •
ارزیابی خرید و روش  انبارها و سردخانه ها،  با  قرارداد  مزایده ها،  یا ترک  فرآیند مذاکرات 
زیر   ... و  انقضاء  تاریخ  تولید،  تاریخ  زمان سالمت محصوالت  فروش،  قیمت گذاری  توزیع، 
ذره بین بخش خصوصی مرتبط خواهد رفت و در آن صورت گالیه ای برای فعاالن عرصه 

کشاورزی،دامدار و مرغدار باقی نمی ماند.
غیرقابل  سموم  ورود  مبحث  در  سازمان  تعهدات  با  رابطه  در  حفظ نباتات  سازمان  در   •
تولید با ارز 42۰۰ تومانی، روش ثبت سموم، توزیع و تعمیم اختیارات به بخش خصوصی، 
یا  شرکت  توسط  که  مشخصی  سم  مصرف  مبنی بر  سازمان  توصیه نکردن  یا  توصیه 
شرکت های مشخص وارد یا تولیدشده، مواد تکنیکال، صدور یا لغو مجوزها و ... با نظارت 

دستیار بررسی می گردد.
• در موسسه تحقیقات خاک و آب چگونگی پذیرش نمونه های کود برای ثبت و بررسی 
نوبت دهی، گواهی ثبت، روش قرارداد با برخی آزمایشگاه ها یا لغو قرارداد با آنها و دالیل 
آن، یا تعامل با بخش خصوصی، صدور تاییدیه یا اخطار،تذکر و ... در مسیر دید دستیاران 

قرار خواهد گرفت.
و  ساخته اند  »الیگارشی«  حکومتی  خود  برای  که  وارنگ  و  رنگ  جهاد  موسسات   •
وزیر،  تشخیص  به  آن ها  هیات مدیره  اعضای  و  دارد  اختیار  در  را  امور  از  برخی  انحصار 
نزدیکان  وزارتخانه و در مواردی  به قدرت  وابسته  از سایر مراکز  نقل مکان کرده  محرمانه 
عنوان  که  آنجا  از  هستند.  هم جناحی  و  هم دانشکده ای  همشهری،  نسبی،  سببی، 
غیردولتی)خصولتی( را یدک می کشند، بودجه و درآمد می گیرند که هنوز چراغ قوه عدالت 
به داخل آنها تابانده نمی شود. اما هرکدام از آن ها احتمال دارد سرنوشت قسمتی از بخش 
در چنگال خود  زیاد  و  یا کم  یا صادرات  واردات  به  توصیه  یا  ناروا  رقابت  با  را  خصوصی 
داشته باشند. در مواردی به وزیر هم)که مدیران و اعضای هیات مدیره را منصوب می کند( 
برای  تشکل ها  و  بخش خصوصی  فعاالن  از سوی  ویژه  دارد دستیار  جا  نیستند.  پاسخگو 

نظارت بر امور مردم بر آنها گماشته شود.
افراد حقیقی  و  نام شرکت ها  تومانی و  ارز 42۰۰  با  • در بخش صدور مجوزهای واردات 
و حقوقی دریافت کننده این مجوزها و حتی چگونگی جدول نویسی و محاسبه تعرفه ها و 
خوب و بد تعریف کردن واردکننده ها، ناظران و دستیاران ویژه غیردولتی بررسی کنند و به 

انجمن واردکنندگان اطمینان بدهند هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
در حال  تخلف  موارد  »متاسفانه  اینکه  مبنی بر  وزیر  فغان  و  داد  که  است  این صورت  در 

افزایش است«؛ می تواند به اجابت درخواست وی بینجامد.
و  دهد  رخ  اتفاقات  این  »نگذارید  می گوید:  وزیر  که  جا  آن 
تیغ زدِن  تلکه کردن،  نظیر  تخلفاتی  منجالب  از  را  پرسنل 

ارباب رجوع و ... نجات دهید« عملی خواهد شد.

واردات  از  بخشی  بود  امیدوار  می توان  که  اینجاست 
نهاده های  و  پروتئینی  مواد  تن  میلیون   ۱۰ از  بیش 
تولید  کامیابی  مسیر  در  بتواند  شاید  و...  دامپروری 
بخش  تولید  میزان  شاید  و  کند  جاخوش  داخلی 
)البته  سال  در  دالر  میلیارد   ۴۰ مرز  از  کشاورزی 
وزارتخانه مدعی رقم بیشتری است( بگذرد و سهم ۱۸ 
درصدی اشتغال در کشاورزی به رقم ۲۰ یا باالتر برود. 

به امید آن روز 
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می گویند:  کشاورزان  که  هست  سال ها 
تا  دارد  ماموریت  وزارت جهادکشاورزی 

ادغام شده،  وزارتخانه  دو  پرسنل  برای 
و  کشاورز  برای  نه  کند؛  اشتغال  ایجاد 

فعالیت های کشاورزی.
انگشت  بحثی  هر  در  که  است  همین 

نشانه را به سمت حدود ۵۰۰ هزار مترمربع 
فضای ساختمانی و هزاران هکتار اراضی در 
اختیار)اراضی تحقیقاتی، کشت و صنعت های 

چندی  تا  حداقل  که  می بردند،  و...(  دولتی 
اراضی  آن  از  قطعاتی  چندگاهی  از  هر  پیش، 
یا  تعاونی ها  اختیار  در  ساخت وساز  برای 

مجموعه های پرسنل وزارتخانه قرار می گرفت.
اعم از؛  آن  سالن های  و  تاسیسات  که  این  یا 
برای   ... یا  آموزش  یا  تحقیقات  مراکز 
چلوکبابی ها، سالن های عروسی و بزم یا موسسات 

مدیران کل  از  برخی  غیرانتفاعی  آموزش عالی 
وزارتخانه واگذار یا اجاره داده می شد.
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آیا می توان تصور نمود با مصوبه مجلس و دولت آزمون اداری، 
فنی و عملیاتی از پرسنل گرفته شود تا فقط نیروهای توانمند، 
کاردان و عملگرا برگزیده شوند و در سراسر کشور توزیع شوند؛ 
بازنشستگی  بازخرید،  برای  کارگزینی ها  اختیار  در  سایرین  و 

زودهنگام و ... قرارگیرند؟
توسط  که  ژن های خوب  آیا  که؛  است  این  اما سوال  میان  این  در 
نسبت های  و  شده اند  استخدام  وزارتخانه  در  اقوامشان  و  پدران 

فامیلی، خانوادگی، سببی و نسبی دارند قابل جابجایی هستند؟
و  استخدام  برای  آشنایانی  و  اقوام  نیز  آنها  برخی  که  مجلسی ها  آیا 
قوانینی  چنین  حاضرند  کرده اند؛  معرفی  وزارتخانه  به  پُست  دریافت 

مصوب کنند؟
فضای  و  میز  صندلی،  هزار   ۱۰۰ که  برسد  روزی  است  ممکن  آیا 
ساختمان وزارت جهادکشاورزی به دو یا پنج هزار برسد و نیروی انسانی 

براساس شاخص ها، تجارب، کاردانی، کار، مزرعه و.... پذیرش شود؟
در این شماره نشریه، کارشناسان نظر می دهند:

قانون های فراموش شده
دکتر صدریان: در قانون سوم برنامه توسعه و در دولت 
بازنشسته  که  نفر   2 هر  به ازای  که  بود  آمده  خاتمی 
را  نیرو  نفر  یک  استخدام  حق  فقط  دولت  می شوند 
و  کوچک  را  ادارات  ساختار  به مرور  می خواستند  دارد 
هر  به ازای  تحقیقات  اهمیت  دلیل  به  و  کنند  چابک سازی 
نفر تحقیقاتی که از بدنه خارج می شود یک نفر می توانستند 
قانون کنار  این  برنامه چهارم،  از آن در  بعد  اما  جذب کنند. 

گذاشته و هر روز بدنه دولت و وزارت کشاورزی حجیم تر و ناکارآمدتر شد.
رقابت مجلس و دولت در استخدام بیشتر نیروی انسانی

اطرافیان  برای استخدام  با مجلس که تالش می کرد  یک زمانی دولت در رقابت 
سوی  از  افراد  زیادی  تعداد  اینکه  مبنی بر  کند  پیاده  برنامه هایی  طرفدارنشان  و 
برای  رقابتی  یک  هم  دولتی ها  و  شوند  معرفی  استخدام  برای  مجلس نشینان 
استخدام نیروها در وزارتخانه ها و بدنه دولت آغاز کردند . اما کمتر به نیاز، کارایی و 

تخصص و توانمندی آن ها توجه می شد. 
باکیفیت شدن وزارتخانه همراه با کوچک سازی

ساختار  و  نیرو ها  مورد  در  وزارتخانه  برای  اگر  سیدپور:  مهندس 
بخواهیم یک جهت گیری درست ترسیم کنیم، خیلی با جهت گیری 
کوچک سازی  چون  کنم؛  قانع  را  خودم  نتوانستم  کوچک سازی 
به تنهایی مشکل ما را حل نمی کند. مسئله اصلی ما این است که باید 
کوچک  را  بدنه  ما  اگر  صورت  این  غیر  در  دهیم  انجام  کیفیت سازی 
اتفاق  هیچ  نکند؛  تغییر  سیاست ها  و  کلی  ساختار  و  روند  ولی  کنیم 

خاصی نخواهد افتاد. 
نفره  هزار   ۱۰ استخدامی  ترکیب  که  چرا  می زنم؛  مثال  را  گندم  ناظران  استخدام 
از  بودند  هم  شایسته  احتماال  و  نبودند  ناظران  جزو  که  کسانی  یعنی  بود.  ناکارآمدی 
برنامه های استخدام جاماندند در حالی که ممکن است نیروهای باکیفیت خوبی در بیان 
کوچک سازی  که  است  این  نداشته باشند.  را  وزارتخانه  در  فرصت حضور  اما  باشند  آن ها 

به تنهایی ما را به هدف نمی رساند. 
دکتر صدریان: صحبت ما این نیست که فقط نیروهای اضافی را از وزارتخانه بیرون کنند. 

بحث ما در ساختار است یعنی این ها را در شکل و شمایل ساختار جدید نظم بدهند. 
مهندس سیدپور: کم کردن نیروهای وزارتخانه در شرایط فعلی نه ممکن است و نه راه گشا. 
بحث نیروی انسانی یک تشکیالت فقط نیروی فنی نیست. وزارتخانه اگر بخواهد کوچک و 
باکیفیت شود بسیار عالی است؛ اما در شرایط فعلی که در بعضی موارد به وزارتخانه ملزم 
می شود و وزارتخانه الزام به استخدام می شود؛ هیچ راهی برای وزارتخانه باقی نمی ماند. باید 
برنامه و طرحی مصوب شود که براساس آن ضمن یافتن راه حل و اشتغال برای نیروهای 

مازاد و افزایش کیفیت نیروها در وزارتخانه مدنظر قرار گیرد. 

وزارتخانه

و  جهادسازندگی  وزارتخانه های  که  دهه ای  دو  طی  در 
شاغالن  آمار  دوش  از  باری  نیز،  شدند  ادغام  کشاورزی 
ناظران گندم،  به عناوینی)مانند طرح  برداشته نشد و هربار 
در  نظافتچی ها  و  راننده ها  استخدام  جوان،  مشاوران  طرح 

دوران احمدی نژاد و ...( بر حجم پرسنل افزوده شد.
و  مسایل خدماتی چای  بودجه جاری صرف  و  پرسنل  انبوه 
پذیرایی پرسنل، حقوق و اضافه کاری آنها، کمی درآمد و روی 
آوردن برخی از پرسنل و مدیران به کار چاق کنی و تیغ زنی 
کشاورزان که با افشاگری های وزیر »اظهرمن الشمس« شده؛ 
ورود  برای  نظارتی  قضایی،  نهادهای  به  مجوز  اینکه  ضمن 
کشاورزی  عرصه  در  بده بستان ها  و  قراردادها  به  مستقیم 

می دهد، این سوال را پیش می آورد که پس چه باید کرد؟

 محمد تقواشعار
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 حامی خراسانی زاده

و  دولت  رعایای  را  کشاورزان  کماکان  ایران  اداری  نظام 
در  دولت  دستوری  تصمیمات  از  محض  متابعت  به  مؤظف 
تمام شئونات می داند و هیچ بهائی به نظرات صاحبان اصلی 
همه  )منظور  تولیدکنندگان  و  کشاورزان  یعنی  بخش  این 
شاخه های تولیدی این بخش است( نمی دهند. هر آنچه هم 
که تحت عناوین اتحادیه، تعاونی، انجمن یا هر نام دیگری 
بهانه  فقط  که  زینت المجالسی هستند  تنها  می شود،  ایجاد 

حضور در تصمیم گیری ها برای آن ها متصور می باشد.
تنها مدیر و کارمند فالن و بهمان وزارتخانه یا فالن شورا، 
و  می گیرد  را  تصمیمات  که  است  کمیسیون  و  کارگروه 
رعایا ملزم به اجرای بی چون و چرای آن می باشند وگرنه 
هستی  از  است  ممکن  و  مواجه  حاکمان  درفش  و  داغ  با 

ساقط شوند.
طول  تمام  قدمت  به  درازی  سالیان  ما  کشور  چرا  راستی، 
سیاست  چنین  گرفتار  اداری  نظام  شدن  بنیان  عمر 

و تفکری است؟!

وزارتخانه برای نیروهای خود، کارسازی می کند نه مردم
به نظر می رسد یکی از اهداف دو وزارت جهادکشاورزی و صمت در پوشش خدمت رسانی به مردم، 

کارسازی برای هزاران نیروی خود است و قربانیان این هدف، تولید کننده و مصرف کننده می باشد.
 متاسفانه هر گاه غرش طوفان های بنیان کنی مانند تحریم یا جنگ به پا می شود، اولین قربانیان 
آن تولید کنندگان بخش کشاورزی هستند؛ زیرا به بهانه امنیت غذایی، لشکر بزرگ دو وزارتخانه 
مذکور برای کنترل و نظارت، کل مقدرات جامعه تولید کننده را به نفع خود مصادره می کنند و 
هر آنچه سال ها برای کاهش تصدی گری دولتی شعار داده شده بود با طرفه العینی محو و کنار 

گذاشته می شود.
عادی  امورات  ممکن  شکل  سخیف ترین  در  جهادکشاورزی  وزارت  دوباره  که  شاهدیم  امروز 
ارز  دادن  بهانه  به  را  تولید  مجاری  و  حلقه ها  تمامی  کنترل  و  حواله  صدور  مانند  تصدی گری 
دولتی که به تولید کننده تحمیل شده به عهده کارمندانی گذاشته که هیچ گونه صالحیتی برای 

اجرای این امور ندارند و کاًل تشکل ها را کنار گذاشته است.
اعتراف وزیر به فساد اداری گسترده

نتیجه زودرس آن چیزی جز افشای ده ها مورد فساد اداری نبوده و آش به قدری شور شده که 
داد وزیر مفخم الممالک جهادکشاورزی هم در آمده و از ناکارآمدی کارمندان خود اظهار گله در 
مقابل مردم می کند. دوران »کی بود کی بود من نبودم« شده است؛ چون طشت رسوائی این 
بی تدبیری ها هر روز از یکی از استان ها و شهرستان ها بر زمین می افتد و کارمند و مدیری 
را دست بسته در مالء عام به مسلخ می برند تا داغ تولید کنندگان و مردم را هر 

روز تازه تر کنند.
راز این همه فجایع که هر روز از نظر ما می گذرد تنها در وجود 
میزهای  پشت  کارمند  عنوان  به  که  است  کاری  نیروی  هزاران 
رنگ و وارنگ چمباته زده اند و متاسفانه با تمام شعارهائی هم که 
در باب تعدیل نیرو و کاهش تشکیالت دولتی زده می شود، هر روز 
بر تعداد آن ها اضافه شده و ناگهان با تصویب یک قانون یا اعالم یک 

تذکر توسط مجلس نشینان، تمام بافته ها رشته می شود.
مجموعه های  قالب  در  که  نیروئی  هزاران  ناگهان  مثال  طور  به 
خصوصی تحت عنوان ناظرین و شرکت های خدمات مشاوره ای 
کارمندانی رسمی  به  تبدیل  بوده اند،  فعال  در بخش کشاورزی 
می شوند تا هم به خیل بیکاران با کار اضافه شود و هم از این 

نمد کالهی برای نمایندگان در انتخابات آتی فراهم گردد.
منافع آن  نیک می دانیم که این مصلحت اندیشی ها که عموماً 
ملی  زیان  افزودن  نتیجه ای جز  اقشار خاصی می شود،  نصیب 

به بار نمی آورد.
امروز ایران یکی از ناکارآمدترین نظام های اداری دنیا را دارد؛ به گونه ای که برای هر اقدامی باید 
ده ها مسیر اداری را طی نمود و ساعت های متوالی به انتظار امضاهایی بود که هیچ بازخوردی 
که  هستند  اداری  بوروکراسی  آنچنان  گرفتار  تولید کنندگان  ندارد.  دنبال  به  سرمایه  فرار  جز 
عطای هر سودی را به لقای آن می بخشند. امروز کارمندان دولتی به بهانه نظارت، تولید کننده 
انتظار  رویه چگونه  این  با  به خطر می اندازند،  را  آن ها  امنیت  و  مراقبت می کنند  و  را سیاست 
می رود که دیگران حاضر به سرمایه گذاری در این وادی پرخطر شوند؟! و چگونه انتظار می رود 

رونق اقتصادی ایجاد شود و کارآفرینان حاضر به حضور در این بازار شوند؟!
در  به حضور  تشویق  را  سرمایه گذاران  و  باشیم  داشته  تولید  و  اقتصادی  رونق  می خواهیم  اگر 
مخاطرات  با  مواجه  تولید  زنجیره  در  ماهیتاً  که  کشاورزی  بخش  در  به خصوص  ایران  اقتصاد 
زیادی است کنیم، راهی جز کوتاه کردن دست دولت از مقدرات بخش خصوصی نداریم و برای 
این همه نیروی بی انگیزه و بیکار به ظاهر مشغول در وزارت  ابتدا فکری به حال  باید  این کار 

جهاد کشاورزی و وزارت صمت و ده ها دستگاه نظارتی بکنیم.
باید از این همه جرم انگاری که برای ساده ترین امور به واسطه سیاست ها و روش های غلط ایجاد 
شده جلوگیری کنیم و از این همه تبدیل حالل خدا به حرام پرهیز نماییم تا مجبور نشویم هر 

روز به دنبال مجرم و داغ و درفش باشیم.
تبدیل شود؛  قاچاق  به کاالی  و ده ها محصول دیگر که قوت عادی مردم است  باید مرغ  چرا 
دارد  دیگر  مجالی  به  نیاز  آن  توضیح  که  غلطی  روش های  و  سیاست ها  که  است  این  نه  مگر 

باعث آن است. 

نظام اداری
تسهیل گر

یا تهدید کننده تولید
در بخش کشاورزی

قاعده  مشمول  حتی  کشاورزان  کشاورزی،  بخش  در  چرا 
»الناس مسلطون علی اموالهم« هم نمی شوند؟!

و جبر  قهر  با  بیگاه شنیده می شود  و  گاه  که  است  چگونه 
ادعای  صرف  به  کشاورز  یا  مرغدار  فالن  محصول  قانونی، 
دولتی  ارز  دادن  بهانه  به  وی  اموال  در  شراکت  در  دولت 
فروش  به  تحمیلی  بهائی  به  و  می شود  توقیف  یا  مصادره 
می رود و تولید کننده گرفتار جرائم و زیان هایی می شود که 
دیگر هرگز زیر بار سنگینی هزینه ها کمر راست نمی کند؟! 
کسانی  توسط  قیمت گذاری  مقهور  باید  تولید کننده  چرا 
ندارند و هیچ گونه  تولید اطالع  از نظامات  شود که ذره ای 

هزینه ای برای تولید نکرده اند؟!
باید  موضوعات خود  برای جزئی ترین  بخش کشاورزی  چرا 
جواب گوی هزاران هزار کارمندی باشد که در وزارت جهاد 
و  نشسته اند  بازرگانی  و  معادن  صنایع،  وزارت  و  کشاورزی 
اخیراً جمع بزرگی از ظابطان قوه قضائیه و قوای نظامی هم 

به آنان اضافه شده، باشد؟
کارمندان  از  عظیم  لشکر  این  زندانی  کشاورزان  امروز  آیا 

دولت نیستند؟!
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همایش رونق تولید

و  »کشاورزی  ملی  همایش  دولت،  هفته  با  همزمان 
رونق تولید« روز سه شنبه پنجم شهریورماه در سالن 
همایشی  شد.  برگزار  کشاورزی  جهاد  وزارت  خوشه 
معاونان  و  جهادکشاورزی  وزیر  بر  عالوه  آن  در  که 
بخش  تشکل های  نمایندگان  وزارتخانه،  کارکنان  و 
 ... و  طیور  و  دام  کشاورزی،  زیرمجموعه  خصوصی 
را  کشاورزی  بخش  مشکالت  و  مسائل  تا  آمدند  گرد 

بررسی و نسبت به رفع آن تالش کنند.
فداکاری  همه  با  که  شد  برگزار  درحالی  همایش  این 
داده  انجام  کشاورزی  بخش  در  تولید کنندگان  که 
پیش  به  راهش  سر  مشکالت  تمام  با  را  تولید  کار  و 
می برند اما در بیشتر تولیدات بازار مناسبی برای این 

محصوالت وجود ندارد.
به  رونقی  محصوالتشان  فروش  در  تولیدکنندگان 
چشم نمی بنند و مدام در حال ضرر و زیان هستند یا 
در بهترین شرایط فروششان سربه سر است و از سود 

خبری نیست. 

راهی برای رونق کسب و کار کشاورزی

این همایش که به همت و تالش ویژه مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی انجام  می شد، 
برنامه های خود را در پنج محور به این شرح دنبال می کرد:

• اقدام جهادی برای رونق تولید و خوداتکایی؛
• رونق تولید، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک؛

• رونق تولید، توسعه زنجیره ارزش )از مزرعه تا سفره(؛
• رونق تولید، سرمایه گذاری و تجارت محصوالت کشاورزی؛

• رونق تولید، امنیت و سالمت غذایی.
در این همایش تعدادی از معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی به ارائه گزارش هایی 

کوتاه از عملکردهای خود و نیز مشکالت سر راه رونق تولید پرداختند.
سپس در ادامه تعدادی از نمایندگان تشکل های بخش خصوصی مشکالت تولید را بیان و 
انتظارات خود را از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های متولی بیان کردند تا نتایج 

حاصله به عنوان نقشه راه کارشناسان و متولیان و تصمیم گیران قرار گیرد.

 مهندس عطیه گلباف
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باید هزینه
تأمین امنیت غذایی را بپردازیم

کشاورزی  جهاد  وزارت  گیاهی  تولیدات  معاون  کشاورز،  عباس 
در این همایش گفت: در همه دنیا، کشورها به خاطر اهمیتی 
که برای تأمین امنیت غذایی مردمشان قائل هستند، از بخش 
برای  هزینه هایی  و  می کنند  ویژه ای  حمایت های  کشاورزی 

حمایت از این بخش انجام می دهند.
اما بخش کشاورزی ما بسیار مظلوم واقع شده و ما اگر می خواهیم 
باید  باشد،  برخوردار  مناسبی  غذایی  امنیت  یک  از  کشورمان 

مواد  ارزان  تأمین  فشار  و  کنیم  عمل  برعکس  اینکه  نه  بپردازیم.  هم  را  آن  هزینه های 
غذایی را روی دوش تولیدکننده و کشاورز بگذاریم.

وی گفت: برای رسیدن به رونق تولید در بخش کشاورزی مشکالتی مانند: کمبود تزریق 
سرمایه به این بخش، نبود استراتژی میان مدت و بلندمدت، دخالت زیاد دولت در بخش 
کشاورزی، دخالت ندادن بخش خصوصی در کشاورزی، بروکراسی پیچیده و سردرگم و ... 

از جمله مشکالت سر راه رونق تولید هستند.
منافع تولیدکننده و مصرف کننده با هم دیده شود

کشاورزی  جهاد  وزیر  دامی  تولیدات  معاون  رضایی،  مرتضی 
و  کافی  تولید  مانند  مولفه هایی  باید  گفت:  همایش  این  در 
پایدار  و  اقتصادی  تولید  و  تولید  نهاده های  تأمین  باکیفیت، 

وجود داشته باشد تا بتوان گفت تولید رونق گرفته است.
وی افزود: در امر تولید باید رضایت تولیدکننده و مصرف کننده 

هر دو لحاظ شود و هر دو باهم دیده شود.
رضایی گفت: راهبردها در معاونت امور دام ارتقاء بهره وری از 

عوامل تولید و امکانات موجود است. وی با اشاره به بعضی آمارهای تولید منابع پروتئینی 
دام، طیور و آبزیان مانند شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی، تخم مرغ و ... گفت در 

این زمینه ها پیشرفت های خیلی خوبی داشته ایم.
فقط ۱/۱ درصد از کل منابع آبی دنیا در ایران است

کشاورزی،  جهاد  وزیر  خاک  و  آب  معاون  اکبری،  علی مراد 
مسئولیت های کالن این معاونت را ارتقاء بهره وری از منابع آب 
و خاک، حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و تقویت 

امنیت غذایی جامعه در چارچوب توسعه پایدار عنوان کرد.
وی گفت: اهداف عملیاتی این معاونت افزایش راندمان آبیاری، 
ارتقای حاصلخیزی خاک و صرفه جویی در مصرف آب است و 
با اشاره به اینکه کشور ما یک کشور خشک و بیابانی است و 

تنها در حدود ۱/۱ درصد از منابع آبی دنیا در اختیار داریم، گفت: باید مسئله آب را در تولید 
بسیار جدی گرفت. 

نظرخواهی و حضور فعال بخش خصوصی
در همایش

رئیس  محققی،  سیدعلی 
مرکز روابط  عمومی وزارت 
ابتدای  در  جهادکشاورزی 
خیرمقدم  ضمن  مراسم 
کرد:  عنوان  حاضران،  به 
قرار است در این همایش 
و  دستاوردها  مورد  در 

 ۸3 غذایی  امنیت  که  کشاورزی  روی  پیش  چالش های 
میلیون ایرانی را ضمانت می کند صحبت کنیم.

وی کشاورزی را موتور محرکه اقتصاد ایران دانست و گفت: 
از ۱۰۰  تولید در بخش کشاورزی  در یک دوره ۶-۵ ساله 
بهره وری  و  رسیده  تن  میلیون   ۱23 حدود  به  تن  میلیون 
بر  تمرکز  است.  کرده  پیدا  ارتقاء  خاک  و  آب  منابع  در 
نزدیک  گندم،  خودکفایی  در  موفقیت  تولید،  زنجیره های 
را  اینها  امثال  و  شکر  تولید  در  خودکفایی  مرز  به  شدن 

مصداق های رونق تولید دانست.
و  برنامه ریزی  چگونگی  مورد  در  توضیحی  ضمن  محققی 
همایش  محورهای  تعیین  در  گفت:  همایش  این  تدارک 
و  مشورت  نهایت  تا  شده  سعی  آن  برگزاری  چگونگی  و 
و  بازرگانی  اتاق  بخش خصوصی،  تشکل های  از  نظرخواهی 

کشاورزی و سایر فعاالن بخش خصوصی صورت گیرد.
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دکتر حسین شیرزاد، مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی کشور، در همایش »کشاورزی و 
رونق تولید« برخی موانع سر راه رونق کشاورزی در کشور ما را تشریح کرد.

شیرزاد در این باره گفت: رونق تولید در ذات خودش به امر تولید بر نمی گردد. تولید را 
باید به مثابه کسب و کار در نظر گرفت. اگر تولید را به منزله کسب و کار در نظر بگیریم، 
از  مملو  که  کشاورزی  مانند  حوزه ای  یک  در  که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  باید 
با فضای کسب و کار  و  تعدیل  را  این ریسک ها  ریسک های متنوع است، چگونه می توان 

موجود در بخش کشاورزی سازگار کرد.
اگر در یک چارچوب گفتمانی، اینگونه به قضیه نگاه کنیم، رونق تولید را در سه مقیاس 
باید در نظر گرفت: مقیاس ماکرو یا کالن، مقیاس مزو یا میانه و مقیاس سوم که میکرو یا 
ُخرد است. حال در هر سطح به صورت نمونه وار به بعضی از فاکتورها و مسائل تأثیرگذار 

اشاره خواهم کرد.

