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بخش سیاستگذاری

 یارانه ارزی وزارت کشاورزی به تولیدات خارجی / ۲۷
 قاچاق؛ ره آورد ارز دولتی برای کود شیمیایی / ۳۱

 واردات بذر با ارز آزاد؛ ولی با مقررات دولتی!! / ۳۴
 بیم و امید در انجمن گلخانه سازان / ۳۶

 گندم کاران همیشه سیاه بخت / ۳۸
 تنش های محیطی نیازمند تدبیر / ۴۰

 نمایشگاه GreenTech هلند، میزبان بزرگان گلخانه و گل ایران / ۴۲
 میلیاردها دالر گردش مالی تجارت چای / ۴۴

 سرمقاله؛کمیسیون چندمنظوره کشاورزی مجلس و اثرگذاری نمایندگان / ۶
 سخن ماه؛ دیروز هم برای اندیشیدن و عمل کردن دیر بود / ۷

 کوچک شدن دولت و قوی تر شدن بخش خصوصی؛ راه حل کشاورزی / ۸
 سموم کشاورزی تولید داخل، تحت تاثیر رقابت نابرابر / ۱۰

 هنرستان های کشاورزی به بیراهه رفتند / ۱۲
 شهرک های کشاورزی ضرورت انکارناپذیر / ۱۴

 شهرک گلخانه ای حصارگلی؛ در حصار تنگ نظری / ۱۸
 تلفیق هنر و کشاورزی / ۲۰

 تعطیلی واحدهای تحقیقاتی وزارتخانه / ۲۲
 دست از دخالت بردارید / ۲۴

بخش تولیدات گیاهی
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بخش صنایع غذایی

 کالبدشکافی مشکالت تولیدکنندگان داروهای پزشکی / ۴۷
 بز مورسیا؛ تحول در اقتصاد دام سبک / ۵۰

 دام بومی و مراتع را دریابیم / ۵۲
 شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در سال ۹۷؛

    پرداخت بیش از ۷۰ هزار فقره تسهیالت سرمایه ای / ۵۶
 تضاد سازمان محیط زیست با حق مالکیت کشاورزان و دامداران / ۶۰

 نکاتی در مورد بسته بندی مواد غذایی / ۶۱
 قارچ سمی بدتر از مار سمی / ۶۲

 نکاتی در مورد ملکه زنبورعسل / ۶۴

بخش صنایع دام، طیور و آبزیان

مهندس علیرضا علیزاده

پروردگار بزرگ در کتاب شریف قرآن می فرماید: "و در زمین فساد نکنید، 
که  است  آشکار   .)56 آیه  اعراف  )سوره  است"  شده  اصالح  آنکه  از  بعد 
طبیعی  منابع  با  نامهربانی  که  اخالقی،  تباهی های  تنها  نه  فساد،  از  مراد 
شناختی  بوم  تعادل  به  احترام  هست.  نیز  آن ها  از  ناصواب  بهره برداری  و 

داخلی نیز به اندازه احترام به محیط زیست، الزم است.
به نظر می رسد انسان مدرن در مواجه با دنیای اطراف خود به طور عام و 
طبیعت به طور خاص، دچار کژتابی بزرگی شد که پیامدهای آن هم اکنون 

دامن گیر وی شده است.
از  نسل  چندین  تالش  نمایانگر  بیستم  قرن  در  کشاورزی  پیشرفت های 
کشاورزان، پژوهشگران و سیاست گذاران برای دست یابی به امنیت غذایی 
بود. نتیجه این تالش ها موجب افزایش قابل توجه عملکرد جهانی گیاهان 

زراعی شد.
بوم  نظر  از  را  نامطلوبی  پیامدهای  پیشرفت  همین  دیگر،  سوی  از  اما 
شناختی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشت که از آن جمله می توان به 
آلودگی  و کیفی خاک،  زوال کمی  و  اسیدی شدن  فرسایش، شور شدن، 
ساختارهای  زوال  جنگل زدایی،  کشاورزی،  شیمیایی  مواد  به  آبی  منابع 

اجتماعی و تضعیف قدرت اقتصادی جوامع سنتی اشاره کرد.
جهان  غذایی  امنیت  مورد  در  چالش ها  و  نگرانی ها  از  باب جدیدی  اینک 
می طلبد.  را  موثرتری  راهکارهای  آن ها  بر  غلبه  که  است  گرفته  شکل 
و  مدت  کوتاه  نگرش های  نتیجه ی  یافته،  نمود  امروزه  که  مشکلی 

خوشبینانه بشر در دهه های گذشته است.
کشاورزی پایدار با توجه به سیمای امروزی خود، مکتبی شکل گرفته در 
چند دهه اخیر است؛ هر چند ریشه در باورها و سنت های کهن کشاورزی 
شدن  برآورده  پایدار،  کشاورزی  اصلی  سخن  دارد.  فرهنگی  به ویژه  و 
نیازهای خوراک و پوشاک انسان توسط فعالیت های کشاورزی است، بدون 
آن که این فعالیت ها موجب تلفات منابع طبیعی و آسیب به سرمایه های 

زیست محیطی و سالمت انسان و دیگر موجودات زنده شود.
پیشینه،  تعاریف،  از  جامع  منبع  یک  فقدان  به  پاسخ  در  حاضر  کتاب 
گام  مسیری  ادامه  در  و  تهیه  پایدار  کشاورزی  عملیات  و  اصول  اهداف، 
برمی دارد که با کتاب ها و مقاالت ارزشمند متعدد استادان و پژوهشگران 

ارجمند دیگر، هموار شده است. 

مبانِی کشاورزِی پایدار
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سرمقاله

ابوالقاسم گل باف

a.golbaf@gmail.com

در هفته های پایانی بهار امسال آخرین هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی 
مجلس دهم با رأی گیری مخفی اعضا مشخص شد. 

جذابیتی  اصوالً  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  که  بگذریم 
ندارد  ذیربط  رشته های  و  کشاورزی  دانش آموخته  نمایندگان،  همه  برای 
بهره برداران عمدتاً  با  نیست چراکه سروکارش  آنان  اول  انتخاب  و معموالً 
مستضعف و وزارتخانه همیشه بی پول است )به همین جهت در دوره های 
رشته های  از  فارغ التحصیالنی  بودند  دهم  دوره  حتی  مجلس،  پیشین 
یا  نان وآبدار  کمیسیون های  که  و...  کشاورزی  دامپزشکی،  طبیعی،  منابع 
پرطمطراق جزو انتخاب اول آن ها رزرو شده بود و براساس قدرت البیگری 
دانش آموختگان  یا  می نمودند  جاخوش  کمیسیون ها  آن  در  ارتباطات  و 
پزشکی، برق و... که به دلیل پر شدن کمیسیون های مربوط به خودشان 
که  آنان  همه،  این  با  می گردیدند.  مستقر  کشاورزی  کمیسیون  در  جبراً 
یا  بر می گزینند  را  ابتدا کمیسیون کشاورزی  از  احساس مسئولیت  به  بنا 
واماندگان دیگر کمیسیون ها هنگامی که طالیه دار عضویت در  )نعوذباهلل( 
کرده،  یارگیری  و  می دهند  نشان  خودی  می شوند  کشاورزی  کمیسیون 

جناح و رده و دسته می سازند. 
و   11( گروه  دو  به  کشاورزی  نفره   23 کمیسیون  دهم  مجلس  ابتدای  از 
و  نواب ها  و  ریاست  نفر پست های  رأی 12  قاعدتاً  تقسیم شد که   )1+11
به  یا راستی ها 11  اصولگرایان  آنجا که  از  و  را مشخص می نمود  و...  دبیر 
سال،   4 گذاشتند طی  قرار  عهدوپیمان  با  می دادند  تشکیل  را  یک  عالوه 
سمت ها را بین هم بچرخانند و 2 سال بر اسب مراد سوار شدند و گاهی 

وزیر را به مجلس کشاندند. 
هایشان  خواسته  نیز  گاهی  و  می شدند  همدم  استیضاح کنندگان  با  گاهی 
 11 گروه  سوم  سال  در  اما  می گشودند  رفاقت  باب  و  تأمین  وزیر  توسط 
نفره اصالح طلبان و اعتدالیون و کلید به دستان با البی، تالش و جدیتی 
بیشتر وارد کارزار انتخابات داخلی شده و سکان را در دست گرفتند با این 
آگاهند که طی سه سال گذشته،  نیک  دوره،  هر سه  رئیسه  هیأت  همه، 
جدای از دید و بازدید با وزیر و معاونین و معرفی این و آن برای عزل و 
نصب مدیریت استان و... و در مواردی قهر و آشتی و جنگ های حیدری، 
)و حتی  کشاورزی  و  کشاورز  نصیب  دندانگیری  چیز  رسانه ها،  در  نعمتی 
بار  بود گرچه سه  آبدیده شده  البته وزیر هم که فوالد  و  وزارتخانه( نشد 
نماینده )قائم مقام( خود را در مجلس تعویض کرد و دو بار هم استیضاح 
شد و در هر مورد نیز برخی نمایندگان مجلس از پیشکار و نماینده وزیر 
یا  می رفت  به خطا  استیضاحیون  تیر  بار  هر  اما  نبودند  راضی  مجلس  در 

گفته می شد حذف حجتی به صالح نیست. 

کمیسیون چندمنظوره کشاورزی 
مجلس و اثرگذاری نمایندگان

درون  در  نفوذ  و  تعامل  و  گفتگو  با  اما  غیراصولگرایان  نفره   11 گروه 
راستی ها توانست بده بستانی کرده ریاست سال سوم و چهارم کمیسیون 
ستاره های  نیز  گروه  این  پرونده  در  مجموع  در  ولی  نماید  خود  آن  از  را 

درخشانی از پیشبرد اهداف ملی کشاورزی ندرخشید. 
بگذریم که در جداول و گزارش عملکرد روی کاغذ هر دو گروه کشاورزی 
را حمایت کرده و چنین و چنان نموده اند. اما اینک و سال آخر که تقریباً 
خود  انتخابیه  حوزه  در  و  ندارند  را  بهارستان  در  ماندن  دل  نمایندگان 
دیگر شغل  و 4 سال  را جذب  دیار  آن  مردم  آراء  تا  دارند  بیشتری  تردد 
شریف خدمت به روستاییان، کشاورزان، دامداران، عشایر، جنگل نشینان و 
جنگلبانان، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و... را در کالن شهر تهران 
کمیسیون  اعضاء  افتخارآفرینی  به  امیدی  نمی توان  قاعدتاً  و  دهند  انجام 

)بیشتر از عملکرد سه سال گذشته( داشت. 
کمیسیون  رئیس  به عنوان،  کیخا  احمدعلی  دکتر  امسال،  انتخابات  در 
رئیس،  نواب  به عنوان  کریمی  و  پاپی زاده  آقایان  و  شد  ماندگار  مجدداً 
ابراهیمی در کمیسیون  نماینده شازند )به دلیل حضور دو  ابراهیمی  علی 
آقایان  و  کمیسیون  سخنگوی  به عنوان  شده(  قید  حوزه  نام  کشاورزی، 
از مدیران ارشد سابق  از مازندران و هر دو  شاعری و شریعت نژاد )هر دو 
به عنوان دبیران هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس  منابع طبیعی( 

انتخاب شدند. 
باید دید نمایندگان چند منظوره )نمایندگی  اینک و طی چند ماه آینده 
و  ملت، عضو کمیسیون کشاورزی  و  ملی  مدافع حقوق  و  در کل مجلس 
و  آنان، عالقمندی  لوایح  و  و طرح ها  و کشاورزان  امور کشاورزی  پیگیری 
دیگر  سال  چهار  و  یازدهم  مجلس  به  ورود  مجدد  نام  ثبت  برای  تالش 
کشاورزان  به  پیشین  دوره  سه  از  متمایز  خدماتی  چه  تهران نشینی( 
قیمت گذاری  آزادسازی  تعرفه ها،  و  مقررات  و  قوانین  اصالح  بهره بردار، 
از  پیشگیری  هدف  )با  ارز  نرخ  یکسان سازی  تقاضا(،  و  عرضه  )براساس 
دالل بازی و رانت خواری(، آزادسازی صادرات )نه محدودسازی آن به بهانه 
ارزبری یا کمبود(، کوچک سازی و چابک سازی وزارتخانه و نهادها و ادارات 
فعال  به کشاورز  به صورت مستقیم  یارانه  پرداخت  تابعه،  عریض و طویل 
و  رفاه  و  روستاها  آباد کردن  و شهرک های کشاورزی،  روستا  و  مزرعه  در 

آموزش و بهداشت با هدف مهاجرت معکوس و... ارائه خواهند داد. 
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بیست سال قبل در مورد سروسامان دادن به وضعیت 
و  »دام  مجله  در  کشورمان  طبیعی  منابع  نامطلوب 
کشت و صنعت« مقاله ای نوشتیم با عنوان »دیروز هم 
به  نسبت  و  بود«  دیر  کردن  عمل  و  اندیشیدن  برای 
فرصت های از دست رفته هشدار دادیم. امروز بعد از 
در  ویرانی  و  تخریب  همه  این  و  سال  بیست  گذشت 
عرصه های طبیعی، راستش مانده ایم که چه بگوییم 

تا بر آستانه تحریک کسی تأثیر بگذارد.

آیا این ارقام نگران کننده نیست؟ 
این کشور چیزی  از منابع طبیعی  بعد،  یابد یکی دو دهه  ادامه  بر همین روال  اگر وضع 

باقی خواهد ماند که به عنوان میراث نسل کنونی به نسل بعدی منتقل شود؟ 
بر کشور  اقتصادی همه جانبه ای که  بحران  زیر سایه سنگین  و  در غوغای مسائل سیاسی 
آنقدر  دولت  است.  غافل  ملی  معضل  این  به  بایسته  توجه  از  نیز  دولت  است،  تحمیل شده 
مواجب بگیر و محل خرج های گوناگون دارد که نمی تواند بودجه و امکانات کافی را برای مقابله 
با خطراتی که منابع طبیعی را تهدید می کند، اختصاص دهد. برای فهم این موضوع کافی است 
اشاره کنیم که سال گذشته -13۷6- سهم زیربخش منابع طبیعی از بودجه عمرانی 1/18 

درصد و در مقایسه با بودجه عمرانی امور اقتصادی فقط 2/3۷ درصد بوده است.
این نسبت ها در سال جاری نیز با درصدهایی اندک از افزایش یا کاهش حفظ شده است. 

میلیون   4۰ مرتع،  و  جنگل  هکتار  میلیون   1۰2 که  کشوری  برای  می تواند  بودجه  این 
هکتار اراضی بیابانی و ۷۰ میلیون هکتار اراضی آبخیز در حال فرسایش دارد، کافی باشد؟ 
ناتوان کرده  منابع طبیعی  تخریب  با  مقابله  در  را  ما  نیست که  بودجه  بودن  ناکافی  تنها 
است. ضعف قوانین، مقررات قابل تغییر و تأویل، وجود برخی سازمان های ناکارا که سهم 
عمده ای از همان بودجه ناچیز را هم می بلعند، سلیقه گرایی در اجرای همین قوانین نارسا، 
سازمان های  یا  افراد  اختیار  در  شقه  هر  دادن  قرار  و  اختیارات  امکانات،  کردن  شقه شقه 
بخصوص و بسیاری عوارض دیگر، امکان اعمال یک مدیریت متمرکز و توانمند را در حفظ 

منابع طبیعی غیرممکن ساخته است. 
بوده ایم.  برنامه عمرانی هم  اجرای دو  را پشت سر گذاشته ایم و شاهد  انقالب  از  دو دهه 
حفاظت  اسالمی،  جمهوری  »در  دارد:  صراحت  نیز  کشور  اساسی  قانون  پنجاهم  اصل 
محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، 
آلودگی  با  که  آن  غیر  و  اقتصادی  فعالیت های  رو  این  از  می گردد.  تلقی  عمومی  وظیفه 

محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.« 
جنگل، مرتع، منابع آب و اراضی قابل بهره برداری برای کشاورزی و دامداری بخش اصلی 
برای  است، تشکیل می دهد.  ادامه حیات  به  قادر  آن  انسان فقط در  را که  محیط زیستی 
اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و حفظ منابع طبیعی که ادامه حیات و سازندگی منوط 

به بقای آن است، چه کرده ایم؟
اندیشیدن و عمل کردن دیر است؛ زیرا  در مورد منابع طبیعی نمی توان گفت فردا برای 

دیروز هم برای اندیشیدن و عمل کردن به این مقوله دیر بوده است! 
قلب منطقه خطر  اینک در  و  بحران هم گذشته ایم  قرمز  از خط  منابع طبیعی،  در مورد 
قرار داریم، پس بیائیم برای بهره گیری از اندک فرصت ها و نادر شانس هایی که در این باره 

داریم، ثانیه ای را تلف نکنیم. 

برای اندیشیدن و عمل کردن

منابع طبیعی را دریابیم

منابع طبیعی را دریابیم
دیروز هم برای اندیشیدن و عمل کردن دیر بود

حال  در  نگران کننده  سرعتی  با  کشورمان  طبیعی  منابع 
بنیادین  اقدام  جای  به  ما  و  است  نابودی  و  فرسایش 
مقطعی،  طرح های  ارائه  به  روند،  این  کردن  متوقف  برای 
مشکوک  آمارهای  و  اطالعات  انتشار  سمینارها،  تشکیل 
نیز  را  دیگران  و  سرگرمیم،  میان تهی  وعده های  دادن  و 

می کنیم.  سرگرم 
مراتع،  تخریب  جنگل ها،  نابودی  به  مربوط  خبرهای 
افتادن  مخاطره  به  و  آب  منابع  آلودگی  بیابان زایی، 
اکوسیستم های کشور آنقدر تکراری و عادی شده که دیگر 
انعکاس آنها در رسانه ها حساسیتی را برنمی انگیزد، و اذهان 
را نگران نمی کند. در واقع چنین به نظر می رسد ما نابودی 
محتوم  سرنوشتی  و  اجتناب ناپذیر  رویدادی  را  منابع  این 
فاقد  و  ناتوان  وضعی  چنین  برابر  در  را  خود  و  می دانیم 

هرگونه مسئولیتی می پنداریم. 
این  اگر  اما  بدانند،  بدبینانه  را  داوری  این  کسانی  شاید 
افراد میزان تخریب ها و نابودی ها را با کوشش های جبرانی 
اذعان  باز  باشند،  بی خیال  که  هم  اندازه  هر  کنند،  مقایسه 

خواهند کرد که واقعاً باید نگران بود. 
از  درصد   3۰ معادل  فقط  ساالنه  کنونی  شرایط  در 
می کنیم.  کاری  جنگل  می شود،  تخریب  که  را  جنگل هایی 
سال  هر  در  شده  تخریب  مراتع  احیای  برای  نسبت  همین 
نیز صادق است. کوشش هایی که برای مبارزه با بیابان زائی از 
طریق تثبیت شن های روان می شود فقط معادل 1۷ درصد از 
بیابان های جدیدی است که هر ساله به مساحت بیابان های 
کشور افزوده می گردد و سرانجام عملیات آبخیزداری معادل 

3/5 درصد فرسایش ساالنه این بخش است.

منابع طبیعی،  تخریب های  آتش سوزی،  حجم  همه  این 
سفره های  آبی  منابع  بین رفتن  از  خاک،  فرسایش 
آن  از  ناشی  فروچاله های  و  فرونشست ها  و  زیرزمینی 

و غیره و غیره.
در کنار همه این ها مقدار اندک بودجه های اختصاص یافته به بخش 
این همه کم و کاستی، سیر تصاعدی  حفاظت از منابع طبیعی و 
این  برای  تیتری  بخواهیم  اگر  امروز  طبیعی،  منابع  مخاطرات 

موضوع انتخاب کنیم چه باید بنویسیم؟

دیروز هم دیر بود
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بودجه سال 1397 نشان می دهد که
 عزم جدی و عملی برای کوچک کردن

بخش دولتی
در اقتصاد ایران و پیاده سازی

اصل 44 قانون اساسی
به صورت واقعی و درست آن وجود ندارد

مهندس محمدرضا منصوریان

تحریم ها،  افزایش  و  برجام  از  امریکا  بحث های خروج  میان  در  و  پیش  ماه سال  مرداد 
پیش  در  بینی  پیش  با  زرگران  مهندس  اما  می دانستند  اثر  کم  را  تحریم ها  بسیاری 
بودن ماه های اقتصادی سخت، راهکار را حذف دالر از تجارت های بین المللی عنوان کرد 
از  تازگی  به  ایران  در  و موضوعی که  پیشنهاد کرده اند  روسیه  و  چین  اخیراً  کاری که 

عملیاتی شدن آن سخن به میان می آید.
مصاحبه ای  اگروفود  المللی  بین  نمایشگاه  و ششمین  بیست  به  شدن  نزدیک  بهانه  به 
بازرگانی  اتاق  مهندس زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی  با 

تهران، انجام دادیم که از نظر می گذرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران:

کوچک شدن دولت و قوی تر شدن بخش خصوصی
راه حل کشاورزی

به  فرنگی  و گوجه  زمینی  پیاز، سیب  البته گسترش صادرات محصوالت کشاورزی چون 
خارج از مرزهای کشور روی دیگری هم دارد و آن احتمال ایجاد کمبود و افزایش قیمت 
در بازارهای داخلی است که دولت با ایجاد ممنوعیت های صادراتی به طور مقطعی سعی 
کشاورزی  محصوالت  قاچاق  مانع  نتوانسته  سیاست  این  ولی  است  داشته  آن  کنترل  در 
پیاز،  چون  کشاورزی  محصوالت  قیمت  که  طوری  به  شود  کشور  مرزهای  از  خارج  به 
در  ایران  مرکزی  بانک  شده  اعالم  آمارهای  آخرین  طبق  سیب زمینی  و  گوجه فرنگی 

اردیبهشت ماه امسال با افزایش قیمت های باالی 2۰۰ درصدی رو به رو بوده اند. 
یاد می شود  از آن  این روزها تحت عنوان »خودتحریمی«  به آنچه که  اتفاق  این  بروز  اما 
ارتباطی پیدا نمی کند، چرا که در واقع خود تحریمی از سوی برخی فعاالن اقتصادی به 
سیاست هایی چون پیمان سپاری ارزی اطالق می شود که با الزام صادرکنندگان بزرگ به 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و معاف کردن صادرکنندگان خرد، سبب ایجاد 
گروهی از صادرکنندگان خرد و کاهش انگیزه فعالیت های صادراتی صادرکنندگان بزرگ 

شده است.
از  را  افغانستان  و  عراق  به  بخشنامه ای صادرکنندگان  در  ایران  مرکزی  بانک  دوره ای،  در 
هم  صادرکنندگان  این  که  اعالم شد  آن  از  پس  اما  کرد،  معاف  صادراتی  ارز  بازگرداندن 
ملزم به بازگرداندن ارز هستند و به صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانند، ارز دولتی برای 
واردات مواد اولیه تعلق نخواهد گرفت، در حالی که این معامالت به صورت ریالی صورت 

گرفته است.

تولیدکنندگان محصوالت غذایي و مردم از واژه  »خود تحریمي« 
از  قابل توجهي  یا بخش  اقالمی می گویند که تمام  و کمبود 
قیمت  افزایش  و  کمبود  چرا  شود.  مي  تولید  داخل  در  آن 

برای برخي از محصوالت کشاورزی رخ مي دهد.
ارزی  سیاستگذاری  ضعف  در  ابتدا  باید  را  سوال  این  پاسخ 
بخش  متعدد  هشدارهای  وجود  با  کرد.  جستجو  کشور 
لزوم تک نرخی شدن و واقعی کردن  با  ارتباط  خصوصی در 
نرخ ارز، متاسفانه بانک مرکزی سیاست ثابت نگه داشتن نرخ 
اما با خروج آمریکا از قرارداد برجام و  ارز را در پیش گرفت 
در  و  اقتصادی  تحریم های  عملی  شدن  شروع  از  قبل  حتی 
قبلی  روال  به  نفت  فروش  حال  در  کشور  هنوز  که  شرایطی 
خود بود، فنر نرخ ارز رها شد و شاهد جهش آن در روزهای 
انتهایی سال ۹6 و ابتدایی سال ۹۷ بودیم؛ نوساناتی که هنوز 
دامنه  )البته  با  بازار  این  در  نااطمینانی  وجود  دلیل  به  هم 

کمتری( ادامه دارند.
و  داخل  در  قیمتی  اختالف  ایجاد  با  ارز  نرخ  افزایش  اصوالً 
خارج از مرزهای کشور، انگیزه صادرات را افزایش می دهد و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تمایل بیشتری برای صادرات 

محصوالت خود به خارج دارند.
افزایش  را  صادرات  انگیزه  ارز  نرخ  افزایش  هم  دوره  این  در 
به  غذایی  محصوالت  صادرات  افزایش  شاهد  و  است  داده 
کشور  مرزهای  از  خارج  به  کشاورزی  محصوالت  خصوص 
برای  کشاورزان  انگیزه  می تواند  خوب  اتفاق  این  که  هستیم 

تولید و صادرات را افزایش دهد.



9 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

براساس بررسي های میداني از نمایشگاه اگروفود سال های گذشته این موضوع به 
وضوح به چشم مي آمد که شرکت ها آنطور که برای ظاهر غرفه خود وقت، دقت 
را صرف  انرژی  بسته بندی محصوالت خود چنین  برای  و خالقیت خرج کرده اند 
زماني  داخلي چه  در محصوالت  بسته بندی  مفقوده  نظر شما حلقه  به  نکرده اند. 

پیدا مي شود؟
از آخرین تکنولوژی های  با بهره گیری  ایران  به نظرم بسته بندی محصوالت صنایع غذایی 
رقابت  در  خارجی  مشابه  محصوالت  بسته بندی  با  آسانی  به  و  می گیرد  صورت  دنیا  روز 
با  کشور  در  تولید شده  کشاورزی  بسته بندی محصوالت  و  متاسفانه سورتینگ  اما  است؛ 

معیارهای صادراتی روز دنیا مطابق نیست.
این  بر  بیشتری  تمرکز  می بایست  کشاورزی  بازارهای صادراتی محصوالت  برای گسترش 
روزهای  از  زودی  به  نیز  عراق  بازار  چون  بزرگی  بازارهای  که  چرا  گیرد؛  صورت  موضوع 
بحرانی خود عبور خواهند کرد و قطعا استاندارهای خود برای واردات محصوالت کشاورزی 
و غذایی را ارتقا خواهند داد؛ بنابراین با توجه به حضور رقبایی چون ترکیه در این بازار، 
صادراتی  کشاورزی  محصوالت  بسته بندی  و  کیفیت  می بایست  ایرانی  تولیدکنندگان 
حضور  منطقه ای،  بازارهای  بر  عالوه  بتوانند  تا  کنند  نزدیک  دنیا  روز  استانداردهای  با  را 

گسترده تری در بازار کشورهای پیشرفته نیز داشته باشند. 
نتوانست شکاف  باید  آنطور که  بازرگاني  اتاق  اقتصادی،  بیشتر فعاالن  اعتقاد  به 
بین بخش خصوصي و دولت را پر کند، با توجه به برگزیده شدن مجدد جنابعالي 

در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگاني، چه برنامه هایي را دردستور کار دارید؟
دولت  بین  از شکاف  است  کرده  تالش  همواره  دوره های گذشته  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
اتاق  نمایندگان  هیات  در  دولتی  نمایندگان  پرتعداد  حضور  بکاهد،  خصوصی  بخش  و 
اتاق  در  دولتی ها  پررنگ  ورود  این  طوریکه  به  مدعاست،  این  بر  شاهدی  تهران  بازرگانی 
بازرگانی مورد انتقاد برخی منتقدان هم قرار گرفته و آن را نشانه ای از دولتی شدن اتاق 

بازرگانی و نفوذ دولتی ها در اتاق می دانند.
بخش  میان  شکاف  کاهش  اتاق،  در  دولتی  نمایندگان  حضور  اصلی  هدف  که  حالی  در 
دولتی و خصوصی و حضور نمایندگان دولتی در جلسه های بخش خصوصی برای اطالع از 
چالش های این بخش و پیگیری مستقیم با مسووالن دولتی در راستای رفع آنها است. چرا 
که بخش دولتی بازیگر اصلی اقتصاد ایران است و سیاستگذاری های اقتصادی بخش های 
بخش خصوصی  به وسیله  کامل  طور  به  تقریباً  که  کشور  غذایی  صنایع  جمله  از  مختلف 
بودجه  جمله  از  قرائن،  و  شواهد  و  می گیرد  صورت  دولتی  بخش  توسط  می شود،  اداره 
برای کوچک کردن بخش دولتی  نیز نشان می دهد که عزم جدی و عملی  سال 13۹۷، 
در اقتصاد ایران و پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی به صورت واقعی و درست آن وجود 
ندارد، که این مساله لزوم تعامل بیشتر با بخش دولتی برای حل چالش های فعاالن بخش 

خصوصی را پررنگ تر می کند. 
کشور  غذای  حوزه  نماینده  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  در  بنده  برنامه  مهم ترین  بنابراین 
پیگیری برای حل و فصل چالش های فعاالن صنایع غذایی و کشاورزی کشور و برداشته 
تحریم های  بازگشت گسترده  واسطه  به  دوره  این  در  که  آنهاست  پای  پیش  موانع  شدن 
اقتصادی در نقطه اوج خود قرار دارد. در دوره گذشته اتاق بازرگانی تهران نیز مشکالت و 
چالش های بخش خصوصی چه از طریق جلسه های هیات نمایندگان اتاق و چه از طریق 
نمایندگان دولتی و مجلس شورای اسالمی در جلسه های کمیسیون کشاورزی  از  دعوت 
اتاق بازرگانی مورد پیگیری مستمر قرار گرفت که در این دوره نیز این مهم از جانب بنده 

دنبال خواهد شد. 
فواید  و  اقتصاد  در  دولتی  بخش  شدن  بزرگتر  نتایج  بررسی  و  نقد  دیگر  طرف  از 
خصوصی سازی به شکل صحیح و واقعی آن برای اقتصاد کشور از جمله اهدافی است که 
در این دوره نیز با جدیت دنبال خواهم کرد؛ چرا که راه حل بلندمدت چالش های بخش 
کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور در درجه اول در گرو کوچک شدن دولت در اقتصاد و 

قوی تر شدن بخش خصوصی است. 

دلیلي  را  اقتصادی  اوضاع  تولیدکنندگان،  از  برخي 
عنوان  اگروفود  نمایشگاه  در  نداشتن  حضور  برای 
کرده و از طرف دیگر به نظر مي رسد تحریم ها باعث 
نمایشگاه  در  کمتری  خارجي  شرکت های  تا  شده 
توجه  با  نمایشگاه  برگزاری  توجیه  حاضر شوند؛ حال 

به شرایط مذکور چیست؟
حضور  بر  کشور  حاضر  حال  اقتصادی  شرایط  قطعاً 
توجه  اما  است،  تاثیرگذار  نمایشگاه ها  در  تولیدکنندگان 
اقتصادی عمده  تحریم های  اعمال  از  باشید که پس  داشته 
کشاورزی،  تجهیزات  بزرگ  شرکت های  صادراتی  بازارهای 
کشورهای  به  ایران  غذایی  صنایع  و  کشاورزی  محصوالت 
روسیه،  پاکستان،  امارات،  افغانستان،  عراق،  چون  همسایه 

هند و کشورهای اروپایی چون آلمان متمرکز شده است.
غذا  واردکنندگان  بزرگترین  حاضر  حال  در  کشورها  این 
آخرین  از  بازدید  برای  و  می شوند  محسوب  کشورمان  از 
این  از  ایران  غذایی  و  کشاورزی  صنایع  دستاوردهای 

نمایشگاه بازدید خواهند کرد.

نمایشگاه آگروفود
این فرصت را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد

تا آخرین دستاوردها و محصوالت خود را به نمایش گذاشته
و فرصت حضور محصوالت خود را

در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهند

فرصت  نمایشگاه  این  در  شرکت  و  برگزاری  بنابراین 
دستاوردهای  آخرین  گذاشتن  نمایش  به  برای  مناسبی 
منظور  به  کشور  غذای  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
حضور پررنگ تر در بازار کشورهایی که همچنان به تجارت 
زیرا همانطور  فراهم می آورد؛  ادامه می دهند،  ایران  با  خود 
که قباًل هم اشاره شد افزایش نرخ ارز انگیزه تولیدکنندگان 

را برای صادرات افزایش داده است. 
است  معدود صنایعی  از  ایران  غذایی  دیگر صنایع  از طرف 
فعال  آن  در  خصوصی  بخش  عمدتاً  تاریخی  طور  به  که 
پایین تر  صنعت  این  در  انحصار  درجه  بنابراین  است؛  بوده 
این صنعت  رقابت در  و  دولتی دیگر است  از صنایع عمدتاً 

جریان دارد.
تولیدکنندگان  اختیار  در  را  فرصت  این  آگروفود  نمایشگاه 
را  خود  محصوالت  و  دستاوردها  آخرین  تا  می دهد  قرار 
در  را  خود  محصوالت  حضور  فرصت  و  گذاشته  نمایش  به 

بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهند. 
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انجمن  هیأت مدیره  رئیس  گیل آبادی  مهندس 
پیگیر  همواره  نباتی  آفات  دفع  سموم  تولیدکنندگان 
دفاع از حقوق تولیدکنندگان سموم همراه با رعایت قوانین 

و مقررات جاری و ساری کشور هستند. 
کار  بر  نباتات  حفظ  سازمان  نظارت  است  معتقد  انجمن 
ارتقاء  و  استانداردها  حفظ  در  می تواند  تولیدکنندگان 
همواره  جهت  همین  به  باشد  موثر  داخل  تولید  کیفیت 
نحوه  روی  بر  نظارت  و  سازمان  کارشناسان  بازدید  آماده 
حفظ  سازمان  بازوی  را  خود  و  است  آن  کیفیت  و  تولید 
آفات  با  مبارزه  اهمیت سموم  که  آنجا  از  و  می داند  نباتات 
بر  امنیت غذایی جامعه  تأمین  و  بیماری ها در کشاورزی  و 

کسی پوشیده نیست.
مواد  واردات  برای  )صرفاً  کشور  در  کشاورزی  سموم  تولید 
باال  بسیار  اهمیت  دارای  اما  پایین  بسیار  ارزبری  تکنیکال( 
تولیدات  و  غذایی  امنیت  ضریب  آن ها،  نبود  و  می باشد 

کشاورزی را به خطر می اندازد.
یک نمونه برای این مدعا همین مشکل حمله ملخ و مبارزه با 
آن است که کشور ما را درگیر کرده، زیرا تاکنون حدود 5۰۰ 
تن سم داخلی برای مبارزه در سطح 4۰۰ هزار هکتار مصرف 

و بسیار بیش از این در ماه های بعدی مورد نیاز است. 

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشور:

مسعود گیل آبادی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سموم کشاورزی 
طبق  دقیقاً  تولید  بخش  در  سم  سازنده  کارخانه های  می گوید: 
این سازمان هر  و  فعالیت می کنند  نباتات  قوانین سازمان حفظ 
اراده کند، وارد کارخانجات می شود و روی روند تولید  زمان که 
واردات محصوالت  اشراف دارد. در حالی که در بخش  و  نظارت 
کامل  به صورت  اشراف  و  نظارت  اینگونه  مصرف  آماده  خارجی 
از  بعضی  می شود،  وارد  آماده  سم  که  وقتی  نیست.  ممکن 

آیتم های آن را نمی توان چک کرد.
کیفیت  از  داخل  تولیدی  سموم  که  می کنیم  ادعا  ما  بنابراین 
و  است  برخوردار  وارداتی  آماده  سموم  به  نسبت  مناسب تری 
بذل  مستحق  و  دارد  وجود  آن ها  تولید  روی  بیشتری  نظارت 

توجه بیشتر به  ویژه در سال رونق تولید است. 
نظر  به  دارد.  داخلی  تولیدات سموم  اشراف کامل روی  نباتات  خوشبختانه سازمان حفظ 
ما سموم تولید داخلی چون نظارت بیشتری روی آنها انجام می شود بهتر از نمونه مشابه 
خارجی مانند چینی و هندی است. امسال هم در سال رونق تولید قرار داریم و چه بهتر 
که به تولیدات داخلی خودمان تکیه کنیم تا کشورمان از هزاران مزایای آن بهره مند شود. 
علی رغم سودی که واردات سم دارد، تولیدکنندگان داخلی تمام حمایت و فعالیت شان را 
متوجه تولید داخلی سموم کرده اند و در عین حال 28 درصد درآمد ناخالص شرکت ها و 

کارخانجات تولیدکننده سموم به دولت برمی گردد.
به سمتی پیش رفت که شرکت های داخلی  می توان  تقویت شود قطعاً  تولید داخلی  اگر 
حتی انگیزه هایی برای تولید مواد »تکنیکال« سموم هم داشته باشد تا کشور از این حیث 
وابستگی کمتری به خارج داشته باشد. اما گالیه ای که وجود دارد این است که با حمایت 
از واردات سموم آماده مصرف، متأسفانه از این انگیزه ها به شدت کاسته می شود و به جای 

رونق تولید، داللی و رانت خواری رونق می گیرد.

دوش  بر  که  مسئولیتی  بار  به  توجه  با 
کارخانجات  است  داخل  تولید  شرکت های 
ارز  اختصاص  موضوع  از  سم  تولید کننده 
مصرف  آماده  سموم  واردات  به  یارانه ای  ارزان 
می شود(،  تولید  داخل  در  آن ها  مشابه  )که 
شدت  به  کشور  موردنیاز  سم  تأمین  بهانه  به 
اختصاص  دارند  اعتقاد  که  گله مند هستند؛ چرا 
از  را  رقابت  قدرت  واردات،  به  دولتی  ارز 

تولیدکنندگان داخلی می گیرد.
توان  که  می گویند  تولیدکنندگان  این  طرفی  از 
را  سم  به  کشور  نیاز  درصد   ۹5 از  بیش  تأمین 

دارند و جفاست که برخی واردکنندگان به بهانه های مختلف از رانت ارز دولتی برخوردار 
شوند در حالی که در سال رونق تولید، شرکت های داخلی با سرمایه گذاری و صرف کردن 

عمر کاری خود دائماً در حال تعدیل نیرو و به حاشیه رانده شدن باشند.
غیرقابل  و  با کیفیت  کاالی  واردات  و  تولید  بین  توازن  برقراری  با هدف  به همین جهت 
ساخت در داخل و به منظور حمایت از تولید داخلی برای حفظ و افزایش اشتغال کشور، 

استفاده کارشناسانه از ابزار تعرفه ای)که در اختیار دولت قرار دارد(؛ الزم و ضروری است. 
رونق  سال  شعار  از  استقبال  مناسبت  به  و  داخلی  تولیدات  اهمیت  و  شده  یاد  موارد 
توانمندی های  بزرگ  نمایشگاه  امسال  شد  مصمم  انجمن  رهبری،  معظم  مقام  تولید 
تولیدکنندگان سموم را "بدون حضور واردکنندگان سمومی که مشابه آن در داخل تولید 

می گردد" برگزار نماید.