مقیاس ماکرو یا کالن
در مقیاس کالن رونق تولید، اولین مسئله نهادسازی است. 
در زمانه فعلی، دیگر زمان تولید انفرادی گذشته است و هر 
تا قدرت  باید نهادهای پرقدرت داشته باشد  بخش تولیدی 

چانه زنی آن بخش را باال ببرد.
باید  نهادسازی  درحوزه  و  کشاورزی  بخش  در  بنابراین 

ببینیم که تا چه اندازه موفق بوده ایم؟!
قدرت  که  کرده ایم  ایجاد  پرقدرت  نهادهای  و  مقررات  آیا 
و  تنظیمات  قواعد،  ببرد؟!  باال  را  تولیدکنندگان  چانه زنی 

مقررات مناسبی برای مطالبات داریم؟!
در  هلدینگ ها  و  شرکتی   کارهای  و  کسب  که  سهمی 
کشاورزی ما دارند، بسیار ناچیز و انگشت  شمار است. بنابراین 
هستیم.  مواجه  حرفه ای  شرکت های  قلّت  با  زمینه  این  در 

دلیلش هم این است که زمینه این کار را فراهم نکرده ایم.
یک مسئله دیگر در سطح کالن، سیاست های پولی و مالی 
 ۱۸ بانکی  سودهای  و  درصدی   2۰ تورم  با  است.  کشور 
ایجاد  و  تولید  کار  ادامه  توان  کار  و  کسب  کدام  درصدی 

اشتغال را خواهد داشت؟! 

ما در بخش کشاورزی  بازده داخلی طرح های شرکتی  نرخ 
عمدتاً حول و حوش 2۷-2۵ درصد است. در شرایطی که 
در طرف مقابل این بازده یک نرخ بهره ۱۸ درصد بانکی و 
یک تورم 2۵-2۰ درصدی هم وجود دارد که جمعاً می شود 

4۰-3۸ درصد که باعث بازده منفی می شود.
پایداری  کار  و  کسب  این  که  است  معلوم  شرایط  این  در 
بر  مبتنی  کاری  و  کسب  هر  در  پایداری  داشت.  نخواهد 
حفظ اصل سرمایه است. پس سیاست های پولی مملکت در 
این زمینه مهم است. بنابراین به سیاست های مالی و پولی، 

در سطح کالن باید حساس باشیم.
سیاست های یارانه ای یکی دیگر از موارد تأثیرگذار در مقیاس 
کالن است و اینکه ما چقدر یارانه به بخش کشاورزی تزریق 
ساالنه  ما  همسایگی  در  ترکیه  مانند  کشورهایی  می کنیم. 
ما  می دهند.  کشاورزی  بخش  به  یارانه  دالر  میلیارد   ۱۷۰

چقدر یارانه به کشاورزی داده ایم؟!
به  را  یارانه  که  است  این  ما  سنتی  دعوای  هم  هنوز 
مصرف کننده بدهیم یا به تولیدکننده، در حالی که در دنیا 
زنجیره ها  به  را  یارانه  االن  و  کرده اند  عبور  مسائل  این  از 
تزریق می کنند. از دیگر مثال ها در بخش کالن، سیاست های 

صادرات و واردات را می توان نام برد.

مشکالت گریبان گیر کشاورزی

 محمد خراسانی زاده
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مقیاس مزو یا میانه
به  می گردد  بر  تولید  رونق  میانه،  یا  مزو  سطح  در 
مورد  این  در  که  ما  بنگاه داری  و  بنگاه  مانند  سیاست هایی 

چند مطلب را باید در نظر گرفت:
 آزادسازی؛ یعنی دولت تصدی گری های غیرضروری را رها 
هیچ  در  دولت  بگذاریم.  کنار  را  دولتی  بنگاه داری  و  کند 
کدام از زمینه های سرمایه گذاری، تولید و تجارت نمی تواند 
و  خصوصی  بخش  به  را  امور  این   باید  و  کند  عمل  خوب 
چگونه  اما  کند.  واگذار  اصناف  و  اتحادیه ها  و  تشکل ها 
مقررات  با  شویم؟!  رها  دولت  تصدی گری  از  می توانیم 
زدایی؛ چرا که متاسفانه بسته های مقرراتی حال حاضر ما، 

امکان رهاسازی و واگذاری را نمی دهد.
ریسک  مدیریت  مزو  یا  میانه  سطح  در  دیگر  مهم  بخش 
است و برای رونق در بخش کشاورزی باید آماج ریسک های 

ویرانگری که وجود دارد را مهار کرد.
تأمین  این بخش نظام  نیروی کار در  برای کشاورزان و  آیا 
باید  متأسفانه  که  داریم؟!  مناسبی  بازنشستگی  و  اجتماعی 

گفت چتر ایمنی یا نظام تأمین اجتماعی مناسب را نداریم.
بیمه  صندوق  )منظور  کشاورزی  محصوالت  بیمه ای  نظام 
یک  چمبره  در  سال هاست  و  است  ناکارآمد  هم  ما  است( 
و  نیست  سازگار  شرایط  با  می زند.  پا  و  دست  بانکی  نظام 
در  حمایتی  پوشش های  در  ما  پس  ندارد.  عمل  استقالل 

حوزه ریسک با چالش های جدی مواجه هستیم.
بخش  در  شرکتی  حاکمیت-  نظام  موضوع  دیگر  بحث 
بخش  در  که  شرکت هایی  دنیا  همه  در  است.  کشاورزی 
کشاورزی فعال هستند، موضوع حاکمیت- شرکتی آن ها با 

بخش صنعت متفاوت است. اما در کشور ما اینگونه نیست.
به  نیاز  که  است  این  دیگر  موضوع  میانه  مقایس  در 
در  قیمت ها  سرکوب  داریم.  مناسب  قیمتی  سیاست های 

بخش کشاورزی فاجعه انگیز است.
فرآوری،  نظامات  به  می  توان  سطح  این  در  دیگر  موارد  از 
کشاورزی  بخش  در  سرد  زنجیره های  و  تبدیلی  تکمیلی، 
هستند.  تکنولوژی  کهنگی  دچار  شدت  به  که  کرد  اشاره 
ظرفیت  با  مجبورند  باشند،  تکنولوژی  کهنگی  دچار  وقتی 

پایین تر کار کند و با افزایش زیان انباشه مواجه می شوند.
گردش  ناکافی،  گردش  در  سرمایه  نامتعارف،  بهره  نرخ 
داخلی  سرمایه گذاری  نامناسب  نظام  ضعیف،  مالیاتی  مالِی 
ناکارآمدی نظام  و خارجی، مشکالت در بخش تحقیقات و 
عرضه محصوالت کشاورزی از جمله مباحث و مشکالت در 

حوزه میانه است که باید به آنها پرداخته شود.

مقیاس میکرو یا ُخرد
کشاورزی ما در مقیاس خرد یا میکرو هم مشکالت عدیده 
برای  داریم.  کار  و  سر  کارآفرینی  با  بخش  این  در  دارد. 
یا  کارآفرینی  روحیه  که  است  نیاز  تولید،  حوزه  در  تحرک 
تقویت  و  کنیم  تقویت  کشاورزی  بخش  در  را  کارفرمایی 
روحیه حمایت از کارآفرینی نیاز به حمایت از او دارد و به 

ظرفیت سازی و توانمندسازی کارآفرین نیاز است.
نباید  کارآفرین  دهیم.  توسعه  باید  را  کارآفرینی  فرهنگ 

خودش را در وادی تولید بی پناه احساس کند.
نظام  زنجیره ها،  مالی  تأمین  موضوع  برای  خرد  مقیاس  در 
بانکی ما باید خودش را برای این تأمین مالی سازگار کند. 
بانک  اینکه  نه  دارد.  ضعف  ما  تولید  به  لجستیک  خدمات 
نخواهد، بلکه ساختارهایی که در نظام بانکی هستند اجازه 
ورود شریان های مالی را به زنجیره های تولید نمی دهد. این 
ساختارها برای تأمین مالی بنگاه های کالن ساخته شده اند 

و برای زنجیره های ارزش و کشاورزی شکل نگرفته اند.
اشاره  می توان  که  دیگری  مسئله  میکرو  یا  خرد  سطح  در 
کرد این است که باید تسهیم و تقسیم قدرت اتفاق بیفتد و 
بخشی از قدرت را به اتحادیه ها، اصناف و تشکل های بخش 

کشاورزی و تعاونی های روستایی و امثالهم واگذار کنیم. 
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و  دارد  نقد  جای  که  البته  وتوابع  تحقیقات  سازمان 
بیشتر این نقدها به دوران دکتر زند بر می گردد که 
مدیریتش  مجموعه  زیر  در  آنچه  نداشتن  اشراف  با 
چنین  داد  می  اجازه  آگاهانه  و  عالمانه  یا  میگذشت 

شود و حاصل آن به رکود کار بیانجامد.
بخش هایی که مشمول عملیات تحقیقاتی می شدند 
برنامه های ایستگاه های تحقیقاتی، بی در و پیکر  و 

بودن سیستم هیات های علمی.

با من به سازمان تحقیقات بیایید!!

با توجه به سخنرانی ماه گذشته مهندس حجتی در مراسم جشنواره معرفی ارقام گیاهی 
فعلی نمی شد، کارشناسان  به عملکرد معاون  یا مرتبط  نبود  یا دقیق  از آن ها  برخی  که 
سازمان  های  برنامه  از  دهه  سه  بر  مروری  میزگرد  یک  در  صنعت  و  کشت  و  دام  مجله 

تحقیقات کرده اند که باهم می خوانیم.
کارشناسان میزگرد این شماره:

طرح های تحقیقاتی به گل نشسته
مهندس سید مصطفی سیدپور؛ مشاور سابق معاون زراعت وزیر : در زمان وزارت 
از  قوی  ارزیاب  تیم  یک  بودم  وزارتخانه  ارزشیابی  و  نظارت  دفتر  در  که  کالنتری  دکتر 
تحقیقات،  سازمان  از  کردیم  جمع یندی  و  بودیم  گرفته  کار  به  را  دانشگاهی  اساتید 
موسسات مادر تابعه سازمان و چند ایستگاه  تحقیقاتی معروف که در آن موقع نقاط ضعف 
و ابهام زیادی را پیدا کرده بودیم و مسائلی مانند اینکه چند درصد طرح ها نیمه تمام رها 
می شوند یا خود مجری ها وسط کار بازنشسته یا منتقل می گردند یا به هر دلیل دیگری و 
سط کار، طرح بدون اینکه به نتیجه گیری نهایی برسد رها می شود و متأسفانه هیچ کس 
هم در سازمان تحقیقات نیست که بپرسد چه بالیی سر این طرح آمده است؟ و گزارش 

آنرا ارائه نمودیم. 
بعضی از طرح ها هم به دلیل نبود اعتبار حذف می شد یعنی به هر دلیلی درصد باالیی از 
اینکه طرح به  طرح ها به صورت نیمه کاره به گل می نشستند. خیلی از طرح ها علی رغم 
انتها رسیده بود اما گزارشات نهایی آن ها تدوین نشده و مجری گزارش آن را انجام نداده 
پیگیر  تحقیقات  سازمان  در  هم  هیچ کس  مسائل  این  همه  با  و  بود  مانده  بالتکلیف  بود 
موضوع نمی شد یا اینکه مجریانی بودند که هرکدام 2۵-2۰ طرح تحقیقاتی را با هم اجرا 

می کرد که معلوم است به همه آن ها نمی رسید. 
لیستی  اشاره کردم(  از آن ها  بعضی  )به  این مشکالتی که وجود داشت  از همه  زمان  آن 
از  یکی  در  وزیر  موقع  آن  که  دادیم  کالنتری  دکتر  وقت،  کشاورزی  وزیر  به  و  تهیه  را 
سخنرانی هایش در وزارتخانه گفته بود: از وقتی دفتر ارزشیابی و نظارت فعال شده تازه 
فهمیدیم بعضی از دستگاه هایی که فکر می کردیم کار نمی کنند، چقدر فعال هستند و یا 
برعکس دستگاه هایی را فکر می کردیم که خوب کار می کنند اما االن متوجه شده ایم که 

چندان فعالیتی ندارند.

 علی گلباف
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سازمان تولید مقاله
دکتر منصور صدریان؛ با سابقه اجرایی در دامپزشکی، جهاد استقالل و تحقیقات 
تحقیقات  خرج  بودجه  کل  درصد   ۱-3 بین  پیشرفته  کشورهای  در  شیالت:  سازمان 
بنیادی  تحقیقات  یا  است:  نوع  سه  می شود  تحقیقات  برای  دنیا  در  که  تعریفی  می شود. 
انجام می دهند و به  است که خروجی آن تولید علم است و بیشتر این کار را دانشگاه ها 

شکلی در حدود 2۵ درصد بودجه تحقیقاتی هر کشور را شامل می شود.
می  بر  در  را  تحقیقاتی  بودجه های  درصد  و 3۵-4۰  است  کاربردی  تحقیقات  دیگر،  نوع 
بودجه  باالترین  که  توسعه ای  تحقیقات  نام  به  دارد  وجود  هم  دیگری  تحقیقات  گیرد. 

تحقیقاتی را به این اختصاص می دهند. 
باشد می رود  توسعه ای  و  کاربردی  باید  که  وزارتخانه جهاد کشاورزی  تحقیقات  متأسفانه 
به سمت تحقیقات بنیادی یعنی تولید مقاله سوق داده شده و مقاله ها هم به کتابخانه ها 

می رودکمتر و اثری ازآنها در مزارع و مراکز تولید هست 

سواری گرفتن وزارت علوم ازتحقیقات و رواج فساد علمی 
تحقیقات در برنامه اول توسعه خوب کار می کرد ولی متأسفانه یک فضایی به نام اعضای 
هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی ایجاد شد و کل ساختار حقوقی سازمان تات را از 

وزارت جهاد کشاورزی جدا کردند و به وزارت علوم بردند. 
وزارت  آیین نامه  می شود،  جهادکشاورزی  وزارت  در  تحقیقات ها  شامل  که  آیین نامه ای 
یک  کنند،  کار  وزارتخانه  برای  تا  بودند  شده  استخدام  که  کسانی  یعنی  است  علوم 
ماهیت دیگری به آن دادند و آن ماهیت وزارت علومی بود و این کار بزرگ ترین اشتباه 

استراتژیک در وزارتخانه و سازمان تحقیقات بود.
و  مقاله  دنبال  به  رفتند  تحقیقات  علمی سازمان  هیأت  اعضای  واقع  در  و  محققان  یعنی 
تعدد آن؛ چراکه ارتقا، ترفیع و استمرار هیأت علمی آن ها بستگی به تعداد مقاالت داشت. 

بود  هم  علوم  وزارت  خود  اتفاقاً  و  می کرد  سطح بندی  را  آن ها  که  ممیزی  هیأت  یعنی 
ناکارآمد  این خودش یک علت است که تحقیقات  براساس تعداد مقاالت عمل می کرد و 

شدند و از طرفی فساد علمی هم رواج پیدا کرد. 
اهداف شخصی برخی اعضاء هیات علمی

اهداف  سمت  به  باشد  سازمان  اهداف  راستای  در  اینکه  جای  به  اهداف  شد  موجب  این 
شخصی پیش رفت تا جایی که کاًل سازمان تحقیقات از وزارتخانه فاصله گرفت. 

اینک با این شرایطی که پیش آمده جبرا باید این سازمان را کاًل به وزارت علوم بدهند یا 
آن را به ماهیت اصلی خودش برگردانند. 

قطع ارتباط تحقیقات با بخش اجرا
بنده  هستند.  جغرافیایی  یا  موضوعی  محصولی،  ما  تحقیقاتی  موسسات  نکنیم  فراموش 
داشت.  پیشرفت خیلی خوبی  اول  برنامه  بودم.  در سازمان شیالت  توسعه  اول  برنامه  از 
برنامه دوم و سوم هم خوب بود. یعنی تحقیقات شیالت زیر نظر سازمان شیالت بود و 
ما از سازمان شیالت حقوق می گرفتیم. اما وقتی از سازمان شیالت منفک و به سازمان 
اجرایی  با بخش  یعنی  با سازمان شیالت قطع گردید.  کاًل  ما  ارتباط  منتقل شدیم  تات 

ارتباط نداشتیم. >>>

دنباله روی وزارت کشاورزی از وزارت کشور 
وتکرار بی نتیجه طرح های مشابه

به  اگر  می گردد  بر  ساختار  به  مشکالت  از  بسیاری 
آبریز  حوزه های  براساس  کنید  توجه  نیرو  وزارت  ساختار 
منطقه بندی کرده و کار می کند اما وزارت جهاد کشاورزی 

دنباله روی وزارت کشور است.
جهاد  وزارت  کرده،  درست  استان  کشوریک  وزارت  جا  هر 
کشاورزی هم در آنجا یک ایستگاه تحقیقاتی ایجاد نموده. 
در صورتی که ایستگاه های تحقیقاتی ما براساس اقلیم های 
تحقیقاتی  ایستگاه های  اینک  اما  می گرفت  شکل  مختلف 
براساس زون های اقلیمی شکل نگرفته اند این مسئله باعث 
محقق  و  می کنید  ایجاد  ایستگاهی  شما  وقتی  که  می شود 
نتیجه، کارهای مشابه و تکراری  در آن مستقر می شود در 

در آن صورت می گیرد. 
تأثیرگذار  بعضی مسائل سیاسی هم  بگویم  را هم  این  البته 
ایجاد  بخش  یا  شهرستان  استان،  یک  وقتی  چون  هستند؛ 
می شود نمایندگان مجلس، فرمانداران و... برای ایجاد ادارات 

مختلف فشار وارد می کنند و یک دلیلش هم این است. 
پس همه ایرادها به سازمان تحقیقات برنمی گردد بلکه باید 
ساختار ها و مسائل سیاسی و اجتماعی را هم در نظر گرفت 
تشکیل  ایستگاه های  این  در  بهره وری  مدیریت  طرفی  از 

شده انجام نیافته تا کارهای مشابه انجام ندهند.
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سیدپور: فساد در وزارتخانه و فرار به جلو
موضوعی که مهندس حجتی در مورد ناکارآمدی تحقیقات بیان کرده درست است و قبل 
از ایشان هم بین صبحت هایمان بیان می شد متأسفانه مشکلی که در کشور ما وجود دارد، 
مسئولین ما شده اند منتقد که اصطالحا به این نوع رفتارها می گویند فرار به جلو یعنی به 

جای اینکه یک مسئولی پاسخگو باشد، خودش منتقد می شود. 
البته در زمان وزرای قبلی هم این وضعیت بوده و االن هم این مسئله وجود دارد و عرض 
می کنند  نقد  باشند  پاسخگو  اینکه  جای  به  مسئوالن  این  و  است  جلو  به  فرار  می کنم 
مثاًل هر کدام از وزرا که بعضاً ۱3-۸ سال وزیر بوده اند باید بیایند نسبت به عملکردشان 
پاسخگو باشند وقتی که شما در صدر این وزارتخانه بودید و اختیارات قانونی هم داشتید 
بیان  وگرنه  نرسد؟  شرط  این  به  و  کند  پیدا  بهبود  وضعیت  که  اید  کرده  اقدامی  چه 

مشکالت که هنر نیست. 
آقای وزیر؛ می دانستید وکاری نمی کردید؟

ایشان کاری  با دوره قبلی  باید سوال شود شما که ۷ سال است وزیر هستید )حاال  االن 
نداریم( بعد از ۷ سال تازه بگوید تحقیقات من کارآمد نیست یعنی تازه متوجه این مسئله 
شده اند؟ یا بگویید در وزارتخانه من رانت و فساد و تیغ زنی وجود دارد. اما اگر بگوید از 
اول هم می دانستم باید پرسید پس چرا کاری نکردید؟ اگر ایشان بگوید که دست من به 

هر دلیلی بسته بوده پس حاال چرا از معاونش ایراد می گیرد؟ 
داریم  مملکت  کشاورزی  تحقیقات  بخش  در  که  مشکالتی  کردم  بیان  قبال  که  همانطور 
درهم  و  موازی  و  عرض  هم  ساختارهای  یعنی  ساختاری.  مشکالت  به  می گردد  بر  یکی 
ریخته ، سازمان تحقیقات، موسسات تحقیقاتی مادر، موسسات تحقیقات محصولی داریم و 

این ها خیلی وقت ها با هم تداخل و موازی کاری دارند. 
در سازمان تحقیقات یکی بحث مشکالت ساختار است که باید حل شود، مشکالت مربوط 
باید  این ها  و  مقاالت  ارتقای هیأت علمی ها، بحث  و دستورالعمل ها،  قوانین  و  مقررات  به 

حل شود. 
محقق ما، در بخش کشاورزی یک وظیفه دارد و اساتید دانشگاهی وظیفه دیگری دارند 
اما آمدیم این ها را هم سو کردیم ولی اگر می خواهیم خروجی مناسبی داشته باشیم باید 

این اصالحات انجام شود. 
بحث دیگر مشکالت اجرایی طرح های تحقیقاتی است االن متناسب با محققان، کارشناس 
و تکنسین کافی در اختیار بخش تحقیقات نیست یعنی االن محقق وجود دارد و کارگر و 

حلقه های بین این ها خالی است. 
در حال حاضر برای هر طرح تحقیقاتی یک مجری و یک کارگر داریم. به مجری می گویی 
چرا این طرح مثاًل این جور شده؟ می گوید کارگر حرف مرا گوش نکرد و من نتوانستیم 
طرحم را به نتیجه برسانم در صورتی که یک محقق باید زیردستش کارشناس، تکنسین و 

بعد کارگر باشد که این زنجیره االن وجود ندارد.

رهبر تحقیقات و اشراف کامل
مهرداد؛  تیرداد  مهندس 
در  وزارتخانه  بازنشسته 
بخش  در  طیور:  و  دام  بخش 
من  که  طیور  و  دام  تحقیقات 
نگهداری  یکی  دارم،  اطالع 
استفاده های  و دیگری  موجودات 
پرهزینه  بسیار  آن  از  تحقیقاتی 
نیمه  در  هم  معموالً  و  است 
مانند  مواردی  دالیلی  به  راه 
ایجاد  مسائلی  و... یک  بیماری ها 

می شود که خیلی از نتایج را به ابهام می کشاند. 
در زمان قبل از انقالب موسسات تحقیقات یک سازماندهی 
که  می گرفت  قرار  آن  رأس  در  نفر  یک  داشتند.  خاصی 
تمام  بر  کامل  اشراف  که  می گفتند  تحقیقات  رهبر  آن  به 
ورزیده  فارغ التحصیالن  هم  اکثراً  و  داشت  کار  شاخه های 
حتی  و  بودند  دنیا  معتبر  دانشگاه های  از  عنوان  صاحب  و 
این  و  بودند  کرسی  صاحب  آنجا  در  هم  آن ها  از  بعضی 
محققین  یعنی  داشتند  اختیار  در  محقق  تعدادی  رهبرها 
باید شاخه های مختلف  و  فعالیت می کردند  رهبر  زیردست 
و  می کردند  تحقیق  آن  وروی  نمودند  ایجاد  تحقیقاتی 
که  می کردند  کار  محقق ها  زیردست  هم  پژوهشگرهایی 
اکثراً یا دارای دکترا بودند یا فوق لیسانس داشتند و سلسله 
کارشناس های  به  تا  می رفت  پیش  روال  همین  به  مراتب 
و  فنی  کارگران  کار،  تکنسین های  و  کارشناس  ارشد، 

کارگران ساده می رسید. 
درآمدهای خاص افراد

در موسسه تحقیقات از نظر اصالح نژادی روی بز، گاو، زنبور 
مرحله ای  به  ورود  حال  در  و  بودیم  رسیده  نتایجی  به  و... 
بودیم که بعد از آن وارد حلقه های باز اصالح نژادی می شد 
که در این مرحله باید نتایج را در اختیار مردم می گذاشتیم 
و کارشناسانی با بهره برداران در ارتباط باشند و نتایج آن را 
از بهره برداران بگیرند و در اختیار عموم و دانشگاه بگذارند. 
همین  زمان  آن  دامپروری  سازمان  که  کارهایی  از  یکی 

موضوع بود اما متأسفانه آن کارها ادامه پیدا نکرد. 
است.  درستی  حرف  می گوید  وزیر  االن  اینکه  من  نظر  به 
که  شده  بزرگ  سازمان  یک  به  تبدیل  تحقیقات  سازمان 
علوم هم وصل  وزارت  به  را  و خودش  دارد  عنوان  و  پست 
دیدگاه  از  اما  است  مدنظر  افراد  خاص  درآمدهای  و  کرده 

اقتصاد ملی هیچ خروجی ندارد.
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۶۰ هزار هکتار گلخانه، بدون بذر 
االن ما در زمینه بذر کاری تاثیرگذار انجام نداده ایم همین االن صحبت از توسعه گلخانه ها 
تا سقف ۶۰ هزار هکتار است ما کاًل بذرمان را به خارج وابسته هستیم. فقط کافی است 

که از نظر بذر ما را تحریم کنند همه چیز روی هواست. 
که  دیدیم  اما  شویم  ملحق  اروپا  تحقیقاتی  بخش  قوانین  به  ما  شد  قرار  پیش  سال  چند 
نمی شود، چون اگر این کار را می کردیم در تمام بذرها محدود می شدیم چراکه تقریباً همه 
بذرهایی را که ما کار می کنیم )حتی برخی از بذرهای بومی و ژن های خودمان( آن ها ثبت 

کرده اند و ما باید برای هر بذری که می خواهیم کشت کنیم از آن ها مجوز بگیریم. 
وقتی یک پروژه تعریف می کنیم مثاًل همین طرح توسعه گلخانه ها که یکی از طرح های 
بخش  نه  می شود  دیده  مرتبط  تحقیقاتی  بخش  نه  آن  کنار  در  است  وزارتخانه  محوری 
آموزشی و ترویج فقط به فکر توسعه هستیم. چند سال دیگر همین طرح هم مثل کشتی 

به گل نشسته است. 
بودجه سازمان تحقیقات صرفا هزینه حقوق و هیات علمی 

در  طیور:  و  دام  بخش های  در  وزارتخانه  بازنشسته  خدایی؛  عباسی  مهندس 
کشورهای دیگر تحقیقات بودجه اش را از بازار و بخش خصوصی می گیرد و نتایج تحقیق 
یک  در  تا  می کند  خرج  پول  می رود  کشاورز  یعنی  شود  می  اجرا  مزرعه  در  بالفاصله 

موضوعی برای او تحقیق کنند. 
و  می رود  می شود،  درگیر  آن  با  خصوصی  بخش  می کند  پیدا  شیوع  بیماری  یک  مثاًل 

سفارش می دهد که روی این موضوع تحقیق کنند. 
آن  به  که  پولی  و  بودجه  هر  که  شده  گسترده  آنقدر  کشاورزی  تحقیقات  سازمان  االن 
برای  پولی  و  بدهد  دستمزد  و  حقوق  به عنوان  خودش  کارکنان  به  باید  فقط  بدهند 

تحقیقات باقی نمی ماند. 
انجام  بومی  دام های  روی  کارهایی  جمله  از  شده اند  رها  راه،  بین  تحقیقات  از  بسیاری 
داده ایم اما آن ها را پیگیری نکرده ایم تا به نتیجه برسند. آنوقت خیلی راحت می رویم از 
خارج یک دام وارد می کنیم که تبعات آن بعدا معلوم می شود ولی هیچ تحقیقاتی روی 
دام های بومی خودمان انجام نمی دهیم در مورد طیور و مرغ هم اوضاع از همین قرار است. 
سازمان  اینکه  یکی  شد:  حاصل  نتیجه  دو  مباحث  این  از  نشریه:  مدیرمسئول 
کشاورزی  جهاد  وزارت  نه  که  شده  اشکم  و  یال  و  بی دم  شیر  یک  به  تبدیل  تحقیقات 
روی آن اشراف کامل دارد و نه وزارت علوم و تحقیقات و باید در اختیار یک وزارت قرار 
گیرد تا شاید تکلیف هیات های علمی، موسسات تحقیقاتی ، تجاری سازی تحقیقات و ... 

تعیین تکلیف شود.
موضوع دوم اینکه؛ تحقیقات بدنه ای که نقش دانش بنیان دارد باید به دانشگاه ها منتقل 
شود و آن قسمتی را که نقش کاربردی دارد به بخش خصوصی سپرده شود تا قابل بهره 

برداری باشد. نهایتا تحقیقات توسعه ای در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد. 
ضمن اینکه مواردی که آقای حجتی عنوان می کند صحبت امسال و پارسال نیست بلکه 
اما هیچ وزیری درصدد  ایشان هم عنوان کرده اند و به آن اذعان داشته اند  از  وزرای قبل 

چاره سازی و دفع علت برنیامد. 