سموم کشاورزی  تولید داخل، تحت تاثیر رقابت نابرابر

انجمن معتقد است
نظارت سازمان حفظ نباتات

بر کار تولیدکنندگان
می تواند در حفظ استانداردها

و ارتقای کیفیت تولید داخل موثر باشد

محمد تقواشعار
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مخالف حضور واردکنندگان سموم خاص در نمایشگاه نیستیم
کیفیتی  با  و  واردکنندگان سموم کم خطر  با حضور  به همین جهت  می گوید:  گیل آبادی 
مشابه  داخلی  شرکت های  و  می کنند  تولید  اروپایی(  خارجی)عمدتا  شرکت های  که 
از  تیپ  این  معرفی  برای  می توانند  هم  آنها  نداریم.  مخالفتی  نمایشگاه  در  ندارند،  را  آن 
 5 حدود  در  نهایتاً  و  کم  سموم  این  تعداد  اما  کنند.  شرکت  نمایشگاه  در  محصوالتشان 
کنار  در  داده ایم که  نشان  و همواره  باالست  ما  داخلی  توان  است. در سایر سموم  درصد 
تولید  در  مشارکت  و  کشور  نیاز  تأمین  به  قادر  نباتات  حفظ  سازمان  توانمند  مدیریت 

محصول سالم و امنیت غذایی هستیم. 
نمایشگاه بهمن ماه، پذیرای همه تولیدکنندگان نهاده های کشاورزی 
وی در ادامه گفت: امسال از انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان 
و  کشور  اصالح شده  بذور  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  و  شیمیایی  کودهای 
انجمن گلخانه سازان، صاحبان دانش فنی و تکنولوژی در تولید سم و کود دعوت کرده ایم 
که  است  این  ما  اعتقاد  زیرا  باشند.  داشته  فعال  حضور  و  کنند  شرکت  نمایشگاه  در  تا 
نمایشگاه ابزاری است برای نشان دادن توانمندی های تولید نهاده های کشاورزی در کشور 

و درصورت مشارکت فعاالن قاعدتاً بهره برداران از آن استقبال خواهند کرد. 
خارجی  تولیدات  سمت  به  سالیق  و  سیاست ها  ما  کشور  در  متأسفانه  گفت:  آبادی  گیل 
است در صورتی که تأکید مقام معظم رهبری بر روی حمایت از محصوالت داخلی است. 
کیفیت محصوالت ما هم بسیار مناسب است اما در شرایط فعلی با ارز دولتی که به واردات 
به  نسبت  محصوالت  آن  قیمت  که  می شوند  باعث  می دهند،  مشابه  خارجی  محصوالت 
تولیدات داخلی پایین تر باشد و توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می گیرند. مصرف سم در 

کشور ما حدود 3۰ هزار تن در سال است و شرکت های داخلی توان تولید آن را دارند. 
حضور مسئولین در نمایشگاه 

رئیس هیات مدیره تولیدکنندگان سموم کشور پیشنهاد کرد تمام کسانی که توصیه کننده یا 
مصرف کننده نهایی سموم هستند در نمایشگاه شرکت کنند و گفت: امیدواریم که مسئولین 
ارشد و تصمیم گیر مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز در این نمایشگاه 
حضور پیدا کنند و توانمندی های تولیدکنندگان داخلی سموم را ببینند چرا که تولید سموم 
اما نقش آن در تأمین امنیت  کشاورزی نسبت به بیشتر کاالها ارزبری بسیار پایینی دارد 
و  معدن  کشاورزی، صنعت  جهاد  وزارتخانه های  حمایت  درصورت  و  باالست  بسیار  غذایی 
تجارت، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و ... موجب اقتدار بیشتر کشور و ایجاد اشتغال پایدار 

و امنیت غذایی خواهد شد. 
بین المللی  دنبال  به  ما  نمایشگاه گفت:  تأثیرگذاری  با سطح  رابطه  در  مهندس گیل آبادی 
کردن نمایشگاه هستیم و در سال های گذشته هم بازدیدکننده خارجی داشته ایم. اما با توجه 
به محدودیت فضا تاکنون حدود 85 شرکت برای حضور در نمایشگاه اعالم آمادگی کردند و 
تعداد متقاضیان حدود 12۰ شرکت است و با استقبال به عمل آمده، ما فکر می کنیم برای 
همه درخواست ها، غرفه کافی نداشته باشیم اما امیدواریم نمایشگاه سال آینده را گسترده تر 
و در سطح بین المللی به  ویژه برای بازدید فعاالن کشاورزی کشورهای همسایه و جامعه 4 
میلیونی بهره برداران ایران برگزار و آن ها را در جریان آخرین رویدادهای سموم تولید داخل 
و دیگر نهاده ها قرار دهیم چرا که کشاورزان عراقی، اربیل، افغانستان و... که متأسفانه برخی 
توانمندی های  از  اطالع  با  می کنند  دریافت  قاچاق  به صورت  ما  از کشور  را  آن ها سموم  از 
تولیدکنندگان ایرانی و کیفیت سموم داخلی کشورمان در نمایشگاه امکان می یابند درصورت 

موافقت دولت، مازاد تولید را به قیمت واقعی خریداری نماید. 
B2B نمایشگاه امسال همراه با همایش، کالس های آموزشی و مذاکرات

چند  نمایشگاه  این  در  آن  آموزشی  علمی،  بار  افزایش  و  نمایشگاه  شدن  پربارتر  برای 
سمینار و کالس آموزشی)Work Shop( و دوره های کوتاه برای ورود سموم کم خطر برگزار 

می کنیم و فضاهایی برای مذاکرات B2B در نظر گرفته می شود. 

نمایشگاهی متفاوت تر از سال های قبل
به  رسانه  یک  به عنوان  تخصصی  نمایشگاه  که  آنجا  از 
طرفی  از  و  می پردازد  صنعت  یک  توانمندی های  انعکاس 
متقاضیان و مشتریان را در مقام مقایسه و دیدار و خریدار 
برگزاری  مورد  در  گیل آبادی  می کشاند،  نمایشگاه  به سوی 
نمایشگاه معرفی توان تولید سموم داخل کشور و نهاده های 
نشان  برای  ابزاری  به عنوان  نمایشگاه  می گوید:  کشاورزی 

دادن جایگاه واقعی تولیدکنندگان است.
ما تا سال گذشته نمایشگاه را با همکاری انجمن واردکنندگان 
سموم آماده مصرف، به صورت مشترک برگزار می کردیم. اما 
امسال وقتی دیدیم که کار ما تولیدکنندگان، هیچ سنخیتی 
با آن انجمن ندارد و سیاست های کاری ما با هم متفاوت است، 
تصمیم گرفتیم نمایشگاه را به صورت مستقل برگزار کنیم؛ چرا 
که ما به دنبال تولید داخلی و قطع واردات سموم مشابه تولید 
مصرف،  آماده  سموم  وارد کنندگان  انجمن  و  هستیم  داخلی 

مسیر دیگری را دنبال می کنند.

یکم تا چهارم بهمن امسال میزبان
کشاورزان، بازرگانان، کارشناسان

و مسئوالن ارشد وزارتخانه هستیم
دارد  نام  تولید  رونق  که  سال  شعار  به  توجه  با  بنابراین 
امسال  کشاورزی  نهاده های  داخلی  تولیدات  بزرگ  نمایشگاه 
که یکم تا چهارم بهمن ماه برگزار می شود را با هدف حمایت 
با  کاالهای  دسته  آن  واردات  از  حمایت  و  داخل  تولید  از 
کیفیتی را که امکان تولید آن در داخل کشور نیست و عمدتاً 

توسط شرکت های اروپایی تولید می شوند؛ برگزار می کنیم. 
با  کشور  سموم  تولیدکنندگان  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
تأکید بر کیفیت نهاده ها و ضرورت تأمین مایحتاج کشاورزی 
باکیفیت  کاالهای  دسته  آن  مخالف  عنوان  هیچ  به  ما  افزود: 
و  ندارد  تولید آن در داخل کشور وجود  امکان  و مرغوب که 
عمدتا توسط کشورهای اروپایی تولید می کنند؛ نیستیم. مثاًل 
تأمین می شود و درصد  از خارج  نیاز ما  بذر، بیشتر  در مورد 

خیلی کمی تولیدات داخلی داریم.
درصد   5 تا   3 فقط  ما  و  نیست  گونه  این  سم  مبحث  در  اما 
وابسته  تولیدات خارجی  به  را  آماده مصرف  به سموم  نیازمان 
هستیم و در بیش از ۹5 درصد موارد، تولیدات داخلی باکیفیت 

و خوبی داریم.
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بخش سوم 

مهندس مهدی رجول دزفولی

در  دبیرستان  و  راهمنایی  ابتدایی،  مقاطع  عملکرد  و  نقش 
بررسی  قبل  بخش  دو  طی  کشاورزی  آموزش  زمینه سازی 
شد. حال به بخش مهم و سرنوشت ساز دیگری که به  ویژه در 
سال های پس از 5۷ می توانست نقش مهمی در این عرصه 

ایفا نماید می پردازیم و آن هنرستان های کشاورزی است.
کشاورزی  ترویج  و  آموزش  وظیفه  مستقیماً  که  مراکزی 
از  اما  کرده اند،  تعریف  خود  برای  تئوری  نظر  از  حداقل  را 
و  نیست  عملگرا  اساساً  ما  بوروکراسی  سیستم  که  آنجایی 
نتایج  است،  واقعیت  از  دور  بسیار  تصوراتش  و  طرح ها 
که  نبود  همان  کشاورزی  هنرستان های  تأسیس  از  حاصله 

می بایست باشد!

گذری بر آسیب شناسی آموزش در بخش کشاورزی

هنرستان های کشاورزی به بیراهه رفتند

چالش های هنرستان های کشاورزی 
ظهور  اما  بود،  او  حیات  تداوم  و  غذا  تأمین  ضامن  و  بشر  حرفه  اولین  کشاورزی  اگرچه 
از دو جنگ  برق آسا و گسترده آن پس  و پیشرفت  نوزدهم  اواخر قرن  از  انقالب صنعتی 
بخش  در  جمله  از  علوم،  و جهش  توسعه  داد.  قرار  دوم  جایگاه  در  را  کشاورزی  جهانی، 
ناکارآمدی بیل و داس،  این بخش،  نیروی محرکه در  به همراه ورود صنعت و  کشاورزی 
گاو و االغ و استر را نشان داد و جهان غرب قافله ساالر به کارگیری صنعت به همراه خلق 

تجربه و دانش در بخش کشاورزی شد.
باغبانی،  زراعت،  رشته های  در  کارشناس  و  متخصص  افراد  تربیت  و  آموزش  ضرورت 
ماشین های کشاورزی، حفظ نباتات، دامداری و دامپروری و زیرشاخه هایی که بعدها به وجود 
آمد، به تأسیس مراکز و دانشکده های کشاورزی انجامید که ایران نیز، اگرچه خیلی دیر و بنا 

به دالیلی که ذکر آنها در این مطلب موجب اطاله کالم می شود، به این کاروان پیوست.

وزارت کشاورزی که خود را مسئول و متولی بخش کشاورزی می دانست، اقدام به تأسیس 
به عنوان  که  کرد  کشور  استان های  برخی  در  کشاورزی  آموزش(  )مراکز  دبیرستان های 
نمونه هنرستان های کشاورزی خراسان رضوی قدمتی ۷۰ ساله دارد. لیکن بنا به دالیلی 

که در زیر می آید این اقدام از اهداف خود فاصله گرفت: 
• بنا بر رسم معهود که همچنان به آن مبتال هستیم، این هنرستان ها بدون آماده سازی 
دلیل  به  سال ها  تا  لذا  و  پذیرفت  اولیه صورت  الزم  زیرساخت های  و  و ضرورت ها  نیازها 

مهیا نبودن ابزار یک آموزش واقعی، نتیجه ای درخور به دست نیامد. 
• آموزش کشاورزی در آن مراکز، تجانسی با آن چه در تمامیت کشاورزی فئودالی 
و ارباب و رعیتی می گذشت، نداشت و اگر حتی کشاورزان مشتاق حضور آموزش 
دیدگان هنرستان ها بودند، مالکان و اربابان این اجازه را نمی دادند و با چشم بدبینی 

به آنها می نگریستند. 
• بدون آن که قصد بدگویی از کشاورزان داشته باشیم، متأسفانه این قشر گسترده و مولد 
خود را یک »عقل کل« در عرصه کشاورزی دانسته و با تحقیر آموزش دیدگان رشته های 
کشاورزی، به نوعی با علم در تضاد و تعارض هستند و لذا نفوذ به این بخش کاری بس 

دشوار بوده و نتایج این تضاد، فقر فزاینده در زندگی کشاورزان است. 
ادامه  تئوری  به  دارد  وجود  ما  جان  و  خون  در  هنوز  که  تولیدی  ضد  خصلت   •
با  فرد  یعنی هر  زد،  دامن  و کارمند دولت شدن  با هدف »نان خور«  تحصیل 
مقطوع  ماه یک حقوق  آخر  و  بنشیند  میز  روزی پشت یک  که  آن  دورنمای 
و معین دریافت نماید، پای به عرصه ادامه تحصیل می گذارد، کما اینکه یکی 
آموزش  جهت  تغییر  کشاورزی،  دانش  پیاده سازی  در  توفیق  عدم  دالیل  از 
وجود  از  مزارع  عرصه  ماندن  خالی  و  این هدف  به سمت  هنرستان ها  دیدگان 

آن ها است. 
• تصورات نامنطبق با واقعیت مسئوالن از تأسیس هنرستان های کشاورزی و اصرار 
بر افزودن تعداد آنها علی رغم نداشتن بازده مورد نظر در توسعه کشاورزی و نیازسنجی 
در میزان جذب هنرجویان که به نوعی بیهودگی منتهی شده و هنرجویان فارغ  التحصیل 

را پس از 3 یا 4 سال به همان نقطه آغازین برمی گرداند. 
در جدال بین وزارت آموزش و پرورش که خود را متولی امر »آموزش« در تمام زمینه ها 
و  آموزش  وزارت  سرانجام  جدید،  هنرستان های  تأسیس  در  کشاورزی  وزارت  و  می داند 
پرورش پیروز شد و با تعجیل هرچه تمام تر شروع به برپا کردن هنرستان های کشاورزی، 

علی رغم نداشتن مدرس کافی و از همه مهم تر زیرساخت های الزم نمود.
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کیفیت فدای کمّیت
در  ارائه  برای  آمارهایی  جمع آوری  حسن اش  تنها  جدیت،  و  کوشش  دهه ها  این  البته 
سخنرانی ها و مصاحبه های تلویزیونی و پر کردن ستون جراید بود که در غیراین صورت، 
زند،  دکتر  گفته  باشد.  ترکیه   مانند  کشوری  حد  در  می بایست  ما  کشاورزی  حداقل 
)یعنی 1۰8  تعداد  »این  که  این  بر  مبنی   ۹۷/2/22 در  وزارتخانه  تحقیقات  سابق  معون 

هنرستان( باید افزایش یابد« ، به جز نگاه آماری به مسئله آموزش در هنرستان ها نیست. 
بهره بردار  میلیون   4 دوش  از  باری  چه  کشاورزی  رشته های  فارغ التحصیل  هزار  ده ها 
برداشته اند. »یکی از اهداف ما در شرایط موجود افزایش بهره وری است«، اما سازوکار این 
بهره وری، امکانات و موانع آن را توضیح نداده اند. او اضافه کرده که: »ما وظیفه حمایتی 
در زمینه آموزش های علمی، کاربردی و فنی و حرفه ای در مورد کشاورزان آینده داریم 
اثربخش و کارآمد  و برای آن که آینده کشاورزی کشور تضمین شود و سرمایه گذاری ها 

باشد، باید عالوه بر زیرساخت ها، بر روی کشاورزان نیز سرمایه گذاری کنیم«. 
این حرف ها بسیار زیبا هستند، اما ضمانت اجرایی این گفته ها چقدر است. متأسفانه، همیشه 
کار  در دستور  ارکان حاکمیتی  تمام  در  بر کمیت ها  دادن  اولویت  و  توجه  در همه حال  و 
دولتمردان و مدیران کشور بوده و ارائه اعداد و ارقام کمی را مایه فخر و مباهات خود دانسته اند.

توجه به کیفیت به نوعی »درجا زدن« قلمداد می شود و هزینه کردن در ارتقای کیفیت را 
اتالف منابع می دانند.

اجاره  به  آن ها  جاری  هزینه های  تأمین  برای  اراضی شان  که  کشاورزی  هنرستان های 
واگذار  عروسی  مراسم  و  جشن ها  برپایی  برای  آن ها  تأسیسات  و  سالن ها  یا  و  می رود 
در  موجود  مشکالت  آیا  هستند؟!  کشاورزی  آموزش  هنرستان های  چگونه  می شوند، 
کشاورزی ما به علت تعداد اندک )به نظر دکتر زند( هنرستان ها یا بی توجهی به اهداف و 

ارتقای کیفیت در آنها است؟
آیا اگر به جای تعدادی از این هنرجویان، به کشاورزان مناطق استقرار هنرستان ها آموزش های 
الزم داده می شد، نتایج بهتری به دست نمی آمد؟ آیا آموزش های مرتبط با کاشت، داشت، 
برداشت، مصرف بهینه آب، کود، سم و بسیاری موضوعات دیگر به کشاورزان و ارائه امور 

تخصصی و نظارت بر آن ها بهتر نبود؟
در حالی که فارغ التحصیالن هنرستان ها نه توان ایجاد شغل و بهره گیری از تخصص خود 
افزایش  برای آن ها مهیا است،  امکان جذب در مراکز کشاورزی خصوصی  نه  و  را داشته 
تعداد هنرستان ها و هنرجویان با چه هدفی صورت می گیرد، مضافاً آن که در گرایش های 
کارودانش و در یک بازه زمانی سه ساله مثاًل در مورد پرورش ماهی یا زنبورعسل تا چه 

اندازه می توان مطلب به هنرجویان ارائه کرد؟
هزار  و 25  در هنرستان ها  متوسطه  دوره دوم  دانش آموزان  از کل  درحالی که یک سوم 
نفر از آنها در رشته های کشاورزی تحصیل می کنند، آیا برای تأمین نیاز به تکنسین های 
کشاورزی کافی نیست؟ برخالف فرمایشات دکتر زند باید تعداد هنرستان ها را تقلیل داده 
تخصیص  و  هنرجویان  کیفی  تربیت  به  مجتمع  یک  در  واحد  چند  امکانات  تجمیع  با  و 
رشته های  تمامی  در  خرد  مشاغل  ایجاد  به منظور  فارغ التحصیالن  به  بالعوض  کمک 
کشاورزی پرداخت. توسعه کیفی هنرستان ها موجب اعتماد کشاورزان به فارغ التحصیالن 

و تحول تدریجی و ترویجی در عرصه های کشاورزی خواهد شد. 
چرا هنرستان ها در جایگاه یک مرکز آموزشی دولتی برای مصرف بهینه آب و افزایش بهره وری 
آن از دریافت 85 درصد کمک بالعوض برای اجرای سیستم های نوین آبیاری محرومند و چه 
جایی بهتر از این مکان ها برای نشان دادن و آموزش سیستم های نوین آبیاری است؟ صرافتاً 
باید گفت که برخی قوانین، ناقض ماهیت ذاتی خود هستند و اگرچه هر قاعده ای 
یک استثناء هم می تواند داشته باشد، اما در این جا به نظر می رسد که 

حتی یک »استثناء« مفید هم قابل اجرا نیست. 
عدم  علت  به  برنامه ها  و  طرح  اکثر  تقریب  به طور  تاکنون، 
نظارت  و  فارغ التحصیالن  از  مالی  حمایت  و  تخصیص 
مستمر بر عملکرد و ارشاد آن ها به نتیجه نرسیده اند که 

حاصل آن، همین است که می بینیم. 
بنابراین، درصورت احساس وظیفه در قبال هنرستان های 
در  که  است  الزم  آن ها،  فارغ التحصیالن  و  کشاورزی 

برنامه های آموزشی تجدیدنظر به عمل آید. 

ناآشنایی آموزش و پرورش با کشاورزی
یک  و  هزار  گریبان  به  دست  خود  که  پرورشی  و  آموزش 
گچ  و  دانش آموزی  سرانه  تهیه  در  حتی  گرفتاری  و  مشکل 
هیچ  که  نمود  آموزشی  اجرای  به  اقدام  بود،  سیاه  تخته  و 
تخصصی در آن زمینه نداشت و از آن رو بود که هنرستان ها 
با حجم انبوهی از کمبودها و مشکالت مواجه شدند که تأثیر 
مستقیمی بر آموزش هنرجویان داشت. مضافاً آن که بی ثباتی 
دولت ها  تغییر  با  آموزشی  برنامه های  در  مکرر  تغییرات  و 
نظریه های  و  سالیق  اِعمال  و  فرد  آن  یا  این  شدن  وزیر  و 
به  آورد.  فراهم  را  شخصی، موجبات بی ثباتی در روند آموزش 
انتخاب رشته پرورش ماهی  گونه ای که هنرجویان مثاًل دلیل 
را نمی دانستند؛ چرا که در محل زندگی آنها امکان انجام این 
کار وجود نداشت و در واقع ناچار از ادامه تحصیل در یکی از 

گرایش های ارائه شده بودند. 
مدت کوتاهی پس از انقالب، وزارت آموزش و پرورش با ایجاد 
کشاورزی  هنرستان های  تأسیس  به  حرفه ای  و  فنی  معاونت 
در  که  گونه ای  به  پرداخت.  کشور  استان های  تمام  در  تقریباً 
استان تهران، پنج هنرستان، در خوزستان سه هنرستان و به 
کار  این  به  شرایط  بنابر  نیز  استان ها  سایر  در  ترتیب  همین 
و  تحقیقات  سابق  معاون  زند،  دکتر  گفته  به  بنا  کرد.  اقدام 
آموزش وزارت کشاورزی، هم اکنون 1۰8 هنرستان کشاورزی 
رشته   32 در  هنرجو  هزار   25 آموزش  به  مشغول  کشور  در 
هنرجویان،  این  تربیت  از  هدف  می باشند.  مهارتی  مختلف 
در  فوق الذکر  رشته های  در  تکنسین  تأمین  علی االصول 

رشته های کار و دانش است. 
حال پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا وزارتخانه های 
کشاورزی و آموزش و پرورش آماری دقیق و حتی با درصدی 
مراکز  و  شرکت ها  در  هنرجویان  این  جذب  از  احتمال،  از 
کشاورزی دولتی و یا خصوصی و یا اشتغال فردی آنها دارند؟ 
و آیا سنجشی در تأثیرگذاری این فارغ التحصیالن در عرصه های 
به  تا چه حد  افراد  این  به عمل آمده است؟ حضور  کشاورزی 

پیشرفت علمی و صنعتی کشاورزی منجر شده است؟
پاسخ به پرسش های فوق چندان سخت نیست؛ چرا که اساساً 
این فارغ التحصیالن پس از ترک هنرستان ها به حال خود رها 
شده که دلیل اصلی آن نبودن زیرساخت ها، مراکز کشاورزی 
صنعتی، عدم حمایت و ناتوانی دولت در اجرای برنامه هایی از 
این  نکردن  و هدایت  تأسیس »شهرک های کشاورزی«  قبیل 
تکنسین ها به سمت رشته های مرتبط با تحصیالت و مأیوس 
شرایط  دلیل  به  شخصی  فعالیت های  به  عالقمندان  شدن 

حمایت های مالی و سرمایه گذاری از آن ها است.
بسیاری از هنرجویانی که تمایل به برگشت به روستا و انجام 
کار مرتبط با تحصیالت خود را داشتند، به علت ناتوانی مالی 

رانندگان  به  حمایتی،  سازوکارهای  وجود  عدم  و 
با  سنخّیتی  هیچ  که  مشاغلی  یا  و  مسافرکش 

و  آوردند  روی  نداشت  آنها  تحصیلی  رشته 
تصورات  و  برنامه ریزی ها  تمام  واقع  در 
از  دسته  این  برای  که  هزینه هایی  و 
کشاورزی  رشته های  فارغ التحصیالن 
اساساً  چون  رفت؛  هدر  به  شد،  صرف 
از  بهره برداری  برای  مرجعی  و  محل 

این آموزش ها وجود نداشت.



ماهنامه دام و کشت و صنعت 14۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

کشور ایران در بحث کشاورزی و تولید موادغذایی مورد نیاز جامعه
با چالش هایی در حوزه منابع- مخصوصًا منابع آب- مواجه است

که ضرورت جدی برای استفاده بهینه از این منابع
و جلوگیری از هدررفت آب و فرسایش خاک

همراه با افزایش بهره وری از این منابع را ایجاب می کند. 
در سوی دیگر این معادله، بحث تأمین امنیت غذایی و اشتغال زایی نیز

از فاکتورهای دخیل و بسیار مؤثر در این موضوع است.
به همین دلیل باید سیاست های بخش کشاورزی به گونه ای تنظیم شود
که ضمن دست یابی به امنیت غذایی و اشتغال مناسب، حفظ منابع آب

و خاک نیز در سرلوحه کار قرار گیرد.
توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای محصوالت کشاورزی
در قالب شهرک های کشاورزی و نیز مجتمع های تولیدی

در حوزه های پرورش دام، طیور و شیالت
از جمله راهکارهای نیل به این خواسته است. 

به همین جهت است که ارزش کار شرکت  شهرک های کشاورزی
که در حوزه ساماندهی طرح های تولیدی

در بخش های گلخانه، دام، طیور و شیالت فعالیت می کند
برای کشور ما در جایگاه مهم و حساسی قرار دارد.

شهرک های کشاورزی ضرورت انکارناپذیر
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مهندس علی اشرف منصوری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های 
کاری  گستره  مورد  در  صنعت«  و  کشت  و  »دام  مجله  خبرنگار  با  گفتگو  در  کشاورزی 

شرکت و چگونگی فعالیت های آن توضیح می دهد:
چگونگی تشکیل شرکت شهرک های کشاورزی

در  کشاورزی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  و  هیأت مدیره  رئیس  منصوری،  علی اشرف 
تخصصی  مادر  »شرکت   13۹2 سال  تا  می گوید:  شرکت  این  شکل گیری  چگونگی  مورد 
کشاورزی و دامپروری و منابع طبیعی« در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت داشت 
به  آن  تغییر  برای  الیحه ای  شرکت  کردن  کاربردی  هدف  با  وزارتخانه  سال،  آن  در  و 
برای  که  جدید  انتظارات  و  وظایف  شرح  سری  یک  با  کشاورزی«  شهرک های  »شرکت 
ارائه کرد؛ چرا که شرکت مادر تخصصی سابق یک سری  آن تعریف شده بود به مجلس 
از کشت و صنعت ها را در سطح کشور را هدایت و راهبری می کرد، که براساس اصل 44 
بعضی  و  بود  شده  واگذار  بخش خصوصی  به  شرکت ها  این  از  زیادی  تعداد  قانون اساسی 
با آن شرح  مادر تخصصی  و عمال دیگر شرکت  بودند  واگذاری  آنها هم در حال  از  دیگر 
وظایف، کارایی و ضرورتی نداشت که در واقع به جای آن شرکت شهرک های کشاورزی 

ایجاد شد.
پس از تصویب مجلس، شرکت شهرک های کشاورزی وظیفه هدایت، راهبری و ساماندهی 
شهرک های کشاورزی در سطح کشور را عهده دار شد و از طرفی این مجموعه تنها شرکت 

»توسعه ای« با وظایف حاکمیتی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است. 
شهرک های کشاورزی

با محوریت توسعه گلخانه، شیالت و آبزی پروری
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در مورد وظایف شرکت می گوید: وظیفه ما این 
است که شهرک های کشاورزی را در محورهای گلخانه، شیالت و آبزی پروری، دام و طیور 

در سطح کشور ایجاد و ساماندهی کرده و آنها را توسعه بدهیم.
اقلیمی  مسائل  به  توجه  با  شهرک ها  شرکت  مجموعه  و  وزارتخانه  سیاست گذاری 
و  و خاک  آب  منابع  از  بهره وری  افزایش  دارد،  مباحث  این  در  ما  کشور  که  مشکالتی  و 
اشتغال زایی و افزایش تولید در واحد سطح همراه با کاهش قیمت تمام شده و مسائلی از 

این دست است. >>>
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به همین جهت تمرکز فعالیت های شرکت
 روی دو موضوع اصلی قرار گرفت:

• توسعه گلخانه ها به لحاظ بیشترین بهره وری مصرف آب و 
تولید چندین برابری نسبت به فضای باز و همچنین میزان 
برآورد  به طوری که طی  ایجاد می کرد.  که  باالیی  اشتغال 
از شروع مراحل  انجام گرفته، در یک گلخانه یک هکتاری 
بازاریابی  و  محصول  تولید  و  بهره برداری  از  بعد  تا  احداث 
و  مستقیم  طور  به  موردنیاز  نهاده های  و  خدمات  تأمین  و 
در  می کند.  ایجاد  اشتغال زایی  نفر   2۰ برای  غیرمستقیم 
به  که  ندارد  وجود  کشاورزی  حوزه  در  فعالیتی  هیچ  واقع 
در  هم  کند.  اشتغال  ایجاد  گلخانه ها  مانند  و  میزان  این 
بحث کاشت، داشت و برداشت هم در امور آماده سازی قبل 
پتانسیل  گلخانه ها  ملزومات،  و  نهاده ها  تأمین  و  کاشت  از 

باالیی برای اشتغال دارند.

• مورد دیگر فعالیت های ما بحث شیالت است. توجه داشته باشید که در آب های داخلی 
تقریباً ظرفیت کشور برای پروژه های شیالتی تکمیل است. اما در مورد آب های ساحلی و 

رودخانه های مرزی و سواحل، هنوز جای کار وجود دارد.
از جمله کارهایی که در حوزه شیالت انجام داده ایم، به عنوان نمونه در استان هرمزگان 
حدود 3۰ هزار هکتاری از اراضی حاشیه خلیج فارس را با هدف ایجاد شهرک های شیالتی 
در حال انجام مطالعات برای ایجاد زیرساخت و واگذاری داریم. این پروژه ها برای پرورش 
میگو بوده که کار بسیار بزرگ و بااهمیتی است. این سطح مورد مطالعه و اجرا در بعضی 
هم  دیگر  کشور های  در  آن  نمونه  و  است  بی نظیر  منطقه  در  آن  شهرک های  و  مزارع  از 

وجود ندارد. 
شهرک شیالتی گسترده موفق در کشور نداشتیم. تا اینکه طی یکی از جلسات طوالنی مان 
این  در  را  مهرگان  هکتاری   13۰۰۰ طرح  تسهیل کننده  موارد  هرمزگان،  استاندار  با 
را  عظیم  پروژه  این  اجرای  برای  تفاهم نامه  و  مطالعاتی  کارهای  کردیم.  بررسی  استان 
از  عظیمی  تحول  که  رسانده ایم  خوبی  بسیار  مرحله  به  تاکنون  دادیم  انجام  سرعت  به 
لحاظ اشتغال، افزایش تولید، صادرات و... در این استان ایجاد می کند؛ چرا که محصوالت 
اقتصادی  بسیار  و  می شود  پیش خرید  تولید  از  قبل  حتی  چینی ها  توسط  هم اینک  میگو 
به تازگی  که  است  شهرک هایی  از  دیگر  یکی  »حسن لَنگی«  هکتاری   144۰ پروژه  است. 
به سرمایه گذاران واگذار شده و از افتخارات شرکت بوده که ان شاءاهلل در سال 13۹۹ به 

بهره برداری می رسد. 
بوشهر  استان  در  که سال گذشته  بود  هکتاری  این حوزه، شهرک 23۰۰  در  دیگر  مثال 
را  هکتاری   6۰۰۰ پروژه  نیز  »گمیشان«  منطقه  در  و  گلستان  استان  در  شد.  واگذار 
نیز  بلوچستان  و  سیستان  و  خوزستان  استان های  در  همچنین  و  داریم  اقدام  دست  در 
آنها  واگذاری  و  اجرا  برای  زودی  به  که  بوده  اجرا  و  مطالعه  حال  را  مشابهی  پروژه های 

برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم می گردد.
تولید  اشتغال،  حیث  از  می تواند  آن،  مشابه  موارد  و  زدم  مثال  که  مواردی  از  کدام  هر 
محصوالت کشاورزی و مواد پروتئینی، رفع محرومیت و حتی مسئله تامین امنیت، تحول 

زیادی ایجاد نماید و به کشور و مناطق نامبرده در این راستا کمک کند.
معاونت  همکاری  با  توانستیم  و  شده  شناسایی  خوبی  بسیار  نقاط  مرزی  آب های  در 
به  را  مرزی  شهرک های  برای  آب  تخصیص  نیرو،  وزارت  طریق  از  پیگیری  و  آب وخاک 
بسیار  کارهای  غربی  آذربایجان  و  ایالم  کرمانشاه،  اردبیل،  استان های  در  برسانیم.  نتیجه 
خوبی را شروع کرده ایم که با رفع موانع محدودی که در اجرای این طرح ها وجود دارد از 

مزایای ایجاد آنها در سطح ملی بهره خواهیم برد.
ضرورت مدیریت واحد در شهرک های دام و طیور

در حوزه دام و طیور در شهرک ها بحث مدیریت واحد یا به نوعی زنجیره تولید در آنها یک 
اصل مهم است. مثاًل در بحث بهداشتی یا مسائل دیگر نیاز به یک مدیریت واحد نیاز دارد.

یا  کرد.  خواهد  آلوده  را  دام ها  همه  کند  پیدا  ورود  دامی  بیماری  یک  اگر  نمونه  برای 
هم  با  و  هماهنگ  به صورت  اینها  همه  و  دارو  واکسن،   جوجه ریزی،  باید  طیور  مورد  در 
انجام شود تا مشکل بهداشتی برای واحدها ایجاد نکند. به همین دلیل برای توسعه این 
برای  که  هرجا  حال  عین  در  اما  داریم.  واحد  مدیریت  نظر  از  محدودیت هایی  شهرک ها 

مدیریت واحد مشکلی نباشد کارها به خوبی پیش می رود.
کما این که در استان گلستان، بزرگ ترین شهرک پرورش مرغ مادر کشور در یک مجموعه 
1۹۰ هکتاری در حال ساخت است که تا پایان امسال بهره برداری می شود و چون از یک 
مدیریت واحد برخوردار بود، ما هم برای اجرای آن زمین و دیگر تسهیالت واگذار کردیم 
که در حال احداث است. هر جای دیگری که این شرایط یعنی امکان مدیریت واحد وجود 

داشته باشد دست ما برای همکاری و توسعه باز است.
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تنها متولی واگذاری قطعی اراضی
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی می گوید: در بحث مستند سازی که برای ما بسیار 
به  اراضی  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوبه  طبق   8۹ سال  شهریور  از  است  اهمیت  حائز 
شکل قطعی واگذار نمی گردد و صرفاً به شکل اجاره ای امکان پذیر است اما تنها تشکیالتی 
از  پس  که  می باشد  کشاورزی  شهرک های  شرکت  است،  شده  مستثنی  امر  این  از  که 

بهره برداری می توانیم این اراضی را به صورت قطعی به سرمایه گذار واگذار کنیم.
این موضوع یکی از امتیازات ما است و اقدامات خوبی هم انجام داده ایم و حدود 5۰ مورد 

از شهرک های در اختیار، سند قطعی به نام شرکت شهرک ها کرده ایم. 
در این راستا 335 مورد طی سال ۹6 در کل کشور موافقت اصولی یا پروانه تاسیس برای 
مساحت 34 هزار هکتار شیالت، گلخانه و دام صادر شده و 21 هزار هکتار از عرصه ها را 

مطالعات طراحی تفصیلی انجام داده ایم.
مشکالت و درخواست ها

وزرای  بین  تفاهم نامه ای  شرکت،  کارهای  پیشبرد  در  تسریع  برای  می گوید:  منصوری 
شهرک های  توسعه  و  احداث  در  تعامل  و  مساعدت  مورد  در  جهادکشاورزی  و  کشور 
بهره مند  استان ها  جهادکشاورزی  مجموعه  و  استانداران  ظرفیت  از  تا  داشتیم  کشاورزی 
شویم و خوشبختانه از سوی هر دو وزیر، هم به استانداران و هم به رؤسای سازمان های 
با  این،  بر  عالوه  است.  شده  دیده  آن  در  موانع  رفع  شیوه های  و  ابالغ  جهادکشاورزی 
استانداران هر استان هم تفاهم نامه داریم که برای پیشبرد مسائل به ما کمک می کنند تا 

این امر ملی با هدف تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، ساماندهی شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی معتقد است، رسانه ها به ویژه رسانه های تخصصی 
در طرح مشکالت و تحلیل کارشناسی و ارائه راهکار به مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری 
مسئوالن  توجه  شرکت،  پتانسیل های  معرفی  بر  عالوه  می توانند  موقع  به  اطالع رسانی  و 

ذیربط را در تسریع و پیشبرد اهداف آن باعث شوند.
بحث  در  ارتباط هستیم  در  آنها  با  که  دستگاه هایی  داریم  انتظار  می افزاید:  ادامه  در  وی 
وزارتخانه ها  از  برخی  در  متأسفانه  باشند.  داشته  را  الزم  همکاری  ما  با  زیرساخت ها 
مشکالتی داریم. از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت که طبق مصوبه هیأت دولت باید در 
به  این همکاری ها  اما  نمایند  ما همکاری  با  گاز  و  برق  و  مانند آب  تأمین خدماتی  بحث 

کندی صورت می گیرد.
استانداران  سوی  از  ویژه  توجه  انتظار  همچنین 
تأمین  بحث  در  برنامه وبودجه  سازمان  و  محترم 

منابع مالی برای زیرساخت ها را داریم. 
 2۷3 کشور،  کل  آمایش  مطالعات  انجام  با  البته 
مختلف  طرح های  برای  اراضی  از  هکتار  هزار 
خیلی  در  که  است  شده  داده  تشخیص  مستعد 
به  نیاز  و  داریم  آب  کمبود  مشکل  موارد  این  از 

همکاری و مساعدت وزارت نیرو داریم. 