دور شدن محققین از تاثیرگذاری در ترویج
یک مشکل دیگر که به وجود آمده مسئله ترویج یافته های 
هیچ  یافته ها  انتقال  در  محقق  اینکه  برای  است  تحقیقاتی 
یک  محقق  ندارد.  نقش  ایفای  به  عالقه ای  یا  ندارد  نقشی 
نامه ای  را طی یک  نتیجه  داده حال  انجام  تحقیقاتی  طرح 
ترویج  معاونت  و  تات  سازمان  ترویج  معاونت  به  می فرستد 
را  این  که  استان ها می خواهند  از  دیگر  نامه  هم طی یک 
اجرا کنند. یعنی خود محقق که کار کرده و زیر و بم این 

تحقیق را می داند، نقش موثری در ترویج آن ندارد. 
هم  خودش  کار  عیب  به  حتی  محقق  شرایطی  چنین  در 
نتواند پی ببرد. وقتی که طرح در مزرعه اجرا می شود دیگر 
محقق از آن بی خبر است و نمی تواند عیوب آن را شناسایی 

و رفع کند. 
ضرورت واگذاری مراکز خدمات

به بخش خصوصی
سال  چند  است.  اشتباه  جاهایی  یک  استراتژی ها  اساساً 
مراکز  در  باید  که  می کرد  تأکید  وزارتخانه  خود  پیش 
هرمی  یک  یعنی  کنیم.  تقویت  را  دولتی  بخش  خدمات 
خدمات  مراکز  و  روستاها  در  هرم  قاعده  که  کنیم  درست 

بزرگ باشد. 
و  خدمات  مراکز  که  چرا  نداده،  جواب  ما  نظر  به  این 
در  باید  دولت  بدهیم  خصوصی  بخش  به  باید  را  دهستان 
سطح شهرستان یک اداره برنامه ریزی و نظارت داشته باشد 
تحقیقات هم  در بخش  بدهد.  به بخش خصوصی  را  کار  و 

همین موضوع وجود دارد. 
تحقیقات محروم از بخش خصوصی!

از بخش خصوصی کردیم االن  در بخش تحقیقات صحبت 
در مورد همین ۶ سال اخیر صحبت می کنیم. ما چند واحد 

یا شرکت تحقیقات بخش خصوصی ایجاد کرده ایم؟ 
و  تعاونی  قالب  در  تولیدی  بخش های  از  زیادی  تعداد 
توسعه  و  تحقیق  واحد  باید  که  هستند  بزرگ  تشکل های 
داشته باشند و باید حمایت شوند و بخش تحقیقات دولتی 

باید هدایت کنند اولی به آن توجه نمی شود.
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با   ۹۷ سال  پایانی  ماه های  در  رمضان نژاد  شاهرخ 
انتخاب اکثریت اعضاء شورای مرکزی به عنوان گزینه 
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  مرکزی  سازمان  ریاست 
با  سپس  و  معرفی  کشاورزی  وزیر  به  طبیعی  منابع 
برای  را  سازمان  ریاست  رئیس جمهور،  حکم  و  امضاء 

مدت ۴ سال پذیرفت. 
دهه  دو  از  بیش  و  است  دکترا  دانشجوی  که  وی 
تخصصی  سازمان های  مدیرکلی  کارشناسی،  کار 
روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  ریاست  بین المللی،  و 
عمومی وزارتخانه، مشاور وزیر و... را در پرونده کاری 

خود دارد.
بار  نخستین  برای  مسئولیت  پذیرش  اول  ماه  در 
مهندسی  نظام   روسای سازمان  بین  نشستی  و  دیدار 
اجرایی  معاونین  و  جهادکشاورزی  وزیر  با  استان ها 
از  استان ها  سازمان   روسای  تا  کرد  برگزار  وزارتخانه 
ارشد  مقامات  با  را  استان  مسایل  و  مطالب  نزدیک 

وزارتخانه در میان بگذارند.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

عمومیت بخشی مصرف فناوری های جدید
در کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

عمومیت بخشی مصرف فناوری های جدید
در کشاورزی

حضور ۲۰۰۰ عضو در روز مهندس
از 2۰۰۰  با حضور بیش  برگزاری روز مهندس در سالن اصلی همایش های برج میالد 
شورای  استانی،  شورای  اعضای  کشور،  سراسر  مهندسی  نظام  عضو  کارشناسان  از  نفر 
تشکل های  مدیران  سازمان،  ادوار  ومدیران  روسا  استان ها،  یک  شماره  اعضاء  مرکزی، 
شناسنامه دار حوزه کشاورزی، نمایندگان مجلس و اعضاء کمیسیون کشاورزی، معاونین 
این  در  جمهور  رئیس  معاون  همچنین  و  جهادکشاورزی  وزیر  جهادکشاورزی،  وزیر 
مراسم نقطه عطفی بود در تاریخ تشکیل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که 
بازتابی بسیار گسترده در رسانه های کشور به ویژه صدا و سیما داشت و انتظارات از این 

سازمان را برای افزایش بهره وری کشاورزی دوچندان کرد.
تعامل با رسانه ها

ماهه   ۵ )و  سازمان  ریاست  ماه   ۶ از  پس  و  اینک 
صبحانه  دومین  در  و  نژاد  رمضان  امسال(،  نخست 
کشاورزی  تخصصی  رسانه های  مدیران  با  کاری 
بهره برداران  با  تعامل  در  کارها  پیشرفت  از  گزارشی 
سوق  مجوز،  صدور  دوره  کاهش  کشاورزی،  فعاالن  و 
دادن سازمان واعضاء به سمت مهارت محوری، دانش 
خدمات  مراکز  توسعه  کشاورزی،  کارافرینی  و  فنی 
کشاورزی غیردولتی، حمایت از کسب و کارهای نوین 
فن  و  دانش  سهم بری  برای  فرصت  ایجاد  کشاورزی، 
از  اعضاء  هدایت  اعضاء،  توسط  کشاورزی  تولیدات  از 
دستمزد محوری به دانش مزد محوری، رونق دادن صدور خدمات فنی مهندسی)در گام 
به  کشاورزی  مکانیزاسیون  از  گذار  اعضاء(،  برای  ارزی  درآمد  و  سوریه  کشاورزان  به  اول 
دیجیتالیزاسیون در کشاورزی واقداماتی برای رفع موانع تولید)موانع ذهی، فرهنگی، موانع 

اجرایی و موانع قانونی ارائه داد.
کشاورزان،  روز  هفت  برزگر،  سبزینه،  رسانه های:  مسئول  مدیران  که  مراسم  این  در 
کشاورزی  سوی  به  پیش  کشاورزی،  زیرساخت های  مجله  پایدار،  توسعه  و  کشاورزی 
آبزیان، کشاورز،  و  تغذیه دام-طیور  اقتصادی، دنیای کشت و صنعت و دنیای کشاورزی، 
اگنا  پایگاه خبری   ،ITP و صنعت، سایت  و کشت  دام  و  باغدار  و کشاورزی،  شکوفه، غذا 
و ... حضور داشتند رمضان نژاد از عدم کفایت ورود سرمایه های مردم به زیر مجموعه های 
حوزه کشاورزی انتقاد کرد و گفت سالهاست پول و سرمایه در همه بخش های فعال مانند 
زمین و ساختمان، موبایل، ارز، طال، خودرو و... ورودکرده اما به دلیل حاشیه کم سودآوری 

و نوسانات و تعرفه ها در بخش کشاورزی شاهد رونق سرمایه گذاری نیستیم.
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علوم هوا فضا، ناجی کشاورزی اقتصادی
رمضان نژاد در ادامه از رسانه های تخصصی خواست موضوع سوق دادن کشاورزان به سمت 
دانش  کشاورز  مهندسین  چنانچه  زیرا  کنند  فرهنگ سازی  را  فضا  هوا  علوم  از  استفاده 
و  سنتی  و  عامی  کشاورزی  با  باشند  بی بهره  آن  از  و  ندانند  را  فضا  هوا  علوم  از  استفاده 
بی سواد فرقی ندارند. به همین جهت جهش کشاورزی از مکانیزاسیون به دیجیتالیزاسیون 
با هدف کمک به افزایش تولید و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اعضاء، از جمله اهدافی 

است که نظام مهندسی به دنبال آن است.
دولت یکی از مشتریان کشاورز است نه انحصار آن

کارشان  حاصل  از  آن ها  شدن  منتفع  ضرورت  و  تولیدکنندگان  از  دفاع  در  رمضان نژاد 
چنانچه  و  است  خود  کار  حاصل  معنوی  و  مادی  آثار  مالک  تولیدکننده  و  کشاورز  گفت 
کشاورزی اقدام به خط تولید صادرات محور با اعمال استانداردهای روز دنیا می کند دولت 
از مشتریان کشاورز است که در  نهایتا یکی  بر تولید وی نیست و  باید بپذیرد که حاکم 
منع  یا  اجباری  خرید  و  فروش  نه  کند  اقدام  تواند  می  مطلوب  قیمت  به  خرید  صورت 
صادرات، دولت باید بپذیرد که تولید فقط برای دولت نیست وکشاورز ایرانی نه فقط برای 
میلیارد جمعیت جهانی و سالیق و  برای ۸  بر آن،  ایرانی که می تواند عالوه  ۸۰ میلیون 

نیازهای آنان نیز تولید کند.
مهندسی اجتماعی، ضرورت امروز

و  بود  کالن  اقتصاد  در  کشاورزی  سهم  با  رابطه  در  رمضان نژاد  سخنان  از  دیگری  بخش 
اینکه در کنار مهندسی سازی کشاورزی باید مهندسی اجتماعی نیز صورت گیرد تا نهاد 
در  را  وکشاورزان  ارتقاء جایگاه کشاورزی  بتواند  فعاالن کشاورزی  قوی خصوصی، صدای 

پی داشته باشد.

عدم کفایت سرمایه گذاری در کشاورزی
آنرا  بودن  غیراقتصادی  و  کشاورزی  فعلی  معضالت  وی 
نشدن  محور  دانش  سرمایه گذاری،  کفایت  عدم  بر  عالوه 
کشاورزی  در  جدید  فناوری  از  استفاده  نبودن  مطلوب  و 
و  دانشگاه  آنهمه  وجود  کشاورزی)با  نشدن  محور  تولید  و 
چندصدهزارنفر  شدن  فارغ التحصیل  و  کشاورزی  دانشکده 
تشکل های  وجود  با  گفت  و  دانست  مرتبط(  دررشته های 
نهادسازی  و  قوی  خصوصی  نهاد  یک  هنوز  فراوان، 
برای  کشاورزان  رسای  و  واحد  صدای  بتواند  که  مناسب 
نگرفته  صورت  باشد  شدنشان  دیده  و  آنان  جایگاه  ارتقاء 
موانع  دولت،  دخالت  اقلیمی،  محدودیت های  متاسفانه  و 
مناسبات  در  تقاضا  و  عرضه  نبودن  حاکم  و  بورکراسی 
و  کشاورزی  رونق  عدم  موجبات  کشاورزی  بازرگانی 

اقتصادی شدن آنرارقم زده است
برنامه های  و  خدمات  از  خالصه ای  ارائه  با  رمضان نژاد 

سازمان طی ۶ ماه مدیریت جدید سازمان گفت:
از ۱۵۰ روز به 2۰  در سه ماهه نخست، زمان صدور پروانه 
روز کاهش یافت تا دروازه ورود سرمایه گذار به بخش تسهیل 
رغبت  با  کارافرین  و  نباشیم  شاهد  را  انگیزه کشی  و  شود 
بورکراسی و  به همین جهت  یابد و  بیشتر در بخش حضور 

دریافت استعالم از سایر ادارات به حداقل رسید.

شکوفا شدن بهار شرکت های دانش بنیان
در کشاورزی

تکنولوژی  و  بنیان  دانش  امکانات  از  بهره گیری  موضوع 
های تک و گسترش دانش و فن آوری جدید در کشاورزی 
ومراکز  بنیان(  دانش)دانش  تولید  مراکز  ایجاد  هدف  با 
سخنان  دیگر  موضوع  بهره برداران(  و  دانش)مزارع  مصرف 
رمضان نژاد بود. زیرا در بعضی حوزه ها مازاد و سرریز دانش 
داریم و در برخی حوزه ها کمی و کاستی و صد البته حلقه 
مفقوده ترویج و انتقال دانش فنی اینجا بسیار مشهود و در 

مزارع مشکل ساز است.
فناوری های  مصرف  بخشی  عمومیت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بهار  متاسفانه  جدید در حوزه کشاورزی هدف ماست گفت 
در  و  نشده  شکوفا  کشاورزی  در  بنیان  دانش  شرکت های 
افزایش بهره وری نقشی مطلوب نداشتند که حمایت سازمان 
به حضور بیشتر پهپادها)پرنده هدایت پذیر از دور( در حوزه 
نظام  سازمان  تشویق  با  که  نحوی  به  شه  منجر  کشاورزی 
مهندسی پهپادها در همه عرصه های کشاورزی)مسایل پیش 
و پس از تولید از جمله پیش بینی اوضاع جوی مانند احتمال 
سرمازدگی و پیشگیری از آن، یا سمپاشی در کمترین مدت 
ودیده بانی برای انجام سایر خدمات کشاورزی، از جمله تغذیه 
با توجه به فعال  ماهیان پشت سدها و...( حضور می یابند و 
همچون  پهپاد  سازنده  و  تامین کننده  شرکت های  شدن 
سیرنگ، قاعدتا با تامین و خرید یک پهپاد توسط کشاورزان 

هزینه آن در سال اول مستهلک می شود.

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی،
پنجره ویترین عرضه کسب و کارهای نوین

رونق دادن به کسب وکارهای نوین با توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی که می توانند 
کشاورزی  در  فن  و  علم  جدید)داشتن  فنی  دانش  و  نوآوری ها  عرصه  برای  ویترین  به 
بود  رمضان نژاد  سخنان  از  فرازهایی  کنند  عمل  مزرعه  و  روستا  هر  در  کیمیاگری ست( 
تابلوهای متحدالشکل  با  تاکنون 4۰۰ مرکز مستقل خدمات کشاورزی غیردولتی  وگفت: 
به  خدمات  مرکز  یک  دهستان  مرکز  هر  در  داریم  نظر  در  که  شده  فعال  روستاها  در 
شاغل  آن  در  عضو  آموخته  دانش  یک  وحداقل  اندازی  راه  مهندسی  نظام  اعضا  مدیریت 
در  نوین  روش های  کشاورز،  اعتماد  کسب  و  بخش خصوصی  ظرفیت  به  اتکاء  با  تا  شود 

افزایش بهره وری موثر قرار گیرد.
پارادیم جدید کشاورزی

تولید،  در  دانش  بری  سهم  راستا  این  در 
با  که  است  کشاورزی  در  جدیدی  پارادیم 
مهارت  مراکز  گرفتن  رونق   و  سازمان  تشویق 
آموزی می تواند اعضاء را به مشارکت در تولید 
متوسط  تا  کند  فعال  بهره برداران  به  کمک  و 
به  و  کرده  نزدیک  نمونه ها  رکورد  به  را  تولید 
بخش  کارمندی  و  محوری  دستمزد  جای 
خصوصی یا دولتی، در اضافه تولید با صاحبان 

مزارع شریک شوند.
بخش  ظرفیت  از  استفاده  صرفا  شده،  ذکر  موارد  تمامی  در  داشت  اظهار  پایان  در  وی   
خصوصی و اعضاء مدنظر است و قرار نیست نیروهای دولتی مداخله گر یا برنامه ریز باشند. 
تصمیم گیری  برای  محیط  و شفاف سازی  کشاورزی  رشد  در  تاخیر  عوامل  شناسایی  با  تا 

سرمایه گذاران موجبات رونق سرمایه گذاری در کشاورزی فراهم شود. 
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و  مدیره  هیات  را سپری می کرد)رئیس  بودن خود  پسته  دو  روزهای  آخرین  که  مدیرعامل 
حمایت  زیانده،  شعبه   ۶4 ادغام  و  کاهش  همچون  مواردی  به  نشست  این  در  مدیرعامل( 
پایدار  اشتغال  دریا،  در  ماهی  پرورش  مکانیزاسیون،  گلخانه،  طرح های  از  تسهیالتی  جدی 
روستایی، رونق دادن به مگاپروژ ها، حمایت از کشت و صنعت های کوچک، خطوط اعتباری 
کشاورزی  کشاورزی،  محصوالت  بازارگاههای  متوسط،  مجتمع های  ایجاد  برای  جدید 

قراردادی کسب و کارهای نو)استارتاپ ها( و... اشاره داشت.
از  و  میان یک خانواده کشاورز چغندرکار رشد کرده  از  اینکه خدارحمی خود  توجه  جالب 
وقت  قراردادی)کارخانه داران  کشاورزی  از  خوبی  خاطرات  و  است  کشاورزی  فعاالن  جنس 
طی قرارداد با چغندرکاران امنیت اقتصاد و تولید وخرید تضمینی می کردند( به یاد دارد که 

قطعا می تواند در مبحث بازاررسانی و بازرگانی کشاورزی موثر باشد.
خدمات  از  تقدیر  با  نشست  این  در  کشاورزی  بانک  مدیرعامل  خدارحمی  روح اهلل 
بانک کشاورزی  از موفقیت  اظهار خرسندی  روز خبرنگار ضمن  بزرگداشت  و  روزنامه نگاران 
در حمایت از تامین امنیت غذایی کشور گفت: باوجود شرایط دشوار اقتصادی به لطف خدا، 
پشتکار  و  همت  با  که  است  کشورمان  برای  اتکایی  نقطه  کشاورزی  بخش  در  کافی  تولید 
کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزی و حمایت دولت همراه با تامین بخشی از منابع از سوی 

مردم میسر شده است.
مدیرعامل بانک با اشاره به رشد 4۰۰ هزار میلیارد ریالی منابع بانک 
سال  در  رشد  روند  این  داشت:  اظهار  اخیر  سال  دو  در  کشاورزی 
جاری نیز برقرار است به طوری که در چهارماهه ابتدای سال جاری 
4۵ درصد تعهدات سال ۱3۹۸ محقق شد و مفتخرم اعالم کنم که 
با این میزان افزایش منابع، مدتی ست از مرز هزار هزار میلیارد ریال 
بهبود خدمات  اعتماد مردم و  را مرهون  این موفقیت  عبور کردیم و 

بانک هستیم.
بانک کشاورزی برای کل سال جاری ۵2۰  پرداخت تسهیالت توسط 
هزار میلیارد ریال تعهد شده است که تا کنون ۱۱۹ هزار میلیارد ریال 
آن پرداخت شده که عمدتا در حمایت از تولید محصوالت استراتژیک، 
توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری، توسعه مکانیزاسیون، پرورش 
ماهی در دریا، توسعه کشت های گلخانه ای ، عملیات حفاظت از آب و 

خاک، و تسهیالت برای خرید گندم بوده است.
وی گفت: در سرفصل طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
ریال  میلیارد  هزار   4۵ به  قریب  کنون  تا   ۱3۹۶ ماه  بهمن  از  نیز 
تسهیالت با نرخ 4 و ۶ درصد پرداخت شده که منجر به اجرای 4۱ 
هزار طرح و کسب و کار جدید و ایجاد ۸۵ هزار فرصت شغلی پایدار 

برای روستائیان و عشایر گردیده است.

من، تو، ما، شما و همه پرسنل بانک کشاورزی

در باشگاه هزار، هزارمیلیاردی ها

جمعیتی انبوه از خبرنگاران و مدیران مطبوعات 
تخصصی ساعاتی از روز پنجم شهریور امسال، 
بانک  دستاوردهای  آخرین  ارائه  مهمان 
همکاران  و  کاظمی  مهندس  بودند  کشاورزی 
پذیرایی  و  دقیق  برنامه ریزی  با  عمومی  روابط 
سواالت  طرح  برای  مناسبی  فرصت  شایسته، 
کلیپ  و  کردند  ایجاد  رسانه  ها  چالش های  و 
و   ۹۷ سال  عملکرد  کل  شده  تهیه  گویای  و  کوتاه  جذاب 
رسانه ها  برای  ارقام  و  امار  با  را   ۹۸ سال  ابتدای  ماهه   ۵
در  نیز  آن  از  نسخه ای  توانستند  عالقمندان  و  کرد  پخش 
اختیار داشته باشند. در این نشست مهندس سلیمانی مدیر 
در  تا  می کرد.  همراهی  را  خدارحمی  نیز  مدیرعامل  حوزه 
به  را  آمار مورد پرسش خبرنگاران  و  لزوم اطالعات  صورت 
مدیریت  حوزه  خود  سوابق  در  سلیمانی  برساند  مدیرعامل 
ارتباط  و  کرده  تجربه  نیز  را  عمومی  روابط  کل  اداره 

شایسته ای با رسانه ها دارد.

سال های طالیی مکانیزاسیون
بدون  تسهیالت  پرداخت  تولید،  افزایش  روند  در  مکانیزاسیون  موفقیت های  به  توجه  با  افزود:  بانک  مدیرعامل 
محدودیت برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جمله اقدامات شایسته در سال های اخیر است به طوری که در 
۶ سال دولت یازدهم و دوازدهم جمعا نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت مکانیزاسیون پرداخت کرده ایم. 
ماشین  برای خرید ۱۱۸۵۶ دستگاه  نرخ ۱۵ درصد  با  تسهیالت  ریال  میلیارد  پرداخت 3۶۱4  راستا  در همین 
آالت و ادوات کاشت، داشت و برداشت برنج طی سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹۸  در استان های شمالی که باعث شد 

عملیات برنج در این استان ها مکانیزه شود،  از دیگر موفقیت های بانک کشاورزی در سال های اخیر است .
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   2۱ به  قریب  کنون  تا   ۹۶ سال  از  گلخانه ای  کشت های  توسعه  برای  افزود:  وی 
تاسیسات  هکتار   ۵۰۰۰ احداث  برای  الزم  تسهیالت  نیز ،  جاری  سال  پایان  تا  است  مقرر  و  کرده ایم  پرداخت 

گلخانه ای را پرداخت کنیم.
تنوع نرخ سود برای کشاورزان

نرخ  لذا  می کند  رقابت  قابل  را  کشاورزی  که  است  اصل  یک  ارزان  منابع  تامین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
تسهیالت برای فعاالن بخش کشاورزی در بانک کشاورزی شامل تسهالت 4 درصدی )نظیر اعتبار ۹۰۰۰ میلیارد 
ریالی کمک به سیل زدگان(، تسهیالت ۶ درصدی )نظیر اعتبار اشتغال پایدار روستایی(، تسهیالت  ۹ درصدی 
)نظیر اعتبارصندوق توسعه ملی برای توسعه گلخانه ها ، پرورش ماهی در دریا ، کشت گیاهان دارویی و ...( و سایر 

تسهیالت بخش کشاورزی با نرخ ۱۵ درصد) 3 درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( است. 
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در  شرکتی  حاکمیت  به  حکم  که  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 
دهه   ۹ از  پس  کرد  فراهم  را  موجباتی  داد  کشاورزی  بانک 
ساختار  تغییر  موجبات  جدید  پدیده ای  بانک،  فعالیت 
تصمیم گیری در بانک کشاورزی را فراهم کند و مدیران امور 
مدیرعامل  گرفته،  قرار  معاونین  جایگاه  در  کشاورزی  بانک 
را  عامل  هیات  معاونین،  همراه  به  خدارحمی(  بانک)روح اهلل 

تشکیل دهند.
از دیگر سو، اعضاء هیات مدیره بانک به ریاست رئیس 
موقعیت هیات  ماهی کار( در  داور  هیات مدیره)مهندس 

ناظر، الیه فوقانی مدیریت بانک را پوشش دهند.
آخرین  فعلی،  مدیران  سنی  رده  اینکه  به  توجه  با 
بازماندگان حرمت و رفتار حرفه ای پیشکسوتان موجود 
رفتار  با  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  مسلما  هستند 
بانک  خدمات  رشد  به  افزایی  هم  با  و  خود  حرفه ای 
مسلما  و  کرد  خواهند  کمک  ملی  اهداف  به  ورسیدن 
دربانک  قدرت  کانون  تعدد  یا  شدن  زیاد  حرکت،  این 
معنی نخواهد شد و تنها تصمیم گیری اجرایی یک الیه 

پایین تر می رود.
گرد  بتواند  بانک  عالی  مدیریت  برنامه های جدید  و  امید می رود حاکمیت شرکتی  فعلی  با شرایط 

خاکستری و تا حدودی انقعال و جسارت مدیران را از چهره بانک بزداید.
بانک که  تا مدیران قوی و جسور  ایام مدیریت قبلی متاسفانه موجب شد  اتفاقات حادث شده در 
مثابه  به  تا  شوند  گیر  گوشه  و  کنند  پیشه  تقیه  بودند  تولید  رونق  و  مشارکت  در  پیشتاز  همواره 

»دیکته ننوشته غلط ندارد« متهم نشوند.
جو پیش آمده حتی به صورت قانون نانوشته، دست و پای مدیران خوشفکر بانک را بسته و هر کس 
و  بر جهش  را  و سکوت)گوشه نشینی(  می کند  احتیاط  نو،  ارائه طرحی  و  نو  گامی  برداشتن  برای 

پویش ترجیح می دهد.
مدیریت  معاونت،  کارشناسی،  خدمات  دهه  سه  از  کوله باری  با  ماهی کار  مهندس  حضور  که  باشد 
حرکت  راه  چراغ  مدیره،  هیات  ریاست  واینک  مدیره  هیات  عضویت  ارشد،  مدیریت  استانی،  امور 
و نوآوری های جدید قرار گیرد و این تغییر ساختار ،برکت و رشد بیشتر را برای بانک کشاورزی و 

همه فعاالن وسرمایه گذاران کشاورزی به همراه داشته باشد. 

مهندس داور ماهی کار

رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی
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نبود  دلیل  به  که  می شود  تولید  کشور  در  کشاورزی  محصوالت  تن  میلیون   ۱2۰ حدود  ساالنه 
بازاررسانی )قراردادی نشدن کشاورزی، دخالت دولت در  از برداشت و  بعد  ساماندهی در مسائل 
قیمت گذاری، ممنوعیت صادرات، بهره باالی تسهیالت بانکی، ضعف بازاریابی و بازاررسانی، ناقص 
کیفیت  و حفظ  نگهداری  امکان  و  تکمیلی  و  نبود صنایع تبدیلی  و  تقاضا  و  بودن سیستم عرضه 

محصول تا زمان عرضه و...( معموالً تولید کشاورزی را با ضرر همراه می کند.
دکتر یداهلل کشاورز، مدیرعامل »اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی روستایی ایران« به تازگی در 

همایش رونق تولید، به طرح »مباحث ساختاری کشاورزی« پرداخته است:

ساماندهی بعد از تولید

 دکتر یداهلل کشاورز

براساس توسعه اقتصادی اگر تولید را به مؤلفه های بازار، نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی اولیه، 
دانش و نهایتاً فرهنگ تولید تقسیم بندی کنیم، در بیان این مولفه ها “فرهنگ تولید” را باید قلب 
از  تولید، عمدتاً  به دلیل تالش کشاورزان در  تولید در نظر گرفت. جایی که در کشور ما،  تپنده 
به خوبی  را  کارشان  کشاورزان  تولید،  رونق  بحث  در  و  است  برخوردار  خوداتکایی خوبی  ضریب 
انجام می دهند، مگر اینکه در جاهایی که به دلیل کمبود تکنولوژی و موارد دیگر نقص هایی وجود 

داشته باشد.
در حقیقت عمده ی وظیفه دولتمردان ساماندهی بعد از تولیدات است و باید به صورت 
جدی به آن پرداخته شود. خوشبختانه قلب فرهنگی تولید در کشاورزی به خوبی 
می تپد و مشکل رونق تولید در کشاورزی نداریم ولی در ساماندهی بعد از تولید و 
بازاررسانی به شدت دچار مشکل هستیم و یقیناً جزو مشکالت اساسی است و دنیا با 

وقوف به این مشکالت در کشاورزی ایران ما را وارد جنگ اقتصاد کرده است. 
اشتغال  ضریب  تا  شود  هدایت  صنعت  و  تولید  سمت  به  باید  کشور  نقدینگی  می  گوید  اقتصاد 
اقتصاد  بودن  بانکی  به  باید  از طرفی  اما  بیافتد  اتفاق  تولید  به سمت  و حرکت سرمایه  برود  باال 
برای  بانکی  بهره  که  در کشورهایی  و  دنیا  اقتصادهای  همه  در شکوفایی  کنیم.  اذعان  کشورمان 
تولید اختصاص می دهند، نقش بانک ها تعریف مشخص دارد و از بهره های باال خبری نیست، اما 
در بحث رونق تولید ریشه یکی از مشکالت عدیده را باید در بهره های بانکی و نهایتاً عدم برگشت 

سرمایه دید.
و مشکالت  و چالش ها  است  انکارناپذیر  بانک ها  به  اقتصادی کشور  وابستگی  باشیم  داشته  توجه 
باید برای  بانکی است که  از ناهنجاری های اجتماعی برگرفته از سیستم های  اقتصادی و بسیاری 

آن چاره ای اندیشیده بود.
از  برداشتن موانع  به  تأکید دارند و نسبت  تولید داخلی  از  بر حمایت  مقام معظم رهبری، بسیار 
مقابل تولید داخلی تذکر می دهند. اما تولیدکننده و صنعتگر، امروز دچار مشکالت زیاد مالیاتی، 

صدور پروانه استعالم از چندین مرجع دولتی و ... و موانعی است که جلوی تولید را سد می کنند.
نام  به  دارد  وجود  مسئله ای  کشورها  همه  در  آن،  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری  اهمیت  به  بنا 

تضمین برگشت سرمایه، آیا ما در کشاورزی کشورمان می توانیم این را اجرا کنیم؟!
ریسک فعالیت های کشاورزی بسیار باالست و این موضوع مشکالت زیادی ایجاد می کند و یکی از 

دالیل عدم رغبت سرمایه گزاران برای حضور در این عرصه اقتصادی است. 
نقش تشکل ها جدی گرفته نمی شود 

با  باید دولت در بخش های مختلف  است که چرا  این  اینجا مطرح می شود  در  اساسی که  سوال 
تشکل ها و اصناف رقابت کند و روبه روی آن ها قرار بگیرد. چرا اصل 44 قانون اساسی به خوبی 
در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی به تشکل ها و خصوصاً تعاونی های روستایی)که کشاورزان و 

روستاییان سهامدار آن هستند( رعایت نمی شود.
همین مسائل موجب شده تا تشکل ها و اصناف بیانیه ای صادر کرده و نگرانی های خود را از جدا 
کردن معاونت بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی اعالم کرده که مبادا این اتفاق آفت جان تولید در 
این بخش شود. زیرا دستگاه متولی هر بخش است که می تواند زمان کمبود و واردات را مشخص 
کند و خواسته اصناف و تشکل ها این است که حداقل در مورد محصوالت کشاورزی اجازه دهند 

اختیارات و تصمیم گیری صادرات، واردات و تعرفه ها در بخش کشاورزی باقی بماند. 
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شینده ها حاکی ست اخیراً وزارت جهاد کشاورزی درصدد اعمال حذف مجوز وزارت نیرو برای تأسیس و احداث 
گلخانه ها برآمده است. 

هر  در  که  آنجا  از  اما  است  شایسته  بسیار  کاری  تولید  موانع  و  بوروکراسی  کاهش  البته  اول  نگاه  در 
عدم  یا  تأیید  باشد،  داشته  نظر  اظهار  حق  کارشناسی  نگاه  صاحب  و  متولی  باید  زمینه ای 

مقدار  محل،  در  موجود  آب  میزان  هوایی،  و  آب  شرایط  به  نسبت  نیرو  وزارت  تأیید 
از  ایام و فصول مختلف و.. می تواند  قابل استفاده از آن در گلخانه مورد نظر در 

مخاطرات زیست محیطی یا صدمه زدن به سفره های آب زیرزمینی بکاهد. 
این  در  نمی تواند  وزارتخانه ای  و  نهاد  است که هیچ سازمان،  این  واقعیت 

بخش جایگاه وزارت نیرو را تصاحب نماید.
که  باورند  این  بر  و صنعت  و کشت  دام  نشریه  کارشناسان  البته 

تولید  شایسته  نیرو  وزارت  غیرتعاملی  یا  آماری  صرفاً  نگاه 
محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی نیست اما زمانی که بنا 

و  استحصال شده  آب  درصد   ۹۰ تا   ۸۰ مختلف  اقوالی  به 
نزوالت جوی قابل استفاده در کشور در حوزه کشاورزی 

و تولید مواد غذایی به کار می رود
پس با رد نظرات دیکتاتور مابانه وزارت نیرو در مبحث 
آب و کشاورزی باید نسبت نیاز ّآب در کشت گلخانه، 
نظر  در  محیطی  زیست  شرایط  و  آب  تأمین  منبع 

گرفته شود.

حذف مجوز وزارت نیرو
از استعالم های احداث گلخانه

آری یا نه !!
گلخانه وصل به آب شهر روستا

فراموش نکنیم چنانچه حداقل منبع تامین آب مشخص نگردد و نظارت وزارت نیرو بر این امر حذف و جایگزین 
برای آن در نظر گرفته نشود، چه بسا گلخانه ها به سیستم آب شرب روستا و شهر متصل شوند تا با بهره گیری 
از  از دریافت تسهیالت  اینکه در مواردی متقاضی پس  یا  یارانه آب شرب و بهداشتی به کار تولید بپردازند  از 
اجرای طرح صرف نظر کرده و پول رفته، طرح نیمه کاره یا متوقف شده اما گلخانه ای برای تولید محصول بنا 

نشده است. 
راه کار جایگزین

ماهنامه پیشنهاد می کند وزارت جهاد کشاورزی یا دولت، وزارت نیرو را موظف نماید تا عالوه بر اعالم زمان و 
دوره مشخص پاسخگویی به تقاضای افراد )مثاًل یک هفته پس از دریافت تقاضا( نسبت به صدور مجوز یا دالیل 

عدم صدور مجوز و راه کارهای جایگزین یا پیشنهادات مورد نظر اقدام نماید. 
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 نرگس آذری- کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک

به  فشار  تحت  آبیاری  نوین  روش های  توسعه  سیاست 
سرمایه های  جذب  با  می شود،  اجرا  کشور  در  که  روشی 
دولتی و خصوصی، موجب افزایش سرمایه گذاری در بخش 
تشدید  بدین وسیله  و  زیرکشت  سطح  افزایش  کشاورزی، 

بحران آب زیرزمینی در کشور می شود.
اقدام  برنامه   به عنوان  فشار  آبیاری تحت  توسعه  سامانه های 
در  آن  کنترل  و  آب  بحران  با  مواجهه   در  دولت،  اصلِی 
بخش کشاورزی، از برنامه  اول توسعه تاکنون در دستورکار 
سال  از  دولت  توسط  پرداخت شده  تسهیالت  بوده است. 
۱3۶۸ تاکنون، موجب پیوستن حدود ۱/3 میلیون هکتار از 

اراضی فاریاب به این سیستم ها شده است.
سال  در  کشاورزی  وزارت  اتخاذشده  سیاست های  مطابق 
میلیون  چهار  ده ساله  افق  یک  در  تا  است  مقرر   ،۱3۹4
سامانه های  به  مجهز  کشور  کشاورزی  اراضی  از  هکتار 
اراضی   ۵3% معادل  )تقریباً  شوند  فشار  تحت  آبیاری 
بسیار  و  است  بلندپروازانه   برنامه ریزی  این  اگرچه  فاریاب(. 
کارشناسان  نظر  به  اما  دارد  قرار  واقعیت  مرزهای  از  دورتر 

باید در خوِد هدف پیش بینی شده نیز تردید کرد.
ترویج  واقع  در  روش ها  این  ترویج  منتقدان،  نظر  اساس  بر 
سرمایه گذاری  زمینه های  ایجاد  طریِق  از  کشاورزی  توسعه  
لحاظ  به  کشور  که  است  حالی  در  این  است،  آن  در 

اکولوژیک، توان تاب آوری توسعه  کشاورزی را ندارد.
مانند  بهانه هایی  تأثیر  تحت  سرزمینی  محدودیت های 
آن  و سرمایه گذاری،  نمی گیرد  قرار  آبیاری  نوین  روش های 
 هم از نوع دولتی آن در بخش کشاورزی، نتیجه ای جز رشِد 

ناپایدار و پرهزینه  این بخش ندارد.

کالن  برنامه ریزی  مسئول  کسانی،  یا  کسی  چه  طوالنی  سال های  این  در  مگر  بود  پرسیده  ظریفی 
کشور )مثاًل در مورد موضوع بسیار با اهمیتی مانند آب( بوده اند که همه آن ها در زمان مدیریت و 
مسئولیت خود درخواب ناز فرو رفته و ایام را به روزمرگی گذرانده و تنها کار مثبت آن ها استفاده از 
امکانات و رفاهیات و درآمدها و در مواردی رانت های حاصله از پست مدیریت بوده اما پس از اتمام 
ایرادگیرنده همان برنامه ها و چرایی اجرا نشدن آن ها  دوره صدارت، مدیریت و مسئولیت به نقاد و 
آبی  دیگر  تا چند سال  اعالم می کنند  و  فاجعه شده اند  متوجه عمق  امروزه یک دفعه  و  پرداخته اند 

برای کشاورزی نخواهیم داشت.
گذشته از آن، پس از 4۰ سال هنوز هم برنامه ای خاص)کارشناسی شده، قابل اجرا و مورد قبول و 
تطبیق با شرایط کشور( برای کنترل، مدیریت و برون رفت از این شرایط نداریم. گویا همه مسئوالن، 

تصمیم سازان و تصمیم گیران وظایف خود را فراموش کرده اند.
مطلب زیر با نگاهی کارشناسی به طرح های توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار هشدارهایی داده 

که قابل مطالعه، تأمل و شاید افسوس خوردن است: 

درس های راهبردی از تجربه توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار

راهکارهای درمانده در مسئله آب

سرمایه گذاری دولت در این زمینه، با هدف تحقق کاهش آب مصرفی بخش کشاورزی به 
میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب )مطابق اهداف برنامه ششم( صورت می گیرد.

 ایجاد فضای رسانه ای پیرامون نجات بخشی این روش ها و بیان اهداف غیرواقعی از زبان 
عنواِن  با  سیاست  این  مثال  برای  است.  دانشگاهی  جامعه  جدی  نقد  مورد  مسئوالن، 
دیگر،  عبارت  به  می شود.  معرفی  کشت«  زیر  سطح  افزایش  برای  فشار  تحت  »آبیاری 

اجرای این روش ها مترادف با ایجاد منابع جدید آبی، معرفی و تبلیغ می گردد.
با  کشور  آب  مصرف  در  گسترده  صرفه جویی  مورد  در  اظهارنظرهایی  نیرو،  وزارت  در 
استفاده از این روش ها شنیده می شود؛ در وزارت جهاد کشاورزی، دفاع جدی از اثربخشی 
راندمان  اگر  که  می شود  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  در  می گیرد؛  روش ها صورت  این 
برابر  دو  را  زیرکشت  سطح  می توانیم  برسانیم،  درصد   ۸۰ به  درصد   3۵ از  را  کشاورزی 
کنیم؛ در ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفته می شود که برای احیای دریاچه، نیاز به ۹۰۰ 
مترمربع آبیاری قطره ای و ۵۰۰ مترمربع آبیاری بارانی است و در این صورت صرفه جویی 
مورد نیاز برای تأمین آب موردنیاز دریاچه مهیا می شود؛ در طرح تعادل بخشی آب های 

زیرزمینی نیز ردپای این طرح وجود دارد.
این در حالی است که به اذعان کارشناسان، انتظار »افزایش راندمان بخش کشاورزی« با 
تأکید بر اصالح روش های آبیاری، اساساً غیرواقعی است و تکنولوژی های به کاررفته، نقشی 

در صرفه جویی واقعی آب ندارند.
تجاری سازی روش های آبیاری تحت فشار، سیاستی بوده است که موجب رشد شرکت های 
تجاری و مهندسی مرتبط و گردش سرمایه باال در آن ها شده است. تمرکز سرمایه و انتظارات 
در این روش ها، مانع از توجه و سرمایه گذاری دولتی بر روی سایر شیوه های آبیاری، مانند 

آبیاری نوین و مدرن سطحی یا سازه های مدیریت آب، مانند قنوات شده  است.
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این نوشتار سعی دارد که درس هایی راهبردی از این تجربه را برای مسئوالن و ذی نفعان 
مرور کند:

رفع  برای  زمینه ای  به  کشور  آب  مدیریت  حوزه  در  کالن  سیاست  یک  تبدیل   -۱
اجرای  و  جامع  دقیق،  ارزیابی  بدون  دولتی،  دستاوردهای  نمایش  و  ملی  نگرانی های 

آزمایشی آن، راه بی بازگشتی برای مدیریت بحران کشور است.
برنامه توسعه،  پنج  از  این سیاست در هر یک  از  انتظارات  و  بودجه  افزایش  و  2- تمدید 
اعتقاد  نوعی  دهنده  نشان   کارشناسانه،  نظرخواهی  و  ارزیابی  هرگونه  واقعی  وجود  بدون 
مبنای  بر  افسانه باور(،  )رویکرد  احتمالی  راه حل  یک  به  عملی  و  علمی  پشتوانه  بدون 

چشم اندازی نادقیق و غیرواقعی از آینده است.
نشان دهنده  سازمانی،  گزارش دهی  روش های  و  علمی  رایج  روش های  میان  شکاف   -3
برتری منافع سازمانی بر منافع ملی است. عدم ارتباط میان جامعه دانشگاهی و نهادهای 
دانشگاهیان  نظر  به  که  دولتی  گزارش های  است،  مشهود  تجربه،  این  در  سیاست گذاری 

فاقد وجاهت علمی است، نمونه ای از آن است.
4- عدم باور و التزام عملی به مدیریت منابع آبی کشور بر مبنای حوضه آبریز و جایگزینی 
مقیاسی  در  گزارش ها  ارائه  برای  را  زمینه  سازمانی،  وظایف  تقسیم  و  ملی  طرح های 

نادرست برای توجیه اقدامات سه دهه ای فراهم می آورد.
۵- بهره مندی از روش های نوین و غیربومی به عنوان راه حل کشف  شده از دنیای خارج، در 
کشور ما سابقه ای دیرینه داشته و مبتنی بر نوعی رویکرد تحول خواهانه است. این رویکرد، 
مبنای ترجیح و توجیه سرمایه گذاری کالن و طوالنی مدت بر روی روش های نوین آبیاری 
بوده  است و علی رغم افزایش مداوم بیالن منفی ذخایر آب زیرزمینی در همه حوضه های 

آبریز کشور ادامه یافته است.
بهره برداری  تاریخی  روش های  درحالی که 
قنوات  همچون  کشور  آبی  منابع  مدیریت  و 
به  دارند(  قابل قبول  عملکردی  همچنان  )که 

فراموشی سپرده شده اند.
و دالیل  نتایج  بررسی  علمی،  ارزیابی  عدم   -۶
تفاوت آمارها و عدم بازنگری جسورانه در این 
هزینه های  است  ممکن  دولتی،  سرمایه گذاری 
سنگین تر و غالباً غیرقابل بازگشتی را به کشور 
سیاستی  به  ویژه  توجه  نیازمند  که  کند  وارد 
تحت  را  فاریاب  اراضی  درصد   ۱۸ که  است 

تأثیر قرار داده و برنامه ریزی ها به سمت پوشش ۵۰ درصدی این اراضی است.
در صورت تحقق پیش بینی ها، در طول برنامه ششم توسعه، ۱۰۹/۵۹۷ هزار میلیارد ریال 
از بودجه ملی صرف این پروژه ها می شود. انتخاب این روش به معنای حذف سایر راهکارها 
تا 2۰  با صرف همین هزینه، می توان ۱۰  نکته توجه کنیم که  این  به  است. کافی است 
به طور  را  بازسازی(  نیازمند  از مسیر  نیمی  با  برابر  )تقریباً  قنوات کل کشور  درصد مسیر 

کامل مرمت و بازسازی کرد.
وضعیت  اساس  بر  آب  مدیریت  کالن  سیاست های  در  بازنگری  مذکور،  موارد  به  توجه  با 

بحرانی آب کشور ضروری است. لذا پیشنهاد می شود:
کاهش  گیرد.  قرار  توجه  مورد  اصلی  راهبرد  به عنوان  زیرکشت  سطح  کاهش  ضرورت   •
سطح زیرکشت به میزان 2/۵ میلیون هکتار در کشور در برنامه قرار گیرد و اولویت اصلی 
جهاد کشاورزی باشد. زمین های کشاورزی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند 

نیز مستثنی نشده و ملزم به کاهش سطح زیر کشت گردند. .
باعث شده که در زمین های  نوین، در برخی موارد  آبیاری  امکانات  • اعطای تسهیالت و 
سطح  کاهش  بنابراین،  دهد.  روی  زیرکشت  سطح  افزایش  نیز  کشت  غیرقابل  و  شور 
قرار گیرد  کار  در دستور  آبیاری، می بایست  و شیوه  نوع  نظر گرفتن  در  بدون  زیرکشت، 

و قوانین موجود مبنی بر اعطای تسهیالت و مجوز افزایش سطح زیر کشت، ملغی گردد.
• وزارت نیرو برای تحویل حجمی آب و کنترل و پایش آن برنامه ریزی و اقدام نماید.

اثربخشی،  میزان  مورد  در  گزارشی  تهیه  به  ملزم  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   •
زمینه  در  جایگزین  سیاست های  بررسی  و  زیست محیطی  و  اقتصادی  هزینه های  ارزیابی 

سرمایه گذاری دولت بر روی سیستم های آبیاری تحت فشار گردد. 
npps.ir :منبع

به  فشار  تحت  آبیاری  نوین  روش های  توسعه  سیاست 
سرمایه های  جذب  با  می شود،  اجرا  کشور  در  که  روشی 
افزایش سرمایه گذاری در بخش  دولتی و خصوصی موجب 
تشدید  وسیله  بدین  و  زیر کشت  افزایش سطح  کشاورزی، 

بحران آب زیرزمینی در کشور می شود.
بدون  زمینه منتشر می شود  این  در  آماری که  گزارش های 
آبیاری  راندمان  بنیادی  و  مقداری  تفاوت  گرفتن  نظر  در 
در مقیاس خرد )مزرعه( و کالن )حوضه( است؛ چراکه در 
فرونشست عمقی هرزآب محسوب می شود  مزرعه،  مقیاس 
راندمان تعبیر می شود،  افزایش  به عنوان  از آن  و جلوگیری 
بهره برداری  مجدداً  بخش  این  حوضه،  مقیاس  در  ولی 
حوضه،  مقیاس  در  آبیاری  راندمان  احتساب  عدم  می شود. 

خطای راهبردی جدی در این گزارش های رسمی است.
ظاهری  کاهش  موجب  اگرچه  روش ها  این  اجرای  بنابراین 
صرفه جویی  به  اما  می شود  مزرعه  سطح  در  آب  مصرف 
افزایش  با  و  نشده  منجر  آبریز  در سطح حوضه  آب  واقعی 

سطح زیرکشت موجب افزایش مصرف آب نیز می گردد.
اخیر  سال های  در  متعددی  شرکت های  دیگر،  سوی  از 
در  آبیاری  نوین  سیستم های  اجرای  و  طراحی  موضوع  با 
کشور ایجاد و در این حوزه، عده زیادی مشغول به فعالیت 
و  اصلی  ذی نفعان  از  یکی  به عنوان  شرکت ها  این  شده اند. 
هستند.  مطرح  بهره برداران  میان  در  روش ها  این  مروجان 
شرکت   ۱2۰۰ و  مشاور  شرکت   4۱۰ حاضر،  حال  در 
هستند  فعال  کشور  در  آبیاری  نوین  سامانه های  پیمانکار 
دارند  حضور  نیز  واردکننده  و  تولیدکننده  شرکت   3۱2 و 
متشکل  صنفی  انجمن های  قالب  در  آن ها  از  بسیاری  که 
به دست  آمده در  بر اساس تجربیات  این شرکت ها  شده اند. 
طی سال های اخیر، روش های جدیدی از آبیاری تحت فشار 
را معرفی و به بازار عرضه می کنند، درحالی که هدف گذارِی 
و  نیست  دانشگاهیان  بیشتر  قبول  ادعای آن ها، مورد  مورد 

آن را اساساً نادرست و غیرعلمی می دانند.
تسهیالت  دریافت  با  بسیاری  کشاورزان  میان،  این  در 
دولتی، به مشتریان این شرکت ها تبدیل شده اند. بررسی ها 
و  آمار  میان  زیادی  فاصله  بسیار،  موارد  در  می دهد  نشان 
ارائه دهنده  ارائه  شده از سوی شرکت های خصوصی  اهداف 
وجود  به دست آمده  واقعی  نتایج  با  بخش،  این  در  خدمات 
پروژه،  این  در  شکست  دلیل  به  زیادی  کشاورزان  دارد. 
به  قادر  و  داده اند  دست  از  را  خود  اندک  سرمایه های 
هیچ  نیستند.  دریافتی  تسهیالت  سود  و  اصل  بازپرداخت 
دولتی،  و  خصوصی  بخش  سرمایه های  میزان  از  برآوردی 
سودآوری های  یا  کشاورزان  احتمالی  خسارت های  میزان 

احتمالی در این بخش، موجود نیست.
روش های  زمینه  در  سرمایه گذاری  و  حمایت  سیاست 
آبیاری تحت فشار با هدف صیانت از منابع آبی استراتژیک 
نتایج  و  اعالم  شده  نتایج  میان  شکاف  از  نمونه ای  کشور، 
و  پرچالش  سرمایه گذاری  نوعی  نتیجه  در  است،  واقعی 
پیشرو  به صورت  همچنان  که  کشور  است  برای  غیرشفاف 

ادامه دارد.
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مهندس صدرا علی اکبرخانی؛ مدیرعامل 
»اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی 
سخنرانی  یک  در  ایران«  باغداران 
با اشاره به بعضی از مسائل و  مبسوط 
با  تولید  برای  باغداران  که  مشکالتی 
اتفاق  شعار  با  تولید  رونق  گفت:  هستند،  مواجه  آن 
سرمایه گذاری،  نیازمند  تولید  افزایش  نمی افتد. 
آرامش  و  امنیت  به  نیاز  و  بین المللی  ارتباطات 

اجتماعی دارد.
اتحادیه   ۱۰۱ و  استانی  فراگیر  اتحادیه   ۲۱ از  زیرا 
ارائه  حال  در  کشور  کل  در  پراکنش  با  شهرستانی 
ساالنه  تا  است  بهره برداران  و  باغداران  به  خدمات 
و  دهد  ارائه  باغی  محصوالت  تن  میلیون   ۲۰ حدود 
عالوه بر تأمین نیاز داخلی به محصوالت باغی جایگاه 
ویژه ای برای صادرات محصوالت باکیفیت ایرانی برای 

کشور احیاء، کسب و ثبت نماید.

یارانه های ناکارآمد
نهادها  دیگر  و  اجتماعی  تأمین  مالیاتی،  امور  سازمان  مقررات  که  مطلب  این  ذکر  با  وی 
دارد  وجود  تولیدات  برای  زیادی  مولفه های  گفت:  می دهند،  قرار  تولید  راه  سر  بر  سنگ 
اما مهم ترین مولفه فرهنگ تولید است که مانند قلب همه مجموعه است. در محصوالت 
باغی، منع واردات و اجازه به صادرات می تواند باعث رونق در این بخش باشد موضوع مهم 
بعدی این است که نمی توان مشکالت نقل و انتقاالت مالی را ندیده گرفت و همه بودجه 

مملکت را به یارانه های ناکارآمد اختصاص داد و انتظار رونق تولید را هم داشت.
وقت آن است که پا را از شعار فراتر بگذاریم و سیاست ها را به گونه ای پایه ریزی کنیم که 
به نفع تولید باشد. از دولتمردان و مجموعه وزارتخانه می خواهیم که تولیدکنندگان را تنها 
نگذارند و سیاست هایی اعمال نمایند که بانک ها سرمایه بخش کشاورزی را تأمین نمایند. 
باعث  و  است  باغداران  اساسی  از مشکالت  دیگر  یکی  بانکی  گزاف  بهره های  اینکه  ضمن 

شده که هرچه باغدار فروش دارد تحویل بانک بدهد.
نماینده باغداران و تشکل های باغداری کشور در این سخنرانی، به بعضی از مواردی که در 
دستور کار این اتحادیه برای کمک به رونق تولید در بخش باغداری و تولیدات باغی وجود 
انگور را در دستور کار داشتیم،  باغ مادری گردو و  دارد اشاره کرد و گفت: بحث احداث 
پروتکل و موافقت نامه خوبی را با م ؤسسه ثبت بذر و نهال برای لیبل دار کردن نهال ها در 
کشور امضاء کردیم، تفاهم نامه ای با مؤسسات علوم باغبانی کشور داشتیم مبنی بر تولید 
بذر سبزی و صیفی جات و همچنین تفاهم نامه ای با پژوهشکده مرکبات کشور در ایستگاه 

رامسر منعقد نمودیم که از امکانات آنجا استفاده کنیم.
برای  پیگیری های  و  کرده ایم  اخذ  را  ریزمغذی ها  و  کودها  بعضی  واردات  مجوز  همچنین 
و  گرفته  صورت  باغداران  انجمن  رتوسط  یارانه دار  بذرهای  بعضی  واردات  مجوز  دریافت 
بخش  در  تولید  رونق  جهت  در  اتحادیه  این  که  است  فعالیت هایی  از  نمونه هایی  این ها 

باغبانی انجام داده است.

واسطه ها، بالی جان باغداری کشور
واسطهها

واسطهها
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خبرنگاران نشریه دام و کشت و صنعت با تنی چند از فعاالن صنعت باغداری در رابطه با 
این سخنرانی گفت وگویی انجام داده اند که توجه شما را به مطالعه آن جلب می کنیم:

امان از دست میادین میوه و تره بار
نعمت ا... قموشی رامندی، باغدار نمونه سال ۱3۹۷ که حدود 4۰ هکتار باغ هلو و شلیل 
در شهرستان بوئین زهرای قزوین دارد ضمن اشاره به بعضی مشکالت مانند کود و سم و... 

می گوید: همه این مشکالت در برابر واسطه ها چیز زیادی نیست.
عنوان می کند:  و  دارد  گله  تره بار  و  میوه  میادین  و حق العمل کاری  واسطه ها  از  به شدت 
همه  دغدغه ای  هیچ  بدون  اما حجره دار  می کنیم  هزینه  و  می کشیم  زحمت  ما  همه  این 
سود زحمت ما را به راحتی صاحب می شود. هر چه زحمت می کشیم برای میادین میوه و 
تره بار است. شرایط به شکلی است که من باغدار اگر شرایطی پیش بیاید همین االن باغم 

را خواهم فروخت و به حجره داری می پردازم.
خواهش ما از مسئوالن این است که یک فکر اساسی برای رفع این معضل از کشاورزی 
انجام بدهند؛ چراکه ما هیچ راه خالصی در شرایط فعلی نداریم. نمی شود که کل سال با 
وی  دالالن.  در جیب  برود  کارمان  بعد سود  بکشیم،  زحمت  استرس  و  ریسک  همه  این 

می گوید: شاید یک سری بازارهای فصلی بتوان ایجاد کرد که این مشکل را تعدیل کند.
باغدار و کشاورز بی پناه هستند

به  و  بودم  و ساز  بنده در کار ساخت  استان گیالن می گوید:  زیتون در  باغدار  رباط نیلی، 
تولیدی بشوم سرمایه ام را گذاشتم و حدود  اینکه وارد یک کار خداپسندانه و کار  گمان 
دچار  زمان  آن  در  که  هکتاری   3۰ باغی  کردم.  خریداری  زیتون  باغ  یک  قبل  سال   2۰
با همه مشکالت احیاء کردم. در  را  بود و اصاًل وضعیت مناسبی نداشت و آن  فرسودگی 

این کار مشکالت زیادی وجود دارد که ادامه فعالیت را خیلی سخت کرده است.
اداری همه یک  فراوان  و گرفت های  و گیر  تولید  فراوان  بحث کود، سم، آب، هزینه های 
طرف، مشکالت مربوط به بازار فروش محصوالت هم یک طرف. باکیفیت ترین محصوالت 
را  محصول  که  وقتی  تازه  نیست.  آن ها  برای  مناسبی  فروش  بازار  اما  می کنیم  تولید  را 
بفروشم پول ما را به موقع پرداخت نمی کنند. همین االن من هنوز پول فروش محصول 

سال قبل را دریافت نکرده ام.
مانند  بکند.  ما  محصوالت  خرید  حال  به  فکری  یک  دولت  است  این  من  پیشنهاد 
گندمکاران که محصول آن ها را می خرد یک تشکل هم ایجاد بشود برای خرید و فراوری 
محصول زیتون تا این همه مشکالت در فروش نداشته باشیم. در حال حاضر کشاورزان و 

باغداران هیچ پناهی ندارند و هیچ کس از آنها حمایت نمی کند.
لزوم تمدید وام ها

علی سلیمانی از دیگر باغداران کشور که در استان قزوین و منطقه دان اصفهان شهرستان 
دارد  گردو  و  هلو  شلیل،  انگور،  قبیل  از  میوه  باغات  هکتار   3۰ حدود  در  که  بوئین زهرا 
مشکالتی  همه  کنار  در  می گوید:  و  است  آمده  ستوه  به  باغداری  فراوان  مشکالت  از  نیز 
که االن داریم منابع آب ما شدیداً دچار کاهش شده و چند سال پیایی و پشت سر هم 
محصوالتمان دچار سرمازدگی می شود و همه آن نابود شده و در حالی که هیچ فروشی 
مرتب  باید  کارگری  و  متعدد  زراعی  عملیات  خاطر  به  سال  چند  این  در  اما  نداشته ایم 
کنیم.  رها  خودش  حال  به  را  باغ  نمی شود  چون  شویم؛  متقبل  را  سنگینی  هزینه های 

صندوق بیمه هم هیچ کمک خاصی به ما نمی کند.
به  نسبت  الاقل  است  این  ما  خواهش  مانده.  ما  دست  روی  بانکی  وام های  و  بدهی  کلی 
آن ها  به  و  کنند  تمدید  را  بانکی  وام های  و  نگیرند  سخت  ما  به  بانکی  وام های  پرداخت 
تنفس بدهند تا در سال های آینده اگر خدا بخواهد بتوانیم بدهی مان را پرداخت نماییم. 
االن در کنار همه مشکالتی که وجود دارد، دغدغه روز و شب من همین بدهی های بانکی 

است که امیدوارم مسئوالن فکری به حال ما بکنند. 