با تشکر از آقای مهندس طاهر جمالی
مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی

و رئیس دفتر مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی 
که در تهیه و تدوین این مصاحبه ما را یاری نموده اند.

۵۵ هزار هکتار اراضی برای احداث 
شهرک های کشاورزی

به  داد:  ادامه  کشاورزی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
برای همه طرح ها در سه بخش ذکر  طور کلی در مجموع 
تاکنون  اراضی در اختیار گرفته ایم و  شده، 55 هزار هکتار 
در  و خصوصی  دولتی  کشاورزی  بر 24۰ شهرک  بالغ  نیز، 

زیرمجموعه خود داریم. 
در بحث واگذاری نیز تا سال ۹6 کل عرصه های واگذار شده 
صورت  که  کارهایی  و  تسهیل گری  با  اما  بود.  هکتار   6۰۰
به  تاکنون  بلند  بسیار  جهش  یک  با   ۹۷ سال  در  گرفت، 

بیش از 62۰۰ هکتار رسیده است.
طوالنی  بروکراسی  یک  چون  مجوزها  صدور  بحث  در 
وزیر  از  مجوز  کسب  با  لذا  داشت،  وجود  واگذاری  در 
جهادکشاورزی و با اصالح ماده 25 نظام نامه صدور مجوزها 
صدور  شد،  داده  کشاورزی  شهرک های  به  آن  اختیار  که 
گلخانه ای  شهرک های  و  متراکم  کشت های  در  مجوزها 
زمان  کمترین  در  هم  آن  می گیرد.  صورت  شرکت  توسط 
مدارک  ارائه  صورت  در  و  هزینه ای  هیچ  بدون  و  ممکن 

به صورت یک روزه صادر می گردد.

تعامل با بانک کشاورزی
تعامل  کشاورزی  شهرک های  شرکت  می گوید:  منصوری 
بسیار خوبی با بانک کشاورزی دارد. خوشبختانه به دستور 
برای  تومان  میلیارد  هزار  پنج   مبلغ  جهادکشاورزی  وزیر 
کشت های گلخانه ای تأمین می شود که در این مورد اولویت 
به  به زودی  امیدواریم که تخصیص آن  و  با شهرک ها است 

استان ها اعالم شود. 
میلیارد   3۹۰ گذشته  سال  نیز  تسهیالت  پرداخت  برای 
داشتیم  بانک ها  در  قرارداد  انعقاد  به  منجر  پرونده  تومان 
آماده  پرونده  تومان  میلیارد   25۰۰ نیز  حاضر  حال  در  و 

بررسی داریم.
فاز  در  می کنیم  سعی  ما  اینکه  دیگر  توجه  قابل  نکته 
از گلخانه،  اعم  برنامه ریزی طرح ها و شهرک ها  و  مطالعاتی 
این طرح ها  کنار  در  را  تولید  زنجیره   و شیالت،  دام، طیور 
... در همین  لحاظ کنیم تا کل فرآیند تولید، بسته بندی و 

شهرک ها انجام گیرد.
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پروژه شهرک گلخانه ای حصارگلی که 13 سال پیش )1385( 
نرسید  بهره برداری  به  گذشته  سال  تا  اما  بود  خورده  کلید 

معرف حضور همگان است. 
در صورت  و  است  تهران  بیخ گوش  گلخانه ای  این شهرک 
و  میلیون  یک  حدود  ساالنه  می تواند  تکمیل  و  طراحی 
بازار  به  کشاورزی  محصوالت  بیشتر  یا  تن  هزار  پانصد 

مصرف عرضه نماید. 
استان  سازمان جهاد کشاورزی  وقت  مدیرکل  در سال ۹5 
تهران، به توصیه وزیر جهاد کشاورزی طی جلسه ای با مدیر 
وقت شهرک کشاورزی پیشنهاد کرد این شهرک راه اندازی 

شود و کار آغاز شد.
کشاورزی،  شهرک های  منابع  محدودیت  به  توجه  با 
استانداری تهران هم به کمک آمد و تا سال ۹6 زیرساخت 
شهرک )فاز اول( به استثنای گاز تکمیل و همزمان موضوع 

فاز اول واگذاری )حدود 1۰۰ هکتار( آغاز شد.

"گروکشی" در تضاد با نظرات مقام معظم رهبری است

شهرک گلخانه ای حصارگلی

آغاز بهره برداری از نخستین گلخانه حصارگلی
گزارش خبرنگاران حاکیست با هماهنگی استاندار و اداره کل برنامه  بودجه استان مصوبه 
4۰ میلیارد ریالی با سود 1۰ درصدی و تخصیص 1۰۰ درصدی کارسازی شد و فراخوان 
گلخانه ها  ساخت  اول  فاز  بحمداله  که  گردید  مواجه  متقاضیان  شدید  استقبال  با  مجدد 

راه اندازی شد.
خوشبختانه در همان ایام یک کارگاه بزرگ احداث گلخانه در منطقه حصارگلی با هدف 
ایجاد اشتغال برای روستاییان اطراف ایجاد شد و با تسریع در ساخت وساز بحمداله اخیراً 
اولین واحد گلخانه آن )تولید گل شاخه بریده( به بهره برداری رسیده و واحد دوم )تولید 
خیار( نیز درصدد افتتاح است و به نظر می رسد حدود 8۰ درصد فاز اول این واحدها که 

طی 13 سال راکد مانده بود تا قبل از سال زراعی جدید به بهره برداری خواهد رسید.
اما فاز اول حدود ۷ درصد کل شهرک را پوشش می دهد و این پتانسیل و تقاضای زیاد 
اراضی  گلخانه  راه اندازی  و  تجهیز  درصورت  که  می دهد  نشان  گلخانه  احداث  متقاضیان 
این شهرک، امکان احداث گلخانه و تولید انواع محصوالت کشاورزی با فاصله بسیار کم تا 
میادین میوه وتره بار کالن شهر تهران، فرودگاه بین المللی امام خمینی )در مبحث تولیدات 

صادرات محور( و حتی ایستگاه راه آهن وجود دارد.
موجبات  مرتبط  وزارتخانه های  برخی  تعامل  و  همکاری  عدم  و  آب  کمبود  متأسفانه  اما 

افزایش بی کاری و راکد ماندن الباقی پروژه را فراهم کرده است. 
برداشت  امکان  آب  و  گاز  تأمین  صورت  در  می دهد  نشان  سرانگشتی  محاسبه  یک 
3۰۰هزار تا 5۰۰ هزار تن محصوالت کشاورزی در هر دوره برداشت از گلخانه های پروژه 
برای  راهی  چرا  که  است  این  سوال  اما  است،  تصور  قابل  تکمیل(  )در صورت  حصارگلی 

تأمین آب وجود ندارد؟

عدم  اما  کردند،  مراجعه  ثبت نام کنندگان  از  نفر   54۰ به  نزدیک  فراخوان  اولین  از  پس 
وحدت رویه در بین اعضاء تعاونی  که حول این محور گلخانه با 5۰۰ الی 6۰۰ عضو برای 
بهره گیری از 13۷۰ هکتار زمین در قالب گلخانه )که متأسفانه آب نداشت( تشکیل شده 

بود و همگی نیز منتظر کمک دولت بودند، کار متوقف شده بود.
با این همه پس از طرح مسائل و محدودیت های منابع مالی، ۷۰ الی 8۰ نفر از متقاضیان 
اراضی شدند  وارد مرحله دریافت  و  تمایل کردند  ابراز  برای مشارکت  نمایندگان آن ها  یا 
دلیل  به همین  و  نداشتند  را هم  تمام شده  پرداخت حتی هزینه  توان  در عین حال  اما 
راه اندازی  بهره برداران و  به  قانونی و موضوع کمک  سازمان جهاد کشاورزی بین مصوبات 

شهرک و ایجاد اشتغال مانده بود.

ایجاد 10,000 شغل در "شهرک گلخانه ای حصار گلی ورامین" در انتظار مساعدت وزارتخانه های نیرو و نفت

10 هزار شغل
و حدود یک میلیون و پانصد هزار تن

تولید ساالنه محصوالت کشاورزی
در انتظار رفع سد معبر یک نهاد

در حصار تنگ نظریدر حصار تنگ نظری
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نهادهای انقالبی
در راستای نظرات مقام معظم رهبری

گام بردارند
به نظر کارشناسان یکی از فاکتورها و مولفه های اصلی در تولید محصوالت گلخانه ای، گاز 
است به  ویژه اینکه منطقه حصارگلی کویری و دارای روزهای بسیار گرم و شب های سرد 
می یابد،  کاهش  گلخانه ای  محصوالت  تولید  اقتصادی  توجیه  نباشد  گاز  چنانچه  و  است 
تمامی  و  شده  انجام  و  اجرایی  گلخانه ای  شهرک  در  گاز  داخلی  شبکه  جهت  همین  به 

گلخانه های فاز اول آماده دریافت گاز و اتصال به شبکه اصلی گاز هستند. 
گزارش خبرنگاران حاکیست پس از جلسات بسیار متعدد و فرسایشی با اداره گاز، نهایتاً 
گلخانه ای  شهرک  ورودی  تا  کیلومتری   35 فاصله  از  را  گاز  شبکه  شدند  متقاعد  آن ها 

حصارگلی انجام دهند.
وزیر  و  وزارت  انتخاب شد.  پیمانکار  باالخره  مختلف  و جلسات  برگشت ها  و  رفت  از  پس 
انتقال گاز از منتهی علیه مسیر آزادراه "حرم تا  با تعامل و همکاری برای  راه وشهرسازی 
حرم" مساعدت و مجوز کتبی دادند. اما متأسفانه توسط یک ارگان طی سه مرحله کار 

پیمانکار گاز متوقف و خسارت سنگینی متوجه آن شده است. 

کشاورزان چشم یاری دارند
پیش قدم  اشتغال  افزایش  و  تولید  رونق  برای  بزرگ  و مجموعه های  نهادها  انتظار می رود 
از معاون  )از جمله مجوز  قانونی  نهاد  از مراکز و  با وجود مجوز کتبی و رسمی  اما  شوند 
متأسفانه  است(  اخذ شده  کتبی  به صورت  قرارگاه خاتم  از  مجوز  و  راه وشهرسازی  وزیر 
حتی حفاری های شرکت پیمانکاری را پر کرده اند )ضرر ملی( و کسی نیز پاسخگو نیست. 

توجه داشته باشیم این شهرک می تواند در صورت تکمیل کل فازهای آن در سطح 13۷۰ 
هکتار، بیش از 1۰,۰۰۰ نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و بار بخشی از تولید 

محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی را به دوش بکشد.
به  می رود  انتظار  اشتغال  و  تولید  و  مستضعفین  از  حمایت  داعیه داران  و  پرچمداران  از 

سخنان رهبر معظم انقالب و شعار ملی سال رونق تولید توجه بیشتری داشته باشند. 
یا  نظر  اختالف  نهادی  زیرمجموعه  اقتصادی  واحد  با  برخورد  در  منابع طبیعی  اگر  حتی 
مطالباتی داشته باشد صحیح نیست که براساس قدرت قاهره با قانون نانوشته کار تولید و 
اشتغال تعطیل شود یا گروکشی صورت گیرد. آیا به صرف عدم رضایت یک نهاد می شود 

بخشی از کار کشور تعطیل گردد؟ 
اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس  و  وزیر جهاد کشاورزی  پیگیری های  و  تماس  امیدکه 
با نهادهای قدرتمند که چنین طرح عظیم و ملی را به  نوعی متوقف کرده اند و همزمان 
رسانه ها  در  پایدار  شغل  هزار   1۰ کاهش  و  منطقه  مردم  برای  آن  تبعات  کردن  گوشزد 

بتواند دوستان را وادار به رفع سد معبر نماید. 
کشاورزی  شهرک  به  آن  رساندن  و  گاز  شبکه  طرح  راه اندازی  شاهد  زودی  به  که  باشد 

گلخانه ای حصارگلی باشیم. 

عدم همکاری وزارت نیرو
و  پروژه  این  اهمیت  به  توجه  با  کشاورزی  جهاد  سازمان 
اشتغال آن برای تأمین آب و دریافت مجوز یکی دو حلقه 
چاه از وزارت نیرو تالش بسیاری نمود اما وزارت نیرو هنوز 
چاه های  مجوز  خرید  برای  پیگیری  حتی  نکرده  مساعدت 
جایی  به  نشود(  زمین گیر  ملی  طرح  اینکه  )برای  قبلی 

نرسیده است.
و  گرفته  انجام  اول  فاز  زیرساخت های  همه  که  اینک 
برنامه ریزی برای مقدمات اجرایی فازهای بعدی شروع شده 
عمده  و  سرنوشت ساز  بسیار  سرفصل  دو  می رسد  نظر  به 
به  را  شهرک  این  متأسفانه  کشتی  »آب«،  و  »گاز«  تأمین 

ِگل نشانده است.

در حصار تنگ نظریدر حصار تنگ نظری
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دکتر غالمرضا هادربادی* 

بر اساس تجربیات موفق ژاپن
از  نیهون  Nihon می گویند.  نیهون  به کشور خود،  ژاپنی ها 
دو واژه نیچی )که به صورت هی نیز تلفظ می شود( و ُهن 
روز  و  خورشید  معنای  به  هی  یا  نیچی  شده است.  تشکیل 

است و ُهن یعنی ریشه و آغاز.
از آنجا که ژاپن در شرقی ترین نقطه قاره کهن و کشور چین 
که  است  سرزمینی  اولین  که  می شده  تصور  دارد  قرار 
خورشید در آن طلوع می کند. بر این اساس با نام سرزمین 

آفتاب تابان مشهور شده است.
مجمع الجزایر ژاپن از چیزی بیش از 68۰۰ جزیره تشکیل 
 34۰ تنها  و  کوچکند  بسیار  جزایر  این  بیشتر  شده است. 

جزیره بیش از یک کیلومتر مربع وسعت دارند.

جذب توریسم و ارتقای معیشت کشاورزان 

تلفیق هنر و کشاورزی

از  زیرزمینی  و  زمینی  ثروت های  و  معدنی  مواد  طبیعی،  منابع  لحاظ  به  ژاپن  کشور 
مواد  ژاپن، 61 درصد  دولت  برآورد  اساس  بر  به شمار می آید.  فقیرترین کشورهای جهان 
غذایی مصرفی )بر حسب کالری( در ژاپن وارداتی است. در سال 2۰11، برنج حدود 22 

درصد از ارزش تولیدات کشاورزی ژاپن را به خود اختصاص داد.
)در   128 رتبه  در  کشور  این  و  داشته  زراعت  قابلیت  ژاپن  زمین های  از  درصد   11 تنها 
بین 1۷5 کشور( به لحاظ خودکفایی غذایی قرار دارد. در سال 2۰15 ضریب خودکفایی 
واردات  آن  دلیل  که  یافت  کاهش  درصد   38 به   2۰1۷ سال  در  و  درصد   3۹ کشاورزی 

بی رویه گندم بود.
با توجه به اینکه حجم و تنوع تولیدات کشاورزی و دامی در ژاپن قابل توجه نبوده و در 
ندارد،  کشاورزان  درآمد  افزایش  در  توجهی  قابل  اثر  محصوالت،  این  تولید صرف  نتیجه، 
از  بهره گیری  دنبال  به  ذیربط  دولتی  نهادهای  و  دانشگاه  همکاری  با  محلی  کشاورزان 
از  یکی  عنوان  به  گردشگری  جمله  )از  درآمد  سطح  بهبود  در  بومی  خالقانه  روش های 

کارکردهای مهم کشاورزی با ارزش افزوده باال( می باشند.
با  آن  تلفیق  و  کشاورزی  در  هنر  اعجاب انگیز  توان  از  ژاپنی  کشاورزان  منظور،  این  برای 
داشته های فرهنگی و تاریخی خود بهره گرفته و با جذب گردشگران داخلی و خارجی، به 

توسعه پایدار و بهبود معیشت روستائیان کمک شایان نموده اند.

دو نمونه از روش های خالقانه تصویرسازی در زمین کشاورزی
در سال 1۹۹3 اهالی روستای ایناکاداته از توابع شهر »اونو« در 6۰۰ مایلی شمال توکیو با 
هدف پاسداشت سابقه 2۰۰۰ ساله کاشت برنج در این روستا و نیز به عنوان روش جدیدی 
برای جذب توریسم و رونق اقتصادی روستا، شالیکاری هنرمندانه در مقیاس بزرگ را به نام 

هنر تانبو یا هنر طراحی با زمینه برنج یا هنر شالیزار آغاز کردند.
مختلف  رقم  هفت  از  استفاده  با  و  دالر   35۰۰۰ صرف  با  محلی  داوطلب   12۰۰ حدود 
با رنگ های متفاوت )بدون کاربرد هیچگونه رنگ مصنوعی( هر سال دور هم جمع  برنج 

می شوند تا در امر کاشت همکاری کنند.
به عنوان مثال رقم Tsugaru Roman سبز و Yukiasobi و Beniasobi به ترتیب سفید و 

قرمز می باشند. مزارع وسیع برنج به تابلوهای غول آسای نقاشی تبدیل شده اند.
"کاتسوشیکا  ماندگار  اثر  کاناگاوا"  بزرگ  "موج  تابلوی  شالیزار  یک  روی  مثال  عنوان  به 
هوکوسای" نقاش معروف سدۀ 1۹ ژاپن به نمایش گذاشته شد. این اثر از معروف ترین آثار 

هنری جهان و بی شک شمایلی دقیق از هنر ژاپنی است. )تصویر1(

تصویرهای رنگی به اندازه ای باورنکردنی است که بسیاری فکر می کنند، این هم یک ترفند 
رایانه ای یا "فتوشاپی" دیگر است چون غالباً عادت کرده اند که شالیزارها را به رنگ سبز 
یا زرد ببینند. اما در این تصویرهای برنجی، رنگ های سفید و سیاه هم به چشم می خورد 

و تصویر را واقعی جلوه می دهد. )تصویر2(

با گذشت زمان طرح های این هنر محلی پیچیده تر شده اما همواره بر داشته های فرهنگی 
و تحکیم روابط خانواده تاکید ویژه داشته است. در سال 2۰۰6 حدود 2۰۰ هزار گردشگر 
به این روستای 8۰۰۰ نفری آمدند. هر سال در ماه آوریل، یک همایش برای تصمیم گیری 

بر روی طرح های سال بعد توسط روستائیان برگزار می شود.
وقتی موضوع مشخص شد مقامات روستا یک مدل دیجیتالی ساده تهیه می کنند که بعد 
کاشت  از  قبل  سپس  می شود.  تبدیل  پیچیده  نقاشی های  به  محلی  هنر  معلمان  توسط 
طرح را روی زمین پیاده می کنند. این فرآیند حدود سه ماه طول می کشد. هر 15۰۰۰ 

متر مربع اغلب یک طرح با ریشه در فرهنگ محلی آن ها را نشان می دهد.
ابتدای  اما  این چشم انداز است  برای دیدن  بهترین زمان  تا ۹ مهر(  سپتامبر )1۰شهریور 

ژوئن هر سال شروع بازدیدهاست که تا اوایل اکتبر ادامه دارد.
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اقتصاد  بهبود  به  موثری  کودکان، کمک  بین  در  ویژه  به  فرهنگ سازی  از  روش جدا  این 
روستا نیز می نماید.

مثال دیگر از این روش های ابتکاری، جشنوار هنری ساالنه »وارا« در ژاپنی به معنای نی 
دانشجوی  امی گودا؛  آقای  توسط  سال 2۰۰6  در  بار  نخستین  برای  اینکار  می باشد.  برنج 
دانشگاه نایجاتا صورت گرفت و بعدها توسط دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه موساشینو 
توکیو با همکاری مردم محلی ادامه یافت. آواز ساقه های بریده برنج با روشی خالقانه شکل 

ماموت را به تصویر کشید.)تصویر 3 و 4(

این مجسمه های غول پیکر )تا ارتفاع حدود 5 متر( به قدری جذاب بودند که نظر بسیاری 
آب،  شهر  به:  معروف  ژاپن.  شرقی  شمال  در  )واقع  نایجاتا  ساحلی  شهر  محلی  مردم  از 
شهر بید و شهر غذا و گل ها( را به خود جلب کرده و تصمیم گرفتند آن را یک در قالب 

جشنواره ای ساالنه برگزار نمایند. )تصویر 5 و 6(

در  برنج(  برداشت  فصل  با  )همزمان  پاییز  در  ساله  هر   2۰۰8 سال  از  جشنواره  این 
این  با  کشاورزان  می شود.  برگزار  نایجاتا  غربی شهر  در جنوب  واقع  کیجاتا  اوواسه  پارک 
محصوالت  جشنواره،  این  حاشیه  در  بلکه  می گیرند،  جشن  را  برنج  برداشت  نه تنها  کار 

کشاورزی خود را نیز به فروش می رسانند. )تصویر ۷ و 8(

نتیجه گیری: دوری از سلیقه محوری 
گونه های  باالی  تنوع  است،  فصل  چهار  کشوری  اقلیمی،  تنوع  بودن  دارا  با  که  ایران  در 
الزم  و  می نماید  فراهم  وسیع  سطح  در  را  طرح هایی  چنین  انجام  امکان  باغی،  و  زراعی 
و  کشاورزی  تولید  مقوله  به  سخت افزاری  صرف  نگاه  به جای  ذیربط  مسئوالن  تا  است 
گردشگری، با بهره گیری از نظرات کارشناسان خالق صاحب تجربه و نیز دانش بومی غنی 
جایگزین  را  محیط زیست  دوست دار  و  پایدار  پراثر،  کم هزینه،  روش های  عزیز،  روستائیان 

طرح های کوتاه مدت هزینه بر و گاهاً ناسازگار با محیط زیست نمایند.
این شدنی است، اگر مبنا بر برنامه های کارشناسی باشد و نه سلیقه محوری و بخشی نگری. 

به امید آن روز! 
منابع و مآخذ در دفتر نشریه موجود است
* عضو هیات علمی)استادیار آموزش( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شاغل در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
Yarab1318@gmail.com

قیمت طبقه ششم برج)یورو(قیمت طبقه چهارم برج)یورو(محدوده سنی 

2۰۰3۰۰بزرگسال

1۰۰1۰۰دانش آموزان دبستان

رایگانرایگانکودکان خردسال

تورگردشگری زراعت برنج
تور  بار  نخستین  برای  و  راه اندازی  روستا  گردشگری  دفتر  بنام  دفتری  روستا  مردم 
مراحل  تمامی  تجربه عملی  تور،  این  نمودند.  برپا  را سال 1۹۹3  برنج  زراعت  گردشگری 
از  جدا  اینکار  می نماید.  فراهم  شرکت کنندگان  برای  را  سنتی  برنج  برداشت  تا  کاشت 
تبادل  به  و  کرده  تقویت  را  محلی  مردم  در  همکاری  و  مشارکت  حس  اقتصادی،  جنبه 
این  باعث گسترش  این طرح  فرهنگی و سنتی کمک می کند. موفقیت  اصیل  ارزش های 

کار هنرمندانه در حدود 1۰۰ نقطه از ژاپن شده است.
بهتر  بازدید  برای  ایناکاداته  دهداری  ساختمان  کنار  در  متری   22 برجی  روستاییان، 
مزارع  مشاهده چشم انداز  بلیت  بهای  در سال 2۰18  برنج ساختند.  مزارع  از  گردشگران 

برنج از باالی این برج به شرح جدول زیر است.
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برخی از اراضی کشاورزی مراکز تحقیقاتی،
آزمایشگاه ها، سالن ها و واحدهای تحقیقاتی وزارتخانه

اجاره داده شده است

تعطیلی واحدهای تحقیقاتی وزارتخانه

به  توجه  با  و  خود  رسانه ای  اهداف  راستای  در  صنعت«  و  کشت  »دام،  مجله  نیز  اینک 
اهمیت موضوع به پیگیری آن پرداخته است. 

دکتر کامبیز بازرگان، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تحقیقات کشاورزی 
در این مورد به سواالت ما پاسخ داده اند:

در مورد این مطالب که سازمان تحقیقات بعضی از زمین ها و تأسیساتش را اجاره داده 
است توضیح بفرمایید. آیا این موارد وجود دارد؟

این  که  دارد  اختار  در  و...  ساختمان  و  زمین  نظر  از  زیادی  امکانات  تحقیقات  سازمان 
مأموریت ها  انجام  راستای  در  منتهی  هستند،  سازمان  مأموریت های  انجام  برای  امکانات 
چند  ندارد.  سازمان  مأموریت های  با  تعارضی  که  می دهیم  اجاره  را  این ها  وقت ها  بعضی 

نمونه و مدل از این قردادهای اجاره ای را برای شما مثال می آورم: 
سازمان عرصه های زیادی برای آزمایش های مزرعه ای دارد، اما این عرصه ها را وقتی چند 
سال پی درپی برای یک سری تحقیقات، مثاًل تحقیقات کودی استفاده می کنیم، خاک این 
مزارع دچار غیریکنواختی می شود؛ یعنی وقتی ما کارهای تحقیقاتی در زمینه کود، سم 
و... در این مزارع انجام می دهیم این زمین دچار غیریکنواختی می شود. ممکن است یک 
قسمتی را مثال فسفر زیاد داده بودیم یک جایی پتاسیم را بیشتر و خاک این زمین از نظر 

عناصر غذایی غیریکنواخت می شود. 
حال اگر مثاًل تحقیقی برای یک عنصر غذایی مانند فسفر یا پتاس بخواهیم انجام دهیم؛ 
نتیجه  در  است،  شده  غیریکنواختی  دچار  عنصر  این  وجود  نظر  از  مزرعه  خاک  چون 
یکنواخت  کشت  سال  چند  برای  باید  شرایط  این  در  گذاشت.  خواهد  تأثیر  آزمایش ها 
صورت گیرد تا زمین به حالت یکنواختی معمول خودش برگردد که ما این زمین را اجاره 
آن  در  سازمان  برنامه های  طبق  باید  و  داریم  کافی  نظارت  آن  کشت  روی  اما  می دهیم 

کشت انجام شود. این گونه اجاره ها را »طرح های یکنواختی« می گوییم. 
واقعیت این است که در سال های قبل که سازمان پرسنل و نیروی بیشتری داشت، کمتر 

این زمین ها را اجاره می داد. اما جدیداً اجاره می دهیم. 
مدل و دلیل دیگر اجاره دادن زمین ها به گونه ای است که چون سازمان مأموریت تولید 
بذر دارد و در بین چند نوبت کشت یک گیاه برای تولید بذر، الزم می شود که گیاهانی 
برای  شرایط  که  شوند  کشت  است،  مدنظر  آن  بذر  تکثیر  که  گیاهی  با  تناوب  به صورت 

تولید بذر بهتر شود، در این شرایط هم ممکن است که زمین ها را اجاره بدهیم.
جهت  در  که  است  بذر  تولید  در  سازمان  اجاره های  دیگر  مدل  یک 
حمایت از شرکت های خصوصی و دانش بنیان برای تولید بذر، زمین 
را داشته  اختیار چنین شرکت هایی که صالحیت ها و مجوز الزم  در 
این  به  کنند.  تولید  بذر  تا  می دهیم  قرار  باشند 
ترتیب هم به تولید بذر کمک می شود و هم از این 

شرکت ها حمایت صورت می گیرد.

و  خوانندگان  طریق  از  گزارشاتی  و  خبرها  گذشته  ماه های  طی 
مخاطبان فهیم مجله »دام، کشت و صنعت« به دست ما می رسید 
امکانات  و  تأسیسات  مزرعه ها،  زمین ها،  دادن  اجاره  بر  مبنی 
این  از  بعضی  به بخش خصوصی؛  تحقیقات کشاورزی  سازمان 
و  اهداف  با  سنخیتی  هیچ  که  بود  کارهایی  برای  هم  اجاره ها 
وظایف این سازمان نداشت. مثاًل در بعضی موارد ساختمان های 
پذیرایی،  تاالر  رستوران،  سوپرمارکت،  به  را  سازمان  این 
این  که  بودند  کرده  تبدیل  امثالهم  و  مبل سازی  سوله های 
موضوع مورد کنجکاوی و حساسیت مخاطبان مجله قرار گرفته 

بود و از مدیران مجله خواستار پیگیری موضوع بودند.
در شماره  قبل مجله هم جسته و گریخته و در مطالب و موارد مختلف 
)در مقاله »از شما چه پنهان«(، اشاره هایی به این موضوع داشته ایم. 

مدل  این  در  است.  ترویجی  کار  و  فنی  دانش  انتقال  برای  بیشتر  اجاره ها  از  دیگر  مدل 
و  اجاره می دهیم  زمین  تعلیم می بینند،  آموزشی سازمان  به کسانی که در مجموعه های 
اساتید و کارشناسان این کارآموزان هم روی کارشان نظارت دارند تا دانش خود را روی 

زمین پیاده کنند و به این ترتیب کار ترویج و انتقال دانش را با هم انجام می دهیم. 
این  در  باشد.  کمی حساسیت برانگیز  مدل  این  است  ممکن  که  دارد  وجود  دیگری  مدل 
گونه موارد بعضی از امور جاری را به دلیل محدودیت نیروی کارگری اجاره می دهیم. مثاًل 
در مورد بعضی از باغ های مادری ممکن است این مدل اجاره وجود داشته باشد. کارهایی 
مانند هرس، کوددهی، آبیاری و نگهداری آن را به بخش خصوصی می دهیم و گاهاً هزینه 
این کار از درآمد خود این باغ پرداخت می شود. اما نکته مهم در این مدل رعایت قواعد 

علمی طبق خواسته سازمان توسط این پیمانکاران است. 
در بحث ساختمان ها و تأسیسات هم ما یک الزامی در مورد شرکت های دانش بنیان داریم 
که از این شرکت ها حمایت می کنیم و بعضی ساختمان ها را در اختیار این شرکت ها برای 

حمایت از آنها قرار می دهیم. 
پیروی  الگوهایی  و  مدل ها  از  اجاره می دهیم  را  تأسیساتی  یا  زمین  ما  که  مواردی  عمده 

می کنند که عرض کردم.
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آماده اجاره
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اما بعضی از زمین ها و تأسیسات برای احداث گاوداری اجاره داده شده است؟ 
چارچوب بحث های اجاره ای ما عمدتاً همین چند موردی بود که عرض کردم. مورد دقیق 
این را که شما می فرمایید االن اطالع ندارم تا کیفیت اش را توضیح دهم اما ممکن است با 
اهداف خاصی مثاًل روی تولید علوفه و علوفه های کم آب بر، علوفه های با اهداف خاص و... 

بخواهند کار کنند.
برای  و  دارد  مدت  دراز  اهداف  می کند  هزینه  گاوداری  یک  برای  که  کسی 
انجام نمی دهد. مگر شما برای چند سال این  کوتاه مدت این همه سرمایه گذاری 

زمین ها را اجاره می دهید؟
پنج سال  از  بیشر  و  است  ساله  پنج  نهایتاً  اجاره ها  می گوید سقف  ما  معامالتی  آیین نامه 

نمی شود به کسی یک زمین یا تأسیساتی را اجاره داد. 
نیست  فعالیت سازمان  با  کارهایی که اصال متناسب  برای  را  تأسیسات  از  بعضی 

اجاره داده اند. مانند تاالر پذیرایی و رستوران؟ 
سازمان  خواست  و  تأیید  مورد  که  داریم  چنینی  این  تأسیسات  نادر  مورد  چند  بله! 
نمی باشد، اما چون این تأسیسات ممکن است به دلیل توسعه مناطق مسکونی و شهرها 
و کارهای  تحقیقات  اجازه  کاربری  نظر  از  و  باشند  قرار گرفته  در حریم مناطق مسکونی 
کشاورزی و... در آن ها داده نشود، در این صورت سازمان چاره ای غیر از اجاره دادن این 

تأسیسات برای بهره برداری این چنینی ندارد.
 اما این موارد چنانچه عرض شد خیلی نادر است و مورد خواست سازمان هم نیست. البته 
اینکه  حتی  است.  سازمان  مأموریت های  و  پژوهش ها  پیشبرد  برای  آن  از  حاصل  درآمد 
این گونه موارد  امکانات رفاهی همکاران سازمان هم هست. در  این موارد برای  از  بعضی 
حتماً کارشناسی می شود که این ساختمان یا زمین هیچ استفاده ای برای کارهای سازمان 

نمی تواند داشته باشد پس به این شکل اجاره می دهیم.
 حتی بعضی از این قراردادها به صورت BOT است و پیمانکاری که آن را می سازد، بعد از 
را به سازمان تحویل می دهد که آیین نامه مالی و معامالتی،  این تأسیسات  اتمام قرارداد 

تکلیف همه این موارد را مشخص کرده است. 

شفاف سازی  هرگونه  و  مخاطبان  مطالب  دریافت  آماده  صنعت  و  کشت  و  دام  نشریه 
بیشتر از طرف وزارتخانه جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی در این مورد است.

ضمناً از مهندس ژاله فدایی، رئیس روابط عمومی سازمان تحقیقات کشاورزی
به خاطر همکاری مسئوالنه برای انجام این مصاحبه تشکر و قدردانی می شود.

بخش  به  هم  را  سازمان  تحقیقاتی  کارهای  اجرای 
خصوصی می دهید؟ 

اتفاق می افتد؛ چون در کار تحقیقاتی  نه. تقریباً خیلی کم 
در  را  کارها  از  بعضی  مگر  است.  محقق  با  اجرا  مسئولیت 
دل یک کار تحقیقاتی به بخش خصوصی بدهیم. مثاًل اگر 
نیاز به یک آزمایش خاص مانند درصد روغن در یک بذر یا 
درصد اسانس یک گیاه یا مثاًل درصد یک عنصر در خاک و 
مثل این باشد، در صورتی که امکانات آزمایشگاهی سازمان 

کافی نباشد به آزمایشگاه های بخش خصوصی می دهیم.
را  مأموریت هایش  از  سری  یک  سازمان  موارد  بعضی  در 
انجام  توانایی  که  خصوصی  بخش  در  فعال  شرکت های  به 
برنامه ریزی های  طبق  که  چرا  باشند؛  داشته  را  کار  آن 
واگذار  کند  را  آنها  باید  آهسته  و  کم کم  به صورت  تکلیفی 
تا تمرکزش را روی کارهایی قرار  دهد که بخش خصوصی 

توانایی انجام آن را نداشته باشد.
که  اجاره ای  مدل های  و  موارد  برای  قانونی  مجوز  آیا 

عنوان کردید، دارید؟
هزینه این اجاره ها به چه حسابی می رود؟ 

چنانچه استحضار دارید، سازمان به صورت هیأت امنایی اداره 
هیأت  مصوب  که  دارد  معامالتی  آیین نامه  یک  و  می شود 
ماده  دارد.  را  علوم  وزارت  تأییدیه  و  آنهاست  ابالغی  و  امنا 
پژوهشی  مجموعه های  هم  برنامه  دائمی  احکام  قانون  یک 
اداره  امنایی  هیأت  شکل  به  که  را  کشور  عالی  آموزش  و 
می شوند را واگذار کرده به آیین نامه ها و چارچوب های مصوب 
هیأت امنا و آیین نامه هایی که امور مالی و معامالتی سازمان 
مصوب  آیین نامه ها  این  می شود.  انجام  آن ها  چارچوب  در 

هیأت امنا است و با تأیید وزیر علوم و تحقیقات است. 

می دهند  عالی  مراکز  و  دانشگاه ها  به  دولت  که  بودجه ای 
برای کمک است. در واقع دولت تعهدی به تأمین و پوشش 
سرفصلی  یک  و  ندارد  مراکز  این  بودجه  درصدی   1۰۰
درآمد  این  که  شده  دیده  ما  اختصاصی  درآمد های  برای 
فنی،  دانش  فروش  جمله  از  مختلفی  طرق  به  اختصاصی 
فروش  کشاورزی،  محصوالت  فروش  پژوهشی،  قرارداد 
این  از جمله همین اجاره ها حاصل می شود. در  ... و  بذر و 
توسط  اختصاصی  درآمدهای  وصول  نحوه  و  انواع  آیین نامه 

سازمان تعریف شده است. 
دارد  خرانه  نزد  اختصاصی  درآمد  حساب  یک  سازمان 
پورسانت  یک  دولت  و  می رود  حساب  این  به  مبالغ  که 
حساب  به  مجدداً  بقیه  و  می دارد  بر  را  آن  از  کمی  خیلی 
در  اختصاصی  درآمدهای  این  برمی گردد.  سازمان  خود 
آن  مستندات  و  می آید  سازمان  ساالنه  بودجه  موافقت نامه 
هم وجود دارد. در واقع این درآمدهای اختصاصی برای ما 
از  تملک  اعتبارات  دهیم.  انجام  باید  که  است  تکلیف  جزو 
طرف دولت کفاف هزینه های الزم برای سازمان را نمی دهد 

و سازمان از این طریق هزینه ها را تأمین می کند.
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تسهیل گر صادرات نیستید تخریب گر نباشید

دست از دخالت بردارید

صادرکنندگان، به مثابه سفیران کشور ما در دیگر کشورها 
کاال  یک  کردن  صادر  تنها  آنها  کار  که  طوری  به  هستند؛ 
نیست، بلکه همه گونه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
بحث  در  می آورند.  ارمغان  به  کشور  برای  و...  فرهنگی 
حلقه های  مهم ترین  از  یکی  صادرکنندگان  نیز،  اقتصادی 

ارتباطی بین تولیدکنندگان و بازار فروش هستند. 
ما  و...  طیور  و  باغی  کشاورزی،  محصوالت  از  بسیاری  در 
طریق  از  می شود  که  هستیم  مواجه  داخلی  تولید  مازاد  با 
صادرات، ضمن جلوگیری از ضایع شدن آن از ارزآوری این 

محصوالت و تقویت اقتصاد کشاورزی نیز بهره مند شد.
هر  اقتصاد  برای  صادرات  باالی  بسیار  اهمیت  به  توجه  با 
کشوری، دولت ها باید همه توان خود را جهت تسهیل گری 
در امر صادرات به کار گیرند تا صادرات از یک روند منطقی 

و مستمر برخوردار باشد.
دولت  تسهیل گری  کیف  و  وکم  موضوع  این  بررسی  برای 
اعضای  از  تن  چند  نظر  میزگردی  طی  صادرات  بحث  در 

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران را جویا شده ایم:

تصمیمات خلق الساعه مسبب همه این مشکالت هستند
سیدرضا نورانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه ملی تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزی ایران که از 35 سال پیش در انبار و دفتر 
بر کار درجه بندی و سورت میوه، بسته بندی  صادراتی خود شخصاً 
مطابق میل و استاندارد خریدار اروپایی و صادرات منظم آن نظارت 
داشت، چهره نام آشنای صدور محصوالت باکیفیت ایرانی است. وی 
سرمایه  و  جوانی  است،  ارگانیک  محصوالت  اتحادیه  مدیرعامل  که 
و  اشتغال زایی  توسعه صادرات محصوالت کشاورزی،  را صرف  خود 

ارزآوری کرده است.
تصمیم  با  قبل  سال  کرد:  اعالم  صنعت  و  کشت  دام،  مجله  صادراتی  میزگرد  در  نورانی 
از ریل خارج و متوقف شد. قیمت  یک شبه ای که گرفتند صادرات محصوالت کشاورزی 
گرفت  باال  قیمت ها  از  نارضایتی ها  و  خورد  هم  به  داخلی  بازار  تنظیم  رفت،  باال  داخلی 
تصمیمات  با  صادراتی،  خطوط  و  شده  کسب  خارجی  بازار  سهم  به  بی توجه  دولت  و 
نتیجه  صادرات،  بر  نظارت  و  کنترل  عدم  شد.  مشکالت  همه  مسبب  خود  خلق الساعه 
تصمیمات خلق الساعه است و باعث شد کسانی که متخصص صادرات بودند کنار بنشینند 
کامیون های  مثاًل  تا  شد  موجب  روند  این  کار شدند.  وارد  مصرف  یکبار  و صادرکنندگان 
کشور ترکیه در محصوالت عمده داخلی که مخصوص تنظیم بازار داخلی است ورود کنند 
بازار داخلی ما این گونه بشود.  و هرچه دلشان می خواهد بخرند و جارو کنند و ببرند که 
جالب توجه اینکه در بازارهای بین المللی، قیمت یک تن پیاز16۰ دالر است یعنی با ارز 

آزاد کیلویی2۰۰۰ تومان می شود. چرا در کشور ما پیاز این قدر گران شد؟
صادرات  دولت،  اشتباه  سیاست های  با  االن 
مثاًل شده باعث گرانی و صادرکننده از دید 
مردم شده قاچاقچی. من 35 سال از عمرم 
را گذاشته ام برای صادرات میوه و سبزی و 
شبه  یک  چرا  ایران.  کشاورزی  محصوالت 
کجای  بردند؟!  بین  از  مرا  صنف  بازار  سهم 
و  صادرات  قانون  کتاب  سال  وسط  دنیا 
واردات را کنار می گذارند و می گویند از حاال 

به بعد من قانون را تعیین می کنم؟!
چه کسانی سود ارز 42۰۰ تومانی را بردند؟! 
لطفی ها.  کم  همه  این  از  است  پر  دلمان  ما 
مسبب  شبه  یک  و  خلق الساعه  تصمیمات 
این مشکالت هستند. وی گفت: دولت  همه 
تصمیم  بخشی  هر  به  راجع  می خواهد  اگر 
در  هم  را  آن  به  مربوط  تشکل  باید  بگیرد 

تصمیم گیری دخیل کند.
زیاد  هزینه  و  زحمات  تالش،  با  صادرکننده 
که  وقتی  و  بسته  قرارداد  خارجی  طرف  با 
بار  زیر  ما  می گذارند  غلط  سیاست  یک 
نابود  کشور  اعتبار  و  می مانیم  تعهدات مان 
)کارگر،  صادرکننده  هزینه های  می شود. 
حمل ونقل ، بسته بندی و ...( با ارز آزاد است 
اما می گویند پس از دریافت وجوه حاصل از 
صادرات و ورود ارز به کشور، آن را به قیمت ارز نیمایی بفروشیم. ما صادرات را مقدس 
می دانستیم برای اینکه عاملی بود برای نزدیکی ملت ها و فرهنگ ها و برای توسعه اقتصاد 

و رونق تولید داخلی، اما االن از دید مردم شده ایم قاچاقچی و عامل گرانی بازار.
کدام  طریق  از  و  چگونه  صادرات  از  حاصل  ارز  همین  نمی کند  فکر  دولتی  مدیر  تازه 
سیستم قابل ورود به کشور است. پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در کشورهای خلیج 
فارس بانک ایرانی داریم، صادر کننده در آن بانک ها دالر را تحویل دهد و در ایران معادل 
ریالی ارز به نرخ روز به صادر کننده پرداخت گردد ولی این کار را نمی کنند و برای انتقال 

پولمان مشکل داریم.

زهرا روستایی زاده
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رتبه ۱۴۰ رنکینگ سازمان تجارت جهانی زیبنده ما نیست
دکتر کیومرث فتح ا... کرمانشاهی که زمانی معاون صادراتی سازمان توسعه تجارت نیز 

بوده یکی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی است. 
کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان  ملی  اتحادیه  مدیره  هیأت  رئیس  نورانی،  سیدرضا 
ایران در باره ایشان می گوید: یکی از مدیران دلسوز و از کسانی بود که از دل و جان در 
سازمان توسعه تجارت کار می کرد تا صادرات را رونق دهد و ایشان همیشه عقیده داشتند 
توسعه  را  اشتغال  بتوانیم  تا  شود  برداشته  صادرات  پای  جلوی  سنگ های  تمام  باید  که 

دهیم و ارزآوری به معنای واقعی انجام شود.
به دلیل همین توانایی ها و خصوصیات ایشان بود که بعد از بازنشستگی از ایشان دعوت 

کردیم تا عضویت هیأت مدیره ما را بپذیرد و از تجربیات ارزشمندشان استفاده کنیم.
موضوع  یک  صادرات  کرد:  عنوان  نشریه  میزگرد  در  صحبت هایش  طی  کرمانشاهی 
فرابخشی است و کار یک نفر یا یک دستگاه نیست. در سازمان توسعه تجارت اعالم شده 
که برای صادرات حداقل 3۰ دستگاه اجرایی مختلف مانند وزارتخانه ها، گمرک، قرنطینه، 

بانک، حمل ونقل و... دخیل هستند.
زمانی  یک  نظام  رهبری  است.  نفت  به  توجه مان  همه  داریم  نفت  ما  چون  گفت:  وی 
فرمودند: آرزوی من این است که روزی در چاهای نفت را ببندیم و بنای اقتصاد کشور را 

بر اساس صادرات غیرنفتی ایجاد کنیم. 
اما متاسفانه همه نگاه ها به نفت است. نفت نعمت است ولی صادرات غیرنفتی همت است 

و بر اساس همت یک عده افراد برقرار می شود. 
و  است  سیاسی  کاالی  یک  نفت  شده  معلوم  که  فعلی  شرایط  در  افزود:  کرمانشاهی 
دشمنان همه تالش شان این است که جلوی صادرات نفت را بگیرند، به نظر می رسد بهتر 
و  آموزش  بسترسازی،  کار  این  برای  ببریم.  غیرنفتی  به سمت صادرات  را  نگاهمان  است 

عزم ملی الزم است.

تولید«  »رونق  امسال  داد:  ادامه  کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  هیأت مدیره  عضو 
نام گذاری شده است اما مگر رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای 

تولیدی بدون صادرات ممکن است؟!
نمی کند.  پیدا  مشتری  و  بازار  سهم  ساله  یک  و  شبه  یک  صادرات  که  نکنیم  فراموش 
بر  و  می کند  پیدا  مشتریانی  می کند،  بازاریابی  و  می کشد  زحمت  سال ها  صادرکننده 
یا  تعرفه  و  مصوبه  با  یک دفعه  اما  می نماید  تولید  محصول  آنها  سفارش  و  سلیقه  اساس 
جلوی  می شود،  کم  داخل  زمینی  سیب  مثال  می کنند.  ممنوع  را  صادرات  دستورالعملی 
صادرات آن را می گیرند؛ پیاز گران می شود ممنوع الصدور می شود. بدون اینکه توجه کنند 
خریدار خارجی بالفاصله سراغ تولیدکننده ترک و هند و... می رود و اطمینان وی از بازار 

ایران سلب می گردد.
ببینند  هم  با  را  صادرات  و  مصرف  تا  تولید  زنجیره  کل  باید  محصول  یک  تولید  در 
همه  می کنیم  اداره  روزمره  صورت  به  را  کشور  داریم  ما  چون  اما  کنند.  هدف گذاری  و 
نعمت  این  اما  است  نعمت  نفت  که  است  درست  است.  نفت  از  حاصل  پول  به  توجه مان 
متعلق به همه نسل ها است. این حرف ها همیشه و همه جا گفته شده ولی گوش شنوایی 

نیست که یک بار برای همیشه برای اقتصاد کشور برنامه ریزی کنند. >>>
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بخش خصوصی در تصمیم گیری ها جایی ندارد
بخش  در  صنعت گر  و  صادرکننده  کشاورز ،  مدیریت،  دکترای  منصوری،  منصور 
میزگزد  در  کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  هیأت مدیره  عضو  و  خصوصی 
صادراتی نشریه دام، کشت و صنعت با تشریح اهداف ملی اتحادیه می گوید: گردش مالی 
این  از  ما  سهم  و  دارد  مالی  گردش  سال  در  دالر  میلیارد  ۷۰هزار  حدود  جهانی  اقتصاد 

اقتصاد 4۰۰ تا 45۰ میلیارد دالر است که بخش ناچیزی است. 
قرار  اولویت  در  را  مناسب  استراتژی  یک  کردن  دنبال  و  نداریم  استراتژی  چون  چرا؟! 
برنامه های  ما  را داریم. درست است که  این مشکل  برای همه بخش ها  نمی دهیم. عموماً 
توسعه را داریم اما علی رغم اینکه برنامه های توسعه ای خوبی نوشته ایم در اجرای آن بسیار 
ضعیف بوده ایم. االن در برنامه ششم توسعه هستیم. اگر بررسی کنیم، می بینیم که بخش 
کمی از این برنامه ها اجرایی شده است و هیچ وقت هم هیچ کس پیگیری نکرده که ببیند 

تکلیف دستگاه های اجرایی با این برنامه ها چه بوده و چه کار کرده اند.

زمانی  کرد:  بیان  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  وی 
آمار  طبق  می کنیم،  رجوع  کشورمان  صادراتی  آمار  به  که 
دالر  میلیون   5۰۰ ما  غیرنفتی  صادرات   5۷ سال  گمرک؛ 
میلیارد دالر،  پنج  میلیارد، سال ۷۷  در سال 6۷ یک  بود، 
سال 83-82 به حدود 1۰میلیارد دالر رسید. در سال 8۷-
و  گرفت  را  صادرات  دالر  میلیارد   2۰ ما، جشن  کشور   86
دالر  میلیارد   4۰ تا  غیرنفتی  صادرات  حجم  آن  از  بعد 
برخی  سهم  زیادی  مقدار  دالر  میلیارد   4۰ این  از  رسید. 
و  بود   ... و  معدن  و  پتروشیمی  مانند:  دولتی   شرکت های 

سهم بخش خصوصی حدود 12-1۰ میلیارد دالر است. 
حاال چرا سهم بخش خصوصی کمتر است؛ چون اساساً در 
اقتصاد ما، بخش خصوصی سهم بیشتری ندارد و ما اجازه 
وگرنه  کند  پیدا  بیشتری  توسعه  خصوصی  بخش  نداده ایم 

بخش خصوصی توانمند است.
کرمانشاهی ادامه می دهد: در کار اقتصادی، بازاریابی مقدم 
بر تولید است. شما اول باید ببینید مشتری چه می خواهد 
کنید.  تولید  را  محصولی  مشتری،  و  بازار  نیاز  براساس  و 
عوامل  تمام  باید  شود  انجام  درست  بازاریابی  اینکه  برای 
حالی که  در  باشند.  صادرات  کار  خدمت  در  تسهیل کننده 
فرهنگ سازی  بحث  داریم.  مشکل  مبناها  در  کار  ابتدای 
با  متأسفانه  که  می افتاد  راه  داشت  تازه  صادرات  آموزش  و 
سیاست های اشتباه، صادرات غیر نفتی ما به سمت نابودی 

سوق داده شد.
به طوری که بانک جهانی به صورت ساالنه تجارت کشورها 
این  برای  می کند.  رتبه بندی  و  رصد  را  صادرات  حوزه  در 
مانند:  اطالعاتی  اساس  بر  مقصد  تا  مبداء  از  هم  رتبه بندی 
هزینه کمتر، زمان کمتر، بوروکراسی مناسب تر، ایستگاه های 
کمتر و توقف کمتر کاال و... کشورها را دسته بندی می نماید 
و متأسفانه در این رتبه بندی ما داریم مرتب سقوط می کنیم 
و رنکینگ ما، بین کشورها 14۰ است. در صورتی که داشتیم 

کم کم رشد می کردیم و بهتر می شدیم.
دولت مداخله گر

خصوصی،  بخش  و  است  سیاست گذار  حاکمیت  و  دولت 
تنهایی  به  خودش  ندارد  حق  دولت  است.  اجرایی  بخش 
تصمیم گیری ها  در  را  باید بخش خصوصی  و  بگیرد  تصمیم 

دخیل بداند. 
کارآفرین مشکالتی با بانک، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و 
... دارد که اینها در قیمت تمام شده خودش را نشان می دهد، 
برای  نیست.  رقابت  قابل  قیمت  نظر  از  او  کاالی  نتیجه  در 
صادرات باید کیفیت مناسب باشد که با حمایت دولت، ارائه 

تسهیالت و یارانه ممکن می شود.
در شرایط فعلی که ارزش پول ملی افت کرده باید صادرات 
صرفه بیشتری داشته باشد و رونق بیشتری پیدا کند. مثال 
اقتصاد چین به همین دلیل رشد کرده است ولی چرا این 
اتفاق در کشور ما نمی افتد؟! دلیلش این است که ما سال ها 
آن  برای  دستوری  صورت  به  و  کردیم  سرکوب  را  ارز  نرخ 
و  عرضه  که  کاالست  یک  مثل  هم  ارز  شد.  تعیین  قیمت 
تقاضا باید قیمت آن را تعیین کند. ما االن همان چیزی را 
برداشت می کنیم که کشت کرده ایم؛ مشکالت فعلی نتیجه 

سیاست ها و عملکرد بد گذشته است. 

متأسفانه دولتی ها تمام برنامه ها را به دور از واقعیت و از یک نگاه باالتری تنظیم می کنند 
و بخش خصوصی را اصال دخالت نمی دهند؛ چرا که هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل 
نیستند. اما برای پیشرفت کشور و عملیاتی شدن اهداف صادرات، اصالح این کار با برنامه 

و مشارکت نیروهای متخصص و نیروهای متعهد امکان پذیر است. 
من  ببینید.  را  انداخته اند  راه  صادراتی  ارز  روی  که  جنجالی  االن  داد:  ادامه  منصوری 
صادرکننده باید ارزم را چگونه وارد کشور کنم. ضمن اینکه ارزی را که از سال ۹6 وارد 
از آن کوتاه کرده اند. حاال می گویند به  کرده ام در داخل آن را فریز کرده اند و دست مرا 

جای آن »یوان« چین می دهیم! 
انجام  را  کارش  هم  باز  سیاسی  مشکالت  و  محدودیت ها  همه  این  با  ولی  صادر کننده 
شوربختانه  و  کرد  کاری  نمی شود  دیگر  دولت،  سیاست های  قبیل  این  با  اما  می دهد 

۷۰درصد ظرفیت صادراتی ما کاهش یافته است. 
محصوالت  صادرات  برای  کاری  می خواهند  واقعاً  اگر  که  است  این  اتحادیه  توصیه 
انجام  را  کارمان  بگذارند  و  بردارند  ما  سر  از  دست  سال   2 برای  دهند،  انجام  کشاورزی 
بدهیم. صادرات غیر نفتی در حال تبدیل شدن به ارزش بود و همه می دانستند که به جز 

صادرات راهی نداریم اما متأسفانه آن را متوقف کردند. 
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یارانه ارزی وزارت کشاورزی به تولیدات خارجی

کشاورزی  محصوالت  تولید  درصد   ۹۰ از  بیش  که  آنجا  از 
بخش  فعاالن  توسط  نهایی  محصول  و  نهاده ها  از  اعم 
سنت  می گیرد،  شکل  داخلی  تولید  به عنوان  و  خصوصی 
برای سال ها که توسط مقام معظم رهبری  نامگذاری  نیک 
انجام می شود، در چند سال گذشته بر روی محور حمایت 
از تولید داخلی می چرخد. امسال نیز به تأسی از سال های 
قبل که شعار آن در راستای تکیه بر توان داخلی و تولیدات 

داخل بود سال »رونق تولید داخلی« نامگذاری شد. 
این معناست که سیاست های کلی دولت  به  نامگذاری  این 
و نظام باید در جهت تقویت هر چه بیشتر تولیدات داخلی 
باشد و این سیاست ها باید به گونه ای باشند که بتواند مانند 
روغن در جهت روان سازی چرخ های ماشین تولیدات داخل 

عمل کند و بنیان های تولید را تقویت نماید.

۴۰ هزار میلیارد تومان دود هوا
گذشته  سال  اواخر  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 

قیمت ها  ثبات  به  ارزان  ارز  تخصیص  بود،  کرده  اعالم 
جامعه  پایین  دهک های  و  کم درآمد  گروه های  و  نشده  ختم 

از این 4۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده هیچ نفعی نبرده 
است. مرکز پژوهش ها در ادامه همین گزارش عنوان کرده که حتی اگر همه 

این مبلغ اختصاص یافته کامال هم صرف خرید و واردات کاالهای مورد هدف می شد، 
و  نداشت  بودند  این طرح  اصلی  پایین جامعه که هدف  برای دهک های  نفعی  باز هم 
بهرمندی طبقات پردرآمد از آن بیشتر بود؛ چه برسد به اینکه اساساً این یارانه ها سر به 

بیراهه ها گذاشته و هزار و یک بال بر سرشان آمد.
در واقع دود شد و به هوا رفت و حتی بدتر از آن آتش شد و به جان کلبه خشکیده 
قرار  حاشیه ساز  دالالن  دام  و  تله  در  مسئوالن  برخی  متأسفانه  افتاد.  داخلی  تولیدات 
گرفته و به انحاء مختلف مرعوب نظرات آن ها شده و مجوز واردات بی رویه کاالهایی را 
صادر کردند که نه تنها مشابه آن در داخل تولید می شد و ضد نظر رهبری اقدام شده 
بود، بلکه بعضاً محصوالت بنجل و غیرقابل اتکاء و بی کیفیت در بسته بندی های شیک و 

کشاورزفریب وارد می گشت تا ریشه تولید داخلی را بخشکاند. >>>

که  هستیم  دولتمردان  جانب  از  سیاست ها  برخی  شاهد  مواقع  بعضی  در  متأسفانه  اما 
برعکس عمل می کنند و  هرچند شاید با نیت حمایت از تولیدات داخلی باشد لکن گاهاً 

نتایج آن ره به ترکستان می برد. 
یکی از این سیاست ها تخصیص »ارز ارزان« 42۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی یا یارانه ای 
و  ثبات  ایجاد  هدف  با  ظاهراً  که  است  اساسی  کاالیی  گروه های  از  برخی  واردات  برای 

تعادل در قیمت کاال انجام می شود.
ارز  این  فقط  بلکه  و  نرسیده  نتیجه  به  اهداف  این  از  کدام  هیچ  عمل  در  اما 

پول شویی  و  داللی  سودجویی،  رانت خواری،  برای  را  زمینه  دولتی 
از  و  فراهم کرده است  از عوام بی خبر  و  از خدا  برخی خواص 

طرفی صنعت داخلی و اشتغال داخلی هم از این سیاست 
دچار زیان های سهمگین می شود.

در سال رونق تولید داخلی

هشدار؛
در آینده نزدیک همه تولیدکنندگان سم

به واردکننده تبدیل می شوند
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ارز دولتی بر علیه تولیدکنندگان داخلی سموم
تولید  داخلی  صنایع  به  نمونه  برای  می توان  مورد  این  در 
از  صنعت  این  فعاالن  که  کرد  اشاره  کشاورزی  سموم 
ارز  اختصاص  و  دولت  توسط  شده  اتخاذ  سیاست های 
با  )همراه  آماده  سموم  واردات  به  تومانی   42۰۰ یارانه ای 
مخالفتی  هستند.  گالیه مند  داخلی(  تولید  به  بی توجهی 
دیگر  و  کشاورزی  سموم  داخلی  تولیدکنندگان  که 
جهات  از  دارند  دولت  ارزی  سیاست های  با  تولیدکنندگان 

مختلف قابل بحث است: 
سری  یک  دولت  است  معتقد  حاکمیتی  دیدگاه  از  یکی 
آن  مقدار  تحریم ها،  دلیل  به  که  داشته  ارزی  درآمدهای 
کاهش پیدا کرده و در این شرایط منطق حکم می کند که 
ممکن  بهترین شکل  به  درایت  و  عقل  با  را  کم  مقدار  این 
با وسواس  را  یافته  این درآمدهای کاهش  باید  هزینه کرد. 
نصیب  بهره  حداکثر  تا  گرفت  کار  به  دقیق  برنامه ریزی  و 

کشور شود. 
به  سموم  داخلی  تولیدکنندگان  منظر  از  بخواهیم  اگر  اما 
است  این  تولیدکنندگان  این  گالیه  بپردازیم  موضوع  این 
که دولت چنین ارز با ارزشی را به صورت یارانه برای واردات 
داخلی  تولیدکنندگان  که  است  داده  اختصاص  سمومی 

نمونه های مشابه و حتی باکیفیت تر آن را تولید می کنند.
نسبت  معموالً  باشیم،  داشته  داخلی  تولید  سم  که  وقتی 
اتفاق  ارزی  صرفه جویی  درصد   3۰ خارجی  مشابه  نمونه  به 
به  ارزان تری  قیمت  با  هم  تولیدی  سم  درنهایت  و  می افتد 
ادعای  طبق  هم  کیفیتی  نظر  از  می رسد.  کشاورز  دست 
محکم تولیدکنندگان، اگر از نمونه های خارجی بهتر نباشد، 
نمی باشد.  هم  هندی  و  چینی  تولیدات  از  پایین تر  بالشک 
زیر  همواره  داخلی  کارخانه سم ساز  و  کارگاه  ان  بر  عالوه  و 
ذره بین سازمان حفظ نباتات و آزمایشگاه دقیق و آنالیزهای 
برای سمومی که نمونه  استاندارد آن است. حال چرا دولت 
مشابه داخلی دارند، به بهانه های مختلف مجوز صادر می کند 

اقدام به واردات از خارج می کند، جای سوال دارد. 
با  داخلی  رساند که شرکت های  به جایی  را  کار  این مسئله 
شده اند  تردید  و  سردرگمی  دچار  دولت  سیاست های  این 
از  تعدادی  می رسد  نظر  به  و  ندارند  تولید  برای  انگیزه ای  و 
آن ها درصدد تعطیلی کارخانه و تبدیل سالن ها و سوله های 
بیمه  قیدوبندهای  از  شدن  رها  و  واردات  انبار  به  تولید 
افزوده،  ارزش  و  مالیات ها  اجتماعی، مسائل کارگری،  تأمین 

محیط زیست، سازمان تعزیرات و... باشند. 
جهت  فقط  داخلی  تولیدات  برای  دولت  حاضر،  حال  در 
دولتی  ارز  اولیه،  ماده  همان  یا  سموم  »تکنیکال«  تهیه 
دیگر  است  مجبور  داخلی  تولیدکننده  و  می دهد  اختصاص 
بطری،  درب  بطری،  حالل ها،  مانند  نیازهایش  و  نهاده ها 
نماید؛  تهیه  روز  قیمت  با  آزاد  ارز  با  را  و...  برچسب  کارگر، 
اما هنگامی که ارز دولتی 42۰۰ تومانی برای واردات سموم 
این  همه  برای  واقع  در  می شود،  پرداخت  خارجی  آماده 
هزینه  برچسب،  کارگر،  بطری،  تا  گرفته  تکنیکال  از  موارد 
یارانه  تولید،  مراحل  همه  و  مبدأ  کشورهای  در  حمل ونقل 
وجود  این  از  ناپسندتر  چیزی  آیا  و  است  کرده  پرداخت 
دارد؟! حال در نظر بگیرید که تولیدکننده داخلی می خواهد 
توان  که  است  معلوم  کند،  رقابت  خارجی  محصوالت  با 

رقابت تولیدات داخلی پایین می آید.

یارانه دولت برای اشتغال کارگر چینی و هندی!
در این شرایط حساس اقتصادی دولت با چه استداللی ارز محدود کشور را برای واردات 
کاالیی اختصاص می دهد که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و عوض اینکه تولید و 
اشتغال داخلی را رونق دهد برای اشتغال کارگر چین و هندی سوبسید می دهد؟! دولت با 
اینگونه سیاست های وارداتی چنان صدمه ای به تولید داخلی زده که قابل محاسبه نیست. 

نابودی بازارهای صادراتی 
بازار  سهم  و  صادراتی  بازارهای  نابودی  دولت،  اشتباه  سیاست های  رهآورد  دیگر 
با صرف  و  برای صادرات یک دوره چندساله  تولید کننده ای که  ایرانی است.  کارخانه های 
هزینه های باال بازاریابی و برنامه ریزی کرده و بعد از چند سال مسافرت و مذاکره و بازدید 
و ارسال نمونه به نتیجه رسیده و با صادرات محصول تولید ایران ارز وارد کشورکرده است؛ 
هستیم،  مواجه  این جنس  کمبود  با  )احتماالً(  داخل  در  اینکه  بهانه  به  دولت  دفعه  یک 

صادرات را ممنوع کرد.
اگر خطر کمبود وجود دارد دولت وظیفه دارد با قاچاق این محصوالت به خارج مبارزه کند 
و جلوی قاچاق را بگیرد. چرا جلوی صادرات رسمی را می گیرد؟ از طرفی طبق آمارها، کل 
صادرات رسمی سم به خارج از کشور، شش درصد مقدار مورد نیازمان در داخل است و اگر 
این شش درصد ادامه پیدا می کرد، هیچ اتفاقی برای مملکت رخ نمی داد. ضمن اینکه این 
امکان وجود داشت تا مکانیسم هایی اعمال کرد که با پول همین شش درصد صادرات، دوباره 
به روش دیگر سم مورد نیاز وارد شود ولی صادرات را قلع و قمع نکنند و این همه هزینه 
و بازاریابی ها که انجام شده بود از بین نمی رفت؛ چون با شرایط پیش آمده خریدار خارجی 

دیگر تحت هیچ شرایطی به تولیدکنندگان ما اعتماد نمی کند.
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تأمین ارز مهم تر از قیمت ارز 
از نظر بسیاری از تولیدکنندگان در این شرایط بهتر است که اولویت دولت تأمین ارز باشد 
نه قیمت ارز. به این معنی که ارز را با همان قیمت های آزاد تأمین کنند و بعضی از کاالها 
را هم در اولویت بگذارد. اگر ارز موجود باشد، گرانی آن مشکل کمتری ایجاد می کند اما 
نبود ارز است که کار را سخت می کند. یعنی شبیه همان سیاستی که دولت نهم و دهم 
به کار برد. قیمت ارز باال باشد اما تولیدکنندگان از بابت تهیه ارز نگرانی نداشته باشند؛ 

چرا که کمبود ارز دردسرساز می شود. 
استدالل های تولیدکنندگان واضح و شفاف است و بعید به نظر می رسد که مدیران کشور 
تصمیم  ترسشان  خاطر  به  شرایط  این  در  اما  باشند،  نداشته  آگاهی  این مشکالت  از  هم 
درستی اتخاذ نمی کنند. آنها می دانند از این ارزی که برای کود و سم می دهند چیزی به 

دست کشاورز نمی رسد، ولی شهامت تصمیم گیری درست را ندارند. 
قاچاق سم به خارج از کشور 

سوی  از  سم  سفارش  که  می دهد  نشان  میدانی  رصدهای  و  گزارش ها  شواهد،  بعضی 
کود،  و  سم  تولیدکنندگان  بعضی  گفته  به  است.  شده  برابر  چندین  مرزی  استان های 
نوع  یک  از  کارتن   1۰ جمعاً  گذشته  سال  چند  در  که  مرزی  شهرهای  مشتریان  وقتی 
سم خریداری نکرده بودند، یک دفعه درخواست های باالی 1۰ تن می فرستند )درحالی که 
برای  را  این سم  یافته است( معلوم است که  کاهش  سطح کشاورزی شهرستان ها عمدتاً 

چه کاری می خواهند. معلوم است که این سموم به خارج قاچاق می شود. 
اگر گذری به کشورهای اطراف ایران مثل افغانستان، پاکستان، سلیمانیه عراق و ... داشته 
در  ما،  سموم  که  می شود  معلوم  بزنیم  کشورها  این  سم فروشی های  در  چرخی  و  باشیم 
قفسه های آنها هست یا نه! صادرات برای تولیدکننده داخلی کاًل ممنوع شده اما سموم به 

صورت قاچاق خارج می شود.

قلع و قمع زنجیره صادرات سموم
به گفته بعضی فعاالن در عرصه تولید سم، حتی راهکارهایی 
وجود داشت که می شد میزان صادرات از همین شش درصد 
و  نمی شد  اختالل  دچار  صادراتی  زنجیره  ولی  نشود  بیشتر 
برقرار  خارجی  مشتریان  با  داخلی  تولیدکنندگان  بین  ارتباط 
مسئله  برای حل  منطقی  ایده  هیچ  متأسفانه چون  اما  بماند. 
اطالعی  مشکل  حل  چگونگی  از  مدیران  و  نمی شد  ارائه 

نداشتند، خیلی راحت جلوی صادرات را گرفتند.
تولیدی مملکت،  کارهای  بلکه در همه  مورد سم،  در  تنها  نه 
در چند سال گذشته که تحریم ها شروع شده بود، طالیی ترین 
سال ها برای تولید داخلی بود به شرط این که برخی مسئوالن 
این همه سنگ اندازی را نمی کردند و مانع کار نمی شدند. اگر 
سیاست های درستی اعمال می شد و حمایت های الزم صورت 
وجود  تولید  توانایی  کاماًل  داخلی  برای مصرف  هم  می گرفت، 

داشت و هم می توانستیم به صادرات ادامه بدهیم. 
در این شرایط و با مداقه در عملکرد مدیران و سیاست گذاری ها 
ترسیده  مدیریت  یک  ما  مملکت  مدیریت  که  می آید  نظر  به 
سر  از  می کند  اتخاذ  که  تصمیماتی  و  است  وحشت زده  و 

شتاب زدگی، ترس و وحشت است. 
که  جنگ  زمان  از  ما  کنونی  شرایط  که  باشیم  داشته  توجه 
نداشتیم.  تولید  همه  این  ما  که  جنگ  زمان  در  نیست.  بدتر 
طی سال های بعد از جنگ تولیدکنندگان آمدند و با کارهایی 
به  و  آمد  وجود  به  باالیی  پتانسیل های  بود،  شده  انجام  که 

راحتی می توانستیم از این مشکالت عبور کنیم. 
مسائل،  مهم ترین  از  یکی  اقتصادی  سیاسی  شرایط  این  در 
شاید  است.  مسئوالن  توسط  تصمیم گیری  ثبات  و  آرامش 
تصمیمات  نباید  اما  شود  گران  مقداری  کاالها  از  بعضی 
شتاب زده گرفت. شما فرض کنید که گوجه فرنگی گران شود. 
بزند  شخم  را  محصولش  بود  مجبور  سال  چند  کشاورز  خب، 
این کشاورز  دارد؟  اشکالی  بفروشد چه  گران  و یک سال هم 
باالخره پول را در همین مملکت خرج می کند و باعث می شود 
که چرخ اقتصاد روان تر شود، اشتغال و تولید بیشتر شود، پس 

چندان هم چیز بدی نیست. 
این است که کارخانجات  نظر می رسد  به  آنچه  در مورد سم، 
وقتی  دولت  اما  دارند  را  داخل  نیاز  تأمین  توانایی  ما  داخلی 
که چند برابر تولیدات داخلی به تولیدات مشابه خارجی یارانه 

می دهد، توان رقابتی کاالی داخلی را پایین می آورند.
در این شرایط به نظر می رسد که دولت باید جرأت و جسارت 
را  یارانه ای  ارز  و  بگیرد  را  واردات  جلوی  و  باشد  داشته 
تا  بگذارد  کنار  مبادالت  از  کاالها  از  بسیاری  مورد  در  حداقل 
تولیدکنندگان داخلی بتوانند در یک شرایط منطقی و برابر با 

کاالی خارجی رقابت کنند. 
تجربه  اینکه  با  شدیم،  مواجه  تحریم ها  با  که  قبلی  دولت  در 
نظر می رسد  به  اما  نداشتیم،  را هم  این سطح  در  تحریم های 
چند  فعلی  دولت  در  داشت.  بهتری  عملکرد  وقت  دولت  که 
نمونه ارز و چندین جور بخشنامه صادر کردند و با تغییر مکرر 
روال  از  و  ریختگی  هم  به  دچار  چیز  همه  قوانین  شتابزده  و 
منطقی خارج شد. این همه ارز یارانه ای هزینه کردند، دست 
بازار  در  گرفتند  یارانه ای  ارز  که  کاالهایی  از  خیلی  هم  آخر 
دچار کمبود شدند. اگر مشمول دریافت ارز یارانه ای نمی شدند 

این همه کمبود در مورد آنها رخ نمی داد.

یارانه سم قابل مدیریت است 
با مقداری تأمل در موضوع می توان متوجه شد که هزینه تأمین سم در کشت های کشاورزی 
درصد ناچیزی از هزینه های تولید را شامل می شود. اگر دولت نگران محصوالت استراتژیک 
است اجازه بدهد کشاورز سم را به قیمت تمام شده روز بخرد و یارانه ای سم را حذف کند 
و به جای آن گندم را از کشاورز به قیمت واقعی خریداری نماید. خیلی راحت با این اقدام 
مدیریتی ضمن تخصیص یارانه به کشاورز واقعی، جلوی قاچاق گندم به خارج از کشور هم 

که در شرایط فعلی بسیار محتمل است نیز گرفته می شود.
نتیجه گیری: هدایت سرمایه ها به سمت واردات

کمی  مقدار  سیاست هایی  اعمال  با  بود  قرار  که  جهادکشاورزی  متولی  وزارتخانه  و  دولت 
سم وارد کنند تا برای تولیدات داخلی ایجاد رقابت شود و کیفیت آنها باال برود. اما آنقدر 
واردات  سمت  به  هم  تولیدکنندگان  از  بسیاری  که  کردند  جذاب  را  سم  واردات  شرایط 
غلطیدند. چرا باید شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که سرمایه شان در خدمت تولید بوده 
آن را به سمت واردات ببرند؟! یعنی سیاست ها به شکلی بود که باعث شد تولیدکنندگان 

هم سرمایه شان را بردارند و ببرند در کار واردات. 
چند سال در مملکت همه چیز آزاد و شرایط رقابتی بود، این اتفاقات نمی افتاد اما وقتی 
اهداف  نظر می رسد حتی  به  آمد.  این همه مشکالت پیش  ایجاد کردند  را  رانتی  شرایط 
حداقلی هم در مورد ارز دولتی محقق نشده پس در این شرایط تجدید نظر در اختصاص 

این ارز بسیار الزم و ضروری است. 
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قاچاق

قاچاق

قاچاق

قاچاق

تأمین  برای  ارزها،  قیمت  گرانی  به  توجه  با  دولت 
ارز  تخصیص  به  اقدام  اساسی  کاالهای  از  بعضی 
ارزان و دولتی یعنی ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومانی نموده 
است. در مورد ارز دولتی صحبت ها زیاد است. یکی 
از کاالهایی که مشمول اختصاص این ارز شده است، 
پتاسه،  کودها  ازجمله؛  شیمیایی  کودهای  برخی 
دولت  که  هستند  آمونیوم(  ازته)سولفات  و  فسفاته 
ارز  آنها  به  کود  این  به  کشاورزان  نیاز  تأمین  برای 

دولتی اختصاصی داده است. 
ارزان  ارز  اختصاص  به  که  ایرادهایی  همه  کنار  در 
بحث  حوصله  از  آن  همه  به  پرداختن  و  بوده  وارد 
شماره  همین  مختلف  مطالب  در  نیز  و  است  خارج 
زوایای  از  موضوع  این  به  مجله  قبل  شماره های  و 
این  وجود  منفی  نتایج  از  یکی  پرداخته ایم،  مختلف 

ارز، پدیده مخرب و شوم قاچاق است. 
دولتی  ارز  با  شیمیایی  کود  مانند  کاالیی  که  وقتی 
قیمت  و  می شود  کشور  وارد  و  خریداری  ارزان  و 
همسایه  کشورهای  به  نسبت  کشور  در  آن  فروش 
کمتر باشد، زمینه برای قاچاق آن به خارج از کشور 
افراد ویژه خوار و  فراهم می شود و سود آن به جیب 

رانت خوار می رود. 