باغدار در کشاکش استرس همیشگی بازار
باغداری  صنعت  مشکالت  از  دیگر  بعضی  به  اشاره  در  وی 
گفت: نبود بازار با کارایی باال و سالم برای ارائه محصوالت 
اساسی  مشکالت  از  یکی  غیرضروری  واسطه های  وجود  و 
پایین  بسیار  قیمت  با  محصول  می شود  باعث  که  است 
دست  به  باال  قیمت  با  و  خریدرای  شود  تولیدکننده  از 

مصرف کننده نهایی برسد و درآمد آن برای واسطه ها باشد.
در این میان سازمان میادین میوه و تره بار باید یک بازنگری 
روش  این  با  چراکه  باشد؛  داشته  خود  اساسنامه های  در 

حق العمل کاری تولید راه به جایی نمی برد.
راهکارهای خوبی را سازمان تعاون روستایی ایجاد کرده و با 
احداث باراندازها برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی 
درصدد  موضوع خواهیم شنید،  این  از  بیشتر  آینده  در  که 

رفع این معضل است.
علی اکبرخانی ادامه داد: باغدار ما همیشه استرس بازار را دارد. 
تولید و  افزایش  نگران  باغدار  در سال »بارآوری« محصول، 
پایین آمدن قیمت است و در سال »نابارآوری« هم نگران 
این است که محصول تولیدی هزینه های تولید را نمی تواند 

پوشش دهد.
تأمین و توزیع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی 
در  و  نمی شود  تأمین  مناسب  فصل  در  باغداران  نیاز  مورد 
شرایط خاص باید سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات 
خاک و آب مجوزهای الزم را به تولیدکننده ها و تشکل ها و 

اتحادیه برای تأمین و حتی واردات ارائه کنند.

برون سپاری و چابک سازی شعاری
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به این مطلب اشاره 
حد  در  دولت  چابک سازی  و  برون سپاری  موضوع  که  کرد 

شعار باقی مانده و روند کندی را سپری می کند.
سیاست های اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نمی شود 

و نقش تشکل ها در این میان به خوبی دیده نمی شود.
عدم اعتماد تشکل های اجرایی به پتانسیل تشکل های بخش 
خصوصی یکی از مشکالت اساسی ما است و بحث مزیت هایی 

که در بخش تعاون وجود دارد باید بیشتر دیده شود.





هی
گیا

ت 
دا

ولی
ش ت

بخ
هی

گیا
ت 

دا
ولی

ش ت
بخ

33 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۳۳
شهریور ۱۳۹۸

بخش اول

 مهندس عبدالحسین کاظمی

خرما، یکی از محصوالت مهم تولیدی در کشور ما است که عالوه بر 
سازگاری با طبیعت و اقلیم کشورمان و نیز خواص ارزشمند این ماده 

غذایی، مزیت های اقتصادی باالیی نیز در کشت آن وجود دارد.
می تواند  و  هستند  ایران  خرمای  طالب  زیادی  صادراتی  بازارهای 
ارزآوری باالیی از صادرات خرما، برای کشور به ارمغان آورد. ایران در 
بین تولیدکنندگان خرما از نظر میزان تولید با اندک اختالفی بعد از 
مصر در جایگاه دوم جهانی قرار دارد و از نظر سطح زیر کشت بارور 

نیز بعد از کشور عراق جایگاه دوم را دارد.
اما متاسفانه از نظر میانگین عملکرد در واحد سطح از وضعیت چندان 
مناسبی برخوردار نیست که علت آن را باید در مسائلی مانند مدیریت 
و بافت سنتی نخلستان ها، خرد شدن بیش از حد اراضی، عدم توسعه 

مکانیزاسیون و مسائلی از این دست دانست.

در زمینه مکانیزاسیون در تولید خرما یکی از اساسی ترین دستگاه های مورد نیاز، ماشین های باالبر است؛ چراکه 
تا ۱۶-۱۵ متری انجام می گیرد و وجود باالبر بسیار  بخش اعظم عملیات داشت و برداشت خرما در ارتفاع گاهاً 
ضروری است که متأسفانه از این نظر ضریب مکانیزاسیون کشور ما صفر است و هیچ کار خاصی صورت نگرفته 
است. در بخش های بعدی این نوشتار در شماره های آینده مجله »دام، کشت و صنعت«، دالیل این شکاف عمیق 

در صنعت خرما را بررسی خواهیم کرد.
تولیدی کشور  نیز مشکالت خرمای  بازارهای جهانی  به خصوص در  و فروش،  بازاریابی  از آن در مباحث  گذشته 
ما کم نیست؛ چراکه در بسته بندی، بازاریابی، برندسازی و ... نیز با چالش های اساسی مواجهیم. به این مشکالت 

مسائلی مانند تحریم های فعلی و دشواری در نقل و انتقال ارز را نیز اضافه کنید.
جایگاه  در  رقم   4۰۰ از  بیش  بودن  دارا  با  ایران  جهان،  در  شده  شناخته  خرمای  مختلف  رقم   3۰۰۰ حدود  از 
تا ۶۰۰ رقم هم ذکر شده است و اصاًل در دنیا خاستگاه اصلی  این تعداد در بعضی منابع  قرار دارد که  نخست 

خرما را در جنوب غرب ایران یعنی استان خوزستان و بعضی مناطق هم مرز آن در کشور عراق می دانند.
برگزار خواهد  الی 2۶ مهرماه ۱3۹۷ در شیراز  تاریخ 23  در  وابسته  و صنایع  بین المللی خرما  نمایشگاه  دومین 
... وجود دارد  شد. مسائل مختلفی در مورد کشت و تولید خرما، بسته بندی، برندسازی، بازاریابی، فرآوری آن و 
که وجود ارزش باالی افزوده در این محصول را نشان می دهد و به نظر می رسد که با توجه به پتانسیل های باالی 
کشورمان در تولید انواع رقم های خرما، چنانچه شایسته و بایسته است به این محصول پرداخته نشده و بسیاری 

از پتانسیل ها در این مورد مغفول مانده است.
به بهانه برگزاری نمایشگاه خرما و نیز در فصل برداشت خرما بر آن شدیم تا پاره ای از مشکالت مربوط به تولید 
با توجه به گستردگی موضوع ناچار شدیم در چند شماره مطالب را به مرور  ایران را بررسی کنیم که  خرما در 

تقدیم شما کنیم.>>>

بررسی مشکالت تولید خرما در ایران

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
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دبیر  نمایشگاه،  برگزاری  مسئول  صحبت  بخش  این  در 
خرما  تولید  عرصه  در  فعاالن  بعضی  و  خرما  ملی  انجمن 
مسئوالن  بعد صحبت های  بخش های  در  می کنیم.  ارائه  را 
وزرات  مسئوالن  گرمسیری،  میوه های  و  خرما  پژوهشکده 
عدم  دالیل  موضوع  به  و  آورد  خواهیم  را  جهادکشاورزی 
باالبر  ماشین های  مورد  در  به خصوص  مکانیزاسیون  توسعه 

خواهیم پرداخت:
نمایشگاهی جامع االطراف برای خرما

دومین  برگزاری  مجری  و  مسئول  سهرابی،  مجید 
با  گفتگو  در  وابسته  صنایع  و  خرما  بین المللی  نمایشگاه 
دومین  اینکه  اعالم  ضمن  صنعت  و  کشت  دام،  خبرنگار 
مختلف  محورهای  است  قرار  خرما  بین المللی  نمایشگاه 
تبدیلی،  صنایع  فرآوری،  بازرگانی،  تولید،  از  حمایت 
نمایشگاه  این  در  گفت:  پوشش  دهد،  را   ... و  بسته بندی 
پرداخته  است  مطرح  خرما  مورد  در  که  چیزی  هر  به 
می شود. از ماشین آالت مورد استفاده در باغات خرما مانند 
تا  گرفته   ... و  پاچوش  و  نهال  تولید  و  باالبر  ماشین های 
صادرات  بسته بندی،  فرآوری،  بازرگانی،  به  مربوط  مباحث 
و موارد از این دست را شامل می شود. همچنین همایش ها 

و کارگاه های جانبی در کنار نمایشگاه برگزار خواهد شد.
زمینه  در  شرکت هایی  که  کرد  عنوان  ادامه  در  سهرابی 
برای  از سراسر کشور  به خرما  مربوط  فعالیت های مختلف 
غرفه   ۶۵  -  ۷۰ کل  در  کرده اند.  آمادگی  اعالم  نمایشگاه 
به اندازه  برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده که تقریباً 
در  شرکت  متقاضی  شده،  گرفته  نظر  در  ظرفیت  تمام 

نمایشگاه داریم.
خرما  تولید  نظر  از  فارس  استان  جایگاه  مورد  در  وی 
مهم  استان های  از  یکی  اینکه  بر  عالوه  استان  این  گفت: 
استان های  مرکزیت  در  تقریباً  است،  کشور  در  خرماخیز 
بندرعباس  کرمان،  خوزستان،  بوشهر،  مانند  خرماخیزی 
این  برگزاری  برای  و  دارد  قرار  سیستان وبلوچستان  و 
هیأت های  که  می شود  پیش بینی  است.  آماده  نمایشگاه 
این  و  نمایند  بازدید  نمایشگاه  این  از  خارجی  تجاری 

نمایشگاه مورد توجه آن ها قرار بگیرد.

هزینه تولید خرما خیلی باالست
مقداد تََکلوزاده، دبیر انجمن ملی خرما می گوید: سطح زیرکشت خرما در کشور 2۵۰-

24۰ هزار هکتار است و از این تعداد نخلستان سالیانه حدود یک میلیون و 2۵۰ هزار تن 
فارس،  خوزستان،  است،  خرما  تولیدکننده  بزرگ ترین  کرمان  استان  می شود.  تولید  خرما 

بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هم از دیگر استان های عمده تولیدکننده هستند.
ارقام  از این  ایران وجود دارد و  از بین رقم های خرما در دنیا بیشترین تعداد رقم آن در 
۱4-۱3 رقم با توجه به میزان تولید، ارزش تجاری دارد و می توان در زمینه تجاری سازی 
در داخل و خارج برای آن برنامه ریزی کرد. هر کدام از استان ها خرماهای خاص خود را 

تولید می کنند.
در  خرما  تولید  شده  تمام  قیمت  که  است  این  خرما  تولید  حوزه  در  مشکالت  جمله  از 
کشور ما نسبت به دیگر کشورها باالست. به دلیل اینکه در کشت نخیالت، مسائل مربوط 
عملیات های  از  بسیاری  مجبوریم  دلیل  همین  به  و  نکرده ایم  رعایت  را  مکانیزاسیون  به 
زراعی و برداشت را به صورت دستی و توسط کارگر انجام دهیم که قیمت تمام شده را باال 
می برد. باید با استفاده از مکانیزاسیون مخصوصاً در حوزه برداشت و بسته بندی و ... باید 

هزینه ها را کاهش داد.
حدود ۷-۶/۵ تن در هکتار تولید خرما داریم که میانگین تولید جهانی خرما هم در همین 

حد است اما در بعضی کشورها مانند مصر 2۵ تا 3۰ تن در هکتار هم برداشت می کنند.
در بحث مزیت خرما یا هر محصولی دیگر، موضوعی که وجود دارد این است که متأسفانه 
و  برق  همچنین  نمی گیریم.  نظر  در  را  آب  بحث  کشاورزی  محصوالت  اکثر  تولید  در  ما 
بعضی نهاده های دیگر که به صورت یارانه ای مصرف می کنیم را اگر محاسبه نماییم، هزینه 
جدی  صورت  به  را  آب  هزینه  تولیدکننده  کشورهای  می رود.  باال  خیلی  ما  شده  تمام 
حساب می کنند و هزینه های باالیی برای آن در نظر می گیرند و این باعث بهره وری بیشتر 

آب می شود.
به ازای هر کیلو خرما 4-3 مترمکعب آب مصرف می شود که اگر همین آب را )که حتی 
نسبت به خیلی از محصوالت دیگر هم کمتر است( را در نظر بگیرید، مقدارش زیاد است اما 
به دلیل اهمیتی که بحث اشتغال و امنیت غذایی برای کشور ما دارد، تولید انجام می شود. 

در بعضی از استان ها ۱۰ تا ۱۵ درصد نخلستان ها آبیاری نوین انجام گرفته است.
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صادرات فله ای خرما
می گوید:  خرما  بسته بندی  زمینه  در  فعال  بوشهر  استان  دشتستان  از  بهروز  مهدی 
از  بیشتر  صادرات،  برای  می کند.  بسته بندی  خرما  تن   2۰-2۵ سال  در  من  شرکت 
بسته های ۱۰-۵ کیلویی استفاده می شود و در بسته های کوچک تر برای صادرات استفاده 
خرمای  ندارد.  خوبی  وضعیت  کوچک  بسته بندی های  در  ما  کشور  چراکه  نمی شود؛ 
عماًل  یعنی  می شود.  صادر  کیلویی   ۵-۱۰ بسته بندی های  به صورت  بیشتر  دشتستان 

صادرات فله ای است.
دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید امکانات در اختیار مردم قرار بدهد. همچنین در بحث 
بسته بندی باید بیشتر کارشود و با آموزش های مناسب اطالعات تولیدکنندگان را باال ببرند. 

دستگاه های مناسب برای شستشو و بسته بندی خرما در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
نظارت بهداشتی روی تولید نیست

جمله  از  می گوید:  نیز  بوشهر  دشتستان  از  خرما  تولیدکننده  برامکی،  محمدرضا 
مشکالت نخل داران، مسائل مربوط به بسته بندی است که هیچ نظارتی از نظر بهداشتی، 
بازارپسندی  از  موضوع  این  و  نمی گیرد  انجام  آن ها  روی   ... و  درجه بندی  استاندارد، 
مناسب،  باالبرهای  مانند  ماشین آالتی  نبود  هم  زراعی  بحث های  در  می کند.  کم  خرما 
دسترس  در  مناسب  سمپاش های  هم  آفات  با  مبارزه  مورد  در  است.  دردسرساز  بسیار 

تولیدکنندگان نیست.
کمبود آب و نابودی نخلستان های خوزستان

اینکه  علت  به  می گوید:  خوزستان  از  خرما  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی  زنبوری 
باعث  این  نمی رسید،  نخلستان ها  به  کافی  آب  و  بودیم  خشکسالی  درگیر  سال  چندین 
مخصوصاً  شوند.  ضعیف  خیلی  اینکه  یا  بروند  بین  از  یا  نخلستان ها  از  بسیاری  که  شد 
نخلستان هایی که در حوزه رودخانه »جراحی« بودند آسیب بیشتری دیده اند و حتی اگر 
کامل از بین نرفته باشند اما بسیار ضعیف شده اند و به طوری که امسال که چندان مشکل 
کمبود آب وجود نداشت اما عملکرد مناسبی نداشتند. بماند که در بعضی مناطق همین 

امسال هم آب کافی برای نخلستان ها وجود ندارد. 
است  نقدینگی  کمبود  نخل داران،  دیگر  مشکل 
کند،  حمایت  را  آن ها  مالی  نظر  از  دولت  اگر  که 
می توانند در زمینه توسعه ماشین آالت و ادوات مورد 

نیازشان اقدام کنند.
بسته بندی،  برداشت،  بحث  در  هم  دیگری  مشکالت 
همه  از  ما  برای  فعاًل  اما  دارد  وجود   ... و  بازارفروش 
نباشد،  کافی  آب  اگر  چون  است؛  آب  کمبود  مهم تر 
عماًل  مشکالت  دیگر  و  نیست  امکان پذیر  کار  ادامه 

اهمیتی پیدا نمی کنند.
ضعف در آموزش نخل داران

منصور کردونی، از دیگر نخل داران استان خوزستان و فعال در زمینه تولید نهال و 
پاجوش خرما از جمله مهم ترین مشکالت تولیدکنندگان خرما و نخل داران را عدم کسب 
آموزش های فنی و الزم می داند و می گوید: بسیاری از نخل داران برای بعضی مسائل فنی 
بین  در  باید  نماید،  نخل  به کشت  اقدام  می خواهد  که کسی  وقتی  مثاًل  نشده اند.  توجیه 
مشکل  گرده افشانی  برای  تا  کند  کشت  هم  نر  نخل های  کافی  اندازه  به  ماده  نخل های 

نداشته باشد و این یک مسئله با اهمیت است اما نخل داران آن را رعایت نمی کنند.
مشکل اصلی دیگر این است که بازار فروش مناسبی برای خرمای تولیدی وجود ندارد و 
به حدی  سال ها  از  بعضی  در  دارد. حتی  را  محصول  فروش  استرس  همیشه  تولیدکننده 
و  نداشت  اقتصادی  توجیه  هیچ  محصول  برداشت  عماًل  که  است  پایین  فروش  قیمت 
... برداشت  نخل داران محصول خود را رها می کردند چون با توجه به هزینه های کارگر و 

مقرون به صرفه نیست.
این  در  که  است  این  خوزستان  استان  نخل داران  از  بسیاری  مورد  در  دیگر  مشکل  یک 
باشد  داشته  معتبر  کشاورز سند  اگر  است.  نشده  نخلستان ها سند صادر  اکثر  برای  استان 
در جاهای مختلف مانند بانک و ... می تواند از آن به عنوان ضمانت و پشتوانه کارش استفاده 
کند. از نظر مکانیزاسیون و ادوات مناسب برای عملیات های زراعی مختلف نیز نخل داران در 

مضیقه هستند. کمبود آب، کود، سم و .... از دیگر مشکالت کشاورزان نخل داران است. 
ادامه دارد ...

اصلی ترین مشکل نبود ماشین های باالبر
وی در مورد مکانیزاسیون و ماشین آالت مورد نیاز تولید خرما 
ماشین های  نخل داران،  مشکل  عمده  مورد  این  در  گفت:  هم 
باالبر هستند؛ چراکه برای عملیات زراعی مختلف مانند هرس 
به  است.  نیاز  باالبرها  به   ... و  برداشت  گرده افشانی،  کردن، 
از  استفاده  امکان  است  سنتی  ما  باغات  ساختار  اینکه  دلیل 
ماشین آالت مرسوم وجود ندارد. ضمن اینکه مدیریت بسیاری 

نخلستان های ما به صورت خرده مالکی است.
اگر مشکل ماشین های باالبر حل شود جهش خوبی در تولید 
ادامه  در  خرما  ملی  انجمن  دبیر  گرفت.  خواهد  صورت  خرما 
هم  که  داریم  خوبی  رقم های  نیز  ارقام  تنوع  نظر  از  گفت: 
به صورت رطب و هم خرما و حتی خارک می توان مصرف کرد. 
وی در مورد بسته بندی و نگهداری خرما نیز گفت: در بعضی 
از استان ها واحدهای بسته بندی و سردخانه ای به مرور شکل 
که  دارد  وجود  مشکالتی  استان ها  بعضی  در  اما  است  گرفته 

باید رفع شوند.
تکلوزاده گفت: از کل تولید خرمای ایران حدود 2۵-2۰ درصد 
صادر می شود. حجم زیادی از صادرات در بسته بندی های با وزن 
باال مثاًل ۱۰-۵ کیلوگرم انجام می گیرد و یک بخشی از محصول 
ما در بعضی کشورهای دیگر مجدداً بسته بندی می شود؛ اما یک 
دلیل دیگرش این است که در بعضی کشورها فروش خرما به 
کیلویی  به صورت  دیگر  میوه های  مثل  و  است  صورت  همین 

فروخته می شود.
محصوالت  از  بسیاری  مانند  خرما  برای  متأسفانه  افزد:  وی 
و  تشکیل شرکت ها  با  و  نگرفته  اصاًل صورت  برندسازی  دیگر 
هلدینگ های قوی که بتوانند در بازار هدف قدرتمندانه حضور 
داشته باشند و بسته بندی های مناسب و بازاریابی خوب انجام 

دهند می توان برندسازی انجام داد.
همچنین در صنایع تبدیلی خرما هم وضعیت چندان مطلوبی 
نداریم که عمدتاً به ضعف دانش ما بر می گردد که باعث شده 
محصوالت  نتیجه  در  و  باشیم  نداشته  مناسبی  دستگاه های 
بازارپسندی تولید نمی کنیم و یک دلیل عمده آن بر می گردد 
مسائل  و  تحریم ها  و  دیگر  کشورهای  در  بازاریابی  عدم  به 

سیاسی هم مزید بر علت شده است.
تجار  با  رایزنی  برای  تجاری  هیأت های  از  حمایت  با  دولت 
خارجی،  مختلف  نمایشگاه های  در  حضور  دیگر،  کشورهای 
شناخت بازار و ارائه گزارش به ذینفعان و ... می تواند در بهبود 
اما هم دولت و هم بخش خصوصی  باشد.  وضعیت فوق مؤثر 

متأسفانه در این زمینه ها ضعیف عمل کرده اند.
خرما  به  صادراتی  تعرفه های  اعمال  کرد:   عنوان  ادامه  در  وی 
به  توجه  با  تابوت صادرات خرماست که  به  عماًل آخرین میخ 
رقابت باال در بازارهای جهانی عماًل بازارهای صادراتی ما را از 

بین خواهد برد.
خرما  ملی  انجمن  گفت:  هم  خرما  نمایشگاه  مورد  در  وی 
حمایت  نمایشگاه  برگزاری  از  و  دارد  غرفه   نمایشگاه  این  در 
در  که  می کنیم  اعالم  زیرمجموعه هایمان  به  و  می کند 
نمایشگاه  از  بازدید  تورهای  در ضمن  کنند.  نمایشگاه شرکت 
شیراز،  نمایشگاه  بر  عالوه  اینکه  ضمن  می دهیم.  تشکیل  نیز 
را  برگزار می شود  بندرعباس  و  بوشهر  نمایشگاه های خرما که 
اقتصادی مشکل ساز  نیز حمایت می کنیم. هرچند که شرایط 

شده اما ما سعی می کنیم که نمایشگاه باکیفیتی باشد.
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 سیروان اردالن

نظر  از  و  بوده  شناسنامه  دارای  استاندارد،  بذور 
قدرت  فیزیکی،  خلوص  ژنتیکی،  خلوص  کیفیت، 
رشد، قوه نامیه، یکنواختی در رشد و نمو و ... مورد 

تأیید مؤسسات تحقیقاتی می باشند.
مختلف  واریته های  نام  به  که  بذور  این  کشت 
مختلف  خصوصیات  دارای  و  شده اند  نامگذاری 
هستند،  مختلف  مناطق  و  اقلیم ها  برای  سازگار  و  پایدار  و 
اعمال مدیریت مزرعه را ممکن می نماید و به طرق مستقیم 

و غیرمستقیم موجب افزایش محصول خواهند شد.
زمان  در  کاشت  استاندارد،  شده  اصالح  بذور  از  استفاده   
در  یکنواختی  خاص،  منطقه  و  اقلیم  هر  در  مناسب 
سبزشدن، هماهنگی مراحل رشد و نمو در جمعیت گیاهی، 
اعمال زمان های مناسب آبیاری، سمپاشی و کنترل بیماری 
و زمان برداشت معین و مناسب را در پی خواهد داشت و 
ارزش  و  دانه  کیفیت  حفظ  و  تولید  پایداری  و  افزایش  در 

نانوائی محصول مزرعه نقش مهمی دارد.
بذری  طبقه  پنج  در  ایران  در  استاندارد  شده  اصالح  بذور 
بین المللی  استانداردهای  دارای  و هر طبقه  تعریف گردیده 
الزم می باشد که در تولید و توزیع این بذور قوانین مربوطه 
در طول مراحل کاشت، داشت، برداشت و پروسس، فرآوری 

و بسته بندی اعمال می گردند.
افزایش  تولید،  هزینه های  کاهش  در  بذور  این  از  استفاده 
کمی و کیفی تولید گندم کشور و حفظ سالمتی جامعه و 

حفظ محیط زیست اهمیت دارد.

بذور اصالح شده استاندارد

بذور خود مصرفی و معایب استفاده از آن:
بذور غیراستاندارد و اصطالحاً خودمصرفی از مزارع کشاورزان که تحت کنترل و نظارت و 

مراقبت نبوده اند حاصل می شود که اطالق نام بذر به آن درست نیست.
دیگر  و  مختلف  رشد  تیپ های  دارای  که  باشد  مختلف  ارقام  بذور  از  مخلوطی  می تواند 
مزارع  یکنواختی  عدم  موجب  اختالط ها  این  باشد.  زراعی  متنوع  و  مختلف  خصوصیات 
نمو  و  رشد  مراحل  فازهای  پروسه  در  غیریکنواختی  خود  این  که  می شود  شده  کشت 
گیاه و عدم هماهنگی در تاریخ سبز، تاریخ پنجه دهی، تاریخ خوشه دهی و تاریخ رسیدن 
می گردد که موجب اختالل در مدیریت مزرعه مانند کوددهی، سم پاشی، آبیاری، کنترل 
کیفی  و  کمی  کاهش  باعث  و  داشته  پی  در  را  کانوپی  مناسب  برداشت  زمان  و  امراض 
محصول دانه و گاهی موجب شیوع آفات، امراض و علف های هرز در مزارع می گردد، که 
و هدررفت سرمایه، کاهش  افزایش هزینه ها  نیز  و  واحد سطح  تولید محصول در  کاهش 

محصول کلی گندم و جو کشور و نیز خسارت به محیط زیست را در پی دارد. 
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالح شده

ضرورت توسعه پایدار کشاورزی
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یکی از دالیل عدم وجود فضای سبز کافی منطبق بر استاندارهای بین المللی در ایران، فقدان 
توجه به توسعه فضای سبز در کاربری های مسکونی است. آیا تاکنون از فضای خانه مانند: 

حیاط، پشت بام، پنجره، بالکن و تراس و ... برای افزایش سرانه فضای سبز بهره برده ایم؟!
اگر هر شهروند، از فضاهای مذکور برای توسعه فضای سبز )گلدان و درخت کاری متناسب 
محیط  طراوت  و  سرسبزی  در  بسزایی  نقش  و  سهم  کار  این  کند،  استفاده  فضا(  هر  با 
خروجی ها  و  ورودی  کنار  منازل،  حیاط  در  درخت کاری  فرهنگ  ترویج  داشت.  خواهد 
فضاهای  تبدیل  می شود.  سبز  فضای  سرانه  گسترش  و  توسعه  باعث  امکان(  صورت  )در 
مذکور به مکانی برای رشد گیاهان، عالوه بر زیبایی اماکن، باعث تولید اکسیژن مورد نیاز 

ساکنان، تلطیف هوا و عامل رفع آلودگی هوا است.
انواع  با  از جمله ایده های اجرایی برای این اماکن آویزان کردن گلدان های رنگی 
عابران  و  ساکنان  به  و  است  چشم نواز  و  زیبا  گل های 
حس لطیف و زیبایی را منتقل می کند. در کنار کاشت 
و  سبزی  به  نسبت  منازل  باغچه  در  می توان  گل 
صیفی کاری نیز اقدام نمود تا به خوداتکایی در تهیه 
اقالم مورد نیاز، به صورت ارگانیک و کامال بهداشتی 
بام خانه به باغچه ای طراحی شده  رسید. تبدیل پشت 
و زیبا می تواند نماینده ای از یک پارک کوچک در خانه 
باشد تا بتوان ساعاتی از روز و شب را در این مکان سپری 

کرد و از طبیعت سرسبز و زیبا جان تازه ای گرفت.
ساکنان  به  دهیاری ها  و  شهرداری ها  توسط  گلدان  و  نهال  اهدای 
مناطق، مشوقی برای کمک به توسعه فضای سبز و زیبایی منظر شهری 
به  منجر  می تواند  حیطه  این  در  شهروندی  آموزش  و  تشویق  است. 
مشارکت شهروندان در توسعه فضای سبز و تولید هوای مطلوب و منظر 

زیبا شود.

 مهندس احمد پیکری بدیل

نقش فضای سبز در بهبود وضعیت زیست محیطی 
افزون  و  هوا  تصفیه  بر  که  تأثیری  و  شهرها 
و  روح  پاالیش  بر  که  تأثیری  آن،  از  مهم تر  و 
گمان  و  داریم  باور  را همه  دارد  روان شهروندان 
مختلف  جاهای  آن،  درباره  ما  همه  که  می کنم 
از  شخصی  فراوان  تجربه های  حتی  و  شنیده ایم  و  دیده 
درک این موضوع داریم. چندانکه لزومی به پرداختن به این 

امر مسلم و پذیرفته شده وجود نداشته باشد.
تعاریف  برای سرانه فضای سبز به صورت استاندارد در دنیا 
که حداقل  به طوری  دارد.  وجود  پذیرفته شده ای  مقادیر  و 

فضای سبز برای یک شهروند در یک شهر 
این  که  است  متر   ۱4 حدود  در  پاک 

آلودگی  رفتن  باال  به  توجه  با  مقدار 
جایی  تا  می کند  پیدا  افزایش  هوا، 
تهران  مثل  آلوده ای  شهر  برای  که 

حداقل سرانه استاندارد به حدود 3۸ 
متر می رسد.