ارز  با  وارداتی  قاچاق سموم  در شماره 228 مجله »دام،کشت و صنعت« بحث 
42۰۰ تومانی را مطرح و به آن پرداختیم. در این شماره نیز موضوع کودهای 
و  فعاالن  با  گفت وگو  در  اجمال  صورت  به  را  آن  قاچاق  امکان  و  شیمیایی 

صاحب نظران بررسی می کنیم: 
سیامک علیزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی 
نمی توانیم  قاچاق  از  رسمی  آمار  اینکه  به  توجه  با  می گوید:  سم(  و  )کود 
شده  اعالم  ذیصالح  مراجع  طرف  از  امسال  اینکه  در  دقت  با  اما  باشیم  داشته 
این  فراوانی  توزیع  به  توجه  با  و  است  شده  بیشتر  کود  تقاضای  درصد   35 که 
استان های  در  بیشتر  درخواست ها  افزایش  این  که  شد  مشخص  درخواست ها 
که  گرفت  نتیجه  می توان  غیرمستقیم  صورت  به  لذا  است.  افتاده  اتفاق  مرزی 
مقداری از کودها قاچاق می شوند با توجه به اختالف ارزی که به وجود آمده و 
آنها  با کشورهای همسایه دارند قاچاق  این کودها  همچنین اختالف قیمتی که 

دور از ذهن نیست. 
براساس همین موضوع بود که شرکت خدمات حمایتی به استان های مرزی دستور داد که 

روی توزیع کود نظارت جدی تر و سخت گیرانه تری داشته باشند. 
وقتی این اختالف قیمت بین کشور ما با همسایگان وجود داشته باشد این کار خیلی دور 

از ذهن نیست کما اینکه در مورد سوخت و دام و کاالهای دیگر هم این اتفاق افتاده است. 
ببند  و  بگیر  با  استراتژیک است.  و  راهبردی  این مسئله  از  راهکار جلوگیری  وی می افزاید: 
مورد  این  در  سیاست ها  باید  و  است  رقابت  مسئله  گرفت.  را  مسئله  این  جلوی  نمی شود 
درست باشد و زمینه های انجام قاچاق را از بین برد. یک سری مسائل به صورت زنجیره ای 

باعث این مسئله می شود.
علیزاده در مورد لزوم واردات کود هم عنوان کرد: به نظر بنده در کودهای اوره اصاًل نیازی 
به واردات نداریم، برای کودهای فسفاته و پتاسه کارخانجاتی با ظرفیت های باال ایجاد شده 

اما وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند. >>>
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سری  یک  فسفاته  کودهای  برای  گذشته  سال  چند  در 
مورد  که  آمده  جایگزین   صورت  به  زیستی  آلی  کودهای 
حمایتی  خدمات  شرکت  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  تأیید 
میکروبی  )کودهای  میکروارگانیسم ها  بعضی  هست.  هم 
تریپل  سوپرفسفات  کودهای  جایگزین  که  فسفاته( 
که  هست  هم  زراعت  معاونت  سیاست های  جزو  و  می شود 
جایگزین کودهای شیمیایی شود. حتی وزارتخانه از انجمن 
تولیدکنندگان کودهای شیمیایی خواسته که برنامه اجرایی 
برای این موضوع ارائه بدهند و وزارتخانه هم اعالم حمایت 

کرده است تا این جایگزینی انجام شود. 

کم لطفی های دولت
در  نداریم،  مشکل  ما  اوره  کودهای  مورد  در  افزود:   وی 
کردم  عرض  که  کودی  جایگزین  با  هم  فسفاته  کودهای 
کودهای  مورد  در  است.  امکان پذیر  آن  داخلی  تأمین 
پتاسه هم به نظرم دولت برای توسعه زیرساخت ها مقداری 
آن  نمی شود  فوری  به صورت  که  است  داشته  کم لطفی 
حتماً  ساله   3 الی   2 برنامه  یک  طی  ولی  کرد  جبران  را 

می شود این کودها را در داخل تأمین کرد. 
شرکت های  و  نیست  مشکلی  هم  میکرو  کودهای  در 
اما  این زمینه فعالیت می کنند.  دانش بنیانی هستند که در 
در  اولیه  مواد  قیمت  ثبات  عدم  کودها  در  ما  اصل  مشکل 
تا  گرفته  کاغذ  از  می کنم  عرض  که  اولیه  مواد  است.  بازار 
را  و...  دارایی  اجتماعی،  تأمین  مسائل  قوطی،  و  پلی اتیلن 
شامل می شود. بعضی مسائل جنبی روی تولید خیلی موثر 
نمی زند  را  آخر  حرف  تکنولوژی  و  تکنیک  متأسفانه  است. 

بلکه مسائل جانبی را هم باید در نظر بگیریم.
نمی کرد  تکیه  واردات  روی  پیش  دو سال  از  وزارتخانه  اگر 
و به زنجیره های تولید داخل توجه بیشتری کرده بود االن 

تقریبا می شود گفت هیچ نیازی به واردات نداشتیم.

اگر ارز دولتی برای واردات نباشد
ما به راحتی توان رقابت با تولیدات خارجی را داریم 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی گفت: یک دوره ای اعالم کردند که 
12 نوع کود را ارز 42۰۰ تومانی می دهند که در این دوره بعضی شرکت ها خیلی استفاده 
کردند و واردات انجام دادند و محصوالت را هم به صورت قطره چکانی وارد بازار می کنند. 
بعداً به آن لیست اعتراض و بعضی اقالم کود از این لیست حذف شد، اما در بعضی کودها 

که تولید داخلی هم داریم هنوز وارد می شوند. 
بسته بندی،  کارگر،  هزینه  برای  حتی  وارداتی  کودهای  برای  دولت  که  است  این  مشکل 
برچسب، مواد پلی اتیلن، قوطی و ... ارز دولتی می دهد اما تولیدکننده داخلی همه چیز را 

باید با ارز آزاد و به قیمت روز تهیه کند. 
یارانه کود را قطع کنید

محسن سیروس، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
کودهای کشاورزی و مدیرعامل گروه تولیدی گلشن 
کود ایرانیان در این مورد به مجله »دام، کشت و صنعت« 
که  گفته ام  مختلف  مناسبت های  به  هم  قبال  می گوید: 
کسانی  شود.  حذف  سرعت  به  کود  یارانه  دارد  ضرورت 
هستند که سودشان در بازار کود است و اجازه نمی دهند 
این یارانه قطع شود. از شورای اقتصاد می خواهیم که این 
یارانه ریالی که در بودجه می آید و معلوم  ارز 42۰۰ تومانی و هم  یارانه را قطع کند. هم 
نیست که چقدر از آن اختصاص داده می شود؛ هر دو باید حذف شوند. اگر یارانه قطع شود 
این همه رانت و فساد در حوزه کود نخواهیم داشت و صنعت تولید کود داخل هم شکوفا 
می شود. وی می گوید: از هزینه ای که دولت برای کود پرداخت می کند چیز خاصی نصیب 
کشاورز نمی شود و یعنی در شرایط باید شفاف باشد. سود همه از جمله تولیدکننده کود و 
کشاورز در این است که یارانه های کود را قطع کنند. حتی اگر دور مملکت دیوار هم بکشید، 
وقتی که قیمت یک جنس در داخل کشور کم تر از قیمت آن در خارج از کشور باشد، از هر 

راهی که شده یک عده به فکر قاچاق آن جنس می افتند.
وجود یارانه همیشه فسادآور است

اما  می دهد  یارانه  کشاورز  رفاه  برای  قانون گذار  است.  فسادآور  همیشه  یارانه  وجود 
اگر  دولت  می رود.  آباد  ناکجا  به  سودش  و  ندارد  کشاورز  رفاه  افزایش  برای  سودی  هیچ 
به  پرداخت کند وقتی  به خود کشاورز  را مستقیماً  بدهد آن  یارانه  به کشاورز  می خواهد 
یارانه  این  اسم  زیر  کشور  کود  صنعت  طرفی  از  می کند.  فساد  ایجاد  می دهد  یارانه  کاال 

نمی تواند قد علم کند. 
سیروسی در توضیح صحبت های خود افزود: مثاًل دولت کود سوپرفسفات تریپل را با ارز 
42۰۰ تومانی وارد می کند و کیسه ای 64 هزار تومان می فروشد. تولید این کود در داخل 
می شود.  تمام  داخلی  تولیدکننده  با  تومان  هزار   12۰ تا  هزار   ۹۰ بین  کیسه ای  کشور، 
که  می کنند  فکر  طرفی  از  نخواهدداشت.  رقابت  توان  داخلی  تولیدکننده  شرایط  این  در 
بارها شنیده ایم. در  از مسئوالن  این حرفی است که  و  باالست  تولیدمان خیلی  ما هزینه 
پایین تر  از جنس خارجی  ما  تولید  آزاد، هزینه  ارز  با  و  برابر  رقابت  صورتی که در شرایط 
است و ما توان رقابتی خیلی خوبی داریم اما وقتی که ارز 42۰۰ تومانی به جنس خارجی 

می دهند، دیگر توان رقابت نداریم.
از 3۰۰ هزار  تولیدکنندگان کودهای کشاورزی می گوید: بیش  انجمن  عضو هیأت مدیره 
تن ظرفیت تولید کودهای فسفاتی در کشور داریم که به خاطر وجود دالر 42۰۰تومانی، 
این ظرفیت بالاستفاده مانده است. صنعت کود داخلی ظرفیت تأمین تمام نیاز کشور را 
دارد به شرطی که ارز یارانه ای به دالالن واگذار نشود. اگر به ما اعتماد شود در کوتاه ترین 

زمان ممکن نیاز داخل را تأمین می کنیم و پتانسیل صادرات را هم خواهیم داشت.
در تولید کود مزیت مطلق داریم 

حتی وقتی اسم یارانه روی یک کاالیی باشد بار روانی آن به تنهایی باعث می شود تولیدات 
داخلی زیان کنند. در تولید کود در کشور نه تنها مزیت نسبی بلکه مزیت مطلق داریم و 
هیچ نیازی به واردات نداریم و حتی دانش بومی آن را هم داریم. توجیه دولت این است که 

برای حمایت از کشاورز این کارها را انجام می دهد اما عماًل هیچ سودی برای کشاورز ندارد.
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33 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

وجود مشتری داخلی برای این کودها 
بیان  با  شیمیایی  کود  تولیدکننده  اکبری پور،  اصغر 
خیلی  قاچاقش  زیاد  وزن  و  حجم  این  با  کاالیی  اینکه 
طرفی  از  می افزاید:  می رسد،  نظر  به  سخت  و  بعید 
اگر  حتی  و  است  زیاد  بسیار  کاالها  این  به  داخلی  نیاز 
را  آن  باال  قیمت  با  و  آزاد  بازار  در  می توانند  بخواهند 

بفروشند و نیازی به قاچاق آن به خارج از کشور نیست. 
بازار داخلی  مثال می زنم که  را  مثاًل دی آمونیوم فسفات 

تشنه این کود است و وقتی بازار داخلی کشش داشته باشد، چرا باید آن را قاچاق کنند. 
وی گفت: واردات کشور ما از نوع کودهای ازته)سولفات آمونیوم(، فسفاته و پتاسه است. 
کلرور  فسفات،  مونوپتاسیم  پتاسیم،  سولفات  فسفات،  دی آمونیوم  فسفات،  مونوآمونیوم 

پتاسیم و سولفات آمونیوم مشمول ارز یارانه ای می شوند. 
از:  عبارتند  که  توزیع می کند  و  وارد  را شرکت خدمات حمایتی  این کودها  از  قلم  چهار 
دی آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم، کلرور پتاسیم و سوپرفسفات تریپل؛ مابقی کودهایی 

هم که وارد می شود جهت فرموله کردن کودهای دیگر در کارخانجات استفاده می گردد. 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، زنجیره توزیع وسیعی دارد که اینها را توزیع می کند. 
این  توزیع  به دلیل چگونگی  این کودها و دیگری  باالی  به دلیل حجم و وزن  پس یکی 
کودها و زنجیره توزیع، احتمال قاچاق پایین می آید. در مورد سموم شاید این اتفاق بیفتد؛ 

چون حجم و وزن کمتری دارند. 
یارانه را براساس سطح زیرکشت، مستقیمًا به کشاورز بدهید

این تولیدکننده کود و سم می گوید: در هر صورت اصل کار درست نیست. وقتی که ارز 
در  کود  تولید  افزایش  امکان  ما  می کند.  ایجاد  هم  مفسده  باشد،  داشته  وجود  یارانه ای 
کشور را داریم. اگر یک مقدار حمایت کنند به راحتی ما نیاز داخل را تأمین می کنیم. اما 
وقتی که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ارز دولتی کود وارد می کند و دوباره یارانه 

ریالی هم روی کود می گذارد، دیگر رمقی برای تولیدکننده داخلی باقی نمی ماند. 
به راحتی  از سر کود بردارد مشکل کود در کشور ما  اگر شرکت خدمات حمایتی دست 

حل می شود. 
دولت اگر می خواهد از کشاورز حمایت کند یارانه را براساس سطح زیرکشت مستقیماً به خود 
کشاورز بدهد. اگر یارانه کود را بردارند، کود با نرخ واقعی توزیع شود، روی کیفیت محصوالت 

هم نظارت داشته باشند و یارانه را به خود کشاورز بدهند این مشکالت رفع می شود. 
برای چند قلم کود، یارانه واردات می دهند اما جلوی صادرات را گرفته اند. چهار میلیون تن 
کل مصرف کود کشور است. حدود 2/5 میلیون تن آن داخلی است و حدود 1/5 میلیون تن 

یا حداقل 1 میلیون تن واردات کود داریم. ببینید چه گردش مالی می تواند داشته باشد.
وجود شبکه توزیع کارآمد، مانع قاچاق

امور کود و بهبود تغذیه  شمس اله مالزاده، مشاور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در 
تومانی،   42۰۰ ارز  با  واردات  گفت:  صنعت  و  کشت  دام،  مجله  به  مورد  این  در  گیاهی 
مختص کودهای ماکرویی است که نقش اصلی را در تغذیه گیاه دارند و شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی آنها را وارد می کند. این شرکت شبکه توزیع کارآمدی دارد که امکان 
قاچاق کود را منتفی می کند. این کودها توسط کارگزاران شرکت با حواله توزیع می شوند 
و قیمت آنها هم مصوب است.وی افزود: کودهای میکرو مانند آهن و ... شامل ارز دولتی 

نمی شوند و با ارز آزاد وارد و فروخته می شوند.

قاچاق کود بعید است!
صادرات  بازرگانی،  حوزه  در  فعال  یزدی،  مهرزاد 
صنعت«  و  کشت  »دام،  به  مورد  این  در  کود  واردات  و 
اتفاق  این  می دانم  بعید  موارد  جمیع  به  توجه  با  می گوید: 
افتاده باشد. بحث زنجیره توزیع، بحث دارایی، معرفی خریدار 
این  از  مواردی  و  واردکننده  تعهدات  کود،  لیبل های  کود، 

دست وجود دارد که نمی شود به راحتی کود را قاچاق کرد.
مبادی  و در  است  زیاد  با حجم  از طرفی کود یک کاالی   
و  کرد  قاچاق  را  آن  راحتی  به  نمی توان  و خروجی  ورودی 

احتمال این که مقدار زیادی از آن قاچاق  شود کم است.
من بعید می دانم چنین کودهایی با این شرایط وارد حیطه 
موضوع  این  کرد.  قاچاق  را  آنها  بتوان  و  بشود  ایران  قانونی 

پیچیده تر از این است که بتوان به راحتی قاچاق انجام شود.
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ماهنامه دام و کشت و صنعت 34۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

چه کسی نامه ای مبهم و پر از تضاد را
برای امضای وزیر کشاورزی

و آن هم خطاب به عالی ترین مقام اجرایی کشور
پیش نویس و تهیه کرده است. اهلل اعلم

مگر می شود وزیر جهاد کشاورزی در پاراگراف دوم نامه یک ماه پیش 
خود، با طرح گرفتاری های ارز دولتی و اینکه هم از نظر تخصیص و 
و  دارد  تحریم مشکل  در شرایط  ارزی  ارسال حواله های  نظر  از  هم 
باعث تأخیر در واردات بذر می شود اذعان کند »... در صورت ادامه 
واردات بذور از طریق تخصیص ارز دولتی و عدم انتقال به حساب 

ذی نفعان، کشور با کمبود بذر مواجه می شود«.
اما در همین پاراگراف، به رئیس جمهوری پیشنهاد نماید »... برای 
 25 و گوجه فرنگی مجموعاً  پیاز  مانند  مهم  بذر محصوالت  واردات 

میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یابد«

یعنی اینکه وزیر تلویحًا می گوید
برای ایجاد مشکل در تأمین بذور محصوالت مهم

و ایجاد کمبود بذر و چالش تولید،
به این دسته از بذور، ارز دولتی اختصاص یابد؟! 

با  آن  متضاد  محتوای  به  توجه  بدون  هم  رئیس جمهور  متأسفانه 
امضاء و موافقت در حاشیه این نامه درخواست، بر مشکالت واردات 
انتظار این بود که ابتدا واردات بذر  بذر افزوده، در حالی که قاعدتاً 
ارز دولتی رهانیده شود. چرا که  از هفت خوان و قید  پیاز و گوجه 
دولتی  ارز  در  پیاز  و  فرنگی  گوجه  بذور  اینکه  در  امتیازی  هیچ 

نگه داشته شود وجود ندارد مگر محدودیت و تأخیر.

فوق،  موضوع  بر  وزیر جهاد کشاورزی عالوه  تاریخ ۹8/2/28  نامه شماره ۰2۰/365۰  در 
)حاصل  آزاد  ارز  به  دولتی  ارز  از  شده  هیبرید  بذور  واردات  ارز   ...« است  کرده  پیشنهاد 
واردکننده  هم  اینک  هم   »... گردد  تبدیل  ارز(  انتقال  بدون  یا  متقاضی  ارز  صادرات،  از 
بذر حتی اگر سه، چهار ماه پیش با ارز دولتی سفارش واردات بذر )غیر از پیاز و گوجه( 
داده باشد به محض رسیدن محموله سفارش شده به گمرکات کشور باید اختالف قیمت 
آن تا ارز آزاد را بپردازد در حالی که بسیاری از کشاورزان سبزی کار و صیفی کار )فضای 
ارز  با  واردات  مبنای  بر  و  داده  واردکننده سفارش خرید  به شرکت های  گلخانه ای(  و  باز 
دولتی پیش پرداخت داشته اند و اینک نوسانات قیمت، مسائل و مشکالتی بین خریدار و 

فروشنده پیش می آورد.
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ارز نیمایی کجاست؟!
در غیر این صورت باید واردکننده بذر به دنبال ارز حاصل از صادرات )ارز نیمایی( بگیرد و 
دولت هم اعالم نمی کند ارز نیمایی در کجا و به چه مقدار وجود دارد؟ مثاًل واردکننده بتواند 
با مراجعه به بانک مرکزی یا شعباتی از بانک ها یا صرافی های مجاز مشخص، ارز نیمایی )با 

فرض موجود بودن( را به میزان مورد نیاز و به قیمت واقعی آزادانه خریداری کند.
قالب  در  دالل های  یا  انداختن صراف ها  جلو  با  نیمایی  ارز  دارندگان  برخی  که  اینجاست 
صراف، ارز نیمایی را به قیمتی نزدیک به ارز ازاد می فروشند و کسی هم جوابگو نیست. 
ببندهای نظارتی و کنترلی  به نوعی بگیر و  نیز  نیمایی  ارز  این مشکالت  از همه  گذشته 
تا  ببخشد  آزاد  ارز  به  را  نیمایی  ارز  عطای  واردکننده  تا  می شود  موجب  و  دارد  را  خود 

آزادانه بخرد و آزادانه بفروشد.
اینجاست که دولت بی توجه به سرنوشت حدود 8۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و بیش از 
15 هزار هکتار گلخانه کشور و حدود یک میلیون بهره بردار که ساالنه 12۰ میلیون یورو 
نیاز ارزی دارند تا ده ها میلیون تن محصول مرغوب تحویل دهند )که عالوه بر تأمین نیاز 
بازار قاچاق  تا  داخلی، یکی، دو میلیارد دالر فقط صادرات داشته باشند( موجب می شود 
نتواند  کشاورز  پرآشوب  بازار  در  و  بگیرد  رونق  تقلبی  لیبل های  و  برندها  با  بذور  واردات 
و کاشت آن متوجه شود در  تقلبی  بذور  از خرید  ناسره تشخیص دهد و پس  از  را  سره 
بهترین زمین و  آمده است )همه کارشناسان معتقدند در  برسرش  تولید، چه  سال رونق 
مرغوب ترین اراضی کشاورزی حتی در شرایط خوب آبی چنانچه بذر نامرغوب و بی کیفیت 

استفاده گردد تمام زحمات و سرمایه گذاری های بهره برداران نقش بر آب می شود(.
کمبودهای  ناگهان  که  می شود  چنین 
واردات  به  مجبور  را  دولت  شدید 
و...  گوجه  سیب زمینی،  پیاز،  محصول 
ارز می نماید که  برابر  و خروج چندین 
را بخورد و هم  مجبور است هم چوب 

پیاز را !!! 
چرا که بر خالف بخشی از سطور نامه 
نهاده ها  میان  در  بذر  سهم  فوق الذکر 
اندک  چنان  آن  شده  تمام  هزینه  در 
هم نیست و با توجه به افزایش قیمت 
ارز، احتماالً به 6 الی 8 درصد می رسد.

شرکت های دانش بنیان کشاورزی خشکیدند
البته در پایان همین نامه قید شده است »... مابه التفاوت ریالی ارز دولتی با 
۹5 میلیون یورو ارز آزاد )که متأسفانه دولت مسبب و مروج چند نرخی شدن 
ارز و بروز فساد و رانت در آن می شود( از شمول ارز دولتی خارج و در حساب 
جداگانه ای نگهداری شود تا کارگروهی متشکل از معاونت علمی و... این مبلغ 
را صرف حمایت از شرکت های دانش بنیان تولیدکننده بذور سبزی و صیفی 

خصوصاً بذور هیبرید نماید و گام بلند نیل به خودکفایی حاصل شود ...«.
بودند  کرده  اعالم  ایرانی  شرکت های  از  برخی  نرفته  یادمان  که  حالی  در 
با  می کنند  تولید  ایران  در  گوجه  و  خیار  هیبرید  بذور  از  واریته هایی 
و  ثبت  و  نهال  و  بذر  اصالح  و  تولید  تهیه،  مرکز  و  وزارتخانه  بی مهری های 
مزارع  و  تحقیقاتی  گلخانه های  که  مرحله ای  تا  شد  روبه رو  و...  بذر  گواهی 

تولیدی خود را به امان خدا رها کرد و گرفتار تسویه بدهی های خود شد. 
پیشنهاد می شود: 

تولید  عرصه  در  فعال  پیشکسوتان  از  تن  چند  کشاورزی  جهاد  وزیر  اوالً   •
انجمن  و  ایران  اصالح شده  بذر  واردکنندگان  بذور)انجمن  انواع  تأمین  و 
انتخاب  بذر  امور  به عنوان مشاور در  را  ایران(  بذر اصالح شده  تولیدکنندگان 
بروز چنین خطاهای دوگانه ای  از  تا  آنان مسئولیت دهد  به  احکامی  و طی 

اجتناب شود. 
• نامه را به کارگروهی از تولیدکنندگان بذر و مدیران کل بذور سبزی و صیفی 
و امورگلخانه ای برگرداند تا در اسرع وقت راه کاری منطقی و کارشناسی برای 

آن اندیشیده شود. 



هی
گیا

ت 
دا

ولی
ش ت

بخ
هی

گیا
ت 

دا
ولی

ش ت
بخ

ماهنامه دام و کشت و صنعت 36۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

انجمن گلخانه سازان یا قطعه سازان!

بیم و امید در انجمن گلخانه سازان

در این شماره نیز با برخی از فعاالن صنعت گلخانه سازی در این مورد و اینکه سرنوشت این 
انجمن به کجا ختم می شود، صحبت کرده ایم. خالصه نظرات را خدمت مخاطبان ارائه می کنیم: 

انجمن به کارش ادامه می دهد
خبرنگار  به  گلخانه سازان  انجمن  هیأت مدیره  عضو  و  گلخانه ساز  فرقانی،  حسن 
»دام، کشت و صنعت« گفت: یک مجمعی برگزار و نتایجی حاصل شده است هر چند که 
ما دوست داریم همه حضور داشته باشند اما کسانی که این مجمع را با این شرایط قبول 
ندارند برای ماندن یا نماندن در این مجمع مختار هستند و می توانند تصمیم بگیرند که 

عضو آن باشند یا نه. 
وی که موافق حضور سازندگان تجهیزات گلخانه در این انجمن بوده و در مجمع برگزار شده 
به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید، عنوان کرد: گلخانه، تنها به سازه بر نمی گردد و 

سازندگان تجهیزاتی که در سازه گلخانه استفاده می شود هم در این قضیه دخیل اند.
در واقع ما خودمان از تولیدکنندگان این تجهیزات خواستیم که عضو انجمن بشوند؛ چون 
حضور آنها برای ما مغتنم است و به ما، در کارهای خودمان کمک می کند. نظر ما این بود و 

بعضی از دوستان هم نظرشان بر عدم حضور سازندگان تجهیزات بود که آن هم محترم است. 
ترجیح ما این است که عضو این انجمن نباشیم

»دام،  به  مورد  این  در  گلخانه سازان  مجمع  هیأت رئیسه سنی  بابایی، عضو  حاجی 
هیأت مدیره،  انتخابات  برگزاری  نحوه  به  اعتراض  برای  بنده  گفت:  صنعت«  و  کشت 
به وضوح دیدم و  را  بعضی تخلف ها  نکردم؛ چون  امضا  را  رئیسه سنی  صورتجلسه هیأت 

برایم محرز بود.
من معتقدم با این شرایطی که پیش آمده و هر کسی اجازه دارد در این انجمن وارد شود، 

ترجیح ما این است که در این انجمن عضو نباشیم. 
به نظر من اگر تولیدکنندگان تجهیزات می خواهند عضو انجمن باشند، نباید حق رأی و 

حق عضویت در هیأت مدیره را داشته باشند. 
تا جایی که  نباشم و  انجمن  این  بنده ترجیح می دهم عضو  به وجود آمده  این شرایط  با 
اطالع دارم تعدادی از همکاران گلخانه ساز هم تمایلی به عضویت در این انجمن را ندارند. 

ما  اینکه  یا  شود  عوض  انجمن  اسم  باید  یا  شده،  تشکیل  که  هم  فعلی  انجمن  این 
گلخانه سازان با ثبت این انجمن مخالفت خواهیم کرد.

ایران،  گلخانه سازان  انجمن  سالیانه  عادی  مجمع  نخستین 
باغبانی  معاونت  هشتم  طبقه  در  امسال  اردیبهشت ماه   3۰
برگزار شد. در شماره قبل مجله، گزارش کاملی از چگونگی 
آن  نتایج  و  آشتی ها  و  قهر  تنش ها،  مجمع،  این  برگزاری 

تقدیم مخاطبان مجله کردیم.
دو  تقابل  بود  مشاهده  قابل  وضوح  به  مجمع  این  در  آنچه 
گروه از گلخانه سازان و تجهیزات گلخانه ای و قطعه سازان بر 
سر چگونگی عضویت »سازندگان تجهیزات گلخانه« بود که 
بعضی موافق حضور این گروه از شرکت ها در مجمع بودند 
و برخی نیز مجمع را مختص گلخانه سازانی می دانستند که 

از مراجع ذیصالح مجوز فعالیت داشته باشند.
اعتراض  در  گلخانه سازان  از  برخی  که  رسید  جایی  به  کار 
حاضر  و  کردند  ترک  را  جلسه  انجمن  این  تشکیل  روند  به 
که  مدیران  از  برخی  نشدند.  مجمع  این  در  ادامه حضور  به 
به عنوان مدیر سنی مجمع انتخاب شده بودند با امضاء نکردن 

صورت جلسات اعتراض خود را اعالم نمودند.

محمدرضا گلباف
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چگونگی عضویت مهم است 
این  این مورد می گوید: چون  محمدرضا زاهدیان، فعال در حوزه ساخت گلخانه در 

انجمن تحت  عنوان انجمن گلخانه سازان است، باید منافع گلخانه سازان را در نظر بگیرد.
یک سری کاالها و تجهیزات وجود دارد که بین گلخانه و تأسیسات دیگر مشترک است. 
یعنی هم در گلخانه ها استفاده می شود و هم کاربردهای دیگری دارد. مثاًل یک شرکت که 
تأسیسات دیگر.  و هم در  دارد  کاربرد  تولیدات آن هم در گلخانه سازی  بخاری می سازد، 
پس این شرکت نمی تواند عضو انجمن باشد اما اگر مثاًل یک شرکتی محصولی تولید کند 
انجام می دهند  که فقط مختص گلخانه سازی است و حتی کار نصب آن را هم خودشان 
این شرکت  می تواند عضو انجمن گلخانه سازان باشند؛ چون زمینه فعالیت دیگری ندارند. 

شناسایی و ممیزی این شرکت ها هم به راحتی امکان پذیر است. 
اگر این انجمن مربوط به گلخانه سازان است باید یک مجوزی برای عضویت گلخانه سازان 
عضویت  حق  که  را  هرکسی  روستایی  تعاون  سازمان  متأسفانه  اما  باشد.  انجمن  این  در 

پرداخت کرده به عنوان عضو انجمن پذیرفته است.
درنهایت اگر این هیأت مدیره و شرکت بتواند مجوز ثبت بگیرند باید در برنامه های آینده 
دارند، عضو  گلخانه سازی  افرادی که صالحیت  تنها  تا  بکند  افراد  به حال عضویت  فکری 

این انجمن بشوند. هیأت مدیره و مجمع های بعدی باید در این مورد تصمیم گیری کنند. 

این انجمن صالحیت ندارد
در  گلخانه سازی  صنعت  فعال  امیرسیدی،  حمید 
ضمن  گفت:  صنعت  و  کشت  دام،  خبرنگار  به  مورد  این 
را  انجمن  اسم  بگویم  باید  گروه  دو  هر  فعاالن  به  احترام 
انجمن  این  در  عضویت  برای  ولی  گذاشته اند  گلخانه سازان 
هیچ مجوزی از کسی نخواسته اند و هر کسی می تواند حق 

عضویت بپردازد و وارد انجمن شود.
انجمن می تواند یک تشکل خیلی خوب باشد برای تسهیل 
ارائه  همچنین  و  گلخانه سازان  مطالبات  پیگیری  و  کار 
با این  خدمات مناسب به متقاضیان گلخانه اما این انجمن 

سبک نمی تواند انتظارات گلخانه سازان را برآورده نماید.
قطعه سازان  و  تجهیزاتی ها  بین  در  باشید  داشته  توجه 
کسانی در کار تأمین تجهیزات برای گلخانه ها هستند. مثل 
آجر،  مانند  لوازمی  تولیدکنندگان  فروشی ها،  مهره  و  پیچ 
... که عضویت همه  و  سیمان فروشی، پالستیک فروشی ها 

در در این انجمن پذیرفته شده است.
این  تحت الشعاع  گلخانه سازان  کم  تعداد  شرایط  این  در 
گروه های چند صد نفری قرار می گیرند و عماًل جایی برای 

فعالیت آنها باقی نمی ماند. 

متأسفانه در بین گلخانه سازان هم کسانی بودند که در این 
تا  بودند  کرده  البی  گلخانه  تجهیزات  سازندگان  با  مجمع 
داشته  را  گلخانه  تجهیزات  سازندگان  رأی  اینکه  عوض  در 
نهایتاً  و  بپذیرند  انجمن  این  در  را هم  آنها  باشند، عضویت 
من  نظر  به  که  رفت  و سویی  به سمت  مسائل  مجموع  در 
تأمین  گلخانه سازان  خواسته  عنوان  هیچ  به  مدت  دراز  در 

نمی شود. لذا ترجیح می دهم در این انجمن عضو نباشم.
وی در ادامه و در ایراد دیگری به این انجمن می گوید: یک 
انجمن قاعدتاً نباید هیچ منافعی برای شخص داشته باشد و 
منافع آن جمعی است. لذا مدیرعامل باید از بیرون انجمن 
مدیره  هیأت  مصوبات  مجری  و  بگیرد  حقوق  و  انتخاب 
اعضای  از  نفر  یک  هیأت مدیره  و  انجمن  این  در  اما  باشد. 

هیأت مدیره به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شده است. 
به نظر من اداره ثبت شرکت ها به راحتی برای این انجمن 
هم  ما  و  نمی کند  صادر  مجوز  شرایط  این  و  نام  این  با 

معترض هستیم.

***
نشریه سعی داشت تا با اعضاء هیأت مدیره برگزیده، مدیرعامل و نایب رئیس انجمن تازه 

تأسیس گفت وگو کند که به دو دلیل موفق به انجام مصاحبه نشد:
• مسافرت برخی از اعضاء به هلند برای بازدید از نمایشگاه 

• تصمیم اعضاء هیأت مدیره مبنی بر عدم اظهارنظر تا مراحل نهایی و تثبیت انتخابات. 
به همین جهت جمع بندی نهایی به شماره آینده موکول شد. 

پیچ 

و مهره فروشی

شی
رو

ک ف
ستی

پال

بخاری سازی
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عبدالحسین کاظمی 

از  حمایت  برای  کشاورزی،  اساسی  محصوالت  تضمینی  خرید  قانون  مطابق 
تولیدات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات 
محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شده است که خرید 
این محصوالت را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را هرساله اعالم 

و نسبت به خرید آنها اقدام نماید. 
بتوان  هستند،  تضمینی  خرید  مشمول  که  محصوالتی  اهمیت  رأس  در  شاید 
گندم را نام برد و نیز با اندک اغماض هایی در بعضی تفاوت ها بتوان برای بررسی 
قانون خرید تضمینی، چگونگی اجرای این طرح در مورد خرید گندم را بررسی 

نمود و سپس نتایج آن را به دیگر محصوالت هم تعمیم داد. 
گندم، کاالیی استراتژیک و حتی بیشتر از آن شایداز دیدگاه حکومت و نگرانی ار 
تحریم ها بتوان گفت که کاالیی فوق استراتژیک است. البته در باب اهمیت این 
کاال برای کشور ما نیازی به صحبت کردن نیست و برای رسیدن به موارد دیگر 

به ناچار از بحث اهمیت گندم عبور می کنیم. 
)از  دراز  سالیان  برای  که  است  کشاورزی  محصوالت  و  کاالها  از  یکی  گندم 
سال 1368( توسط دولت خرید تضمینی می شود. به گونه ای که به مرور زمان 
تا مباشران و  از قبیل 25۰۰ مرکز خرید گرفته  قابل مالحظه ای  زیرساخت های 
متولیان خرید، انبارها، سیلوها و شبکه و دفتر و دستک های گسترده ای برای این 

منظور شکل گرفته است. 
شده  بنا  تولیدکننده  از  دولت  حمایت  »حداقل«  پایه  بر  اساساً  تضمینی  خرید 

است. البته منافع سیاسی و اقتصادی مهمی هم برای دولت ایجاد می کند. 
در آسیب شناسی و بررسی خرید تضمینی گندم، ایرادها و انتقاد هایی می توان به 
آن وارد دانست که البته برای رفع آن هم به راحتی نمی توان راهکارهای عملی 
ارائه کرد؛ چرا که موارد مختلفی مانند زنجیره و شبکه هایی از مسائل مختلف به 
هم پیوسته در این موضوع دخیل هستند که کار نسخه نویسی را پیچیده می کند.

گروگان های گندمکار
در چنگال خریدهای تضمینی

گندمکاران
همیشهسیاهبخت

از جمله ایرادها و نواقص این طرح مواردی را به عنوان نمونه و به 
اختصار اشاره می کنیم: 

تأخیر در اعالم قیمت تضمینی
قاعدتا قیمت تضمینی باید سه ماه قبل از آغاز سال زراعی اعالم 
به  خود  تصمیم گیری  و  اقتصادی  محاسبات  اساس  بر  زارعان  تا 
تأمین  و  زمین  آماده سازی  دیگری،  محصول  یا  گندم  کاشت 
نهاده ها را آغاز کنند. در حالیکه بارها اتفاق افتاده که اعالم قیمت 
خرید تضمینی در آذر و دی ماه صورت گرفته و کشاورز به ناچار و 
از روی جبر دست به کشت گندم زده یا از خیر آن گذشته است! 