این  می نماید  مهم تر  نظر  به  آنچه  اما 
اهمیت  ما  همه  که  وجودی  با  چرا  که  است 

موضوع را پذیرفته و به آن باور داریم، در پرداختن 
اقدام  آن  به  نیل  جهت  در  حرکت  و  مسئله  این  به 

عملی مناسبی انجام نمی دهیم؟!
توان  و  از عهده  این موضوع  بگویید که  پاسخ  شاید در 
و  سازمان ها  کاری  چنین  انجام  و  است  خارج  افراد 

دستگاه های متولی خود را می خواهد.
توسعه  مبحث  در  اما  درست..!! 
روستاها  و  شهر  در  سبز  فضای 
مبنی  دارد  رواج  نادرستی  انتظار 
و  شهرداری ها  تنها  که،  این  بر 
گسترش  مسئول  را  نهادها  دیگر 
هیچ  و  می دانیم  سبز  فضای 
برای  اقدامی  و  مسئولیت  سهم، 
البد  نمی گیریم.  نظر  در  شهروند 

می پرسید،کجا و چگونه؟!

برای آموزش شهروندی می توان ازظرفیت نهادهایی مانند صداوسیما، 
سازمان  شهرداری،  توسط  آموزشی  کالس های  برپایی  و  مجالت 
سازمان های  و  مجازی  فضای  رسانه ها،  زیست،  محیط  حفاظت 

مردم نهاد استفاده کرد.
قبال  در  را  وظیفه خود  می شود  باعث  مهم  موضوع  این  به  پرداختن 
زیباسازی منظر شهری و روستایی ادا کنیم و در توسعه فضای سبز 

سهیم شده و از مزایای فراوانش بهره مند شویم.
و پشت بام خانه  تراس  بالکن،  روستا( حیاط،  و  اگر شهروندان )شهر 
خود را با فضای سبز مزین کنند، می تواند دست کم بخشی از سرانه 
شهرهای  برای  )سرانه  کاماًل خصوصی  به صورت  را  خود  سبز  فضای 

پاک ۱4متر مربع، شهرهای آلوده 3۸متر مربع است( تامین کرد.
بیایید همت کنیم و این نیاز خود را رفع نماییم و انجام آن را به عنوان 
بدانیم و در راستای تحقق آرمان شهروند  بر خود واجب  یک وظیفه 

شریک محور و تولیدمحور حرکت کنیم.
کارشناس کشاورزی و کارشناس ارشد جعرافیا و برنامه ریزی شهری

سهم مشاعات منازل
در تامین

فضای سبز
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تازه  و  سرد  گوشت  تن  هزار   ۵۰ حدود  گذشته  سال 
گوساله و گوسفند با ارز 42۰۰ جهت مصرف استان تهران 
کیلویی  بود  قرار  که  وارداتی  تازه  گوشت  یافت.  اختصاص 
بازار  تنظیم  به  اما هرگز منجر  تومان عرضه شود  2۸ هزار 
نشد. در همان ایام تهرانی ها با آگهی های جدیدی در سایت 
دوم  دست  لوازم  معموالً  که  )سایتی  شدند  مواجه  دیوار 
خانگی، خودرو و آپارتمان را در آن برای حراج می گذراند( 
تازه  قرمز  گوشت  میزان  و  مقدار  هر  بود  کرده  اعالم  که 
وارداتی به قیمت هر کیلو 4۸ هزار تومان و در اسرع وقت 

آماده تحویل است. 
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جالب تر اینکه مقدار معتنابهی از این گوشت ها به شرکت هایی واگذار شد که چند وظیفه 
برای خود قائل بودند یا شرکت در شرکت داشتند، مثاًل شرکتی که خود واردکننده 

گوشت بود، همزمان بسته بندی گوشت را برعهده داشت، ضمناً توزیع کننده گوشت هم 
بود، عالوه بر آن غرفه های زنجیره ای نیز به نام خود یا افرادش در بازارهای شهرداری و 

میادین میوه و تره بار در اختیار داشت. )در همین اوضاع بود که یکصد و اندی مرکز توزیع 
گوشت را در میادین میوه و تره بار به 3۰ مرکز و آنهم با ارائه کارت ملی محدود شد( این 

بود که به ناگهان حدود ۶۰۰ تن گوشت گوسفندی تازه نه منجمد)تصور کنید 
بیش از ۶۰۰ هزار بسته بندی یک کیلویی گوشت( هنگام انتقال از 

خودش به خودش ناپدید شد. 
در حالی که برخی مسئوالن ظاهرا حق فروش را به این شرکت 

بسته بندی داده اند و از طرفی سهمیه پزندگان و چلوکبای ها 
حذف شد تا آن ها هم مجبور به خرید از بازار سیاه بشوند و 
یا مردم را وادارند تا در صف قرار گیرند و سهمیه دریافتی 

را با مبلغی باالتر به چلوکبابی ها بفروشند.
اما در همین حال یک کارمند بخت برگشته 

وزارتخانه که ماهی 2 تا 3 میلیون حقوق 
می گرفت و احتماال به 

گرفتن چند میلیون 
هم زیرمیزی متهم 
شده بود به زندان 

محکوم شد ولی 
کسی نپرسید 
نحوه مستقیم 

۵۰ هزار تن 
گوشت شرکت های 

دریافت کننده، 
جدول توزیع به  ویژه 
اینکه همه آن ها که 
با قیمت ارز 42۰۰ 
تومانی توزیع شده 
باشند کجا درج و 

اطالع رسانی شده است،
در همین بپرس بپرس های ۵۰ هزار تنی، ۱۷۰ 

تن گوشت هم موجب زندانی شدن یک نفر شد اما 
پرتقال فروش ۵۰ هزار تن گوشت هنوز یافت نشده است. 
یادمان نرفته حال مردمی با ارائه کارت ملی و صف های 

طوالنی تحقیر می شدند و حرمت آن ها خدشه دار می گشت تا 
بتوانند یکی، دو کیلو گوشت بگیرند. 

در حالی که تولید داخلی، قاچاق گوشت، نظارت نداشتن دولت بر 
کشتارگاه ها و سردخانه ها، توزیع بی حساب کتاب در سوپرمارکت ها و فروشگاه های 

زنجیره ای به تقویت مدیریت غلط می پرداخت. خوشبختانه سخنرانی اخیر وزیر و پذیرش 
خطاها و تخلف ها در وزارتخانه مجوزی است برای نهادهای نظارتی تا بتوانند با جدیت به موضوع 

ورود کنند.
این همه چریدند، با دنبه بریده 

در سازوکار واردات گوشت قرمز، گویا عده ای در کنار درب کانتینرهای یخچال دار، کارد قصابی به 
دست، دنبه گوسفندان ذبح شده را به عنوان یک چربی کم ارزش جدا کرده و مثاًل دور می انداختند 
اما همین دنبه بالفاصله با قیمت ارز آزاد )هر کیلو ۱۸ هزار تومان( در بازار فروخته شد و در نهایت 

تا کیلویی 4۰ هزارتومان هم عرضه می گشت در حالیکه گوشت وارداتی می بایست با قیمت 2۸ هزار 
تومان بفروش می رسید. حاال حساب کنید واحدهای مسئول، با چنین کاری چه میزان به جیب 
رانت خواران ریخته البته جای شکرش باقی است که پس از بلند شدن سروصدای افشاگران، دنبه 

مجدداً به تنظیم بازار وارد شد. 
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تولیدی  گروه  مدیرعامل  و  بنیانگذار  طهماسبی،  عبدالعلی 
زادگاه  در  جوانی  از  »ساوانا«  مرغ  گوشت  تولید  زنجیره  و 
خود به تولید مواد پروتئینی با هدف تأمین امنیت غذایی و 

صادرات مازاد محصول پرداخته است.
داروخانه  تأسیس  با  را  گام  نخستین   ۶۸ سال  در  وی 
احداث  با  ادامه  در  و  برداشت  بهشهر  در  دامپزشکی 
توسعه  را  خود  فعالیت های  مادر  و  گوشتی  مرغ  واحدهای 
ایجاد کلینیک، آزمایشگاه، جوجه کشی، کارخانه تولید  داد. 
پیشرفته ترین  )با   2 خط  کشتارگاه  دان،  و  طیور  خوراک 
با ظرفیت کشتار ۱2۰  دنیا  روز  ماشین آالت کشتارگاه های 
تونل  فرآوری،  بسته بندی،  قطعه بندی،  روز(  در  قطعه  هزار 
بین المللی  برند  گوشت،  پودر  تولید  سردخانه،  انجماد، 
به نحوی که متقاضیان فراوانی  پایه گذاری کرد،  را  »ساوانا« 
گوشت  دریافت  به  عالقمند  آسیایی  کشورهای  و  اروپا  در 

مرغ استاندارد و باکیفیت ساوانا هستند.
از توسعه کار  اگر ممانعت های صادراتی و تعرفه های دولت 
صادرات  تن  هزار   ۵۰ ساالنه  حداقل  نمی کرد  جلوگیری 
باشگاه  وارد  را  ایران  ساوانا،  توسط  باکیفیت  مرغ  گوشت 

صادرات گوشت مرغ قرار می داد.

قطع  ساقه های تولید
روز پنجم شهریور امسال طهماسبی، به عنوان کارآفرین و فعال بخش خصوصی نخستین 

سخنران بعد از معاونین وزیر بود که به دفاع مستدل و منطقی از تولیدکنندگان پرداخت.
وی با تصویر تاریخچه پرورش و تولید گوشت مرغ از 3 هزار سال پیش که توسط ایرانیان 
ابداع شده بود و جهان از آن بهره ها آموخته بود، با اشاره به خاستگاه اصلی مرغ در ایران، 
گفت: برای نخستین بار در سال ۱33۰ دستگاه ها و ماشین های جوجه کشی و سویه ها و 
نژادهای مختلف مرغ برای تجاری و صنعتی شدن پرورش طیور وارد کشور شد و در دهه 
فانتزی  تولیدات مرغ صنعتی شد. در آن زمان مرغ یک کاالی  ۱34۰ حدوداً ۱2 درصد 

بود و در سفره همگان قرار نمی گرفت.
انقالب  اوایل  در  مرغ  گوشت  مصرف  سرانه  جهت  همین  به 
 ۱3۷۰ سال  در  فعالیت  این  توسعه  با  که  بود  کیلوگرم   2/۵
افتاد  اتفاق  کشور  مرغ  صنعت  در  افزاینده ای  و  جهنده  رشد 
و  گرفت  پیشی  کشور  نیاز  بر  مرغ  گوشت  تولید  که  به نحوی 
در سال ۱3۹۷ حدود 24 کیلوگرم سرانه مصرف گوشت مرغ 

بوده و پیش بینی می شود که امسال به 2۷ کیلوگرم برسد که ضرورتاً مازاد گوشت مرغ 
مصرف  جایگزین  فرهنگ سازی،  یا  شود  صادر  باید  تولید  پایداری  و  ارزآوری  هدف  با 

گوشت قرمز بشود.
ایران با تولید 2/4 میلیون تن گوشت مرغ رتبه اول در خاورمیانه و سوم در آسیا و رتبه 
هفتم در جهان را داراست. به این طریق ما از نظر کمی رشد کردیم. زیرا بخش کشاورزی 
ممکن  زمان  سریع ترین  در  و  دارد  را  اشتغالزایی  ارزان ترین  تکنولوژی،  رشد  خاطر  به 
می توان به تولید و اشتغال رسید اما همواره در چنبره مسائل بعد از تولید تا بازاررسانی 

محروم از حمایت دولت هستیم.

 مهندس کبری لطفی

با تیغ واردات و داس منع صادرات
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تنظیم بازار با پیچ صادرات
درخواستی که ما از معاونت امور تولید دامی وزارتخانه داریم این است که با برنامه ریزی 
دقیق تولید و با استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های ایجاد شده، بازار داخل را با پیچ 
صادرات )تولید صادرات محور( تنظیم کنند و از فرصت های صادراتی استفاده شود. امروز 
کشورهای مختلف از عراق گرفته تا قطر و عمان و اروپا، روسیه و اتیوپی و... مشتری مرغ 
ایرانی هستند. حتی از کشورهای اروپایی مانند آلمان و انگلیس به دفعات از شرکت های 

ما درخواست مرغ کرده اند اما EC اتحادیه اروپا را نداریم.
من پیشنهاد می کنم دیپلماسی وزارت امورخارجه و جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی 
وارد  هامبورگ  بندر  از طریق  را  بتوانیم محصوالتمان  تا  فعال شوند  زمینه  این  در  کشور 
اروپا کنیم. با وجود مازاد تولید متأسفانه هنوز مجوز صادرات گوشت مرغ به کشور روسیه 
فعال  برای  کشور  دامپزشکی  سازمان  همکاری  و  نداده اند  را  کشور  مرغداری  صنعت  به 

شدن این مسیر الزم است. رونق تولید مستلزم تشکیل زنجیره ها
نگاه  تولید«  »رونق  شعار  سال  در  افزود:  ادامه  در  وی 
اینکه  مگر  نمی افتد  اتفاق  رونق  می گوید  کارشناسی 
واحد،  مدیریت  یک  تحت  و  زنجیره ای  شکل  به  تولیدات 
یکپارچه و با حذف واسطه ها از مزرعه تا سفره صورت گیرد 
و در این مسیر است که با ارتقای کمیت تولید گوشت مرغ 

و محصوالت دیگر، ارتقای کیفی نیز ایجاد می شود.
طهماسبی با تقدیر از مدیریت راهبردی سازمان دامپزشکی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاونت  و 
آن  کیفیت  ارتقای  و  مرغ  گوشت  رتبه بندی  طرح  گفت: 
و  تولیدکننده  از  حمایت  طرح  این  و  است  شده  مطرح 
غذایی  امنیت  این  بر  عالوه  دارد.  خود  در  را  مصرف کننده 
اگر در کنار سالمت مواد غذایی اتفاق بیفتد شایسته است 
وظیفه  مرغ  گوشت  تولید  زنجیره های  و  تولیدکنندگان 

سالمت مواد غذایی را عهده دار خواهند شد.
تولید  زنجیره های  راستا  این  در 
و  پیشگامان  مرغ،  گوشت 
مرغداری  صنعت  پیش قراوالن 
کشورند و شرکت هایی هستند که 
به  تولید خرد  از  در بحث حرکت 
تولید ساختار یافته خط شکن بوده و در این مسیر پیشتازند 
و توان تولید و تأمین ذخیره استراتژیک و توان تنظیم بازار 

را دارند.
مسئوالن  گوش  به  تولیدکنندگان  صدای  رساندن  با  وی 
واردات  تولید،  رونق  سال  در  ندهید  اجازه  گفت: 
اجازه  بیفتد.  اتفاق  خارج  از  مرغ  گوشت  افسارگسیخته 
تولید  با تیغ منع صادرات و داس واردات ساقه های  ندهید 
قطع شود. اجازه ندهید کارگران بیکار شوند و کارخانجات و 

مراکز تولیدی تعطیل شوند.

واگذاری میادین و غرفه های گوشت به زنجیره
طهماسبی از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا کرد غرفه ها و میادین گوشت مرغ به مرغداران 
و شرکت های زنجیره واگذار شود؛ چراکه زنجیره ها توان تنظیم بازار گوشت مرغ را دارند 
باید در اختیار خود تولیدکنندگان قرار بگیرد تا در شرایط نامطلوب  و غرفه ها و میادین 
داد  اطمینان  طهماسبی  شود.  انجام  خوبی  به  و  درستی  به  غذایی  امنیت  و  بازار  تنظیم 
تن  میلیون   3/4 تولید  توان  با  بود.  خواهند  مسئوالن  کنار  در  زمینه  این  در  زنجیره ها 
صادرات،  است،  داخلی  مصرف  بر  اضافه  آن  تن  میلیون  یک  که  کشور  در  مرغ  گوشت 

ارزآوری و اشتغال پایدار تضمین شود.
سرکوب قیمت ها به دو نرخی بودن می انجامد

طیور  صنعت  در  خصوصی  بخش  نمایندگان  عنوان  به  گفت:  ادامه  در  ساوانا  مدیرعامل 
تسهیالت  عماًل  که  نکرده ایم  استفاده  هنوز  درصد   ۱۸ از  کمتر  بهره  با  وام  از  کشور 
دریافتی ما در سرجمع هزینه های وام به 2۵ الی 3۰ درصد بهره می رسد و در شرایطی 
که گوشت مرغ یک کاالی استراتژیک است دولت روی آن فشار می آورد و اجازه واقعی 
شدن قیمت ها را نمی دهد. سرکوب قیمت ها باعث به وجود آمدن نرخ های دوگانه است و 

نرخ های دوگانه در بازار نشان دهنده این است که سرکوب قیمت واقعی نیست.
برای حمل نهاده ها از بندر به واحدهای تولیدی کرایه ها دو نرخه هستند و در بسیاری از 
کاالهای دیگر دچار دو نرخی هستیم واگر با مکانیسم عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کنیم، 

قیمت ها در مسیر خودش قرار می گیرد.
یارانه را از جیب تولیدکننده پرداخت نکنید

امنیت  تا  می دهند  سوبسید  کشاورزی  بخش  به  دولت  جیب  از  کشورها  از  بسیاری  در 
قرار  اگر  هم  ایران  در  نباشند.  دیگر  کشورهای  از  واردات  محتاج  و  شود  تأمین  غذایی 
توان  که  تولیدکننده  جیب  از  نه  باشد  دولت  جیب  از  باید  شود  داده  یارانه ای  است 
نظام  و  دامپزشکی  نظام  که  است  این  من  آخر  پیشنهاد  ندارد.  را  سوبسید  پرداخت 
کنار  در  مطلوب  بهره وری  و  کیفیت  افزایش  و  شده  تمام  قیمت  کاهش  برای  مهندسی 

باشند. تولیدکنندگان 
وی  با  که  مدیرانی  و  مسئوالن  ممتد  زدن  کف  با  طهماسبی  عبدالعلی  سخنرانی  پایان 
با بخش خصوصی را  اما قید و بندهای بورکراسی به آن ها اجازه تعامل  هم عقیده بودند 

نمی دهد، همراه بود.
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گزارشی از
نشست خبری سازمان دامپزشکی کشور

موفقیت سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری های استراتژیک

کنترل بیماری های استراتژیک
رفیعی پور با اشاره به اقدامات سازمان طی دو سال گذشته، گفت: در کنترل بیماری های 
وجود  بیماری هایی  است.  بی نظیر  نوع خودش  در  داشته ایم  که  موفقیت هایی  استراتژیک 
کنترل  مدت  این  و طی  می کردند  وارد  ما خسارت  کشور  در  سال   ۶۰ که حدود  داشته 
شده اند. ما وظیفه داریم در حوزه سالمت و بیماری ها تالش کنیم یعنی اینکه ما پشتیبان 
تولید هستیم. در واقع سازمان دامپزشکی در خط مقدم خدمت به بسیاری از معاونت ها و 

سازمان های دیگر وزارتخانه جهاد کشاورزی است.
است  دامپزشکی  در سازمان  بزرگ  کار  آنفوالنزا یک  بیماری  کنترل  ملی  برنامه  موفقیت 
و طرح ملی کنترل بیماری نیوکاسل را که ۶۰ سال است در کشور ما وجود دارد را در 

برنامه هایمان داریم تا آن را هم اجرایی و عملی کنیم.
وقتی که بیماری آنفوالنزای H5H8 که من از آن به بیماری قرن یاد می کنم وارد کشورمان شد 
همه شاهد بودیم که با تالش سازمان دامپزشکی این بیماری فوق خطرناک کنترل شد. 
با آن دست و  و  )نیوکاسل(  وارد کشورمان شده  بیماری که ۶۰ سال است  آیا یک  حال 

پنجه نرم می کنیم را نمی توانیم کنترل کنیم؟! قطعاً این توانایی را داریم.
مورد  یک  با  مثاًل  سازمان  خدمت  همه  این  اینکه  به  اشاره  با  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
که  دارد  وجود  تولید  امر  در  دیگری  عوامل  داد:  ادامه  برود،  سوال  زیر  نباید  بیماری 
سازمان  به  را  آن  ایرادات  هم  باز  ولی  نیست  دامپزشکی  سازمان  برعهده  مسئولیتش 

دامپزشکی وارد می دانند.
این  مواقع  خیلی  اما  داریم  سنگینی  وظیفه های  ما  بیماری ها  کنترل  بحث  در  مثاًل 
ما  اختیارات  و  وظایف  حیطه  از  که  برمی گردد  نامناسب  غذای  از  استفاده  به  بیماری ها 
امر  در  ما  اینکه  یا  می شود.  دامپزشکی  سازمان  متوجه  ایرادات  هم  باز  ولی  است  خارج 
را  برنامه  این  مرغدار  و  می دهیم  قرار  مرغدار  یک  اختیار  در  واکسیناسیون  برنامه  تولید، 
اجرا نمی کند و اگر یک بیماری در این مرغداری شیوع پیدا کند دیگر این مرغدار نباید از 

سازمان دامپزشکی گالیه مند باشد.

رئیس  رفیعی پور،  علیرضا  مردادماه،  بیست وششم 
در  خود  معاونان  همراه  به  دامپزشکی  سازمان 
گزارشی  ارائه  ضمن  و  شد  حاضر  خبرنگاران  جمع 
نیز  خبرنگاران  سؤاالت  به  سازمان،  این  عملکرد  از 

پاسخ دادند.
سازمان  وظایف  گستردگی  به  اشاره  با  رفیعی پور 
برای  سازمان  این  برنامه های  و  دامپزشکی 
سازمان  بخش های  تمام  گفت:  مناسب،  پاسخ گویی 
الزم  خبرنگاران  که  زمان  هر  مؤظفند  دامپزشکی 

بدانند اطالعات الزم را در اختیار آنها قرار دهند.

تسهیل در صدور مجوزها
این  در  مجوزها  صدور  به  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
سازمان اشاره کرد و گفت: بعضی مجوزها در سازمان تا ۱۰ سال هم به طول می انجامد 
و این یک ایراد اساسی است که مقام معظم رهبری در دیدارهایی که با مسئوالن داشته 

خواسته تا موانع و قوانین دست و پاگیر را از جلوی پای تولید بردارند.
طی دو سال گذشته در حوزه فرآیندها و دستاوردها ورود بسیار موفقیت آمیز داشته ایم و 

بسیاری از مجوزها به صورت اینترنتی صادر می شود.
هستند  دخیل  محصول  یک  تولید  امر  در  متفاوتی  سازمان های  و  دستگاه ها  ارگان ها، 
در سازمان  است.  این دستگاه ها  در همه  اصالح  تولیدکنندگان،  کار  در  تسریع  که الزمه 
دامپزشکی مدیریت جهادی و پاسخگویی جزو اراده تک تک افراد است. در حوزه حمایت 
کمترین  مراجعه کننده  تا  داشته ایم  مختلف  دستگاه های  با  تعامالتی  داخلی  تولید  از 
مشکالت را داشته باشد. بین دامپزشکی و خیلی از دستگاه های دیگر موازی کاری بوده که 

از بسیاری از آن ها عبور کرده ایم.
بهداشت  وزارت  بهداشتی  معاونت  و  دامپزشکی  سازمان  بین  تفاهم نامه ای  بار  اولین  برای 
امضا شد که از مزرعه تا سفره با هم همکاری داشته باشیم. تفاهم نامه هایی با فرماندهی 
نیروی انتظامی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و ... داشته ایم که به سهولت در 

انجام کار کمک می کند.
تفویض اختیارات بسیار خوبی در استان ها انجام شده که در پیشبرد اهداف و برنامه ها به 

ما بسیار کمک کرده است.
واگذاری امور به بخش خصوصی یکی از کارهای مهم سازمان دامپزشکی بوده است. برای 
اولین بار سازمان دامپزشکی دسترسی به GIS خودش را برای بخش خصوصی امکان پذیر 
می توانند  سازمان  لحظه ای  اقدامات  از  خصوصی  بخش  در  افراد  آن  طی  که  است  کرده 

مطلع شوند.
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موفقیت در کنترل بیماری ها و سالمت غذایی
پیش گیری  و  بهداشتی  معاون  ماکنعلی،  علی صفر 
وظایف  به  اشاره  با  ادامه  در  نیز  دامپزشکی  سازمان 
و  بیماری ها  کنترل  محور  دو  در  دامپزشکی  سازمان 

سالمت غذایی، گفت:
حال  در  مثال  طور  به  بیماری ها  کنترل  مورد  در 
حاضر برای اولین بار فرآیندی به نام »واکسیناسیون 
انتقال  و  نگرش  تغییر  با  یعنی   )KAP( باش«  آماده 
مجاب  بهداشتی  کنترل  برای  را  بهره برداران  دانش، 
می کنیم و موفق شدیم هزینه عملیات مبارزه با تب برفکی را 42 درصد کاهش دهیم و 

امسال در یازده استان اصاًل تب برفکی گزارش نشده است.
دو  دامپزشکی  سازمان   ۹۷ اردیبهشت  در  طیور  صنعت  بهداشت  بهبود  برنامه  قالب  در 
را  سالمونال  کاهش  ملی  برنامه  دیگری  و  نیوکاسل  کنترل  ملی  برنامه  یکی  که  برنامه 
شروع به طراحی و عملیاتی کردن آن نمود تا درنهایت مرغ های موجود در بازار براساس 

کیفیت های مختلف توزیع شوند.
به عنوان  که  به طوری  داشتیم  خوبی  پیشرفت های  طیور  و  دام  مشترک  بیماری های  در 
در  و  کرده  پیدا  کاهش  درصد  قم، 4۸  مانند  بروسلوز کشور  کانون های  از  یکی  در  مثال 
کانون های دیگر هم کاهش بسیار چشم گیری داشته است. با همکاری کشور آلمان برای 

اولین بار استراتژی کنترل بیماری مشمشه را تغییر دادیم.
دام  واردات  خصوص  در  صنعت«  و  کشت  »دام،  مجله  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
پروتکل هایی  دنیا  در  گفت:  آن،  از  ناشی  بیماری های  احتمالی  شیوع  و  کشور  به  مولد 
برای تجارت دام وجود دارد که ما بر اساس آنها عمل می کنیم. برای مثال سال گذشته 
رأس  هزار   ۱2 کردیم،  وارد  هلشتیان  گاو  آلمان  از  کردیم،  وارد  سمینتال  گاو  اتریش  از 
و  ... صادر کردیم  و  افغانستان  ترکمنستان، عراق، کویت،  مانند  به کشورهایی  تلیسه هم 

مگافارم هایی داریم که در نوع خود بی نظیر است.
گوسفند، بز و شتر مولد نیز در قالب پروتکل های تخصصی وارد شده و تاکنون هم هیچ 
مشکلی نداشته است. براساس پروتکل های OIE مدیریت مخاطرات در سازمان دامپزشکی 

به شکلی است که خطری متوجه دام های ما نشود و بتوانیم وارد بازارهای جهانی بشویم.
وی همچنین در مورد نظارت بهداشتی این سازمان بر نهاده های وارداتی به کشور گفت: ۱3 
میلیون نهاده در سال از انبارهای بنادر وارد کشور می شود که سازمان دامپزشکی نظارت 
بهداشتی بسیار خوبی روی این نهاده ها و انبارها دارد و در عین حال هر جا که موردی از 

نظر بهداشتی مشاهده شود از همه می خواهیم که سازمان را از آن مطلع نمایند. 

لزوم توانمندسازی تشکل ها
رفیعی پور با اشاره به اینکه تشکل ها به جای درخواست های 
گفت:  باشند،  خودشان  توانمندسازی  دنبال  به  امدادی 
طی  و  است  ما  اساسی  ضعف های  جزو  تشکل ها  در  ضعف 
داشته ایم  تشکل ها  با  پی در پی  مکاتبه  دو  گذشته  ماه  یک 
از  و  کنند  ورود  نهاده  واردات  برای  تا  آنها خواسته ایم  از  و 
و  دست  قوانین  گونه  هیچ  بدون  دامپزشکی  سازمان  طرف 
پاگیری به این تشکل ها مجوزهای الزم برای واردات نهاده 
را  نیازشان  مورد  نهاده های  تشکل ها  این  تا  می شود  اعطا 

خودشان وارد کنند.
مدیریت صحیح در راستای امنیت غذایی

تولید،  رونق  و  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
در  و  دارد  عهده  بر  مهمی  وظیفه  دامپزشکی  سازمان 
بحث تولید به دنبال بهره وری و امنیت غذایی است. یعنی 
مدیریت  همچنین  و  قیمت  تولید،  نظر  از  بازار  مدیریت 
بهداشتی  مدیریت  با  دامپزشکی  سازمان  مناسب.  بهره وری 
از  مدیریتی  اهداف  به  که  می شود  باعث  می کند  ایجاد  که 
به  رسیدن  برای  که  برسیم  غذایی  امنیت  و  بهره وری  نظر 

این اهداف باید سه اقدام اساسی انجام گیرد:
• حمایت ویژه از تولید در چارچوب زنجیره ها

• آمایش سرزمینی برای توسعه صنعت دام، طیور، آبزیان و ...
• حرکت در جهت عدم وابستگی به نهاده های حیاتی مانند 

واکسن، دارو و ... که پشتیبان تولید هستند.
موفقیت های بین المللی

بین المللی در سال های  ادامه گفت: در حوزه  رفیعی پور در 
بعد  بار  اولین  برای  داشتیم.  خوبی  موفقیت های   ۹۸ و   ۹۷
کلی  دبیر  کرسی  دامپزشکی،  سازمان  عمر  از  قرن  یک  از 
OIE اقیانوسیه سازمان بهداشت جهانی دام منطقه آسیا و 

را کسب کردیم.
سازمان  در  همکارانم  همه  همت  به  که  سختی  بسیار  کار 
تب  کنترل  و  آنفوالنزا  کنترل  مانند  مواردی  و  شد  انجام 

برفکی یکی از امتیازات ما برای کسب این جایگاه بود.
داشته  تولید  به  زیادی  کمک  صادرات  بم بست  رفع 
با  مشکالتمان  تفاهم نامه هایی  امضای  با  توانستیم  که 
کشورهای دیگر، کار صادرات را مرتفع کنیم. طی این مدت 
برای  داشتیم  مختلف  کشورهای  از  زیادی  درخواست های 

امضای تفاهم نامه که در دست بررسی است.