نادیده گرفتن کیفیت
از طرفی »کیفیت« انواع گندم خریداری شده توسط دولت تفاوت دارد ولی قیمت گندم 
متناسب با کیفیت نیست. به طور مثال در مناطق گرمسیر عملکرد گندم نسبت به مناطق 
کمتری  عملکرد  دیم  کشت  همچنین  است؛  بهتر  آن  نانوایی  کیفیت  اما  کمتر  سردسیر 

نسبت به کشت آبی و کیفیت باالتری دارد.
»گلوتن«  یعنی  گندم  پروتئین  مقدار  به  پخت،  و  نانوایی  نظر  از  گندم  کیفیت  اصوالً 
بستگی دارد و هر چه درصد گلوتن باالتر باشد، کیفیت نانوایی و نیز ارزش غذایی گندم 
با میزان عملکرد در واحد  می توان گفت که درصد گلوتن در گندم  ایضاً  و  باالتر می رود 
به  گلوتن  نسبت  بیاید  پایین  هکتار  در  عملکرد  چه  هر  یعنی  دارد؛  عکس  نسبت  سطح 
کربوهیدارت ها در گندم افزایش پیدا می کند، پس درصد گلوتن باالتر می رود و به همین 
دلیل در گندم دیم و در مناطق گرمسیر به دلیل عملکرد پایین و نیز آفتاب بیشتری که 
گرمسیر  مناطق  در  مثاًل  که  به طوری  است.  باالتر  گندم  نانوایی  کیفیت  می بیند،  گندم 
عملکرد گندم نسبت به مناطق سردسیر شاید تا نصف تقلیل یابد اما از نظر کیفیت بسیار 

مطلوب تر خواهد بود. 
حال در نظر بگیرید که دولت از نظر قیمتی هیچ تفاوتی بین گندم مناطق مختلف قائل 
نمی شود و همه را با یک قیمت خریداری می کند. این موضوع خود باعث اجحاف بزرگی 

در حق یک سری از گندم کاران می شود. 
مواردی  به  می توان  جغرافیایی  منطقه  و  هوا  و  آب  بر  عالوه  درجه بندی ها  دست  این  از 
مانند درجه و مرغوبیت زمین، رقم های مختلف گندم و مسائل دیگر را نیز اشاره کرد؛ ولی 

چنانچه گفته شد تفاوت قیمتی از این نظر بین گندم خریداری شده نیست. 
خرید  در  تجربه  سال   3۰ از  بعد  دست اندرکاران  مجموعه  و  دولت  که  می رسد  نظر  به 
اقدام  آن   رفع  به  نسبت  و  عیب یابی  حدی  تا  را  مسائل  این  می بایست  گندم،  تضمینی 
آن  رفع  به  نسبت  و  گرفته  نادیده  نیز  را  دست  این  از  موارد  بدیهی ترین  اما  می نمودند 

تالشی نکرده اند.
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39 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

ایراد در مکانیسم قیمت گذاری
خود  نوع  در  هم  گندم  قیمت گذاری  روند  که  دارد  ضرورت  اینجا  در  نیز  نکته  این  ذکر 
قانون  باشد؛ چرا که طبق  ایرادهای وارده به طرح خرید تضمینی گندم  از  می تواند یکی 
فقط  گندم،  خرید  و  کشاورزی  بخش  اصلی  متولی  به عنوان  کشاورزی  جهاد  وزیر  فعلی، 
پیشنهاد دهنده نرخ خرید است اما تصمیم نهایی را شورای اقتصاد می گیرد که وزیر جهاد 

کشاورزی در این شورا فقط یک رأی دارد. 
شاید روش مناسب تر این باشد که وزیر کشاورزی براساس فاکتورهایی مانند افزایش نرخ 
تورم نسبت به سال قبل، قیمت های جدید را تعیین کند. مثاًل قیمت گندم در سال قبل 
در نرخ تورم اعالم شده توسط مراجع رسمی ضرب شده و قیمت گندم در سال جدید را 

براساس چنین الگویی و با در نظر گرفتن مسائل دیگر تعیین نماید. 
قاچاق واردات، قاچاق صادرات

جمله  از  گرفت.  نظر  در  نیز  را  دیگری  مختلف  مسائل  باید  قیمت گذاری  بحث  در  البته 
در  گندم  قیمت  که  صورتی  در  چون  منطقه؛  کشورهای  و  جهانی  بازار  در  گندم  قیمت 
به  و  وارد  کشورها  این  از  را  گندم  و  افتاده  تجارت  فکر  به  عده ای  باشد  بیشتر  ما  کشور 
در  که  اتفاقی  می فروشند.  مراکز خرید  به  باالتر  قیمت  با  داخل،  تولیدی  عنوان محصول 
نهایت  در  تا  به مجلس کرد  ارائه طرحی  به  را مجبور  و دولت  بوده ایم  آن  گذشته شاهد 

مجلس با اخذ مالیات از این گندم های وارداتی جلوی سودجوئی این افراد را بگیرد. 
یعنی  آن  عکس  ولی  می افتد  اتفاق  کمتر  داخل  به  گندم  واردات  یعنی  مورد  این  البته 
قاچاق گندم به خارج کشور مخصوصاً در چند سال اخیر و به طور مشهود امسال، با توجه 

به کاهش ارزش پول ملی موضوعی است که محتمل تر خواهد بود. 
اقبال رقیبان دولت

گندم  که  دولت  با  رقابت  در  که  هستیم  این  شاهد  امسال 
خریداری  کشاورزان  از  تومان  کیلو 1۷۰۰  هر  قیمت  به  را 
می کند و مطالبات آنها را هم به موقع نمی پردازد، واسطه ها 
از کشاورز سلف خری  تومان  تا 25۰۰  را  این گندم  تجار  و 
کردند و حتی بعضاً پول آن را هم پیش پرداخت می نمودند. 
چند  عمدتاً  می شد  خریداری  افراد  این  توسط  که  گندمی 
توجه  با  یا  بود؛  متصور  می توان  آن  برای  متفاوت  سرنوشت 
به پایین بودن ارزش ریال نسبت به پول کشورهای منطقه، 
گندم به این کشورها قاچاق می شود. یا به مصرف دامداری ها 
و مرغداری ها و... می رسد و نیز ممکن است به عنوان بذر در 

سال بعد با قیمت باال به کشاورزان فروخته شود. 
کوتاهی دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران

عالوه بر قیمت پایین خرید گندم توسط دولت، نکته مهم دیگر دیرکرد در پرداخت پول 
دولت  است که  مواردی  این موضوع، جزو  است.  بانک ها  و  دولت  وعده های  و  گندم کاران 
باید به آن پاسخگو بوده و نسبت به رفع آن اقدام نماید؛ چرا که طبق تبصره 3 ماده واحد 
)اصالحی 83/6/1( در چنین شرایطی  اساسی کشاورزی  قانون تضمین خرید محصوالت 
روزشمار  به صورت  را  کشاورز  به  شده  وارد  زیان  باید  دولت  ماهه،  یک  دیرکرد  از  پس 

محاسبه و پرداخت نماید.
معموالً مفاد این تبصره نادیده گرفته می شود؛ موضوعی که سال قبل با وجود اینکه وزیر 
اما در کنار مسائل دیگر  جهاد کشاورزی شاید چندان تقصیری هم در این مورد نداشت 
به عنوان یکی از محورهای استیضاح، وزیر مذکور را به مجلس کشاند و بارها نیز موجبات 

تذکرات شدید نمایندگان را باعث گردید. 
قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا

به نظر می رسد یکسان سازی قیمت عرضه نهاده ها و خدمات در موضوع کشت و کار گندم 
حمایت  هدف  با  کشت(  آغاز  از  قبل  ماه  )چند  تضمینی  قیمت  اعالم  و  دولت  سوی  از 
بخش  به  فروش  و  خرید  امور  واگذاری  قیمت،  بودن  پایین  صورت  در  گندمکاران  از 
فرآوری غالت،  و  نان  بزرگ  و مجتمع های  آرد  کارخانجات  ویژه سیلوداران،  به  خصوصی 
آزادسازی قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش دخالت دولت با هدف دور شدن از رانت 
عمده  که  باشد  مواردی  از جمله  گندم،  فروش  و  و خرید  کار  و  در کشت  رانت خواری  و 

ایرادات خرید تضمینی را مرتفع نماید. 

قیمت گذاری پایین گندم
است  این  دارد  اهمیت  آن  به  پرداختن  که  دیگری  موضوع 
شده  تصویب  قیمت  اکثراً  قیمت گذاری،  بحث  در  که 
پایین تر از حد انتظار و قیمت های واقعی است و این نقیصه 
یا در صورت کشت،  برای کشت گندم  از رغبت کشاورزان 

تحویل گندم تولیدی به دولت کم می کند. 
به  و  داشته  مناسبی  گندم جهش  قیمت  که  سال هایی  در 
برای کشاورز  تولید آن  به جذابیت  نزدیک تر شده،  واقعیت 
هم افزوده؛ در نتیجه کشت و تولید آن افزایش معنی داری 
این  برای  کشور  خوداتکایی  ضریب  و  است  کرده  پیدا 

محصول باال رفته است. 
 ۹3 زراعی  سال  به  می توان  ادعا  این  بر  شاهدی  به عنوان 
اشاره کرد که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال ۹2 
قیمت گندم از 55۰۰ ریال به 1۰5۰۰ ریال یعنی به میزان 
به  تحویل گندم  میزان  و  یافت  افزایش  از 5۰ درصد  بیش 
دولت بر اثر کاشت بیشتر از 4/8 میلیون تن در سال ۹2 به 

6/۷ میلیون تن در سال ۹3 رسید.
ریال   1155۰ به  گندم  قیمت  که   ۹4 سال  در  همچنین 
به  با وجود خشکسالی گسترده و شدید  پیدا کرد،  افزایش 
دلیل توجیه اقتصادی، میزان خرید گندم به 8 میلیون تن 

و کل تولید آن به 12 میلیون تن رسید.
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ماهنامه دام و کشت و صنعت 40۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

تنش های محیطی نیازمند تدبیر

رمضان روئین تن، کارشناس کشاورزی

قسمت دوم

نظر  از  را  ایران  کشورمان  وضعیت 
و  جوی  شرایط  و  اقلیمی  تنوع 
در  گیاهی  تنوع  نظر  از  همچنین 
قسمت اول این نوشتار در شماره قبل 

مورد بررسی قرار دادیم.
موضوع کشاورزی و مواجهه با جزء الینفک آن یعنی تنش های 
این  خسارت  ایجاد  دالیل  همچنین  کشورمان،  در  محیطی 

تنش ها به اقتصاد کشاورزی مورد بحث قرار گرفت.
ایجاد  عامل  عنوان  به  سرمازدگی  تنش  مورد  در  همچنین 

بیشترین خسارت در کشاورزی و باغبانی اشاره شد.

در  تولیدی،  مراکز  و  روستاها  در  کارشناسان  دامداران،  و  باغداران  کشاورزان،  آموزش 
کاهش اثرات بد آب و هوایی بر روی تولید و مقابله با بیماری ها و آفات و اقدام به موقع، 
را  تولیدی شرایط خاص خودش  باغ و مرکز  اقتصادی است. هر مزرعه،  و  بسیار ضروری 

دارد. بهره بردار حتماً باید آگاه و آماده باشد و در اسرع وقت پیش گیری نماید. 
فعالیت های کشاورزی بسیار پیچیده است. نیازمند علم و دانش و تجربه و آگاهی کامل از 
عوامل موثر در تولید است. اگر کشاورزی کشور علمی شود، نه تنها محصوالت کشاورزی 
و  مزارع  نمی گردد،  خالی  روستاها  می گردد،  حاصل  رفاه  و  درآمد  و  می شود  برابر  چند 
باغات و دامداری ها خالی و متروکه نمی ماند؛ از واردات بی نیاز می شویم، صادرات خواهیم 
هم  نیرو  کمبود  بلکه  نمی ماند  بیکار  و  بی سواد  کشاورزی  فارغ التحصیل  هیچ  داشت، 

خواهیم داشت. 
می برم:  پایان  به  را  بحث  این  ملموس  مثال  یک  ذکر  با 
ارقام  است.  قزوین  تاکستان  دشت  اصلی  محصول  انگور، 
انگور این دشت در شهریور و مهر می رسد. بعضی سال ها 
در این ایام باران کم و پراکنده ای به همراه باد می بارد و چون انگور رسیده است، محصول 

را با خاک آلوده می کند و آغشته به گل و خاک می گردد.
در اثر رطوبت و خاک انگور کپک می زند. مقدار محصولی که قرار بود بیست تن در هکتار 
کیلویی  را هم  آن  و  برداشت می کند  تن  پنج  بفروشد  تومان  هزار  دو  کیلویی  و  برداشت 
باریده  مقدار کمی هم  و  و رحمت خداست  نعمت  که  آبی  یعنی  تومان می فروشد.   6۰۰

است، به جای اینکه باعث افزایش تولید و کیفیت محصول شود موجب نغمت می گردد.

چه باید کرد؟! دست در گریبان و ماتم بگیریم یا فکر کنیم که چند سال و چند بار در 
گذشته این اتفاق افتاده است و چگونه می شود این مشکل را برطرف کرد. البته خود مردم 
متوجه شده اند و انگور را »داربستی« کرده اند و دیگر خوشه های انگور روی زمین نمی افتد 
نه  و  می شود  خشک  خوشه  و  برگ  و  شاخه  اطراف  محیط  بالفاصله  بارندگی  از  پس  و 
تنها مشکلی پیش نمی آید بلکه با این اقدام اصیل و علمی، محصول انگور در این منطقه 
متوسط از 12 تن در هکتار روش قبلی و سنتی به 33 تن در شرایط داربستی و حتی در 

بعضی از باغات تا ۷۰ تن افزایش یافته است.
ما نمی توانیم با طبیعت، ّآب و هوا، زمین و زمان درگیر شویم و زور بزنیم، بلکه باید تدبیر 
با این شرایط کنار بیاییم و اعمال مدیریت کنیم. با یک  کنیم و بصیرت داشته باشیم و 
کار عقالنی و علمی و خداپسندانه درآمد یک هکتار انگور سه برابر حالت قبلی شده است 
و بدانیم آب، خاک، هوا، گیاه و عوامل کاهنده محصول چه ارتباطی با هم دارند و رابطه 

آنها چگونه است. 
چون خاستگاه و میدان اکولوژیکی هر محصولی را رعایت نمی کنیم، تمام مشکالت را به گردن 
نامالیمات محیطی می گذاریم. بدانیم و آگاه باشیم و بپذیریم که در کشاورزی، پیش گیری از 
بروز حوادث و اتفاقات- چه زنده و چه غیرزنده- 8۰ درصد عملیات را شامل می شود. این یک 

استراتژی است که بیشترین بهره وری با کمترین هزینه را در بر خواهد داشت.
2۰ درصد عملیات هم به حوادث غیرمتقربه مربوط می شود که آن را هم با علم و آگاهی 
الهی است.  نعمت های  و  منابع مهم  از  )فضا( یکی  و کنترل کرد. مکان  می توان مدیریت 
تولید و  برای  فراوانی  ایران مکان های  استفاده کرد. در  به جا  باید درست و  از هر مکانی 

پرورش انواع مختلف محصوالت باغی و کشاورزی داریم. 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

اینک ادامه موضوع:
شکی نیست که کاهش خسارت های جوی و سرمازدگی به 
اما همه قبول داریم  صفر یا چند درصد امکان پذیر نیست. 
که اگر به درستی از علوم مختلف و موثر در کار کشاورزی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  خسارت های  میزان  کنیم،  استفاده 
 15 یعنی  فعلی  درصد   5۰ به  می توانیم  را  عوامل  این 
تن  میلیون   3/2 و  کشاورزی  محصوالت  کلیه  تن  میلیون 
از  غیر  به  اینکه  اضافه  به  دهیم.  تنزل  باغی  محصوالت 
جبران خسارت های مالی، حدود 15 میلیارد مترمکعب آب 
اقتصاد آب  و  بهره وری آب  عبارتی  به  یا  و  نیز صرفه جویی 

افزایش یافته است. 
واحد  کشاورزی  جهاد  وزارت  به  ویژه  دولتی  تشکیالت  در 
وجود  محیطی  تنش های  مدیریت  برای  مؤظفی  و  مستقل 
اجرایی  و  پیگیری  دقت  به  و  ریز  به  را  مسائل  که  ندارد 
سرمازدگی  کمیته های  یا  بحران  مدیریت  ستاد  نماید. 
موجود فعلی، جواب گوی این امر بسیار مهم نبوده و نیست. 
از  آگاهی  و  دانش  نیازمند  محیطی،  تنش های  مدیریت 
نباتات،  اصالح  و  اگرونومی  بیولوژی،  فیزیولوژی،  اکولوژی، 
حوادث  و  شرایط  کردن  لحاظ  هوا،  خاک،  آب،  هواشناسی، 
گذشته و پیش بینی و پیش آگاهی از آینده، پیش گیری، ادوات 

و ابزار مقابله با شرایط نامساعد و اقدامات مدیریتی است. 
نیست؛  ارقام  و  آمار  اعالم  صرفاً  هواشناسی،  علم  امروزه 
)اگرومتئورولوژی  کشاورزی  در  هواشناسی  علم  بدون 
رفتن  دشمن  جنگ  به  بسته  چشم  با  اگروکلیماتولوژی( 
سایر  از  کمتر  کشاورزی  هواشناسی  علم  اثرات  است. 
ارقام  انتخاب  اقلیمی،  پهنه بندی  نیست.  عملیات کشاورزی 
عملیات  مدیریت  اعمال  منطقه،  هر  با  سازگار  و  مناسب 
دایر  باغداری،  مناسب  محل های  انتخاب  کشاورزی،  دقیق 
برقراری  کشاورزی،  هواشناسی  و  اقلیم  ایستگاه های  کردن 
اعالم  و  پیش آگاهی  و  هواشناسی  هوشمند  سیستم های 
در  مناسب  ابزار  از  استفاده  و  جوی  داده های  موقع  به 
ضروری  و  اصلی  شرط  محیطی،  تنش های  با  مقابله  جهت 

کشاورزی مدرن، اقتصادی، پربازده و پایدار است. 
تنش های  از  فرار  و  باغات  حفاظت  در  مؤثر  عوامل  همه 
سیستمی،  صورت  به  اما  داریم  اختیار  در  را  محیطی 
این  تلفیق  در  مسئوالنه  و  موظف  مستمر،  سازمان یافته، 

عوامل و اعمال به موقع و هدفمند آنها عمل نمی کنیم.
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با مشارکت  »ایران سبز«  نمایشگاه های  آمیز  موفقیت  برگزاری  تجارب  از چهار دهه  پس 
هلندی ها در محل دائمی نمایشگاه های تهران و برنامه ریزی مهندس علی شهبازی مدیر 
شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا همراه با »برگزاری تورهای بازدید از نمایشگاه های هلند

و  سرمایه گذاران  فعاالن،  از  نفر   3۰ حدود  نیز  امسال   )... و   GreenTech و   IFTF(
از  برخی  گل،  انواع  و  گلخانه ای  محصوالت  تولیدکنندگان  با  همراه  گلخانه  سازندگان 
مقامات وزارت جهاد کشاورزی )معاونت امور باغبانی و...( تعدادی از اعضاء هیأت مدیره 
با  رشته  این  بازرگانان  و  گل  صادرکنندگان  ایران،  گلخانه سازان  تأسیس  تازه  انجمن 
مسافرت به هلند از نمایشگاه GreenTech بازدید به عمل آورده با غرفه داران به مذاکره 

نشستند.
آمستردام  شهر  در   RAI نمایشگاهی  مرکز  در  ساله  هر  نمایشگاه  این 
هلند برگزار می شود و مرکز تجمع صنوف مختلف جامعه گلخانه داران، 
گلخانه سازان، تأمین کنندگان نهاده های گلخانه، خریداران و فروشندگان 

بین المللی است.
محور نمایشگاه همان طور که از عنوان آن مشخص می شود در ارتباط با 
به همین جهت  و  )Horticulture( می باشد  باغبانی  زمینه  تکنولوژی در 
کارشناسان و فعاالن ذیربط از اقصی نقاط دنیا برای حضور در نمایشگاه 
و  می آیند  هم  گرد  گلخانه  نوین  فناوری  دستاوردهای  آخرین  ارائه  و 

بازدیدکنندگان حرفه ای نمایشگاه را مورد بازدید قرار می دهند.
شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا همچون گذشته با مجوز سازمان توسعه 
دست اندرکار  ده ها  مهمانداری  وظیفه  نیز  نمایشگاه  این  در  تجارت، 
حوزه باغبانی، گل و گیاه و بازرگانی را به عهده داشته و با ارائه خدمات 
را  امکانات  تا هماهنگی های سفر، همه  ویزای شینگن  اخذ  از  باکیفیت 

فراهم کرده است.

نمایشگاه                       هلند
میزبان بزرگان

گلخانه و گل ایران

مهندس عطیه گلباف
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در این دوره طبق هماهنگی به عمل آمده با مدیر نمایشگاه GreenTech خانم ماریسکا دیشلر، 
پاویون ویژه ای جهت بازدیدکنندگان عضو خزراوراسیا تدارک دیده شد که ضمن پذیرایی 

از میهمانان، مذاکرات تجاری )B2B( نیز صورت گرفت.
عده ای  با  همراه  باغبانی  امور  در  وزیر  معاون  مشاور  بنی عامری،  دکتر  مذاکره،  این  در 
که  شد  مقرر  و  داشتند  حضور  هلند  مقیم  بازرگانان  از  برخی  و  کشور  گلخانه سازان  از 
کشور  گلخانه سازی  اندرکاران  دست  برای  ویژه ای  پاویون  آینده  سال  نمایشگاه  در 
تأسیس  تازه  انجمن  سوی  از  تبریزی  خواجه  غالمحسین  مهندس  شود،  دیده  تدارک 
گلخانه ای  تجهیزات  و  گلخانه سازان  سوی  از  قائدی  مهندس  و  کشور  گلخانه سازان 
اصفهان ضمن اعالم حضور در این پاویون، برنامه ریزی کامل جهت انجام این رویداد را 

به نمایشگاه بعد موکول نمودند.
کشور،  در  گلخانه ای  تجهیزات  تولیدکنندگان  دستاوردهای  به  توجه  با 
در  شناخت  ایجاد  ضمن  تخصصی  رویدادهای  چنین  این  در  حضور 
کشورها، تبادل اطالعات فنی-تخصصی برای صادرات فنی-مهندسی را 

به دنبال خواهد داشت.
که  خزراوراسیا  نمایشگاهی  شرکت  مدیرعامل  شهبازی  مهندس 
و  باغبانی  امور  و  گلخانه  فعاالن صنعت  بین  در  چهره شناخته شده ای 
هرچه  تحقق  به منظور  نمود  پیشنهاد  مراسم  این  در  است،  گیاه  و  گل 
نظام مهندسی کشاورزی کشور که پس  این هدف، سازمان  گسترده تر 
شاهد  را  جدیدی  رویکردهای  نژاد،  رمضان  شاهرخ  دکتر  حضور  از 
حمایت های  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  و  انجمن  کنار  در  می باشد 
بخش دولتی جهت تخصیص یارانه های صادراتی و نمایشگاهی خدمات 
با  رابطه  در  ملموس تری  نتایج  تا  نماید  ارائه  را  خود  ملی  و  سراسری 
گل  انواع  و  فرافصلی  محصوالت  تولید  و  گلخانه  صنعت  جایگاه  ارتقاء 
اهداف  و  کم آبی  بحران  به  توجه  با  و  باشیم  شاهد  شاهد  را  گیاه  و 
برنامه های اقتصادی دولتی مبنی به رسیدن به 5۰ هزار هکتار گلخانه 
گلخانه  صنعت  در  اروپایی  نوین  تکنولوژی  انتقال  یا  مشارکت  امکان 

ایران وجود داشته باشد. 
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پارکینگ های  و  بدانید رستوران  را در سروالت و چابکسر شنیده اید. دوست دارید  او  نام خاور خانم و رستوران 
اطراف آن و ده ها رستوران دور و نزدیک به خاور خانم و همه اراضی دور و بر آن، در سال های گذشته، مراکز و 
باغات تولید چای مرغوب ایرانی بوده اند!! که به دلیل اقتصادی نبودن کشت وکار چای باکیفیت تولیدی ایران و یا 

تبلیغات گسترده چای خارجی و ... تغییر کاربری داده و به رستوران تبدیل شده اند. 
دامنه های سرسبز سابق الهیجان، لنگرود، رودسر و باغات سابق چای آن هم به ویالهای رنگارنگ، تغییر کاربری 
داده اند به نحوی که امروز یک مزرعه 1۰ هکتاری چای یا کارخانه تولیدی چای، قیمتی بسیار کمتر از ویالی 
کنار بام سبز الهیجان دارد. چرا که باغدار چای با کشت وکار چای به جایی نمی رسید اما با فروش زمین، خانه ای 

و ماشینی در شهر تدارک می دید. 
اگر بپذیریم که تولید چای ایرانی درنهایت2۰ تا 25 درصد نیاز کشور را تامین می کند و ساالنه به 1۰۰ تا 12۰ 
هزارتن واردات چای نیاز داریم؛ اگر قرار باشد با آن همه کبکبه و دبدبه آقا باال سرهای باغدار ازجمله؛ سازمان 
چای و سازمان تعاون روستایی و خدماتی مانند؛ خرید برگ سبز فقط تاج مرصع بر سر مدیران سازمان چای و 
وزراتخانه و واسطه ها و رانت خواران جابه جا کننده یا خریداران چای سنواتی و ... بنشانند و هرگز باغدار چای را از 
این نمد کالهی نباشد؛ سوال این است که حق با ویالسازی و رستوران داری چایکاران سابق است یا ادامه ضرر و 

زیان باغدار چای که همواره قربانی سیاست های متناقض است.
تحریریه

میلیاردها دالر

گردش مالی تجارت چای

فیض ا... ارض پیما *

از  تعدادی  در  زراعت ها  گسترده ترین  از  یکی  چای، 
کشورها از جمله ایران است. محصولی که از این زراعت 
حاصل می شود ماده اولیه صنعت پول سازی به نام صنعت 

چای خشک کنی )فرآوری( و بسته بندی آن است.
جمله  از  مصرف  آماده  چای  تجارت  بعد،  مرحله  در 
تجارت  این  است.  و سودآور جهان  پردامنه  تجارت های 
بازار  و  بورس  لندن،  در  آن  برای  که  دارد  رونقی  چنان 
ویژه ای دایر است و هر ساله میلیاردها دالر گردش مالی 
دارد. از این نکات گذشته، چای رایج ترین نوشیدنی در 

جهان از جمله کشور خودمان محسوب می شود.
چای، نوشابه سرد و گرم

آشنا  آن  با خواص  و  را می شناخته  دیرباز چای  از  بشر 
بوده است. مورخین دورترین تاریخ و محل مصرف چای 
چادرنشین  قبایل  مردم  بین  در  قدیم  بسیار  ازمنه  به 
نوشته اند  آنها  کرده اند.  ذکر  چین  کشور  شرقی  جنوب 
برگ های  مزبور  قبایل  بوده که مردم  ترتیب  این  به  روزگار، طرز مصرف چای  که در آن 
آفتاب  برابر  را در  بین دو کف دست خود مالش داده و سپس آن  را  تازه چای  و  ظریف 
می گذاشتند و خشک می کردند یا آن را با آتش بو داده و خشک می کردند و سپس دم 

کرده اش را می نوشیدند. 
نوشابه سرد و گرم چای )بیشتر گرم( از دورترین نقطه قطبی تا درون کلبه های روستاییان 
آمازون در منطقه استوایی و در مجلل ترین کاخ ها، هتل ها و رستوران ها احساس خستگی 
و  شبانان  و  چادرنشینان  آالچیق نشینان،  از  ایران  پهناور  کشور  در  می زداید.  همه  از  را 
شهرهای  بلند  برج های  دوار  رستوران های  در  و  مرفه  کاخ نشینان  تا  گرفته  روستاییان 

بزرگ، همه جا این نوشابه دلچسب حاضر است. 
چای نوشیدن سفیر آلمان در درباره شاه صفی

در ایران اولین بار نام چای در نوشته های مورخین و جهان گردان قرن هفت هجری و از 
دربار شاه  در  آلمان  بار سفیر  اولین  است.  آمده  غازان«  کتاب »فالحت نامه  در  آن جمله 
»... در  نوشته است  و  اشاره کرده  ایران  به مصرف چای در دربار  )نوه شاه عباس(  صفی 
ایران در دربار شاه صفی مثل هندوستان با چای از من پذیرایی کردند ...« بدین ترتیب 
مشخص می شود چای نوشی در دربار پادشاهان صفوی در ایران خیلی زودتر از چای نوشی 

در دربار انگلیس رواج یافته است.
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قهوه خانه ها
بازرگانان  توسط  هند  و  چین  کشور  دو  از  مدتی  تا  چای 
از  قبل  و  است  می شده  وارد  ایران  به  ایرانی  و  خارجی 
دلیل  همین  به  است.  بوده  مرسوم  ایران  در  قهوه  مصرف 
دکان هایی که امروزه در آن ها چای دم کرده عرضه می شود 

به قهوه خانه موسومند. 
وسایل دم کردنی و نوشیدنی چای و ظروف، آالت و ادواتی 
آن  از  هست،  و  بوده  استفاده  مورد  منظور  این  برای  که 
و شامل ظرف های سفالی،  یافته  بسیار  تنوع  تاکنون  تاریخ 
نام های  به  غیره  و  چینی  حلبی،  آهنی،  ورشویی،  مسی، 

سماور، کتری، قوری و... می شود.
اکثریت مردم کشور ما در روستا ها و به خصوص کوه نشینان 
دم  چای  دامداران،  به  ویژه  و  چادرنشینان  صحرانوردان،  و 

کشیده را درون پیاله و یا کاسه ریخته و می نوشند. 
گوناگونی  روش های  به  چای  جهان  مختلف  کشورهای  در 
به چهار دسته  را می توان  آنها  که  و مصرف می شود  تولید 

مشخص تقسیم کرد: 
مردم  چای  مصرف  سوم  دو  که   )Black Tea( چای سیاه 
جهان را تشکیل می دهد و بیشترین مصرف چای در ایران 
یا  رسمی  روش  به  چای  این  است.  سیاه  چای  همین  هم 
به  سیاه  چای  می شود.  تولید   Orthodox اورتودوکس 
یا   Unorthodox آنورتودوکس  یا  غیررسمی  اصطالح 
سی.تی.سی C.T.C هشتاد درصد تولید چای هندوستان را 
تشکیل می دهد و مصرف آن نیز در کشورهای هندوستان، 

کنیا، مصر، سودان و انگلستان از همه جا بیشتر است.
همچنین در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی به روش های 
 )Tea Bag( یا چای کیسه ای )Packing( مختلف در بسته بندی

و چای فوری )Instant( مصرف می کنند. 
از محصول چای  درصد  که 25   )Green Tea( چای سبز 
را دربر  می گیرد و کشورهای چین و ژاپن تولید 8۰ درصد 
 85 کشور  دو  این  حال  عین  در  دارند.  عهده  به  را  آن 
مردم  می کنند.  مصرف  را  جهان  تولیدی  سبز  چای  درصد 
از  نیز  ویتنام  و  سابق  شوروی  اتحاد  اندونزی،  کشورهای 

مصرف کنندگان چای سبز هستند. 
چای  از  دیگر  نوع  یک  که   )Oolang Tea( اولنگ  چای 
جزیره  و  ژاپن  چین،  کشورهای  در  و  است  تخمیری  نیمه 

تایوان مصرف می شود.
چای قالبی )Brick Tea( است که در چین تهیه می شود 
مورد  چای  شاخه  حتی  و  ساقه  و  برگ  آن  تهیه  برای  و 
چای سازی  عملیات  در  را  آن  و  می گیرد  قرار  استفاده 
به  قالب های چوبی  قالبی تحت فشار در  یا  به صورت قرص 
عمل می آورند. مصرف مردم کشورهای مغولستان و تبت و 

چین و روسیه بیشتر از این نوع چای است

طرز طبخ چای 
دارد که  بستگی  عوامل چندی  به  میزان مصرف چای در جهان  یادآور شد که  باید  قباًل 
تخدیری  نوشابه های  سایر  مصرف  چای،  کمبود  یا  وفور  در  مصرف  میزان  آنها  مهم ترین 

چون قهوه و کاکائو و قیمت آنها و حتی قیمت شکر است.
میزان کشش درآمدی چای برای گروه های مختلف مصرف کننده و نسبت این قیمت ها با 
قهوه و کاکائو و تأثیرگذاری آنها در بازارهای داخلی بین المللی و همچنین کیفیت چای و 
نسبت اختالط و ترکیب آن و از همه مهم تر ذائقه و سلیقه مصرف کننده و طرز طبخ و روش 
مصرف چای با شرایط مختلف اقلیمی و فصول مختلف سال نیز در افزایش یا کاهش مصرف 

چای مؤثر است. 

نوشندگان حداکثری چای اکثر مردم کشورهای جهان چای را به صورت داغ می نوشند 
و آن را نوشابه ای گرم می دانند، اما نحوه استفاده از چای و میزان مصرف آن در همه جای 
جهان یکسان نیست. مثاًل در کشور ما مردم کوچنده )عشایر( بیشتر از مردم روستاها و 
جوامع روستایی بیشتر از مردم شهرنشین چای مصرف می کنند. در بین شهرنشینان نیز 

طبقات کارگر و پیشه ور بیش از سایر طبقات چای می نوشند. 
شیرچای مردم کشورهای دیگر چون انگلیس و هند که چای را با شیر می نوشند بیشتر 
طالب چای پررنگ هستند و به سبب مخلوط کردن آن با شیر چندان به عطر و طعم و 

بوی آن اهمیتی نمی دهند. 
با  را  بلغارستان، چک و آلمان چای  اتریش،  اروپایی چون  اکثر کشورهای  مردم  چای لیمو 

لیموی تازه یا با یک نوع نوشابه محلی می نوشند. لذا آنها هم به طعم چای اهمیتی نمی دهند.
تقلب در افزودن اسانس و رنگ به چای

چای  مصرف کنندگان  متفاوت  ذائقه های  از  جهان  سودجویان  از  عده ای  میان،  این  در 
چای،  نامرغوب ترین  و  پست ترین  به  رنگ  یا  اسانس  افزودن  با  و  کرده  سوءاستفاده 
مخصوصاً برای مردم پردرآمدی چون اهالی کشورهای حاشیه خلیج فارس که طالب چای 

معطر هستند، آنها را با سود کالنی به فروش می رسانند. >>>



یا  »اوچا«  ادا می کنند:  احترام  با  را  آن  نام  و  را مقدس می دانند  ژاپن چای  مردم  ژاپن: 
حضرت چای! آنها، قبل از نوشیدن چای، آن را به مردگان و نیاکان خود تعارف می کنند. 
تمام مردم ژاپن مرتباً و در تمام روز و در هر جا و سر هر کاری چای می نوشند. قهوه خانه 
یا چای خانه جزو ضروریات زندگی مردم ژاپن است. مردم ژاپن نیز مانند مردم چین چای 

سبز )بدون قند و شکر و یا شیر( می نوشند. 
به چای  مردم چین  مانند  نیز  این کشورها  مردم  کشورهای هندوچین: 
پررنگ و معطر عالقه زیادی دارند و هیچ وقت چای شیرین نمی خورند و 

مردم غیربومی را که چای را با قند و شکر می نوشند مسخره می کنند.
روش های  به  را  چای  کشورها  این  مردم  کشورهای عضو شوروی سابق: 
مختلفی در سماورهای نقره ای، برنجی، ورشوئی و قوری چینی طبخ می کنند و 
آن را در استکان های بزرگی ریخته و بعضی اوقات همراه با مربا می نوشند و یا با 

صبحانه خود، همراه نان و پنیر می نوشند.
آنها  درصد  هشتاد  و  می نوشند  چای  انگلیس  کشور  مردم  مانند  هم  مردم  این  زالندنو: 

روزانه هفت فنجان چای مصرف می کنند. 
دامداران  و مخصوصاً  می کنند  زالندنو چای مصرف  مانند کشور  استرالیا  مردم  استرالیا: 

چای پررنگ می نوشند.
غیر  به  و  است  چای  تولیدکننده  کشورهای  عمده ترین  از  یکی  هندوستان  هندوستان: 
سپس  و  کرده  مخلوط  شکر  و  آب  و  شیر  با  را  چای  نقاط  بقیه  اهالی  شهر،  دو  یکی  از 
با نمک و  می نوشند. در بین کارگران مناطق چای کاری معمول است که چای خالص را 
فلفل مصرف می کنند و عقیده دارند که چای با نمک بیشتر تولید انرژی می کند و چون 

چای را با شیر می نوشند به رنگ و عطر و طعم آن چندان اهمیتی نمی دهند. 
در کشورهای اروپایی همچون اتریش و چک و اسلواکی و بلغارستان چای را با یک نوع 
نوشابه محلی و لیموی تازه می نوشند، یونانی ها یک ساعت بعد از هر غذا و نروژی ها بعد از 

شام چای می نوشند. 
* مرحوم فیض ا... ارض پیما، بزرگ خاندان ارض پیما و استاد جغرافیا و هم دوره بزرگانی چون سهراب سپهری 

و... سال ها پیش این مقاله را درباره تجارت چای قلمی کرد. این مقاله در سال 13۷8 در این نشریه چاپ شد

طرز نوشیدن چای در برخی از کشورها 
مصرف کنندگان  بزرگ ترین  از  کشور  این  مردم  انگلستان: 
در  برای دم کردن چای  چای در جهان محسوب می شوند. 
استفاده  یا چینی  و  نقره ای  قوری های  از  معموالً  این کشور 
می آورند  را جوش  آب  مقداری  ابتدا  قوری  این  در  می شود. 
و سپس چای خشک را در قوری ریخته و آنگاه به قدر کافی 
آب روی آن می ریزند و پنج دقیقه صبر می کنند تا چای دم 
بکشد، سپس آن را با شیر و درحالی که گرم است می نوشند. 
را  چای  اکثراً  کشور  این  مردم  آمریکا:  متحده  ایاالت 
آن  در  تازه  لیموی  قطعه ای  و  می ریزند  یخ  از  پر  لیوان  در 

انداخته و صرف می کنند. 
بلکه  نمی کنند،  دم  قوری  در  را  چای  چینی ها  چین: 
آب  بعد  و  ریخته  لیوان  یا  فنجان  در  را  چای خشک  ابتدا 
آن  روی  نعلبکی  ته  با  سپس  می ریزند،  آن  روی  بر  گرم 
و  شیر  بدون  را  چای  کشید  دم  که  همین  می پوشانند،  را 
شکر می نوشند و رسم است قبل از آشامیدن چای آن را به 

طرف حاضرین تعارف می کنند. 
دم  را  چای  خاصی  طرز  به  هلند  کشور  مردم  هلند: 
با  را در قوری می ریزند و قوری  ابتدا چای  می کنند؛ یعنی 
آب گرم پر می کنند و زیر سرپوشی قرار می دهند تا چای 
سرو  برای  مخصوصی  کافه های  کشور  این  در  بکشد.  دم 

کردن چای وجود دارد.
نوع  یک  به صورت  را  چای  میانمار  مردم  )میانمار(:  برمه 
عروس  عروسی،  جشن  موقع  در  می کنند،  مصرف  ترشی 
چای  برمه ای ها  می نوشند.  فنجان  یک  از  را  چای  داماد  و 

خشک را در یک نوع روغن می خوابانند. 
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مطلبی که در ذیل می آید، جزو آن دسته مطالبی است 
که عینًا از شماره سوم- تیرماه ۱۳۷۷ 

مجله »دام، کشت و صنعت« یعنی بیست سال قبل 
انتخاب و در این شماره مجله چاپ می شود.

این مطلب به قلم سیدمهدی موسوی،
رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان

داروهای دامپزشکی کشور در آن زمان نوشته شد.
علت آن هم مطالعه موردی این مطلب و مقایسه 

شرایط فعلی با بیست سال قبل است.
مشکالتی که در حوزه  دام و طیور و اختصاص

ارز دولتی و ... وجود داشت
و مجله »دام و کشت و صنعت«

به آنها پرداخته بود.

با یک نگاه کلی و مقایسه اجمالی با شرایط 
فعلی کشور، مشخص می شود که این مشکالت 

نه تنها همچنان به قوت خود باقی است بلکه روز 
در  است.  شده  سردرگم  کالف  مانند  و  بیشتر  روز  به 

از حوزه ای به حوزه دیگر از وزارتخانه ای  بعضی موارد عیناً 
به وزارتخانه دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر منتقل )یا به قول 

انگلیسی ها شیفت( شده است.
امروز  همین  برای  انگار  می کنیم،  مرور  را  مطالب  این  که  سال   2۰ از  بعد  اما 

قبل  سال   2۰ شماره  از  مطالب  اینکه  به  اشاره ای  مقدمه  در  اگر  و  است  شده  نوشته 
حال،  با  قبل  سال   2۰ در  ارز  قیمت  اختالف  مانند  مواردی  یا  نمی شد  شده اند  انتخاب 
و  جهادکشاورزی  وزارت  با  سازندگی  جهاد  وزارت  ادغام  بازرگانی،  وزارت  شدن  منحل 
نوشته  فعلی  شرایط  برای  که  می کرد  فکر  خواننده  نبود،  دیگر  موارد  و  تاریخ ها  بعضی 

شده اند؛ چون امروز هم دقیقاً با همین مسائل درگیر هستیم.
یک  در  سال ها  این  کشور، طی  مدیریتی  مجموعه  که  دریافت  می توان  راحتی  به  یعنی 
رخوتی  و  بی حسی  و دچار چنان  گرفتار شده اند  مدیریتی  و خطاهای  آزمون  باطل  دور 
وضعیت  تغییر  برای  هم  اراده ای  حتی  هیچ  که  مشکالت  از  خروج  توان  که  گشته اند 

موجود ندارد. توصیه ما این است که این مطالب را حتماً مطالعه نمایید.
 مطلب عیناً در ادامه می آید و قضاوت با خود شما: >>>

کالبدشکافی
مشکالت تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی
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کالبد شکافی مشکالت تولیدکنندگان 
داروهای دامپزشکی

دکتر سیدمهدی موسوی
رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان 

داروهای دامپزشکی کشور
ایران  در  که  شرکت هایی  و  داروسازی  صنایع  هماهنگی 
مبادرت به تولید داروهای دام و طیور می کنند، با واحدهای 
و  مرغداری  واحدهای  یعنی  داروها،  این  مصرف کننده 
از دیگر وظایف  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  دامداری 
درمانی  و  بهداشتی  نیازهای  تأمین  داروسازی،  کارخانجات 
واحدهای  وظیفه  و  است  مرغداری  و  دامداری  واحدهای 

دامپروری تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه است. 
وزارت  دام  امور  معاونت  حوزه  در  باید  هماهنگی  این  اصوالً 
جهاد و معاونت دارو و درمان سازمان دامپزشکی ایجاد شود، به 
عبارت دیگر هسته های اصلی هماهنگی در درون وزارت جهاد 
قرار دارد. به واسطه ارزبری خاصی که در این دو صنعت، یعنی 
با  صنایع دارویی و صنایع مرغداری و دامداری وجود دارد و 
توجه به این واقعیت که این دو صنعت از درجه اشتغال زایی 
هم فکری  و  هماهنگی  برخوردارند،  کشور  برای  باالیی  بسیار 
مرکزی،  بانک  آن  تبع  به  و  بازرگانی  وزارت  یا  جهاد  وزارت 
بسیار حائزاهمیت است که همه این ها در سازمانی به نام ستاد 

پشتیبانی تنظیم بازار متجلی می گردد.
سال  طی  بازار،  تنظیم  پشتیبانی  ستاد  که  کرد  اذعان  باید 
طی  زیرا  گذاشت؛  سر  پشت  را  پرفشاری  شرایط  گذشته 
تولیدکنندگان  مشکالت  عمده  از  یکی  گذشته  سال های 
داروهای دام و طیور، مسئله قیمت گذاری و فروش داروهای 
داروها،  این  اصلی  مصرف کننده  که  می دانیم  بود.  تولیدی 
بدون  تخم مرغ(  و  )گوشت  را  خود  محصول  مرغدار،  یعنی 
و  عرضه  براساس  تنها  و  حمایت  سازمان  از  قیمت  اخذ 
از  یکی  که  حالی  در  می کرد،  عرضه  مصرف  بازار  تقاضای 
مشمول  دارو،  یعنی  تخم مرغ،  و  گوشت  تهیه  نهاده های 

قیمت گذاری، توزیع، سهمیه بندی و... می شد.
این مسئله همواره کارخانجات دارویی را در معرض کاهش 
و  می داد  قرار  فروش  کاهش  و  اولیه  مواد  انباشتگی  تولید، 
تهیه دارو دچار  نیز در  را  از موارد، مصرف کننده  برخی  در 
مشکل می کرد. به دنبال درخواست های مکرری که از سوی 
تولیدکنندگان دارو از ستاد پشتیبانی تنظیم بازار شده بود، 
در سال ۷۷ این ستاد در یک اقدام به جا و مناسب، تصمیم 

به آزادسازی دارو و مکمل های غذایی طیور گرفت.
با توجه به این که حداکثر تا ۷ درصد هزینه های مرغداری 
می دهد.  تشکیل  ویتامینی  مکمل های  و  واکسن  دارو،  را 
و  دارو  تولید  بهره وری  افزایش  برای  می رسید  نظر  به  لذا 
و  مصرف کننده  توسط  دارو  تهیه  امر  در  تسهیل  همچنین 
جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف دارو با توجه به قیمت 

پایین آن، این سیاست بسیار منطقی بود. 
بتوان  شاید  که  اقدام  یک  در  بازار  تنظیم  برنامه  ستاد  اما 
آن را متهورانه نامید، عالوه بر آزادسازی دارو، قیمت گذاری 
که  این  به  توجه  با  کرد.  آزاد  نیز  را  مرغداری  دان مصرفی 
حدود ۷5 درصد هزینه های مرغداری را نهاده های خوراک 
شدید  افزایش  موجب  مسئله  این  لذا  می دهد،  تشکیل 

هزینه های مرغداری ها شد.

به دنبال این مسئله وزارت بازرگانی و شرکت پشتیبانی امور دام به واسطه وظیفه ای که 
در امر تنظیم بازار دارند، اقدام به واردات گوشت مرغ کردند و این مسئله از یک طرف و 
کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، عرصه را بر تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ تنگ تر 
مالحظه ای  قابل  رکود  شاهد  جاری  سال  اوایل  و   ۷۷ سال  اواخر  از  که  نحوی  به  کرد. 
دارویی  بر روی صنایع  به طور مستقیم  را  تأثیرات خود  رکود،  این  این صنعت شدیم.  در 
و  مرغ  تأمین  و  تهیه  مسئله  بازرگانی،  محترم  وزیر  نظر  اظهار  براساس  است.  گذاشته 
تخم مرغ به قدری حائز اهمیت بود که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، ۷5 درصد وقت 
می شد  تخم مرغ  و  مرغ  گوشت  تولید  برنامه ریزی  صرف  بازار،  تنظیم  ستاد  برنامه های  و 
ایرانی را مرغ و تخم مرغ  از سبد هزینه خانوارهای  نیز حدود ده درصد  و در حال حاضر 

تشکیل می دهد. 
در  همواره  دارد،  که  فراوانی  اشتغال زایی  و  گستردگی  به واسطه  کشور  مرغداری  صنعت 
 3۰۰ سالیانه  صنعت  این  که  به طوری  بوده  کشور  اقتصادی  سازمان های  توجهات  صدر 

میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد. 
و  تولیدکنندگان  مجدداً  شد،  حاکم  صنعت  این  بر  جاری  سال  اوایل  از  که  رکودی 
صاحب نظران اقتصادی کشور را به بازنگری در اجرای سیاست های این صنعت فرا خواند. 
براساس اعالم  ارزی مجدد هستند و  از تولیدکنندگان خواستار حمایت های  برخی  ظاهراً 
واکسن های طیور مجدداً  و  داروها  است که  این  بر  بازرگانی، گویا قصد  وزیر محترم  نظر 
این صنعت  از  اما من معتقدم در صورتی که دولت قصد حمایت  مشمول سوبسید شود. 
را  تولید  از هزینه های  را که حدود ۷5 درصد  نهاده های خوراک  بهتر است صرفاً  را دارد 
در برمی  گیرد مورد حمایت سوبسیدی قرار دهد؛ زیرا صنایع داروسازی طی سال گذشته 
به  اقدام  بانکی،  سنگین  فوق العاده  بهره های  پرداخت  و  ریالی  باالی  هزینه های  تحمل  با 
واردات مواد اولیه دارویی با ارز آزاد و واریزنامه ای کرده اند و مابه التفاوت مواد اولیه موجود 

در کارخانه را نیز به سازمان حمایت پرداخت خواهند کرد )به صورت اقساطی(.
سندیکای  سوی  از  که  قیمت هایی  با  شده  عرضه  و  شده  تولید  داروهای  دیگر  سوی  از 
تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی اعالم شد؛ اکثراً مورد توجه و رضایت مصرف کنندگان 
ابتدای  در  که  بود  مواردی  کرده  مشکل  دچار  را  مصرف کننده  چه  آن  ولی  است،  بوده 

مطلب به آن اشاره شد. 
از آن جایی که بسیاری از این داروها با ارز آزاد واریزنامه ای تولید و توزیع شده است، لذا 
در صورت بازگشت به وضعیت اولیه )از لحاظ قیمت گذاری( نه تنها مشکلی حل نخواهد 

شد، بلکه معضالت صنعت دارویی افزون تر هم می گردد. 
بنابراین پیشنهاد این است که از صنایع مرغداری به چند شکل حمایت شود: 

1- نهاده های خوراک با ارز مناسب تری مثال 3۰۰ تومان در اختیار آنها قرار گیرد. 
2- از واردات گوشت مرغ جلوگیری به عمل آید. 

3- مجوز صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ و تسهیالت در امر صادرات را ایجاد نمایند. 
با ارز شناور )1۷5  4- واکسن ها را به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری دارند کماکان 

تومان( تأمین نمایند و به منظور افزایش بهره وری در صنایع دارویی بهتر است:
1-4- ارز داروهای طیور کماکان واریزنامه ای باقی مانده 
افزایش  به  نیاز  و  خاص  بیماری های  بروز  صورت  در  و 
مصرف دارو طبق تأیید سازمان دامپزشکی، یارانه ریالی 
به صورت مستقیم در اختیار مرغدار قرار گیرد تا قدرت 
دارویی  حمایت  )صندوق  یابد  افزایش  مرغدار  خرید 

تشکیل شود(. 
و  دام  داروهای  صادرات  برای  مناسبی  تسهیالت   -4-2
سازمان  و  وزارت جهاد  واحد صادرات  هماهنگی  با  طیور 

دامپزشکی ایجاد شود؛ زیرا طی سال های گذشته عدم هماهنگی و عدم صدور مجوز صادراتی 
از سوی وزارت جهاد، همواره باعث از دست رفتن موقعیت های مناسب صادراتی گردیده است. 

دارو  تولیدکنندگان  که  است  این  می رسد  نظر  به  ضروری  آن  ذکر  که  دیگری  مطلب 
صورت  در  که  امید  این  به  جاری  سال  ابتدای  و  گذشته  سال  در  طیور  مکمل های  و 
استفاده از ارز واریزنامه ای، محصوالت آنها مشمول کاالهای گروه سه می گردد و به این 
امر  در  تسهیالتی  هیچ گونه  اما  بودند،  دلخوش  می باشند،  معاف  سهمیه بندی  از  ترتیب 

توزیع ایجاد نشد. 
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ماهنامه دام و کشت و صنعت 50۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

تحول در اقتصاد دام سبک

گروه بین المللی »الینا تجارت کویر« با مدیریت آقای علیرضا امیر محمدی دارای 
می باشد  امریکا  و  آفریقا  و  اروپا  تا  آسیا  از  جهان  نقاط  اقصی  در  بالقوه  تجاری  ارتباطات 
این گروه به  ویژه با کشورهایی مانند اسپانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، هلند، ایتالیا، روسیه، 
ایاالت  ونزوئال،  عاج،  ساحل  غنا،  ترکیه،  متحده،  عربی  امارات  لبنان،  هند،  گرجستان، 

متحده آمریکا و کانادا ارتباطات تجاری دارد. 
فعالیت  محمدی  امیر  علیرضا  آقای  بین المللی  شرکت  این  مدیرعامل 
بین الملل  روابط  مدیریت  مانند  مختلفی  آموزش  و  مدیریتی  پست  در 
مدرس  انگلیسی،  زبان  مدرس  یزد،  استان  صادرکنندگان  اتحادیه 
دوره های  مدرس  بین المللی،  بازرگانی  تجاری،  مکاتبات  دوره های 
تخصصی مذاکرات تجاری و... را در سابقه کاری خود دارد. این شرکت 
بخش  شرکت  اولین  به عنوان  است  توانسته  اخیراً  بین المللی  فعال 
خصوصی واردات بز نژاد »مورسیا« را از کشور اسپانیا به ایران و یزد با 
موفقیت انجام دهد. با توجه به این کار ارزشمند شرکت فوق، گزارشی 
از نحوه چگونگی انتقال این نژاد بز و اهمیت آن را در ذیل می خوانیم: 

شرکت بازرگانی بین المللی الینا تجارت کویر در راستای فعالیت های اقتصادی خود اقدام 
به  کم نظیر  و  بفرد  منحصر  واردات  این  کرد.  یزد  به  مورسیا  بز  راس   12۰۰ واردات  به 
آن جهت برای کشور و استان حائز اهمیت است که در شرایط تحریم  کشور، به صورت 

مستقیم از قلب اروپا )اسپانیا( انجام شد.

در  نسبی  مزیت  متوجه  کشور  مسئوالن  است  مدتی 
بودن  ناکافی  دلیل  به  اما  شده اند  سبک  دام  پرورش  امر 
بودن  بی رمق  و  سبک  دام  نژادی  اصالح  فعالیت های 
تحقیقات در این بخش، زایش گوسفند و بز سنتی میانگین 
۷ /۰ یک بره یا بزغاله است ضمن آنکه شیر تولیدی )حدود 
3۰۰ گرم در روز( آن ها توجیه اقتصادی ندارد. این درحالی 
شیردهی  امکان  کیلو   4 به  نزدیک  تا  مورسیا  بز  که  است 
روزانه آن هم با 6 درصد چربی دارد و ساالنه توان سه بار 
زایش و در هر زایش امکان سه قلوزایی دارد ولی بز مورسیا 
و بز ایرانی تقریباً یک میزان هزینه مصرف غذا و آب دارند. 

اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی
و اشتغالزایی پایدار روستایی

و کمک به اقتصاد استان انجام شد
پایدار  اشتغالزایی  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  اینکه  بیان  با  محمدی  امیر  علیرضا 
روستایی و کمک به اقتصاد استان تصمیم گرفتیم تا اصالح نژاد بزهای کشور را در دستور 
کار قرار دهیم، خاطرنشان کرد: این محصول به صورت مستقیم از مرکز اصالح نژاد و تولید 
اعزامی  کارشناسان  نظارت  با  کویر  تجارت  الینا  شرکت  توسط  اسپانیا  کشور  صادرات  و 
بزهای مورسیا  وارد کردن  به  ما  تا  باعث شد  خریداری شده است و مهمترین دلیلی که 
بازدهی و  لحاظ  از  بود که  ایران  در  اسپانیایی  بز  اصیل  نژاد  ارتقای  و  تکثیر  اقدام کنیم، 

کیفیت شیر چندین برابر بزهای داخلی هستند.
وی با اشاره به اینکه طبق تحقیقات 1۰ ساله دولت 3 نوع بز هستند که با آب و هوای 
هوای  و  آب  در  بیشتر  سانن  و  آلپاین  نژادهای  افزود:  دارند،  تطابق  کشور  مختلف  نقاط 
مرطوب شمال کشور مورد استفاده قرار می گیرند و نژاد بز مورسیا به دلیل مقاومت باال در 

مناطق گرم و خشک کویری استفاده می شوند.
دام های  تمام  بین  در  که  است  برخوردار  چربی  درصد   6 تا   5/۷ از حدود  بزها  این  شیر 

سبک و سنگین بیشترین درصد چربی را شامل می شود.

بز مورسیا

مهندس کبری لطفی
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51 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

بازدهی چندین برابری شیر
و زایش بزهای مورسیا نسبت به بزهای ایرانی

ایرانی اعالم و تصریح کرد:  برابر بزهای  بازدهی مقدار شیر بزهای مورسیا را چندین  وی 
بزهای ایرانی روزانه 2/5 کیلوگرم غذا می خورند و سرانه آب مصرفی آنها ۷/5 لیتر است و 
بصورت متوسط فقط 3۰۰ گرم در روز شیر می دهند در حالی که بزهای مورسیا با مصرف 
همین مقدار آب و غذا روزانه بطور متوسط 3/6 لیتر شیر می دهند یعنی بازدهی شیر این 
ولی  هستند  قلو زا  یک  عمدتاً  ایرانی  بزهای  اینکه  ضمن  است.  درصد   1۰۰۰ حدود  بزها 

بزهای مورسیا توانایی 3 بار زایش در سال و بصورت متوسط 3 قلو را دارا می باشند.
تحول  است که  داخلی  بزهای  از  بیشتر  برابر  بزها چندین  این  تولیدمثل  دیگر  عبارت  به 

بسیار عظیمی در اقتصاد روستایی و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
استفاده از بزهای مورسیا

به عنوان منبع ژنتیک برای بزهای ایرانی 
این  از  است  قرار  اینکه  اعالم  با  کویر  تجارت  الینا  شرکت  مدیرعامل 
بزهای مورسیا به عنوان منبع ژنتیک بزهای ایرانی استفاده شود، اذعان 
کرد: به دلیل اینکه این محموله  مستقیما از مرکز اصالح نژاد بز مورسیا 
اسپانیا وارد استان یزد شده و دارای 3 نسل شجره نامه است، به عنوان 

منبع ژنتیک از آن استفاده خواهد شد.
دنیا  به  آینده  در  که  نر  بزهای  که  است  معنی  این  به  موضوع  این 
می آیند تحت نظارت اداره جهاد کشاورزی به مرور زمان وارد روستاها 
تغییر نسل و  ادغام می شوند و طی چند سال  ایرانی  بزهای  با  و  شده 

اصالح نژاد را شاهد خواهیم بود. 
بزی که در سال ۲۰۱۸ قهرمان اسپانیا شده و دارای کاپ است

به یزد انتقال داده شده
خانواده   65 از  بیش  از  شده اند  یزد  وارد  اخیرا  که  مورسیا  بزهای  این  اینکه  بیان  با  وی 
بزی که  یادآور شد:  تولید مثل کنند،  با رکوردهایی خوب  راحتی می توانند  به  و  هستند 
در سال 2۰18 قهرمان اسپانیا شده و دارای کاپ است به یزد انتقال داده شده است. این 
با چربی ۷ درصد هم  از شیر  نتاج آن  بز بیشترین تولید مثل و زایش 4 قلو را داشته و 

برخوردار بوده اند که این بهترین آمار در میان بزهای کشور اسپانیا است.
یزد  استان  به  واراداتی  مورسیای  بزهای  خصوصیات  تشریح  به  امیرمحمدی  مهندس 
و  است  پایین تر  ایرانی  بزهای  به  نسبت  بزها  این  از  نگهداری  هزینه  گفت:  و  پرداخت 
حساسیت دارویی کمتری نیز دارند. این بزها نسبت به گرمای مثبت 48 درجه و سرمای 
دارند.  یزد  کویری  هوای  و  آب  با  باالیی  بسیار  سازگاری  و  مقاوم هستند  درجه  منفی 8 

همچنین بزهای مورسیا بسیار آرام هستند و از هوش بسیار باالیی هم برخوردارند. 
یزد را به عنوان مرکز اصالح نژاد بز مورسیای ایران

معرفی خواهیم کرد
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه بتوانیم با حمایت و همکاری استانداری، اداره جهاد 
ایران  مورسیای  بز  نژاد  اصالح  مرکز  عنوان  به  را  یزد  دامپزشکی؛  سازمان  و  کشاورزی 
معرفی کنیم، یادآور شد: بز مورسیا قبال توسط دو ارگان دولتی وارد کشور شده بود ولی 
به  اقدام  تحریم ها  شرایط  در  که  است  اولین شرکت خصوصی  کویر  تجارت  الینا  شرکت 

واردات این بزها از یک کشور اروپایی کرده است. 
الینا  بین المللی  بازرگانی  مدیره شرکت  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  محمدی،  امیر  علیرضا 
باالتری  استانداردهای  نیازمند  باربری  هواپیماهای  اینکه  به  توجه  با  افزود:  کویر  تجارت 
فرودگاه  در  بیشتر  تجهیزات  برابر  چندین  به  و  هستند  مسافربری  هواپیماهای  به  نسبت 
و  بود  بسیار سخت  فرایند  این  انجام شود؛  بار  تخلیه  زمان مجاز،  در  تا  دارند  نیاز  مقصد 
تا زیرساخت های الزم در  این پرواز پنج ستاره کار کنیم  ما مجبور بودیم شش ماه روی 
مدیرکل  و  ایر  ایران  هواپیمایی  سازمان  همکاری  با  کار  این  که  فراهم شود  یزد  فرودگاه 

فرودگاه های استان انجام پذیرفت. 

توسعه اشتغال پایدار روستایی
و بهبود معیشت خانوارها با واردات بز مورسیا

افزایش  پرتولید،  دام های  نژاد  اصالح  و  تکثیر  پرورش،  توسعه، 
از  حاصل  لبنیات  صنعت  توسعه  دامی،  نهاده های  از  بهره وری 
پایدار  اشتغال  توسعه  مرزی،  برون  بازارهای  به  بز، دستیابی  شیر 
روستایی و بهبود معیشت خانوارها با ترویج و توسعه دامداری های 
اهداف  از جمله  جابه جایی،  در  تلفات  عدم  اصالح شده،  نژادهای 
کالن طرح پرورش بز مورسیا عنوان شده است. درباره ویژگی های 
اقتصادی این طرح با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از علوفه 
تولیدی در کشور به صورت خرده پا تولید می شود ولی عمال وارد 
زیاد  این حجم  بز مورسیا می تواند  بازار نمی شود، پرورش  چرخه 
علوفه را تبدیل به کاالی قابل عرضه به بازار کند. این موضوع در 
بخش  در  را  اقتصادی  کالن  معادالت  از  بسیاری  تحقق،  صورت 
کشاورزی به گونه ای مثبت جابه جا می کند. عالوه بر این با ورود بز 
مورسیا، گام موثری در توسعه اقتصادی صنعت دامداری استان و به 
تبع آن کشور برداشته شده است، که در گفتگو با مهندس علیرضا 
بازرگانی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  امیرمحمدی، 

بین المللی الینا تجارت کویر بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

علیرضا امیر محمدی در ارتباط با پیشینه شرکت الینا تجارت کویر 
گفت: این شرکت فعالیت بین المللی خود را از 3 سال پیش آغاز 
کرده که عمده این فعالیت ها در بخش صادرات مصالح ساختمانی 
اعم از کاشی و سرامیک به کشورهای رومانی، مولداوی، سوریه، غنا 

و کشورهای دوردست و بازارهای بکر جهانی است.
بخش  بیشترین  هند  کشور  به  معدنی  مواد  صادرات  همچنین 
صادرات ما را تشکیل می دهد و عالوه بر آن چند محصول دیگر 
مانند زعفران و کیوی به کشورهای اسپانیا و یونان صادر می شود.

پرواز محموله بزهای مورسیا اولین پرواز باری خارجی حامل دام 
زنده و به صورت چارتر از اروپا از بدو تاسیس فرودگاه یزد بود.

وی با اشاره به اینکه در بحث واردات، این شرکت موفق شده است 
به  را  و در سطح جهانی  باال  رنکینگ  با  پرواز  بار یک  اولین  برای 
این  داشت:  اظهار  بنشاند،  زمین  به  یزد  فرودگاه  در  صورت چارتر 
اتفاق به این دلیل قابل توجه بود که انجام پرواز به صورت چارتر 
توجه  با  و  اتفاق می افتاد  اسپانیا  مانند  اروپایی  از مبدأ یک کشور 
به مشکالتی که حمل و نقل دام زنده به همراه دارد و مشخصات 
خاصی  شرایط  بودن،  باری(  )حمل  کارگو  و  چارتر  مانند  پرواز 
را برای استان یزد رقم زد که تبعات بعدی آن برای فرودگاه یزد 
بسیار مثبت و قابل توجه خواهد بود. چرا که وقتی که یک پرواز 
خارجی مخصوصا از مبدأ یک کشور اروپایی در یزد فرود می آید، 
خدمات  که  ترکیه  و  امارات  مانند  دیگر  هواپیمایی  شرکت های 
سرویس دهی به یزد را نداشته اند بیشتر ترغیب خواهند شد که به 

یزد نیز پرواز داشته باشند.
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اصالح نژاد گوسفند
را  دام  نوع  این  اینکه  به  توجه  با  بوده،  متفاوت  کاماًل  تعریف  گوسفند  خصوص  در  اما 
نمی توان در یک فضای محدود و بسته مدیریت نمود و ذاتاً متحرک بوده و دارای قلمرو 
و  اقلیمی  متنوع  شرایط  و  عوارض  با  مسیر  طی  در  حیوان  این  می باشد.  وسیعی  کوچ 
از طرفی  و  ارضی و سماوی و غیربهداشتی درگیر می باشد  مخاطرات غیرقابل پیش بینی 
عمده خوراک آن از مراتع و منابع طبیعی حاصل می گردد و قدرت چرا و بهره گیری حتی 
عنوان  به   را  بومی سازی  اصل  باید  نژاد  اصالح  در  لذا  دارد.  را  فقیر  مراتع  تنک  علوفه  از 
بر  مزید  بومی سازی  از  ناشی  بیماری  و  تلفات  کاهش  زیرا  نظرداشت؛  در  مطلق  اولویت 

کم توقع بودن دام از لحاظ تغذیه، دارو و ... است.
پرورش اینگونه دام ها را اقتصادی نموده و از دیدگاه اقتصاد ملی درسطح کالن کشور از 
جمیع جهات علی رغم احیاناً جثه کوچک تر، وزن سبک تر و نرخ زاد و ولد قلیل تر، پرورش 

دام سبک بومی می تواند مقرون به صرفه تر نسبت به نظایر خارجی آن باشد.
 به یاد بیاوریم در دهه چهل شمسی، دولت وقت در رژیم سابق تصمیم به اصالح سازی و 
پرتولید نمودن دام سبک کرد و در راستای اجرای این تصمیم مبادرت به واردات گوسفند 
نژادهای  برابر  تا پنج  تولید پشم آن  درشت جثه و پشم ظریف مرینوس نمود که میانگین 
قرار  بهترین شرایط خود  در  قالیبافی  و  نساجی  زمان صنعت  آن  در  و  بوده  ایرانی  بومی 
امکان  نیوزلند،  و  استرالیا  با  ایران  مراتع  تفاوت فاحش پوشش سطح  به دلیل  اما  داشت. 
نژاد  و  نوع  این  زیست  محل  و  نشد  فراهم  بهره برداران  درسطح  آنها  موفقیت آمیز  توزیع 
معروف دنیا از حد پایلوت مؤسسات تحقیقاتی فراتر نرفت و در ایجاد هسته های باز اصالح 

نژادی با همکاری مردم در این خصوص توفیقی نیافتیم.
با همکاری مردم، به   در دهه شصت و هفتاد تا هشتاد نیز طرح تولید قوچ اصیل بومی 
همچون  مواردی  اثر  در  محور  گله های  متالشی شدن  و  آن  فراگیرنشدن  جمله  از  دالیلی 
با مجریان، طرح  ورثه  و عدم همکاری  ورثه  میان  تقسیم گوسفندان  و  گله  فوت صاحب 

مزبور دچار آسیب شد.
سپردن کلیه امور اصالح نژاد، هم در مورد دام سنگین که از ابتدا وجود داشت و هم در 
دام سبک که بعد از انحالل دفتر پرورش و اصالح نژاد دام پیش آمد، سرنوشت گوسفندان 

بخت برگشته و گوسفندداری کشور به تدریج بر اساس مدل پرورش گاو تنظیم گردید.

تیرداد مهراد

بخش دوم

بخش اول را تحت عنوان »صنعت دامپروری 
در  چالش برانگیز«  سیاست های  گرفتار 
نمودیم.  مجله  مخاطبان  تقدیم  قبل  شماره 
که  مطالب  این  پایانی  و  دوم  قسمت  اینک 
به بررسی سیاست های کالن در بخش دام سبک می پردازد 

را در ادامه می خوانیم:
اصالح نژاد گاو 

مجرب  کارشناسان  هفتاد،  دهه  اوایل  و  شصت  دهه  اواخر 
وزارت  زیرمجموعه  زمان  آن  که  کشور  دامپروری  سازمان 
کشاورزی وقت و سپس به موجب مصوبه مجلس مبنی بر 
نتایجی  با  شدند،  ملحق  جهادسازندگی  به  وظایف  تفکیک 
جنبه های  و  سنگین  و  سبک  دام  اصالح  و  پرورش  از  که 
گردید،  عایدشان  یکدیگر  از  متفاوت  مقوله  دو  این  افتراقی 
به  توجه  با  سنگین  دام  مورد  در  که  رسیدند  باور  این  به 
پرورش  قابلیت  قرنطینه  و  بسته  محیط  یک  در  گاو  اینکه 
از  است  بهتر  نژاد،  اصالح  عملیات  در  دارد،  را  نگاهداری  و 
پرتولید  نژادهای  ازاسپرم  استفاده  و  تلقیح مصنوعی  گزینه 

خارجی جهت آبستنی استفاده نمود.
این روش از دهه سی از طریق بنگاه دامپروری و اداره اصل 
لحاظ  از  مثبتی  و  خوب  نتایج  و  بود  معمول  ترومن  چهار 

افزایش تولید شیر و ضریب افزایش وزن عاید گشت.
و  بسته  محیط  یک  در  می توان  را  گاو  اینکه  به  توجه  با   
و  فرسایشی  روش  به  روش  این  نمود،  تیمار  کنترل  قابل 
احداث  به  مبادرت  که  زمان  آن  جهادسازندگی  غیرعلمی 
گلپایگانی  نوع  از  شیری  بومی  گاو  پرورش  ایستگاه های 
از  را  شعاری  صرفاً  و  نمایشی  کاری  و  بود  نموده  سرابی  و 
ارجحیت  بود،  عهده دارگشته  نژادی  درون  اصالح  طریق 
ادغام  نهایتاً  و  وظایف  تفکیک  از  پس  اینکه  کما  داشت. 
به  چیز  همه  و  تعطیل  موصوف  ایستگاه های  وزارتخانه،  دو 

شرایط منطقی و معقول علمی بازگشت.

دام بومی و مراتع را دریابیم
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سخن آخر
باید تا دیر نشده مجدداً وضعیت دام سبک کشور را با تمهیداتی احیاء نمود. بحث تعادل 
دام و مرتع را با اعمال مدیریت صحیح چرا دوباره بازیابی کرد. از افزایش نجومی قیمت 
مردم  عامه  از  را  مصرف  مجال  افزایشی،  روز  به  روز  ارز  با  واردات  نتیجه  در  که  گوشت 

گرفته است جلوگیری کرد. 
پرداختن به گوسفندهای متکی به مزرعه نیز با حذف بهره گیری ازمراتع به عنوان بستر ارزان 
و مصرف  دنبال خواهد داشت  به  را  قیمت ها  افزایش  و  گرانی ها  دام، همین  تعلیف  قیمت 
گوشت گوسفند را معطوف به ثروتمندان و طبقات مرفه خواهد نمود و سفره حقوق بگیران 

اعم از کارمندان و کارگران و فرهنگیان را از وجود این فرآورده خالی خواهد شد.
مزارع  به  محدود  و  خارج  روستائی  سنتی  و  عمومی  حالت  از  این شغل  اینکه  عالوه  به   
که  گردید  خواهد  نیمه صنعتی  و  صنعتی  شرایط  در  خارجی  پربهره  گوسفندان  پرورش 
به شهرها  را  روستائی  و سرریز جوانان  نموده  را محدودتر  اشتغال زائی  به هر حال سطح 
مهاجرت داده و به دلیل شرایط اقتصادی وخیم و توسعه روزافزون بیکاری عوامل ناامنی و 

تبهکاری را تشدید خواهد نمود.

گوسفند بومی در محاق
و  زاد  قابلیت  با  و  پرتولید  گوسفندان  پرورش  به  اولویت   
گذشته  مانند  دیگر  بومی  گوسفندداری  شد.  داده  باال  ولد 
بیگاه  مورد عنایت نبوده و خشکسالی های مقطعی و گاه و 
بسیار  گذشته  به  نسبت  را  کشور  سبک  دام  جمعیت  هم 
تدریج  به  مزرعه  به  متکی  گوسفندداری  و  بود  داده  تقلیل 
درحال  محدودی  مناطق  در  نژاد  اصالح  مرکز  پشتیبانی  با 

مطرح شدن بود.
و  عشایر  از  اعم  بزرگ  گله داران  و  سنتی  گوسفندداری   
اینکه  بر  عالوه  و  محروم  دولت  ازحمایت های  روستانشینان 
سیستم بانکی نیز حمایتی از آنها نمی کرد، متولیان دام کشور 

نیز با بی اعتنائی به آنها، مقدمات سقوط شان را فراهم آوردند.

گذشته  سال  چهارده  طی  در  گفت  می توان  جرأت  به 
این  داشتند،  توجه  پرورش طیور  به  دام  متولیان  که  آنقدر 
کار  و  نگردید  سبک  دام  به خصوص  دام  حال  شامل  توجه 
به جایی رسید که بسیاری از گوسفندداران در طی بحران 
تحریم و افزایش قیمت ارز با توجه به تقاضای بازار منطقه 
افغانستان  ترکیه،  عراق،  نشین ها،  شیخ  نظیر  کشورهائی  و 
ایران  به  نسبت  قوی تری  پول  واحد  همگی  که  پاکستان  و 
به  مرزها  در  را  دام  قاچاق  انگیزه  آنها  تفاضای  و  داشته 
نیازهای  آنجا رسانید که مملکت در سطح داخلی و تأمین 
و  گردید  گوسفند  گوشت  عرضه  کاهش  دچار  مردمی 

قیمت ها شدیداً افزایش یافت. 
دام  واردات  به  مبادرت  دست اندرکار،  نهادهای  و  دولت 
کشورهای  صالحدید  به  مریض  و  پیر  نوع  از  هم  آن  زنده 
صادرکننده که نهایت حسن استفاده را از وضعیت اضطرار 
و استیصال کشور ما می بردند نمود و این گوشت ها در قالب 
دام زنده به کشور وارد و در کشتارگاه ها ذبح و بسته بندی 
تمهیداتی  رعایت  با  صف  در  منتظر!!  همیشه  مردم  به  و 
به  و  می گردید  ارائه  ملی  کارت  روئیت  و  دریافت  جمله  از 
گواه خریداران اکثراً از نظرکیفیت، نازل و نامرغوب بودند و 

قیمت آنها هم روز به روز افزایش می یافت.
در حال حاضر نیز هنوز آن ثبات الزم در مبحث دام سبک 
است که  نگشته  باز  بازار  این  به  آرامش  و  نگردیده  معمول 
معلول تخریب زیرساخت های این شاخه مهم ازفعالیت های 

روستائی می باشد.
ملی،  پول  ارزش  کاهش  از  ناشی  قیمت ها  حبابی  افزایش 
توسعه ناامنی و سرقت فله ای گله ها، بازار فریبنده خرید در 
آن سوی مرزها، بی رغبتی جوان های روستائی و نسل جدید 
به ادامه شغل رمه داری که البته تا حد زیادی به دلیل قطع 
حمایت های متولیان دام کشور و سیستم بانکی، این عامل 
به  پرداختن  و  شهرها  در  زندگی  رویای  و  گردیده  تشدید 
مشاغل کاذب را در جوان های روستائی برانگیخته و انگیزه 
از  است.  داده  کاهش  شدت  به  را  روستاها  در  ماندگاری 

جمله نتایج بی توجهی ها وکم لطفی مسئولین است.

اقلیمی  استعدادهای  با  درکشور،  گسترده  درسطح  چندقلوزا  و  پربهره  گوسفندان  توسعه 
این گوسفندان  از  باردهی مزارع و مراتع کشور در درازمدت سازگاری نداشته و برخی  و 
خریداری  هم  فرانسه  از  ترجیحاً  و  بعضاً  و  داشته  اوراسیائی  خاستگاه  که  رومانوف  مانند 
شده اند!! در صورت اختالط با نژادهای بومی، بانک ژن اکوتیپ های داخلی را مخدوش و 

مضمحل نموده و ضررهای غیرقابل جبرانی را به بارخواهد آورد.
یک اصل را باید متولیان بخش دام به شدت رعایت نمایند و آن اینکه پرورش دام سبک 
باید با کمترین هزینه و قابل دسترس ترین منابع پایه علوفه به خصوص مراتع قرین باشد تا 
محصولش قابل استفاده عام گردد و وابستگی ارزی از حیث تأمین خوراک و دارو و مکمل ها 

را مانند صنعت طیور نداشته باشد. پس باید دام بومی و مراتع را دوباره دریافت. 
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ماهنامه دام و کشت و صنعت 56۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان
در سال 97 

پرداخت بیش از 70 هزار فقره تسهیالت سرمایه ای

محوری  قطب های  از  یکی  اصفهان  استان 
پروتئینی،  و  لبنی  مواد  گلخانه ای،  تولیدات 
سبک  دام  و  طیور  صنعتی  های  کشتارگاه 
استان  کشاورزی  بانک  است.  سنگین  و 
کشاورزی  حوزه  ویژگی های  درک  با  اصفهان 
و  کارگاه ها  به  ویژه  بخش  این  تولیدات  و 
لبنی،  فرآورده های  تبدیلی  صنایع  بزرگ  کارخانجات 
حبوبات،  فرآوری  و  پروتئینی  مواد  بسته بندی  واحدهای 
مشارکت  و  تسهیالت  ارائه  با  توانسته   ... و  خشکبار  میوه، 
استان  کشاورزی  واحدهای  تکمیل  و  توسعه  احداث  در 

افتخارآفرینی کند.