شرکت دام گستر پیشگام
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یک دهه پیش محققین و کارشناسان بخش خصوصی با کمک اساتید به نژادی 
و  ضعف  نقاط  بررسی  کار  پیشگام«  گستر  »دام  شرکت  در  گوسفند  امر  در 
کار  و  آزمایشات  مطالعات،  پس  و  کرد  آغاز  را  بومی  گوسفند  نژادهای  قوت 
با  کانادایی  رومانف  گوسفند  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مختلف،  نژادهای  با 
میانگین  )با  ایرانی  با گوسفند  بهترین گزینه تالقی  میانگین چندقلوزایی 3/۵ 

چندقلوزایی یک به باال( است.
افزایش درصد  بر  و علمی عالوه  بهداشتی  فنی،  اصول  رعایت همه  در صورت 
تالقی یک  این  از حاصل  و  داشته  تولید گوشت  برای  دوقلوزایی، الشه خوبی 
تولید  از  پایدار  اشتغال  ایجاد  به  می تواند  که  می آید  دست  به  اقتصادی  دام 

گوشت قرمز و رسیدن به خود اتکایی بینجامد. 

گزارشی که درپی می آید حاصل گفت وگوی نشریه با دکتر محمد مرادی شهربابک، 
متخصص ژنتیک و اصالح نژاد دام، استاد دانشگاه، فعال اقتصادی و مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان دام گستر پیشگام است که برای ارائه یک الگوی قابل اجرا 

مطرح شده است:

دام سبک ایرانی نیازمند اصالح نژاد
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کاهش کشتار دام سبک
در سال گذشته  در کشتارگاه ها  دام کشتار شده  تعداد  می دهد  نشان  آماری  بررسی های 
3۰-2۰ درصد کاهش پیدا کرده که خیلی ساده آمار آن از کله پزی ها هم قابل استخراج 
است که چه میزان عرضه کله و پاچه گوسفند کم شده است؛ چون کشتار گوسفند پایین 
آمده یا حتی آمار پوست هم این را معلوم می کند. در واقع تعداد دام و دامداری ها کاهش 
یافته است. با یک نگاه سطحی و گذرا متوجه می شویم که گوسفندداری ها و گاوداری ها 
با  هم  داریم  که  دامداری  واحدهای  همین  تازه  می دهند.  کاربری  تغییر  یا  تعطیلی  روبه 

تمام ظرفیت فعالیت نمی کنند. 
فاتحه گوسفندداری، اگر...

واقعیت این است که در شرایط فعلی دام سبک به دالیلی ازجمله ضریب تبدیل، زایش، 
تولید شیر و... برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و باید اصالح نژاد در دام سبک اتفاق 
سالی ۱۰  ساله،  برنامه شش  یک  دولت طی  که  است  این  بر مشکل  غلبه  راه کار  بیافتد. 
میلیون دالر برای اصالح نژاد دام سبک در کشور هزینه کند تا در سال ششم ۱2۵ هزار 

تن در سال گوشت قرمز از این محل تولید  شود.

کاهش تولید گوشت گوسفندی
از سال ۱3۹۰ تا پایان سال ۱3۹۷ در حدود ۵ میلیارد دالر 
واردات گوشت قرمز )جدای از سال گذشته که ۱4۰ هزار تن 
واردات صورت گرفته است( انجام شد. )آباد کردن دامداری های 

خارجی و ویران کردن واحدهای تولیدی داخلی(. 
دام  قاچاق  را  گوشت  از  ناشی  مشکالت  همه  علت  دولت، 
بعضاً  و  می دهند  مسئوالن  که  آمارهایی  طبق  می داند. 
میلیون   ۵۰ که  می گویند  نیست،  واقعی  و  صحیح  شفاف، 
از  این هم اعالم می شود(  از  رأس دام سبک داریم )بیشتر 
باشد  قاچاق شده  میلیون رأس هم  اگر 2  تعداد حتی  این 
داشته  گوشت  روی  چندانی  تأثیر  نباید  ندارد(  امکان  )که 
به دلیل قاچاق دام  باشد. پس مشکل گوشت و دام سبک 

نیست و مسئوالن آدرس اشتباه می دهند.
تصمیم  باید  و  است  آن  تولید  کاهش  گوشت  گرانی  علت 
اساسی گرفته شود. چه شده است که از همه دنیا گوشت 
وارد می شود حتی تعریف گوشت گرم را هم عوض کرده اند. 
قباًل می گفتند گوشت گرم، گوشتی است که حداکثر 2-3 
روز بعد از کشتار مصرف شود و االن می گویند تا یک هفته. 
قباًل اجازه نمی دادند کله پاچه و امعاء و احشا وارد شود، اما 
چون  می کنند؛  وارد  را  می آید  دست شان  دم  چه  هر  االن 

نمی توانند گوشت مورد نیاز را تأمین کنند.

توجه داشته باشیم میانگین سن گوسفندداران در ایران ۶۰ سال است. اگر امید به زندگی 
نداریم؛ چون نسل جدید کمتر  تا ۱۰ سال دیگر گوسفندداری  باشد،  در کشور ۷۰ سال 
سراغ گوسفندداری می روند. گوسفندداری سنتی دیگر اقتصادی نیست و نسل جدید هم 
تمایلی به این کار نشان نمی دهد پس باید راه حل جدیدی ارائه دهیم. جوان امروزی ما 
اجتماعی دیگرش  برای مسائل  بعد هم  و  بکند  کار  تا ۹ ساعت  است که ۸  کاری  دنبال 

وقت داشته باشد. 
هزینه  همه  این  با  و  فعلی  شرایط  با  که  می شود  مشخص  ساده  خیلی  برآورد  یک  در 
کارگر، نیروی انسانی، تأمین خوراک، دارو و بهداشت، نگهداری و... دامداری سنتی دیگر 

اقتصادی نیست. 
شد  خواهد  تعطیل  بز  و  گوسفند  سنتی  پرورش  قطعاً  یابد  ادامه  روال  همین  به  کار  اگر 
چوپانان  و  رمه داران  گله داران،  ساله  هزار  چند  سابقه  با  گوسفند  مختلف  نژاد   2۵ از  و 
در پرورش گوسفند و صادرات، همه این ها کنار می روند، زیرا متأسفانه مسئوالن مربوطه 
همواره درگیر روزمره گی یا بی توجهی بوده اند درحالی که باید 2۰-۱۵ سال قبل از خواب 
بیدار می شدند و کارهای اصالح نژادی را انجام می دادند اما هیچ کار ریشه ای و سازنده ای 

صورت نگرفت. 
ریشه یابی مشکل

حاضر  حال  در  ماست.  بومی  نژادهای  کیفیت  در  سبک،  دام  صنعت  اساسی  مشکل  یک 
گوسفندهایی که دوقلوزایی ندارند نگهداری آن ها اصاًل به صرفه نیست. در گوسفندداری 
و با توجه به شرایط کشور، دام اقتصادی، دامی است که با توجه به هزینه هایی که دارد، 

حداقل سالی 2/۵-2 بره داشته باشد و کمتر از این دیگر صرفه اقتصادی ندارد. 
امروزه دامدارها هم این موضوع را فهمیده اند و به دنبال حل آن رفتند ولی موفق نشده اند. 
نژاد گوسفند»شال« را با »مغانی«، مغانی را با »کردی« و آمیزش های مختلف را امتحان 
کردند اما نتیجه ای حاصل نشد. وزارت جهادکشاورزی هم دست روی دست گذاشته و در 

این مورد کاری نکرده است. 
در مورد بز هم مقدار شیر باید از ۵۰۰-4۰۰ گرم فعلی به 3-2/۵ کیلوگرم در روز برسد 
تا صرفه اقتصادی داشته باشد. یعنی طبق دسته بندی های علمی، دام سبک باید در یک 

دوره شیردهی ۶۰۰-۵۰۰ کیلوگرم شیر بدهد تا در کالس دام شیری قرار گیرد. >>>
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راه حل کارشناسی 
و  انتظارات  تا  شود  مدل سازی  اول  باید  خوداتکایی  مرز  به  رسیدن  و  موضوع  حل  برای 
اهداف مشخص گردد با توجه به مواردی که گفته شد باید نژادهای با صرفه اقتصادی را 

در اختیار دامدار قرار دهیم و برای ایجاد این نژادها چند راه حل پیش رو داریم:
الف - واردات دام

از  عده  در حال حاضر یک  که  کنیم  وارد  دام سبک  از خارج  که  است  این  اول  راه حل 
فعاالن و مدیران این کار را انجام می دهند. 

 4۰۰ دوره  کل  در  یعنی  می دهد.  شیر  کیلوگرم   ۱/۵ روزی  که  شده  وارد  بزهایی  مثاًل 
دولتی(  ارز  صرف  بدون  )و  داخلی  نژادهای  آمیخته گری  با  که  صورتی  در  کیلوگرم؛ 
می توانستیم خیلی راحت به این آمارها برسیم ضمن اینکه بزهای وارداتی، گرمای باالی 

کشور ما را تحمل نمی کنند.
هیچ  شود؟!  وارد  باید  کجا  از  دام  همه  این  باشد،  دام  واردات  بحث  فقط  اگر  طرفی  از 
کشوری این مقدار دام ندارد که بتوانیم از آنجا وارد کنیم. مثاًل نیوزلند تا چند سال پیش 
بازار بزرگ چین  اینک 2۰ میلیون هم ندارد؛ چون  اما  ۷۰ میلیون رأس گوسفند داشته 
برای شیر آن ها ایجاد شد و گوسفندداران به سمت گاوداری تغییر شغل دادند و جمعیت 
تولید گوسفند،  با کاهش  دیگر همزمان  از سوی  است.  افت کرده  به شدت  گوسفندشان 

مصرف آن در جهان باال رفته است. 
نکته دیگر اینکه در دنیا مقدار زیادی از فعالیت پرورش گوسفند با هدف تولید پشم انجام 
می گرفت که در کنار آن تولید گوشت هم زیادتر می شد اما به خاطر الیاف های مصنوعی و 

»سنتیتیک« تقاضای پشم نیز پایین آمده و تعداد گوسفندان هم افت کرده است.
همین االن اگر یک مقام ایرانی فراخوان بدهد که می خواهیم یک میلیون رأس گوسفند یا 

بز وارد کشور کنیم تمام بازارهای دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد. 
فراموش نکنیم بیماری های وارداتی نیز می تواند فاجعه بیافریند برای واردات دام به فرض 
اینکه مشکل دالر و تعداد مورد نیاز و... )که گفته شد( را هم نداشته باشیم، تجربه واردات 
در مورد گاو را داریم که چگونه با هر بار واردات تلیسه، موجی از بیماری ها همراه آن در 
کشور شیوع پیدا می کرد و زمانی که ریشه یابی می شد به منشأ دام های وارداتی می رسید؛ 
چون دامی که وارد می شود در یک محیط پاک بوده و وقتی در محیط ایران قرار می گیرد 

از آنجا که مقاومت الزم را ندارد می شود منبع آلودگی برای دیگر دام ها می شود.
• اصالح دام های بومی

در کشور یک تعداد دام سبک بومی وجود دارد که باید نقاط ضعف و قوت این دام های بومی 
را شناسایی و نسبت به اصالح نژاد آن اقدام کرد. با توجه به مواردی که در مورد دام بومی 
وجود دارد استفاده از دام های بومی به تنهایی برای اصالح نژاد کافی نیست؛ چون ذخایر 

ژنتیکی ما به شدت تحلیل رفته و با این دام های بومی فعلی عماًل نمی توان کاری کرد.
نمی توانیم  همدیگر  با  بومی  دام های  صرفاً  تالقی  از  االن  جوانب،  همه  گرفتن  نظر  در  با 
نژادی را که مد نظر است تولید کنیم. در گذشته و در بین نژادهای بومی ما منابع ژنتیکی 
)هم گوسفند و بز و حتی گاو( وجود داشته اما متأسفانه این منابع به دلیل بی توجهی از 

بین رفته  است.
چنانچه 2۰ سال قبل به فکر می افتادیم در بین نژادهای بومی می توانستیم ژنتیک هایی 
را جداسازی کنیم و کارهای اصالحی روی آن ها انجام دهیم امکان نجات منابع ژنتیکی و 

بهبود آن وجود داشت اما متأسفانه دیگر دیر شده است.

ایرادهای کارشناسی شده دام های بومی 
• گوسفند چندقلوزا یعنی اینکه یک گوسفند در یک شکم 
دوره  یک  در  باید  میش   ۱۰۰ یعنی  بزاید،  دوقلو  حداقل 
حداقل 2۰۰ بره تولید کند حتی اگر این 2۰۰ بره مثاًل به 
نظردر کالس  مورد  گوسفند  دیگر  یابد،  کاهش  رأس   ۱۸۰
دوقلوزا قرار نمی گیرد. مشکل اصلی از اینجا شروع می شود 

که گوسفند ایرانی عمدتاً تک قلو زاست.
اگر در یک گله  ما  بر تصور غلط، در کشور  بنا  اینکه  حال 
فکر  بزاید،  دوقلو  آن ها  از  رأس   2۰-3۰ مثاًل  رأسی   ۱۰۰
در  اساسی  مشکل  یک  این  و  چندقلوزاست  گله  می کنند 
با  جمعیت ها  در  زیرا  است.  چندقلوزایی  و  دوقلو  تعریف 

میانگین ها بحث می شود.
چندقلوزا  و  دوقلوزا  میش های  گله  یک  در  است  ممکن 
گوسفند،  صنعتی  پرورش  برای  اما  باشد  داشته  وجود  هم 
باید  نداریم که گوسفندان حداقل  این  به جز  هیچ چاره ای 

دوقلوزا باشند.
یعنی  است  بعدی  مشکل  دوقلوها  پرورش  و  شیردهی   •
تعداد  این  برای  دارد،  چندقلوزایی  و  دوقلوزایی  که  دامی 
متأسفانه  که  باشد  داشته  کافی  اندازه  به  هم  باید شیر  بره 

گوسفندهای نژاد ایرانی این خصوصیت را ندارند. 
دمبه  که  اینست  ایرانی  گوسفندان  در  دیگر  یک مشکل   •
گوشت  جای  به  چربی  تن  هزار   ۶۰ حدود  سالی  و  دارند 
دمبه،  مقدار  این  متأسفانه  و  می شود  تولید  گوسفندی 
یک  تولید  برای  چون  است؛  گوشت  تن  هزار   ۱2۰ معادل 
کیلو چربی دو برابر مقدار غذای مورد نیاز برای تولید یک 
کیلوگرم گوشت، نیاز غذایی گوسفند است و باید برای غذا 

هزینه کرد. 
ایرانی همزمانی زایش  • مشکل دیگر در گوسفندهای نژاد 
از  زمانی  بازه  یک  در  یعنی  گوسفندهاست.  فصل زایی  و 
و  بازار می شوند  وارد  بره ها  تیرماه همه  پایان  تا  ماه  خرداد 
بقیه سال کمبود داریم. درحالی که باید گوسفندان در طول 
بره  تولید  باشند که همه فصول  زایش یکسان داشته  سال 
داشته باشیم و این امر عمدتاً در گوسفندداری های صنعتی 

ممکن می شود.
• ضریب تبدیل مواد به گوشت هم بسیار مهم است که این 
جیره نویسی،  و  فرمول نویسی  نحوه  غذا،  کیفیت  به  مسئله 

نوع غذادهی و مدیریت کنترل بهداشت مربوط است. 
نژاد  یک  که  است  این  دارد  اهمیت  که  مسائلی  دیگر  از   •
خوب در طول سال باید چند بار زایش داشته باشد و سن 
حدود  االن  ما  گوسفندهای  باشد.  چندماهگی  در  آن  بلوغ 
به  ماهه   ۱2 باید  که  حالی  در  می رسند  بلوغ  به  ماهه   ۱۸

بلوغ برسند.
ماه   ۵ یعنی  است  ماه   ۸ بومی  گوسفند  مفید  دوره  طول 
بقیه سال  دوره آبستنی و 3 ماه هم شیر می دهد و 4 ماه 
را فقط غذا مصرف می کند و هزینه دارد. اگر همین 4 ماه 

بیکاری را از آن بگیریم ببینید چه رقمی خواهد شد!



شرکت دام گستر پیشگام
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نژادهای بومی مناسب برای شرایط مرتعی 
از  نمی تواند  ما  مراتع  آن،  احیای  و  حفظ  در  گوسفند  نقش  و  مراتع  وسعت  به  توجه  با 
گوسفند خالی باشد. گوسفندهایی هم برای مراتع الزم داریم. برای حفظ مرتع در مقابل 
آتش سوزی و... باید در آن ها گوسفند باشد. از طرفی گوشت گوسفند مرتعی از گوشت 
تغذیه می کند.  متنوع تری  گیاهان  از  است. چون  و خوش طعم تر  بهتر  پرورشی  گوسفند 

مرتعی  گوسفندان  گوشت  و  شود  تولید  مختلف  باکیفیت  گوشت های  اگر 
هم به قیمت خودش فروخته شود از نظر اقتصادی هم به صرفه 

هم  و  مراتع  روی  هم  زمینه  این  در  باید  البته  می شود. 
روی گوسفندان کار شود.

• تالقی دام های بومی و خارجی 
است  این  حل  راه  منطقی ترین  مجموع  در 

که دام بومی را با یک نژاد مناسب خارجی 
کنیم  تولید  اقتصادی  دام  و  دهیم  تالقی 
را  بومی  دام  ضعف  نقاط  طریق  این  از  تا 

برطرف شود. 
می کنیم  پیشنهاد  ما  که  اصالحی  الگوی 
صنعت  نجات  برای  الگو  بهترین  می تواند 

گستر  دام  شرکت  در  باشد.  سبک  دام 
نژاد  بومی،  دام  اصالح نژاد  برای  پیشگام 

و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  کانادایی  رومانف 
نتیجه بسیار خوبی هم داده است. 

چندقلوزایی  میانگین  دارای  ایرانی  گوسفند  طرفی  از 
یک به باالست. برای ایجاد گوسفندی با میانگین چندقلوزایی 

داشته   3 باالی  میانگین  که  کرد  استفاده  نژادی  از  باید   2 از  باالتر 
باشد و پس از بررسی های فراوان مشخص شده است در بین نژادهای چندقلوزا، رومانف 
باالترین میزان چندقلوزایی در بین نژادهای  با میانگین چندقلوزایی 3/۵ دارای  کانادایی 

رومانف و دیگر نژادهای گوسفند است. 
محققان و کارشناسان شرکت این کار را انجام داده اند و نتایج آن کاماًل مثبت و قابل دفاع 
است و به نظر می رسد دام مناسب برای کشور ایران، این دام است و در مقایسه با هر نوع 
ایران  اصالح  نژاد دیگر ارجحیت دارد. چراکه اگر رومانف را با هر کدام از نژادهای بومی 
تالقی دهیم یک دام اقتصادی مناسب از این تالقی به دست خواهد آمد که واجد درصد 

دوقلوزایی مناسب است و از طرفی الشه خوبی هم برای گوشت تولید می کند. 
و  کردیم  شروع  گله  یک  با  را  کارمان  پیشگام،  گستر  دام  شرکت  در  پیش  سال   ۱۰ ما 
االن در همه مناطق ایران گله هایی داریم و نتایج کار ما را در هر کدام از این گله ها که 
دولت، سرمایه گذاران صنعت دام سبک و مدیران مربوطه اراده کنند قابل بررسی و راستی 

آزمایی است. 
این کار الگوسازی شده است منابع پژوهشی زیادی پشتوانه این کار است و هیچ وابستگی 

به هیچ کشوری هم ندارد. 
این  و  می خواهند  مناسب  قیمت  با  گوشت  یک  ما  مردم  اکثر  فعلی  شرایط  در  از طرفی 

گوسفندی که پیشنهاد می شود می تواند نیاز جامعه را تأمین نماید. 

ایرادهای نژاد اصالح شده افشاری
یکی از آمیخته گری ها در ایران روی گوسفند »افشاری« صورت 
نیست. مطلوب  نژاد  یک  کرده اند،  ایجاد  که  نژادی  اما  گرفته 
برای این کار نژاد »بروال« را از اسپانیا آوردند و با افشاری 
آمیزش دادند. اسپرم دو رأس قوچ را از نیوزیلند وارد کرده 
که یک چهارم آن »بروال« است و سه چهارم آن از یک نژاد 
و گوسفندان  افشاری کرده  نژاد  وارد  را  این تک ژن  دیگر. 
را  )هتروزیگوت(  »هترو«  و  هموزیگوت(  )منظور  »همو« 

تولید کردند.
تخمک  شدن  آزاد  میزان  براساس  ژن  این  ارزیابی  مبنای 
نام قوچ ژن دار  به  است. در بین دامداران کشور اصطالحی 
به  نسبت  مزیتی  هیچ  همو،  قوچ  اوالً  اما  است  شده  رایج 
هترو ندارد و این کاماًل اثبات شده است اما در حال حاضر 
میلیون   4۰ را  هترو  و  تومان  میلیون   ۷۰ تا  را  همو  قوچ 

تومان می فروشند. 
۵۰ درصد بره های قوچ هترو که هر رأس 4۰ میلیون تومان 
خریداری می شود، بومی است و ۵۰ درصد دیگر فقط یک 

نسخه دارند و نسل به نسل تحلیل می روند.

طبق  بشوند  هترو  هم  همه  و  نروند  هم  تحلیل  اگر  حتی 
بررسی به عمل آمده حداکثر بهره گیری در هترو هفت دهم 

است و عوارضی به شرح زیر دارد: 
• درصد زنده مانی بره ها کم است

• میش های غیرآبستن در گله زیاد می شود
چون  نمی کنند؛  تلقیح  همو  قوچ  با  را  همو  میش  االن   •
سری  یک  نمی دهد،  افزایش  را  دوقلوزایی  براینکه  عالوه 

تبعات منفی هم دارد.
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آبزیان مسئله  و  دام، طیور  اساسی در بخش  از مشکالت  یکی 
دولت  اینکه  با  است.  تولیدی  واحدهای  این  نهاده های  تأمین 
نیاز  نهاده های مورد  ازران  تأمین  برای  ارز دولتی  حجم زیادی 
این  توزیع  در  عمال  اما  داده  اختصاص  تولیدی  واحدهای  این 
نهاده ها مسائل و مشکالتی بروز می کند که در نهایت با قیمت 

مناسب به دست تولیدکنندگان نمی رسند.
تازگی  به  که  طیور  و  دام  نهاده های  توزیع کنندگان  انجمن 
زمینه ای  است که در چه  پیدا  اسم آن هم  از  و  تأسیس شده 
در  مؤثر  تشکل  یک  عنوان  به  بتواند  شاید  می کند،  فعالیت 
از  بخشی  نهاده ها،  توزیع  مشکل  حل  برای  خصوصی  بخش 
وجود  تولیدکننده  دست  به  نهاد ها  رساندن  در  که  مشکالتی 

دارد را رفع کند.

نمایشگاه  حاشیه  در  صنعت«  و  کشت  »دام،  مجله 
اصغری،  علی  با  گفتگویی  آبزیان  و  دام، طیور  بین المللی 

مشاور مالیاتی این انجمن نوتأسیس انجام داده است:
توزیع کنندگان  انجمن  مالیاتی  مشاور  اصغری،  علی 
انجمن  می گوید:  آبزیان  و  طیور  و  دام  نهاده های 
در  آبزیان  و  طیور  دام،  نهاده های  توزیع کنندگان 
که  شده  باعث  انجمن  این  دارد.  عضو   ۶۰ باالی  تهران 

توزیع  شفاف سازی  به  بگیرند.  خود  به  حقوقی  شمایل  و  شکل  عضو،  شرکت های 
نهاده ها کمک می شود و باعث نظارت کافی دولت روی کار توزیع می گردد.

از طرفی با تشکیل انجمن، قدرت چانه زنی این شرکت ها با نهادها و بخش های مختلف برای 
بعضی  مالیات ها،  بحث  در  انجمن  کار  شروع  برای  مثاًل  است.  شده  بیشتر  کارهایشان  انجام 
اجحاف ها که در حق این شرکت ها می شد را پیگیری کرده و آن را به نتایج خوبی هم رسانده 
ارائه کردیم برای تعدیل  با مدارکی که  است و توانستیم کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی را 

این مالیات ها مجاب کنیم.
متأسفانه دولت دخالت هایی در امر توزیع نهاده ها کرد که 
بازخورد خوبی نداشت؛ چون تخصص، نیرو و امکانات این 
ناظر،  و  سیاست گذار  به عنوان  باید  دولت  ندارد.  را  کار 
به عنوان  است  چاالک تر  خیلی  که  خصوصی  بخش  از 
مجری استفاده کند. بخش خصوصی هم که االن شکل 
این زمینه  قانونی دارد می تواند در  و شمایل حقوقی و 
راهگشا باشد. به خصوص در این شرایط حساس کشور.

اصغری که مشاور مالی شرکت »فراز دانه فرداد« نیز هست می گوید: این شرکت در کنار دو 
شرکت دیگر به نام شرکت »پیشرو مهر داتیس« و »سپند مهر پایا« مجموعاً در کار واردات 
نهاده هستند که شرکت اول یعنی فرازدانه فرداد، واردات و توزیع ذرت، جو و کنجاله سویا را 
انجام می دهد و دو شرکت دیگر در کار واردات و توزیع مواد ریزمغذی برای صنعت دام، طیور 
و آبزیان است و نهاده هایی مانند متیونین، لیزین، دی کلسیم فسفات و منوکلسیم فسفات و ... 

وارد می کنند. این شرکت ها در حدود نیم قرن سابقه فعالیت دارند.
دولتی  ارز  تخصیص  نهاده ها،  واردات  برای  می گوید:  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  وی 
مبادالت  مشکالت  طرفی  از  است.  دیگری  مشکل  هم  آن  انتقال  و  می گیرد  انجام  به سختی 
حال  در  اما  می کند.  خیلی سخت  را  کار  که  دارد  وجود  هم  خارجی  شرکت های  با  اسنادی 
حاضر ما فعالیت هایی برای واردات انجام داده ایم. مثاًل با چند شرکت خارجی صحبت و رایزنی 

کرده ایم، اعتبارسنجی مورد نیاز آن ها را انجام داده ایم و پیگیر مسائل هستیم.
و  می کند  مشخص  را  داخل  فروش  قیمت  دولت  چون  نهاده  واردات  بحث  در  گفت:  اصغری 
و  خرید  بحث  در  اصلی  هنر  اما  افتاد.  نخواهد  اتفاق  رقابتی  چندان  است،  مشخص  قیمت ها 
با مشکالت  و  باشید  داشته  تعامل  با شرکت های خارجی  است که شما چگونه  نهاده  واردات 
در  نباید  دولت  اینکه  دارد  وجود  که  مسئله ای  نمایید.  وارد  و  خریداری  را  نهاده ها  فعلی، 

تخصیص ارز بین شرکت های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل شود.
تولیدکننده نمی رسد، گفت:  به دست  نهاده ها در موقع مناسب  این موضوع که  وی در مورد 
ارز و  این ها بر می گردد به مسائل تحریم و شرایطی که کشور ما دارد و بحث های تخصیص 
باعث  این دست که  از  و مسائلی  نهاده  فروشنده، کشتی های حمل  به شرکت های  انتقال آن 
می شود نهاده ها سر وقت به دست تولیدکنندگان نرسد. مثاًل همین االن کلی کشتی در بندر 

منتظر واریز پول هستند تا بارشان تخلیه شود.
وی در مورد نمایشگاه هم گفت: در همه دنیا نمایشگاه کارکردهای خاص خودش را دارد. اگر 
بتوان این نمایشگاه را به صورت مجازی هم گسترش داد خیلی بهتر می شود؛ چون مخاطبان 
اگر بشود صدای  و  استان ها و شهرها و روستاهای دورافتاده هستند  بیشتر در  نمایشگاه  این 

این نمایشگاه را به گوش آن ها رساند حتماً تأثیر بهتری دارد. 

عضو انجمن توزیع کنندگان نهاده های دام، طیور و آبزیان:

دولتتسهیلگرباشدنهدخالتکننده
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توسط تشکل های تولیدی

از  موضوع،  این  اهمیت  به  توجه  با  گذشته  شماره های  در  صنعت«  و  کشت  »دام،  مجله 
مطالب  این  مطالعه  به  را  که شما  است  کرده  واکاوی  و  بررسی  را  آن  مختلف  جنبه های 
که  بود  این  داشت  وجود  سیاست  این  در  که  مشکالتی  از  یکی  اما  می دهیم.  ارجاع 
نهاده هایی که با ارز دولتی خریداری و وارد کشور می شد، با قیمت دلخواه و مصوب دولت 
به دست قشر هدف یعنی تولیدکنندگان گوشت و پروتئین نمی رسید که در این باره نیز 
اقدامات متفاوتی را از طرف دولت شاهد بودیم که گاهاً بعضی از این سیاست ها، نه تنها 

کمکی به حل مسئله نمی کرد بلکه برپیچیدگی های آن می افزود.
به  که  است  این  شنیده شده  مسئوالن  از  کنار  و  گوشه  در  گاهاً  که  راهکارهایی  از  یکی 
ناکارآمدی دولت در رساندن نهاده ها گالیه مند بودند، پیشنهاد  از  تشکل های تولیدی که 
نمایند و دولت هم حمایت های  اقدام  نهاده  واردات  برای  این تشکل ها  می دادند که خود 

الزم را از آن ها به عمل خواهد آورد.

نهاده های خوراکی در صنعت دام، طیور و شیالت و تأمین 
آن ها برای واحدهای تولیدی، یکی از اساسی ترین حلقه های 
نهاده های  از طرفی  می باشد.  بخش ها  این  در  تولید  پروسه 
فعالیت های  بیشتر  در   ... و  جو  ذرت،  سویا،  مانند  خوراکی 
را  تولید  هزینه های  درصد   ۷۰-۸۰ شیالت  و  طیور  دام، 

شامل می شوند.
سال  دو  یکی  در  دالر  قیمت  شدید  افزایش  به  توجه  با 
گذشته و از طرفی احتیاج واحدهای تولیدی و صنعت دام 
نهاده ها  این  واردات  طریق  از  تأمین  به  کشورمان  طیور  و 
از کشورهای دیگر، دولت سیاست های حمایتی مختلفی را 
برای سر پا نگه داشتن این بخش های تولیدی و استراتژیک 

در نظر امنیت غذایی جامعه به کار بسته است.
برای  ارز دولتی  این سیاست ها اختصاص  از مهم ترین  یکی 
هم  آن  میزان  که  است  نیاز  مورد  نهاده های  این  واردات 

بسیار قابل مالحظه است.

واردات نهاده ها
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فرار از انجام درست وظایف
حسن صابری، دبیر انجمن شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ در این مورد می گوید: مجموعه 
وزارت جهاد کشاورزی در گذشته هم درخواست ها و صحبت هایی مبنی بر این موضوع داشته اند که 
از تشکل ها خواسته اند تا در بحث واردات نهاده خودشان ورود نمایند. اما این ها در واقع برای سرپوش 

گذاشتن بر روی مشکالت و فرار از انجام درست وظایف است.
در واقع این موضوع مستمسکی شده برای مسئوالن که تا یک تشکلی می گوید که فالن مشکل 
وجود دارد، می گویند که خودتان می توانید بروید و نهاده وارد کنید. یعنی برای رفع تکلیف این 
کنیم.  وارد  را  نیازمان  مورد  نهاده های  برویم  ما  نیست  قرار  که  در صورتی  می زنند.  را  حرف ها 
ما که نمی توانیم این کار را انجام بدهیم. در مورد دان، مواد ریزمغذی، واکسن و انواع و اقسام 

موارد دیگر را که ما نمی توانیم اقدام به واردات کنیم.
آقایان از روی لطف این صحبت ها را می گویند. اما این کار، کار تشکل ها نیست. هرکس تخصص 
بهتر است شرایطی  کار  این  به جای  است.  دارد. هر کدام یک مقوله خاص خودش  را  خودش 
انجام بدهد. تولیدکننده،  با یک آسودگی خاطر برود و کار خودش را  ایجاد نمایند که هرکس 

کشتارگاه، تاجر و .... هر کدام کار خودشان را انجام بدهند.
یک تشکل با چند نفر آدم که نمی تواند برود واردات انجام بدهد. واقع قضیه این است که کار 
نداریم.  این کارها  به  برای ورود  توانی  اینقدر مشکالت کاری داریم که  این نیست. ما  تشکل ها 
بدهند  اجازه  و  باشد  داشته  فراهم کنند که شفافیت درکارها وجود  است شرایطی  بهتر  آقایان 

تشکل ها نظارت بر روی کار واردات داشته باشند تا مشکالت کمتر شود.
مشکل اصلی در اختصاص ارز است

واردات  بحث  می گوید:  طیور  و  دام  خوراک  کارخانه داران  انجمن  مقام  قائم  مسعودی،  مهدی 
نهاده ها قباًل هم مطرح بوده و هرکس که توانایی این کار را داشته باشد می توانسته نهاده وارد 

کند. مشکل اصلی در بانک ها است که پول را به موقع نمی دهند.
تشکل ها توان این کار را ندارند. خود انجمن کارخانه داران خوراک دام و طیور قبال اقدام به این 
است  این  در  مشکل  کرده.  وارد  زیادی  دشواری های  با  هم  کشتی  چند  حتی  است،  کرده  کار 
که بانک مرکزی پول نمی دهد و از طرفی مشکالت نقل و انتقال پول هم وجود دارد. حتی اگر 
وزارت جهاد کشاورزی هم همکاری کند، مشکالت زیادی وجود دارد که مانع کار می شوند. در 

مجموع شرایط سختی بر موضوع حکم فرماست.
هر کسی را بهر کاری ساخته اند

در  مورد  این  در  نیز  کشوری  نمونه  باغدار  و  کشاورز  مرغدار،  جهرمی،  فرحی  محمدحسین 
گفت وگو با خبرنگار دام، کشت و صنعت می گوید: کار تشکل ها چیز دیگری است و بهتر است 
هر کس کار خودش را انجام بدهد. فعاالن عضو هر تشکلی برای آن کار خاص تخصص و تجربه 
توانایی  هم  نهاده  واردکننده  یک  که  همچنان  نهاده.  و  کاال  واردات  و  بازرگانی  برای  نه  دارند 
مدیریت یک واحد مرغداری یا دامداری را ندارد و نمی تواند در این کار موفق باشد. آقایان هم 

به جای عنوان این موضوعات بهتر است وظایف خودشان را به درستی انجام دهند. 

اینکه آیا این پیشنهاد منطقی است یا نه و ساختار تشکل های 
تولیدی اصاًل امکان پرداختن به این مسئله را فراهم می کند یا 
به  این تشکل ها  از  بعضی  با  است که در صحبت  نه؟ موضوعی 

آن پرداخته ایم:
کار سختی است

اما ناگزیریم که خودمان اقدام کنیم
کارخانجات  اتحادیه  هیأت  مدیره  عضو  افسری،  محمدرحیم 
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  و  کشور  طیور  و  دام  خوراک 
این  در  و  فارس  استان  و طیور  دام  کارخانجات خوراک  تعاونی 
موضوع  می گوید:  صنعت«  و  کشت  »دام،  خبرنگار  به  مورد 
پیشنهاد دولت به واردات نهاده ها توسط تشکل ها از گذشته هم 
مطرح بوده و قباًل نیز این موضوع از مسئوالن شنیده می شد که 

خود تشکل ها هم می توانند اقدام به این کار بکنند.
اما چیزی که هست مسائل و مشکالت سر راه تشکل ها زیاد است 
کار  این  به  باشند  نداشته  باعث می شود عماًل تشکل ها رغبت  و 
ورود کنند. به خصوص در مورد دریافت ارز و موقع درگیر شدن 

با سیستم بانکی، دشواری های زیادی سر راه تشکل ها قرار دارد.
بخش  وقتی  دیگری  شخص  هر  یا  تشکل ها  این،  بر  عالوه 
خاص  و  معدود  افراد  عده ای  دست  در  را  واردات  از  عمده ای 
آورده اند  در  خود  قبضه  در  را  بازار  زمان  مرور  به  که  می بینند 
با  اما  می شود.  کم  کار  این  به  ورود  برای  رغبت شان  و  جرأت 
ولی  شدند  هم  کار  این  وارد  تشکل ها  بعضی  تفاسیر  این  همه 
را  کار  اجازه  که  داشت  وجود  راه شان  سر  زیادی  مشکالت 
نمی داد. مسائل دست و پاگیری که ایجاد می شد مانع انجام کار 
و  بانکی  سیستم  در  که  مشکالتی  و  دولت  خود  طرف  از  بود. 
هنگام تخصیص ارز در بانک ها وجود دارد و در نهایت اضافه بر 
همه این ها مسئله تحریم ها و مشکالت انتقال ارز، حمل و نقل و 

... باعث شده که تشکل ها خیلی به سمت این کار نروند.
تشکل ها  اگر  موجود  وضعیت  و  شرایط  به  توجه  با  من  نظر  به 
می خواهند کاالها و نهاده های مورد نیازشان با قیمت مناسب به 
دستشان برسد، ناگریز به این هستند که به این کار ورود نمایند 

و کم کم برای این کار خودشان را آماده کنند.
وی در ادامه گفت: یک بخشی از مسائل در دست وزارت جهاد 
با  کار  این  در  اگر جهادکشاورزی هم  است که حتی  کشاورزی 

تشکل ها همکاری کند، باز هم بخش عمده ای از روند 
است  دیگر  بخش های  حوزه  در  کار  این  انجام 

مثاًل  می کند.  طلب  زیادی  انرژی  که 
اعتبارات  راحتی  به  امثالهم  و  بانک ها 
نمی دهند.  قرار  اختیار  در  را  نیاز  مورد 
واردات  حاضر  حال  در  که  هم  کسانی 
از  زیادی  بخش  می دهند  انجام  را 

نقدینگی را خودشان دارند. 
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برای مطرح کردن مشکالت  مکانی  و  منبع  باید  نمایشگاه هایی  برگزاری چنین  از طرفی 
آیا  که  اینجاست  سوال  باشند.  پاسخگو  باید  امر  مسئولین  و  باشد  تولیدکنندگان  روز 
نمایشگاه های ما به این سطح از بلوغ فکری و تخصصی رسیده اند؟! آیا این صنعت گرفتار 
آن  برای حل  اساساً  آیا  و  دیده  به چشم  از سوی دولت  راهکاری  گوناگون،  در مشکالت 

قدمی برداشته شده است؟!
از  ولی  است  صورت  چه  به  کشور  مرغ  و  جوجه  تولید  پتانسیل  که  دیده ایم  درگذشته 
طرفی دولت مبادرت به واردات مرغ منجمد از کشورهای مختلف می کند. یا مثاًل پتانسیل 
تولید گوشت قرمز در کشور در حدی است که می تواند به بخش صادرات ما کمک کند 

اما دام زنده یا غیرزنده از خارج وارد می شود.
یا در صورتی که دولت برای کاهش قیمت نهاده ها مبادرت به پرداخت سوبسید می کند، 
موارد  این  همه  با  می کند.  تهیه  قیمت  برابر  چندین  با  را  نهاده ها  این  مرغدار  و  دامدار 
داخلی  تولیدکنندگان  باالی  توان  شد،  مشاهده  امسال  نمایشگاه  در  که  چیزی 
این صنعت  آینده  به  را  انسان  اشتیاق و حس وطن پرستی شان،  که کماکان 

امیدوار می کند.
دلگرمی  برای  می تواند  نمایشگاه  در  راستی حضور صرف  به  آیا  ولی 
سوی  از  اجرایی  و  عملی  اقدامات  نباید  و  باشد  کافی  افراد  این 

مسئولین مربوطه مرهمی بر آالم تولیدکنندگان باشد؟

 امیرهوشنگ سمنانی

تهران  آبزیان  و  طیور  دام،  نمایشگاه  دوره  هجدهمین 
نمایشگاه های  محل  در   ۹۸ ماه  مرداد   2۷ لغایت   24 تاریخ  در 

و  مکمل ها  نهاده ها،  و  دارو  خوراک،  بخش های  در  تهران  بین المللی 
افزودنی های دام و طیور و تجهیزات برگزار گردید.

و  ارزی  مشکالت  و  نوسانات  تحریم ها،  فشار  که  برگزار شد  درحالی  نمایشگاه 
باال  تولیدکنندگان،  از  نهاده ها، عدم حمایت جدی دولت  قیمت  بودن  باال  بانکی، 
بودن هزینه تولید و ده ها مسئله دیگر، رمقی برای این صنعت مولد باقی نگذاشته 
دامداری ها  و  مرغداری ها  وضعیت  شدن  سامان  به  از  دولت  اینکه  وجود  با  است. 
البته  و  برجاست  پا  کماکان  زحمتکش  اقشار  این  عدیده  مشکالت  اما  می گوید، 
باید به این ها مشکالت فراوان واردکنندگان را نیز اضافه کنیم که در هزار توی 
بحث ارز و مسئله رانت و موانع بی شماری که جلوی پای واردکنندگان است 

گرفتار شده اند.
باید  مصرف کننده  را  مشکالت  این  از  بسیاری  تاوان  که  البته  صد  و 

مواد  از  روز  هر  ایرانی  خانوارهای  سبد  که  به طوری  بپردازد. 
پروتئینی )گوشت، مرغ، ماهی( خالی تر می شود.

نمایشگاهداموطیـور
فرصتی برای

همیاری تولیدکننده ها

خصوصی،  بخش  اجرایی  اقدامات  و  تحقیقات  نوآوری ها،  خوشبختانه 
کماکان کمک حال بخش دولتی بوده و می توان به این موضوع افتخار کرد.

اقدام مثبتی که امسال در نمایشگاه دام و طیور قابل ذکر بود همزمانی برگزاری 
نمایشگاه عشایر استان های مختلف کشور بود که تولیدات، دستاوردها و سوغات شهرها 
و استان های خود را به نمایش گذاشته بودند که هم چشم نواز بود و هم از طرفی می دانیم 
عشایر به عنوان منبع عظیمی از تولیدات دام و طیور می توانند کمک های بسیاری به این 
از  به عنوان بخشی  آنان می تواند  و غذایی  بکنند. همچنین صنایع مختلف دستی  صنعت 

صادرات کشور از ارزآوری مناسبی برخوردار گردد.
لزوم توجه بیش از پیش به امکانات عشایر، تقدیری است از این زحمت کشان که در سرما 
و گرما و سختی های مختلف تولیدکننده ای بزرگ در سطح کشور هستند و سازمان ها و 
متولیان امور روستایی و عشایری باید بهتر و بیشتر از گذشته ضمن کمک و مساعدت  به 
این عزیزان، با حمایت از تولیدات آنان، هم به اقتصاد عشایر و هم به اقتصاد کشور کمک 

شایان توجهی بنمایند.
رونق  و  آینده می تواند در جهت شکوفایی  و  زمان حال  در  آبزیان  و  و طیور  دام  صنعت 
کمک  با  مهم  این  و  برساند  جهانی  باالی  رتبه های  به  را  ایران  کشور  کشاورزی،  اقتصاد 

بخش دولتی امکان پذیر است.
به دست هم  باید دست  تولیدکنندگان  و  دانشگاه ها  پژوهشی،  و  علمی  تحقیقاتی،  مراکز 
ابعاد  ثانیاً  کند.  رعایت  را  استانداردهای جهانی  و  گردد  روزآمد  اوالً  این صنعت  تا  دهند 
اقتصادی این صنعت بتواند ضمن تأمین بازار داخلی، بازارهای جهانی را نیز پوشش دهد 

و در رقابت پذیری با کشورهای صاحب نام در این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد.
با توجه به اینکه سال جاری سال رونق تولید می باشد امیداواریم این شعار به واقع عملی 
تمامی  از  جامعه  آحاد  و  دهد  رخ  آن  متولیان  و  صنعت  این  برای  واقعی  رونق  و  گردد 

مواهب آن که تهیه مواد مصرفی است برخوردار گردند. 
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 پریسا حیدری

مهندس احمد فتح اللهی، مقطع کارشناسی را سال ۱3۵۶ در رشته ماشین افزار طی کرد و پس 
فعالیت در چندین  تاسیس و  با  بر همین اساس  فعالیت پرداخت.  به  تولید  از آن در صنعت و 
واحد تولیدی و با توجه به نقش ارزنده و کارآفرینی در صنعت و تولید در کشور، سال ۱3۹2 

به عنوان شخصیت برتر صنایع غذایی ایران انتخاب گردید.

از جمله فعالیت های مهندس فتح اللهی در عرصه تولید و امور اجتماعی به این موارد اشاره کرد:
• عضو انجمن مدیران صنایع ایران، عضو هیأت مدیره سندیکا و تعاونی صنایع کنسرو ایران؛

• عضو هیأت مدیره انجمن متخصصین و علوم صنایع غذایی ایران؛
• دبیر کارگروه غذایی مرکز تحقیقات و استراتژیک تشخیص مصلحت نظام؛

• عضو انجمن ایران برای فردا؛
• رئیس هیأت مدیره تعاونی قوطی سازان ایران و عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی صفادشت؛
• دریافت لوح تقدیر از آیت ا... هاشمی رفسنجانی به عنوان کارآفرین برجسته صنایع غذایی کشور؛ 

• برگزیده کارآفرین برتر از سوی جشنواره علوم و صنایع غذایی و کسب جایزه علمی
دکتر حبیب ا... هدایت؛

• کارآفرین نمونه در سال ۱3۵۹ از طرف انستیتو تحقیقات و تغذیه  کشوری؛
• برگزیده کارآفرین برتر از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس؛

• کارآفرین برتر در همایش اقتصاد.

مروری کوتاه بر کارنامه مدیریتی در شرکت سبزان

همیشه سبز با سبزان
فتح اللهی در سال ۱3۵۹ شروع به فعالیت و 

ادویه کاری  کننده  تولید  اولین  عنوان  به 
در ایران پا به عرصه تولید نهاد و با توجه به 

نیاز مصرف کنندگان مواد غذایی و صادرات آن 
به سراسر دنیا، اقدام به تولید سبزیجات خشک نمود 

و با بهره گیری از ماشین آالت مدرن توانست در اوایل سال 
خشک  سبزیجات  تولیدکننده  بزرگ ترین  عنوان  به   ۱3۶۹

اروپایی،  کشورهای  به  را  خود  محصوالت  نمونه،  صادرکننده  و 
میانه  آسیای  کشورهای  و  استرالیا  فارس،  خلیج  حاشیه  کشورهای  و  کانادا 

از  ماشین آالت  به کارگیری  با  را  خود  فعالیت  کوتاهی  مدت  از  پس  و  نماید  صادر 
آش  کتلت،  کوکو،  انواع  و  نیمه آماده  سوپ های  تولید  خصوص  در  اروپایی  کشورهای 
بسته بندی  در  مختلف  طعم های  با  نیمه آماده  پاستای  تولید  و  ساالد  چاشنی های  و 

»دوی پک« نموده است.
این شرکت دارای خط کامل قوطی سازی و ظروف پت و ماشین آالت مدرن بسته بندی 
اختیار  در  با  و  بوده  ادویه جات  آسیاب  کامل  خط  و  اتوماتیک  تمام  خشک کن های  و 
داشتن بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه و کادر مجرب و تحصیل کرده توانسته هرساله 
به عنوان شرکت نمونه از طرف وزارت جهاد کشاورزی برگزیده و میزبان چندین وزیر و 
مسئولین زیربط دولتی و همچنین میزبان سفرا و وزراء و مسئولین کشاورزی و غذایی 

دیگر کشورها باشد. 
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اختصاص سالن مجزا به رویدادهای استارتاپی
در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر

پاویون  اختصاص  به  را می توان  این مقوله  به  توجهات مسئوالن  از  نمونه هایی 
استارتاپ های  پاویون  نیز  و  امسال  اگروفود  نمایشگاه  در  استارتاپی  گروه های 
که  کرد  اشاره  امسال  الکامپ  نمایشگاه  در  غذایی  صنایع  و  کشاورزی  حوزه 
مجله »دام، کشت و صنعت« در شماره های قبل به این رویدادهای استارتاپی 

پرداخته بود.
این  به  مجزا  سالن  یک  اختصاص  حوزه  این  در  مهم  اتفاقات  از  دیگر  یکی  اما 
و  روستائیان  توانمندی های  و  دستاوردها  نمایشگاه  در  کارها  و  کسب  از  نوع 
عشایر امسال در مرداد ماه بود که این سالن به همت معاونت توسعه روستایی 
و عشایری ریاست جمهوری برپا شده بود و در آن تیم های مختلف استارتاپی 
کارهای  که  هم  آن هایی  و  گذاشتند  نمایش  به  را  خود  دستاوردهای  و  ایده ها 
این  در  را  خود  ایده های  بازسازی  و  بازبینی  فرصت  بودند،  داده  انجام  مشابه 
این  از  گزارشی  بردند.  بهره  نمایشگاه  تجربیات  از  و  شمرده  غنیمت  نمایشگاه 

پاویون در ادامه تقدیم شما خواهد شد:

استارتاپ ها در راهند

ازجمله  استارتاپ ها  همان  یا  نوپا  کارهای  و  کسب 
اهمیت  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  که  است  موضوعاتی 
چندان  کنند،  بازی  ما  اقتصاد  در  می توانند  که  نقشی  و 
گویا  اخیر  سال  چند  در  اما  است  نشده  پرداخته  آن ها  به 
بارقه هایی از توجه مسئوالن و تصمیم گیران به این کسب و 

کارها مشاهده می شود.
در این میان استارتاپ های حوزه کشاورزی و صنایع غذایی 
نیز در جای خود می توانند نقش مهمی در پیشبرد کشاورزی 

و تولید و همچنین بهره وری بهتر از منابع داشته باشند.

 فریبا نبوی طهرانی فر
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کشت کاال، بازار آنالین کشاورزی ایران
نمایشگاه  برتر  استارتاپی  تیم  که  کاال«  »کشت  استارتاپی  تیم  مدیرعامل  زرندی، 
می گوید:  استارتاپی  ایده  این  مورد  در  شده  شناخته  عشایر  و  روستائیان  توانمندی های 

استارتاپ کشت کاال، یک بازار آنالین کشاورزی در ایران است.
در حوزه کشاورزی یک بازار ایجاد کرده که در چرخه تولید و مصرف، واسطه ها و دالالن 
را از این چرخه حذف می کند؛ یعنی محصول تولید شده مستقیم از تولیدکننده به دست 
مصرف کننده می رسد که فقط یک واسطه در این میان وجود دارد آن هم »کشت کاال« 

است که کمترین سود ممکن را هم از محصول کسب می کند.
ضمن اینکه بخش دیگری از خدمات این بازار، تأمین مناسب و به موقع نهاده های مورد 
کاری  کلیت  می دهد.  انجام  کاال«  »کشت  واقع  در  که  است  تولیدکننده  و  کشاورز  نیاز 
حال  در  و  کردم  عرض  که  است  مواردی  همین  می دهد  انجام  کاال  کشت  استارتاپ  که 
تعدد  امسال  پایان  تا  امیدواریم که  و  دارد  نمایندگی در سراسر کشور  بر 3۵  بالغ  حاضر 

نمایندگی های ما به ۱۰۰۰ نفر برسد.

وجود فرصت های بکر در عرصه کشاورزی
برای استارتاپ ها

نمایشگاه  این  در  فعالی  حضور  که  اکومتیو  اینترنتی  مجله 
مجله  این  کشاورزی  بخش  دبیر  قدسی،  مرتضی  داشت. 
و  است  مجازی  فضای  در  وب سایت  یک  اکومتیو  می گوید: 
در واقع یک مجله اینترنتی است که کسب و کارهای نوپا یا 

همان استارتاپ ها را پوشش می دهد.
در  و  کرده  کار  به  شروع   ۹۷ سال  آذرماه  از  مجله  این 
زمینه های مختلف فعالیت می کند و یکی از این موضوعات، 
ما  بوده که  استارتاپ های بخش کشاورزی و صنایع غذایی 
نمونه های موفق داخلی و خارجی این عرصه را شناسایی و 
معرفی می کنیم. حدود سه هزار استارتاپ ایرانی را شناسایی 
روی  را  مورد   ۱2۰۰ اطالعات  تعداد  این  از  که  کرده ایم 
موضوعات  در  که  استارتاپ هایی  داده ایم.  قرار  سایت مان 
مختلف فعالیت می کنند و از این تعداد بخشی هم در حوزه 

کشاورزی قرار دارند.
و  روستاییان  توانمندی های  نمایشگاه  همین  در  مثاًل 
به  را  استارتاپی  تیم های  ما  الکامپ  نمایشگاه  در  یا  عشایر 
برگزارکنندگان معرفی کردیم برای شرکت در نمایشگاه که 

از نزدیک با این گروه های استارتاپی آشنا شدید.
ما گروه های استارتاپی فعال در حوزه کشاورزی را برحسب 
نوع فعالیت و خدماتی که ارائه می دهند اساساً در سه دسته 

تقسیم بندی می کنیم:
قبل از مزرعه: زنجیره متنوع و همگرایی تحقیق و توسعه، 
نهاده ها و دیگر محصوالت  تولید و توزیع تجهیزات مزرعه، 

و خدمات.
داخل مزرعه: فعالیت های کاشت و داشت که تیم های مختلف 

استارتاپی در این زمینه به دنبال افزایش بهره وری هستند.
روی  بر  که  می شود  استارتاپ هایی  شامل  مزرعه:  از  بعد 
دست  به  آن  رساندن  تا  محصوالت  توزیع  و  لجستیک 

مصرف کننده نهایی متمرکز هستند.
از  خیلی  که  است  این  دارد  نمایشگاه  که  اهمیتی  یک 
گروه های استارتاپی کارهای مشابه انجام می دهند و از کار 
می شوند  آشنا  هم  با  نمایشگاه  در  ندارند.  اطالعی  همدیگر 
و  نقاط ضعف  انجام می شود،  که  رقابت سازنده ای  و ضمن 

قوت خود را شناسایی می کنند.
برآوردی که من دارم نسبت به استارتاپ های کشاورزی این 
است که در این بخش گردش مالی باالیی وجود دارد و از 
طرفی با چالش های فراوانی هم مخصوصاً در بخش توزیع و 

فروش محصوالت کشاورزی روبه رو است.
با توجه به این مسائل به نظر می رسد یک فرصت مناسبی 
برای استارتاپ ها باشد تا به این حوزه ورود نمایند. یعنی یک 
حوزه بکر و مناسبی برای فعالیت های استارتاپی وجود دارد. 
البته این یک قسمت از کار است که قسمت انتهایی در حوزه 
کشاورزی است. در حوزه مسائل قبل از مزرعه و داخل مزرعه 

هم فرصت های خوبی برای استارتاپ ها وجود دارد.

وی در مورد نوع محصوالتی که مورد پوشش این بازار آنالین است نیز می گوید:  در حال 
آینده سایر محصوالت  در  و  است  میوه  و  مرغ  پوشش می دهیم  ما  حاضر محصوالتی که 

کشاورزی نیز در چرخه توزیع و فروش »کشت کاال« قرار خواهند گرفت.
امکاناتی از نظر زیرساختی هم وجود دارد تا از انبارها و سردخانه های مناسب برای ذخیره 
کرده ایم.  پیدا  تاکنون  هم  خوبی  خیلی  سرمایه گذاران  شود.  استفاده  مواد  نگهداری  و 

کشاورزان و مصرف کنندگان هم خیلی خوب از این طرح استقبال کرده اند.
کشاورزان به خاطر فروش به موقع و با قیمت مناسب محصوالت شان و مصرف کنندگان نیز 
به دلیل اینکه محصول باکیفیت و با قیمت مناسبی را دریافت می کنند خیلی راضی هستند.

نمایشگاه  این  در  جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاونت  دعوت  به 
شرکت کردیم. فرصت خوبی بود برای نمایش توانمندی ها در حوزه استارتاپی و براساس 

نظرسنجی های به عمل آمده »کشت کاال« به عنوان تیم استارتاپی برتر انتخاب شد.
آن ها  اطالعات  و  داشتند  نظر  زیر  دقت  به  را  استارتاپی  تیم های  داوران،  از  گروهی  یک 
انجام  تیم های مختلفی وجود داشتند که کارهای مشابه »کشت کاال«  را اخذ می کردند. 
به  مشغول  که  مختلفی  نفرات  کار،  گستردگی  نظر  از  کاال  کشت  استارتاپپ  اما  داده اند 
کار کرده، توسعه در اپلیکیشن و همچنین مباحث مربوط به وب توسعه بهتر و بیشتری 

داشت و نهایتا به عنوان تیم برتر انتخاب شد. 