مهندس محمدرضا پویافرد که با مدیریت بانک کشاورزی استان البرز در سال 13۹3 
موفق به کسب رتبه دوم مدیریت های برتر طرح بهبود عملکرد در سطح کشوری شده بود 
پویافرد دانش آموخته  بانک کشاورزی استان اصفهان است.  اینک سکاندار مدیریت شعب 

رشته دامپروری دانشگاه دولتی تبریز و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است. 
سابقه کاری و کارشناسی پویافرد به سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برمی گردد اما 
عالقه وی به مشارکت در توسعه پایدار کشاورزی، پویافرد را به استخدام در شعبه خمین 
اراک،  بانک کشاورزی )استان مرکزی( کشاند. وی سپس در سمت های کارشناس شعبه 
کارشناس مدیریت استان، معاونت اعتبارات و وصول استان های مرکزی، تهران و همدان 

خدمات خود را به بهره  برداران این استان ها ارائه کرد. 
وی  پذیرفت.شایستگی های  را  کرمانشاه  استان  شعب  مدیریت   13۹۰ سال  در  پویافرد 
موجب شد تا بعد از کرمانشاه، در اسفند 13۹2 کشاورزان استان البرز از خدمات مدیریتی 

وی بهره مند شوند. 
به عنوان خادم کشاورزی و کشاورزان  نیز،  اصفهان  استان  از آن در  پویافرد پس  مهندس 
استان، نظریات مدیریتی خود را پیاده کرد. وی که پیشرفت ها و موفقیت هایش را مرهون 
در  می داند؛  استان  سراسر  در  شعب  کارمندان  و  کارشناسان  معاونان،  مدیران،  همکاری 
کشاورزی  بانک  دستاوردهای  صنعت«  و  کشت  و  »دام  سراسری  نشریه  با  گفت وگویی 

استان را تشریح کرد.

میز خدمت در استان چه تاثیری در کاهش بار ترافیکی مراجعه مستقیم و حذف 
موازی کاری و تسریع در رسیدگی ایجاد کرده است؟

شماره  بخشنامه  ابالغ  و   ۹۷/3/1 تاریخ  در  جمهوری  محترم  ریاست  دستور  به  عنایت  با 
با  اصفهان  استان  کشاوری  بانک  مدیریت  خدمت،  میز  راه اندازی  خصوص  در   24452
هدف تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی و ایجاد ساز و کار مناسب 
برای پیشگیری از سردرگمی مردم و مراجعان محترم، نسبت به راه اندازی میز خدمت و 
برای  با سهولت دسترسی  و  الکترونیک در ورودی ساختمان مدیریت شعب  اطالع رسانی 

همه مراجع کنندگان اقدام نموده است.
محل  در  تغییراتی  ارباب رجوع،  امور  انجام  در  تسریع  به منظور  مدیریت  این  همچنین 
و هم  داده  انجام  را  مراجعه کننده می باشند  بیشترین  دارای  اصلی که  استقرار بخش های 
اکنون قسمت های وصول مطالبات، حقوقی ، کارشناسان اعتباری و دبیرخانه در طبقه دوم 

ساختمان مدیریت مستقر شده اند.
میزان  و  خدمات  ارائه  چگونگی  خصوص  در  مشتریان  از  نظر  اخذ  است  ذکر  شایان 
اثربخشی میز الکترونیک خدمت و انجام امور توسط واحدهای مختلف به صورت دوره ای و 

مستمر در حال انجام است.
طی مدیریت جنابعالی، مشارکت بانک کشاورزی استان اصفهان، ارائه تسهیالت به 

تولیدکنندگان و خدمات دهندگان حوزه کشاورزی به چه سطحی رسیده است؟ 
فقره  و ۹۰۰  هزار  پرداخت ۷۰  با  اسفندماه 13۹۷  پایان  تا  اصفهان  استان  در  بانک  این 
افتتاح  و  احداث  به منظور  ریال  میلیارد   32۰ و  هزار  هفده  مبلغ  به  سرمایه ای  تسهیالت 
تسهیالت  فقره   8۰۰ و  36هزار  پرداخت  و  کشاورزی  مولد  بخش  در  جدید  طرح های 
ظرفیت های  ایجاد  ضمن  ریال  میلیارد   52۰ و  هزار  هشت  مبلغ  به  گردش  در  سرمایه 
جدید نسبت به تامین هزینه های جاری واحدهای فعال و در حال کار در زیر بخش های 
کشاورزی ازجمله؛ دام، طیور، آبزیان و دیگر زمینه ها، به تامین هزینه های جاری واحدهای 

در حال بهره برداری در راستای استمرار تولید اقدام نموده است.
به مبلغ  فقره تسهیالت ذکر شده  پرداخت مجموع 1۰۷هزار و ۷۰۰  با  شایان ذکر است 
حفظ  باعث  کشاورزی  بخش  در  جدید  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه  ریال  میلیارد   25,85۰
6۷درصد  مذکور  سال  طی  که  می سازد  خاطرنشان  است.  گردیده  نیز  موجود  اشتغال 

تسهیالت از نظر مبلغ و 65درصد از نظر تعداد به بخش سرمایه ای تخصیص یافته است.
با  مقابله  برای  راهکار  بهترین  عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد  اصول  به  اتکا  با  همچنین، 
ازجمله؛  معنوی  و  مادی  داخلی  ظرفیت های  همه  به  کارگیری  با  اقتصادی  تحریم های 
نیروی های متخصص و متعهد انسانی و مزیت هایی مانند دانش بنیان و مردمی بودن سعی 

کرده ایم در رشد و شکوفایی کشاورزی و صنایع وابسته گام های موثری برداریم.

 فریبا نبوی طهرانی فر



ان
زی

 آب
ر و

یو
 ط

م،
 دا

یع
صنا

ش 
بخ

ان
زی

 آب
ر و

یو
 ط

م،
 دا

یع
صنا

ش 
بخ

57 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۳۰
خرداد ۱۳۹۸

توانایی و استعدادهای بانک کشاورزی استان اصفهان 
در چه بخش هایی تمرکز یافته و با توجه به تنوع زیر 
چگونه  بانکی  منابع  استان  در  کشاورزی  شاخه های 

بین متقاضیان تخصیص و توزیع می گردد؟
استان اصفهان از استان های برتر در تولیدات و فرآورده های 
مختلف کشاورزی و دامی با پتانسیل بسیار باالست. این امر 
و  به بخش  وابسته  از صنایع  تمرکز بخش عمده ای  موجب 

زیربخش های مختلف کشاورزی در استان شده است.
کارگاه ها  به  می توان  مالی  خدمات  ارائه  زمینه  در 
در  لبنی  فرآورده های  تبدیل  بزرگ  کارخانجات  و 
مبارکه،  نجف آباد،  گلپایگان،  اصفهان،  شهرستان های 
خمینی شهر و ... در رابطه با صنایع سردخانه ای و انبارهای 
واحدهای  و  کشاورزی  فرآورده های  و  محصوالت  نگهداری 
و صنایع  ماهی  و  انجماد گوشت، مرغ  و  بسته بندی  متعدد 

بسته بندی و فرآوری حبوبات، میوه و خشکبار اشاره نمود.
از طرفی استان اصفهان یکی از قطب های تولیدات گلخانه ای، 
و  طیور  صنعتی  کشتارگاه های  و  پروتئینی  لبنی،  مواد 
دام سنگین و سبک است که از محل تسهیالت اعطایی بانک 
در  پروژه ها  تکمیل  و  یافته گی  توسعه  احداث،  به  کشاورزی 
استان اقدام شده  است. پروژه هایی مانند؛ سپاهان مرغ، طیور 

حالل سپاهان، مرغ شباهنگ و ... .
در این خصوص بانک کشاورزی استان اصفهان توانسته است 
بخش  در  خود  اعتبارات  از  درصد   ۹۰ از  بیش  تخصیص  با 

کشاورزی نیاز عمده فعاالن این بخش را برآورده سازد.

بازرگانان  و  فعاالن  از  و  مردمی  منابع  محل  از  شهری  شعب  در  منابع  تجهیز 
غیرکشاورزی در استان چگونه است؟

بانک  اصلی  رسالت  بانک،  محترم  هیات مدیره  و  مدیرعامل  کالن  سیاست های  براساس 
کشاورزی تامین منابع مالی، مدیریت، تزریق صحیح و هدفمند منابع در عرصه کشاورزی 
است، بنابراین به منظور تحقق این ماموریت، ساختار شعب به گونه ای است که عمده منابع 
با  که  می گردد  تامین  کشاورزی  فعالیت های  از  خارج  فعالیت های  محل  از  شهری  شعب 
مدیریت صورت گرفته در تخصیص منابع، مصارف مورد نیاز این فعالیت اقتصادی، تامین و 

در دسترس قرار می گیرد. 
فعالیت کشاورزی(  از  قابل جذب)خارج  منابع  افزایش  و  تعادل  به منظور حفظ  همچنین 
تمهیدات الزم برای افزایش مراودات و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان فعال خارج از 

عرصه کشاورزی پیش بینی و در حال اجراست.
از  منابع حاصل  به  بخش  از  خارج  منابع  تامین  نسبت  اینکه  علی رغم  است  ذکر  به  الزم 
بخش بیشتر است، با اعمال مدیریت و نظارت الزم بیش از ۹۰درصد تسهیالت در بخش 
خدمات  از  عمده  به طور  کشاورزی  بخش  از  خارج  مشتریان  می شود.  پرداخت  کشاورزی 

بانک در بخش ارزی، بانکداری الکترونیک و ضمانت نامه بهره می گیرند.
رضایت  بر  و  کاسته  را  فیزیکی  عملیات  از  میزان  چه  الکترونیکی  بانکداری 

مشتریان افزوده است؟
الکترونیکی  بسترهای  طریق  از  بانکی  خدمات  ارائه  مفهوم  به  الکترونیکی  بانکداری 
و  حقیقی  مشتریان  برای  فیزیکی  به حضور  نیاز  بدون  و  ایمن  واسطه های  با  اینترنتی  و 
زمان  و  هزینه  در  صرفه جویی  سبب  الکترونیکی  بانکداری  از  استفاده  است.  حقوقی 
می گردد.  مشتریان  بانکی  عملیات  انجام  برای  متعدد  روش های  به  دسترسی  همچنین 
بانکداری  و  فناوری  زیرساخت های  روزآمدترین  از  یکی  کشاورزی  بانک  این خصوص  در 
الکترونیک را در کشور داراست. درخصوص تهیه سامانه های خاص و ایجاد دسترسی برای 

مشتریان، جزو بانک های پیشتاز کشور است.
مدیریت استان اصفهان نیز با بهره گیری از خدمات نوین بانکداری الکترونیک به خصوص 
با همت و تالش همکاران شعب گام های بسیار موثری در معرفی و  در سال های اخیر و 
ترغیب مشتریان به استفاده از این ابزارها برداشته است. به عنوان نمونه می توان به توسعه 
کارت  میلیون  یک  به  نزدیک  و  استان  در  دستگاه   18۰ از  بیش  خودپرداز  دستگاه های 
بانکی فعال، توسعه همه جانبه دستگاه های پایانه فروش و رشد چشمگیر ارائه این خدمت 
پایان سال 13۹۷،  در  فروش  پایانه  فقره  تعداد 25۰۰۰  از  و گذر  به صاحبان کسب وکار 
همه گیر شدن استفاده از خدمت همراه بانک کشاورزی با عملکرد بسیار متفاوت و متنوع 
اینترنتی حال حاضر کشور  سامانه های  ایمن ترین  از  یکی  که  اینترنتی  بانکداری  سامانه  و 

است اشاره نمود.
با بهره گیری از خدمات خاص و متنوع دیگر در حوزه بانکداری الکترونیک، مانند پرداخت 
غیرحضوری اقساط تسهیالت ، باعث شده بسیاری از مراجعات مشتریان گرامی را به شعب 

استان کاهش یابد.
الکترونیکی  ابزارهای  طریق  از  اقساط  پرداخت های  ۷۰درصد  از  بیش   13۹۷ سال  در 
به  نداشتن  نیاز  و  شعب  فیزیکی  عملیات  کاهش  باعث  موضوع  این  که  گرفت  صورت 

مراجعه حضوری و ایجاد رضایت در مشتریان شده است. 
بازارگاه  سامانه  از  رونمایی  بانک،  مجازی  و  خاص  خدمات  جمله  از  خصوص  این  در 
محصوالت  فروش  مدیریت  و  حمایت  برای  که  است  کشاورزی  نهاده های  و  محصوالت 

کشاورزی و با هدف افزایش اثربخشی بانک در بخش کشاورزی صورت گرفته است.>>>



ان
زی

 آب
ر و

یو
 ط

م،
 دا

یع
صنا

ش 
بخ

ان
زی

 آب
ر و

یو
 ط

م،
 دا

یع
صنا

ش 
بخ
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چه  شما  نظر  به  کشاورزی،  شرایط  به  توجه  با 
اصفهان  استان  کشاورزی  حوزه  در  پتانسیل هایی 
این  در  برنامه هایی  چه  حضرتعالی  و  است  اولویت  در 

خصوص دارید؟
امروزه افزایش بهره وری و توان تولیدي در بخش کشاورزی ، 
بخش  این  در  سرمایه گذاري  افزایش  و  ویژه  توجه  نیازمند 
است. طي چند دهه اخیر وجود تغییرات تکنولوژیکي وسیع 
در صنعت کشاورزی، تنوع نیازها و سالیق مصرف کنندگان 
افزوده  فعالیت های کشاورزی  عرصه  بر  و  آورده  همراه  به  را 
بحران  ازجمله  فعلی  محدودیت های  از  گذر  طرفي  از  است. 
و  خاص  برنامه هاي  تدوین  به  نیاز  اقلیمی  و  آبی  منابع 

منطقه اي را اجتناب ناپذیر نموده است. 
در  موجود  پتانسیل هاي  و  قابلیت ها  شناسایي  برای 
و  مهم  مناطق  از  یکي  عنوان  به  اصفهان  استان  کشاورزی 
روش هاي  تلفیق  از  استفاده  با  عرصه  این  در  کشور  فعال 
موضوع  با  مرتبط  از شاخص هاي  بهره جستن  با  و  مختلف 
آماري  از منابع  آمار و اطالعات جمع آوري شده  براساس  و 
معتبر و در دسترس، پتانسیل های اصلی استان در تولیدات 
لبنی، بسته بندی  فرآورده های  گلخانه ای، دامداری صنعتی، 
امور  و  دارویی  گیاهان  و کشت  سبزیجات  و  پروتینی  مواد 

زیربنایی آب و خاک است.
بانک کشاورزی استان با تمرکز ویژه در این بخش ها سعی 
که  دارد  را  زمینه  این  در  موجود  نقصان  و  موانع  رفع  در 
کشور  بر کل  حاکم  آبی  بحران  به واسطه  و  جاری  سال  در 
اولویت های اصلی بانک حمایت از طرح های گلخانه ای است 

که این موضوع به شعب استان تاکید شده است.

ف
مبلغ تسهیالت-محل اجراظرفیتموضوعطرحردی

تعداد اشتغال ایجاد شده میلیون ریال

۷1 نفر 33۰۰۰شهرستان شاهین شهر و میمه2۰۰۰ راسگاوداری شیریشرکت کشت و دام نمونه 1

5۰ نفر1۰۰۰۰۰شهرستان برخوار 16۰۰۰۰ تنتولید آجر ماشینیشرکت آجر سفال سپهر اصفهان 2

152 نفر 36۰۰۰شهر اصفهان 4۰۰۰۰ تنواحد تولید کمپوستشرکت قارچ یکتا3

36 نفر 1۰۰۰۰شهرستان خوانسار۷۰۰۰ مترمربعهتل سه ستاره رضا رفعتی 4

28 نفر465۰۰شهرستان شاهین شهر و میمه 3۰۰۰۰۰ قطعه مرغ تخمگذار شرکت مزرعه سبز کورش5

6۰ نفر 1458۹شهر اصفهان 15۰۰۰ مترمربعگلخانه سبزی و صیفیشرکت بهار پردیس6

12 نفر 65۰۰۰شهرستان شهرضا 1۰۰۰۰ تنسردخانه دو مداره شرکت طلوع سپهر سعادت ۷

3۰ نفر 1۰۰۰۰شهرستان نطنز2۰۰۰ راسگاوداری شیری شرکت کشت و دام قیام 8

۷1 نفر 148۰۰۰شهرستان شاهین شهر و میمه 6۰۰۰۰ تن تولید فرآورده های لبنی شرکت کیمیای وحدت اسپادانا ۹

8۰ نفر 18۰۰۰شهرستان شاهین شهر و میمه 12۰۰۰ مترمربعگلخانه سبزی و صیفی محمد مسیبی1۰

و  اصفهان  استان  کشاورزی  بانک  دستاوردهای  لطفا 
آثار آن بر تولیدات کشاورزی را تشریح نمایید؟

زیاد  بسیار  پتانسیل های  وجود  واسطه  به  اصفهان  استان 
جز  همواره  عمده  و  بزرگ  کسب وکار های  و  صنایع  در 
عظیم  پروژه های  از  بهره برداری  در  شاخص  استان های 
ازجمله طرح های خاص و مهم کشاورزی بوده است. از این 

جمله می توان به نمونه های زیر اشاره نمود:

و  اقدامات  چه  جاری  مطالبات  کاهش  با  رابطه  در  اصفهان  استان  کشاورزی  بانک 
پیشرفت هایی داشته است.

به دلیل  که  تولیدکنندگانی  به  مساعدت  جهت  در  حمایتی  ویژه  بسته  تدوین  و  طراحی 
اقساط  بازپرداخت  به  قادر  و  بازار متحمل خسارت گردیده اند  نوسانات  یا  و  قهری  عوامل 
و تسهیالت خود نمی باشند ضمن در نظر گرفتن بخشودگی وجه التزام نسبت به امهال، 

تمدید و تجمیع و تقسیط تسهیالت اقدام می گردد.
برنامه  قانون   33 ماده  خ  بند  قبیل  از  ابالغی  دستورالعمل های  از  استفاده  با  همچینین 
بدون  شرایط  واجد  بدهکاران  رسیده  سر  اقساط  ساله  سه  امهال  به  نسبت  توسعه  ششم 
اخذ سود و کارمزد تسهیالت اقدام نموده که در سال گذشته با توجه به تخصیص اعتبار 
 151۰ مبلغ  به  بخش  تولید کنندگان  از  نفر   21۰۰۰ از  بیش  بدهی  استانداری  طرف  از 

میلیارد ریال تقسیط گردید.
یافته  تخصیص  کشاورزی  بانک  به  خ  بند  اعتبار  ۹5درصد  از  بیش  نیز  جاری  سال  در 
قانون  تبصره 16  و  بند  و  بودجه سال ۹5  قانون  تبصره 35  ماده2  کارگیری  به  با  است. 
بودجه سال 13۹6نسبت به بخشودگی سود تسهیالت بدهکاران کمتر از یک میلیارد ریال 
و  جاری  سال   16 تبصره  ل  بند  دستورالعمل  که  است  ذکر  به  الزم  است.  نموده  اقدام 

اولویت بندی آن ابالغ شده که حسب اولویت در دستور کار و اقدام قرار دارد.
شایان ذکر است اعطای تسهیالت جدید علیرغم وجود تسهیالت در جریان به منظور حفظ 
توان تولید کنندگان بخش کشاورزی در دستور کار این مدیریت بوده و پس از انجام کار 

کارشناسی و بررسی های الزم نسبت به پرداخت آن اقدام می گردد.
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در  بانک  مشارکت  و  کشاورزی  توسعه  با  می توان  صورت  چه  به 
طرح های تولیدی، شرایط اقتصادی اصفهان را بهبود بخشید؟

در  آبی  منابع  محدودیت های  علیرغم  استان  کشاورزی  جانبه  همه  توسعه 
سال های اخیر با گسترش دامنه فعالیت های بانک و حضور پر رنگ در اقصی 
نقاط استان، توسعه انواع خدمات و محصوالت و نیز بهبود روش های ارائه 
خدمت و استفاده وسیع از فناوری های نوین در حال انجام است و در این 
تولید،  در  کشاورزی  بانک  فعال  مشارکت  و  مشتریان  رضایتمندی  راستا، 

توسعه و رونق اقتصادی استان در دهه های اخیر مشهود است.
سال گذشته به واسطه فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف زراعت و زیربخش های 
آن و صنایع تبدیلی و بهره برداری از طرح های مختلف در کشاورزی یکی از درخشان ترین 
عملکردها در این عرصه صورت گرفته و در آینده نیز پرتوان تر از گذشته، با جریان توسعه 

و ارائه خدمات قدم های بیشتری برای حمایت از بخش کشاورزی برخواهیم داشت.
خاطرنشان می سازد بانک کشاورزی، نهاد بانکی تخصصی بخش کشاورزی و برطرف کننده 
انتظارات و توقعات بخش است و در کنار تأمین منابع مالی برای اشتغال و تولید، با نگاه 
به توسعه ظرفیت ها و نوآوری در این بخش سعی در بهبود شرایط اقتصادی استان را دارد.

در این خصوص می توان به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به تعداد 1۷55۷ فقره 
محصوالت  بخش  در  ریال  میلیون  مبلغ 31۹6185  و  هکتار   ۷4۰۷2 زیرکشت  با سطح 

زراعی بهاره و پائیزه در سال ۹۷ اشاره نمود.
همچنین در بخش پرداخت اعتبارات مکانیزاسیون سال ۹۷ بانک کشاورزی استان موفق به 
پرداخت 58۰ فقره تسهیالت جمعا به مبلغ 28۷882 میلیون ریال و در بخش تسهیالت 

گلخانه ای و اشتغال روستایی مجموعا 281224 میلیون ریال تسهیالت پرداخت شده است.
و  مردمی  از سپرده های  منابع  بیشتر  تجهیز  برای  استان  بانک  آینده  برنامه های 

کاهش مطالبات و مشارکت بیشتر در کشاورزی چیست؟
تکیه بر نیروی انسانی توانمند، جذب منابع پایدار و با کیفیت از جمله مهمترین اولویت های 
عملیاتی بانک کشاورزی در مقطع کنونی است و قطعا مدیریت استان اصفهان با پایبندی به 
رویکرد و دستورالعمل های بانک مرکزی و مصوبات هیات مدیره محترم بانک درخصوص نرخ 
سود سپرده ها از هرگونه اقدامی که انضباط بازار پول را تحت تاثیر قرار دهد پرهیز می نماید 
الکترونیک  بانکداری  خدمات  توسعه  و  ارزی  ریالی،  متفاوت  و  باکیفیت  خدمات  ارائه  با  و 

زمینه را برای جذب منابع از طیف های مختلف مشتریان فراهم می آورد.
به  پاسخگویی  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت های  از  کشاورزی  بانک  شعب  خصوص  این  در 
ارتقاء هرچه بهتر سامانه های  برنامه ما  نیازهای مشتریان برخوردار می باشند، ضمن آنکه 
به  متمایز  خدمات  ارائه  برای  و  الکترونیک  بانکداری  حوزه  در  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
بازاریابی گسترده توسط همه شعب استان علی الخصوص  مشتریان است. بررسی، رصد و 
شعب شهری جهت شناسایی بازارهای هدف و کانون های پولی برای معرفی و ارئه خدمات 
ارتباط  جهت  حیطه  این  در  کارآزموده  و  مجرب  همکاران  توان  از  بهره گیری  همچنین 
و  منابع  فروش خدمات، جذب  افزایش  منظور  به  اقتصادی  فعالین  و  مشتریان  با  مستمر 

کاهش بهای تمام شده پول در دستور کار قرار دارد.
در این خصوص با هدف گذاری های انجام شده ازجمله تامین سرمایه در گردش واحدهای 
در  سرمایه  گذاری  پتانسیل های  از  حمایت  و  معرفی  شناسایی،  کشاورزی،  بخش  تولیدی 
و  مالی  مدیریت  کشاورزی،  تولید  زنجیره های  به  تسهیالت  پرداخت  کشاورزی،  بخش 
تامین منابع مالی آب کشاورزی، تامین مالی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش 
افزایش سهم  بانوان فعال در بخش های اقتصادی و  کشاورزی، مشارکت در توانمندسازی 
در  بانک  پیش  از  بیش  مشارکت  باعث  قطعا  بانکی  شبکه  سپرده های  بازار  کل  از  بانک 

بخش کشاورزی و موجبات کاهش مطالبات را فراهم خواهد نمود.
در خاتمه ضمن تشکر از ماهنامه وزین دام و کشت و صنعت که از سالیان دور در مباحث 
و  است  بوده  ایران  کشاورزی  جامعه  خدمت  در  اطالع رسانی  و  تخصصی  و  کارشناسی 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  استانداری  علی الخصوص  استان  اجرایی  دستگاه های 

اصفهان که حداکثر همکاری و همدلی را با بانک داشته اند.
اقصی نقاط  در  که  اصفهان  استان  زحمتکش  و  خدوم  پرسنل  کلیه  زحمات  از  به جاست 
به  بانک  سیاست های  راستای  در  خود  خستگی ناپذیر  و  بی وقفه  تالش  با  استان 

خدمت رسانی مشغول هستند تشکر ویژه را داشته باشم. 

چگونه  سودآوری  و  درآمدها  هزینه،  بین  تعادل 
پیگیری می شود؟

خدمات  محوریت  با  کشاورزی  بانک  فعالیت های  چند  هر 
به  ولی  می باشد  بخش  علی الخصوص  و  مردم  به  رسانی 
از  یکی  تداوم خدمت  و حسب  اقتصادی  بنگاه  یک  عنوان 
تنظیم  آینده  سال های  در  رو  پیش  پارادایم های  مهمترین 
و  درآمدها  و  هزینه ها  بین  تعادل  ایجاد  و  فعالیت ها  سطح 

نهایتا سود آوری و افزایش بهره وری است.
در این خصوص اصلی ترین رویکرد بانک کشاورزی استفاده 
هزینه ها  کاهش  و  سودآوری  امر  در  داده ها  تحلیل  از 
تبین  و  اهداف  تحقق  در  پیشرو  سازمان های  از  و  است 

استراتژی های خود بر این اساس است.
مشتریان،  با  بانک  تعامالت  تنظیم  و  سود آوری  افزایش 
آگاهی  افزایش  و  سازمانی  هوش  باالبردن  نیازمند 
با  کشاورزی  بانک  است.  خصوص  این  در  پرسنل  همه 
که  است  توانسته  خاص  سامانه ای  پیاده سازی  و  طراحی 
با  ارتباط  سامانه  بستر  بر  سودآوری  تحلیل  متمایز  مدل 

نماید. ایجاد  مشتریان 
تحلیل سودآوری در این سامانه براساس پارامترهایی نظیر 
از محل  از محل سپرده گذاری و  تحلیل درآمدی هزینه ای 
پرداخت تسهیالت و یا به عبارتی مبتنی بر نرخ بهای تمام 
بانکی  کارمزد خدمات  از محل  درآمدی  تحلیل  پول،  شده 
از محل  هزینه ای  تحلیل  و  غیرمشاع  درآمدهای  افزایش  و 
و تحلیل هزینه ای مبتنی  به مشتریان  بانکی  ارائه خدمات 

بر وصول به موقع مطالبات صورت می گیرد.
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در  محیط زیست  حفظ  نهایتاً  و  طبیعی  منابع  و  جنگل ها  کشاورزی،  پایدار  توسعه  هدف  با  و  راستا  این  در 
تعادل  خوردن  هم  به  از  پیشگیری  برای  و...(   ...  135۷  ...  1353  ...  1346  ...( مختلف  سال های  و  دهه ها 
سازمان  عهده  به  و...  داخلی  آب های  آبزیان  و  وحش  جانوران  به  مربوط  امور  محیط زیست،  تناسب  و 
محیط زیست قرار داده شد که البته در همه موارد حق مالکیت مشخص، حقوق بهره بردار، حقوق اشخاص و 

مواردی از این قبیل محترم شمرده شد. 
به عنوان نمونه در قوانین سازمان محیط زیست آمده است: »هر نوع ممنوعیت، محدودیت و مقرراتی که برای 
مناطق بند الف ماده 3 این قانون برقرار می گردد و نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع مشخصی که افراد در 

داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد«.
بر این اساس دولت و سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند با مالکین سنددار 
یا مزاحم تردد آن ها و  از آن ها سلب مالکیت نموده  یا  غیرقانونی برخورد کرده 
احشام و وسایل نقلیه آنان )حمل خوراک دام و طیور، حمل ونقل شیر و دام و...( 

بشوند؛ مگر اینکه به قیمت معادل اقدام به خرید اراضی مالکین نمایند.
آن  سند  در  که  سنددار  زمین  هکتار   15 در  کشاورزی  فعال  یک  که  حالی  در 
فعالیت دامپروری قید شده است و گلخانه و پرورش دام سبک )حدود 35۰ رأس( 
را به صورت سنتی)البته بهداشتی( انجام می دهد، هنگام انتقال علوفه با ممانعت 

نگهبانان موجه می گردد.
در بخش دیگری از قانون، بحث جلوگیری از آلودگی آب و هوا و پخش فضوالت و ... 
آمده است که در این بخش، حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص ذی نفع 

قید گردیده است. 
و  آزار  و  اذیت  مورد  محیط زیست  از  حفاظت  سازمان  از سوی  مالکین  اینک  اما 
محدودیت ورود و خروج یا حمل ونقل قرار می گیرند که طبق گواهی و مستندات 
و جداول آزمایشگاه ها معتبر آب موجود در ملک آنان یا حتی آب در حال گذر از 
مسیر رودخانه )که در محدوده ملک مالکین قرار گرفته سالم تر وبهداشتی تر از آب 
ابتدای رودخانه است )مدارک در دفتر نشریه موجود است( و به هیچ وجه آب و 

خاک و هوا را آلوده نمی کند، بلکه به سالم سازی کمک می نماید.
در نهایت و بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، چنانچه اراضی مالکین و دارندگان سند در محدوده مناطق 
مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفظ محیط زیست مورد نیاز باشد سازمان مکلف است طبق مقررات قانون 
خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات طبق ماده 1۷ مصوب آذر 1346 نسبت به پرداخت حقوق صاحبان اراضی و 

تأسیسات اقدام نماید؛ نه اینکه به آن ها تعرض نموده و ممانعت های فراوان به وجود بیاورد.

رمه داری، گوسفندداری، مال داری، چوپانی و ...۶۰-۷۰ سال 
برکت،  با  شغلی  به عنوان  و  مرسوم  کشور  در  که  پیش 
اشتغال زا شناخته می شد، دولت ها مراتع را دسته بندی 
با رعایت حریم ها، مرزبندی، احیاء و تقویت آن ها در  و 

اختیار دامداران قرار می دادند. 
گوسفندان در دشت و دمن، مسیرهای هموار و ناهموار، 
با کوددهی  حاشیه رودخانه ها، جنگل ها، در هنگام چرا، 
به تقویت خاک پرداخته و ُسم نازک آن ها موجب می شد 

تا بذر گل و گیاه به زیر خاک برود.
سانتی متری  یک  و  نیم  چاله های  شیبدار  اراضی  در 
ُسم زدن بزها و گوسفندان موجبات نگهداری آب و تغذیه 
سفره های زیرزمینی می شد و کود دادن به اراضی مرتعی 

نیز، موجب تقویت خاک می گشت.

از آنجا که به نظر می رسد عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از برخوردهای سلیقه ای برخی پرسنل 
بی اطالع است، الزم می دانیم به اطالع ایشان برسانیم، کشاورزان و دامداران صاحب حق و سند در »خجیر« متأسفانه هنگام تردد در اراضی 
و دامداری های خود یا تردد کامیون های حمل نهاده ها یا دام با مشکالت و ممانعت های سلیقه ای پرسنل و نگهبانان روبه رو می شوند که امید 
است آقای دکتر عیسی کالنتری و واحدهای مربوطه با مروری در قانون سازمان، از تعرض پرسنل و نگهبان حفاظت از محیط زیست جلوگیری 

نمایند و در صورت نیاز سازمان به اراضی نسبت به خرید آن اقدام کنند. 
متأسفانه در شرایطی که تحریم ها مانع فعالیت های کشاورزی می گردد، خودتحریمی سازمان حفاظت از محیط زیست اعتراضات بسیاری از دامداران 
و کشاورزان صاحب حق را باعث شده؛ زیرا محیط زیست به جای اینکه از نفوذ و ورود فاضالب های هتل های شمشک،گاجره ، جاجرود و ... به 
رودخانه جلوگیری کند، به نوعی از تولید پروتئین دامی و شیر و لبنیات در اراضی مالکان سنددار که حتی آب را تمیزتر و سالم تر از محوطه بیرون 

اراضی خود نگه می دارند جلوگیری می کند. 

تضاد سازمان محیط زیست
با حق مالکیت کشاورزان و دامداران
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بسته بندی  با  محصوالت  این  از  بسیاری  زیرا  است؛  حساس  بسیار  کاری  غذایی  مواد  بسته بندی 
شده ای  تثبیت  جایگاه  آن ها  ذهن  در  و  کرده  پیدا  خاصی  مخاطبان  زمان  طول  در  خود  مشخص 
تماس  در  رو  این  از  و  دارند  قرار  مصرفی  بسته بندی های  بخش  در  بسته بندی  نوع  این  یافته اند. 

مستقیم با خریداران خود قرار دارند. 
بسته بندیعبارت است از هنر و علم آماده سازی مواد غذایی برای انبار کردن و در نهایت عرضه به بازار 
برای فروش. بسته بندیباید تا حد امکان ساده و ارزان باش؛ ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی 

خاصیت حفاظتی و جذابیت را نیز دارا باشد. 
با عنایت به این که موادبسته بندیتوسط ماشین های مختلف در فرآیندهای آماده سازی قرار می گیرند، 

بنابراین باید خواص دیگری نیز داشته باشند که عبارتند از: نرمش، قابلیت پذیرش چاپ، قابلیت 
یا  باد  به کمک  حرارت، شکل پذیری  در  دوخته شدن  قابلیت   ، لفاف  ماشین های  در  استفاده 

خال و یا فناوری های حرارتی. 
موفقیت کاربرد پالستیک ها در بسته بندی نیاز به همکاری تولیدکنندگان مواد غذایی، 

مالحظات  دارد.  مصرف کنندگان  نهایت  در  و  طراحان  پالستیک ها،  انواع  سازندگان 
اعمال می کند؛ چرا که مصرف کننندگان صرفا  را  اقتصادی محدودیت های بیشتری 
به دنبال کیفیت محصول هستند تا بسته بندی آنها. نیازمندی ها و ویژگی های مهم 

موادبسته بندیمواد غذایی را می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد :
• شفافیت و درخشش سطح آن برای رضایت و جلب نظر مصرف کننده

• کنترل در انتقال رطوبت
• کنترل در انتقال سایر گازها

• تحمل تغییرات درجه حرارت به هنگام نگهداری و استفاده
• فقدان مواد سمی

• ارزان بودن
• مقاومت در مقابل ضربه

بودن  شیشه  مانند  و  بودن  شفاف  بنابراین  ببیند،  را  می خرد  آنچه  دارد  دوست  مصرف کننده 
سینی های  مانند  غیرشفاف  مواد  است.  آنها  بسته بندی  در  ضروری  نیاز  غذایی  مواد  بسته های 

سفید رنگ نیز در حد وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. این سینی ها مانع از آن می شوند تا 
مصرف کننده هر دو طرف ماده غذایی را ببیند که در برخی موارد مانند بسته بندی گوشت از عدم 

اعتماد و مقاومت خریدار می کاهد. کنترل تغییرات رطوبت موجود در ماده غذایی در طول نگهداری 
موادی  در  باید  بیسکویت  و  پفک  چیپس،  مانند  غذایی  فرآورده های  برخی  است.  مهم  بسیار  آن 

آنها محفوظ بماند. همچنین  تا تردی  باشد  آنها به رطوبت خیلی کم  بسته بندی شوند که نفوذپذیری 
از تبخیر برخی موادغذایی باید جلوگیری گردد و در این موارد نیز باید از ورقه هایی با نفوذپذیری پایین 

استفاده شود. در بقیه موارد از دست دادن نسبی رطوبت ماده غذایی مطلوب است تا از عرق کردن و تراکم 
بخار آب در داخل پاکت بسته بندی و در نتیجه از بین رفتن شفافیت آن و خطر رشد کپک ها جلوگیری شود.

فنآوری هایی که می توانند برای بسته بندی موادغذایی فرآیند شده مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از :
آبی  فعالیت  دارای  که  غذایی  ماده  یک  دهنده  تشکیل  اجزا  بین  رطوبت  انتقال  کندکردن  برای  عایق  ورق های   •

متفاوت هستند.
• گیرندهای اکسیژن برای کند کردن اکسیداسیون چربی ها.

• گیرندهای دی اکسیدکربن.

• گیرندهای بوهای نامطبوع.
سایر انواع بسته بندی موثر غذایی عبارتند از:

• ورقه های حساس به میکروویو که برای افزایش سطح برخی از مواد غذایی مانند ورق های سیب زمینی، انواع نان ها 
و ذرت باد کرده در محیط های گرم مورد اسفاده قرار می گیرند.

• نشانگرهای انجام فرایند میکروویو
• ورقه های منتشر کننده بخار

• نشانگرهای حرارت دیدگی بیش از حد مواد غذایی که شرایط نامناسب فرایند حرارتی را آشکار می سازند.
در  غذایی که  مواد  نگهداری  قابلیت  میزان کاهش  دادن  نشان  برای  زمان درجه حرارت  تغییرات  کننده  ارزیابی   •

جریان توزیع آنها ممکن است اتفاق بیفتد. 
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۲۰ میلیارد تومان زیان روزانه تولیدکنندگان قارچ
دکتر محمدحسن افشار، رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی بیان کرد: حدود 2۰۰۰ گونه قارچ 
وجود دارد که از بین این ها 6۷ نوع خوراکی هستند، که بیشترین میزان مصرف به قارچ دکمه ای و بخشی هم به قارچ صدفی 
انداخته، تشخیص قارچ دکمه ای از قارچ های سمی است؛ به دلیل  تعلق می گیرد. افشار گفت: آنچه هم وطنان ما را به اشتباه 
اینکه تشخیص فقط توسط قارچ شناسان امکان پذیر است و نباید به اشتباه و به خاطر شباهت ظاهری بین قارچ های خوراکی و 

سمی آنها را مصرف کرد.
خبررسانی  شد،  مصرف کنندگان  بین  وحشت  باعث  که  مسئله ای  گفت:  وی 
قارچ  مصرف  از  ناشی  مسمومیت های  خصوص  در  رسانه ها  بعضی  نادرست 
مراتع  و  جنگل ها  از  و  بودند  سمی  قارچ ها  این  که  حالی  در  بود.  خوراکی 
نهایتاً  اما  نداشت  پرورشی  خوراکی  قارچ  با  ارتباطی  و  بود  شده  جمع آوری 
منجر به خسارت روزانه معادل 2۰ میلیارد تومان به تولید کنندگان شد باعث 
ورشکستگی و تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی گردید. به همین منظور ما 
از خبرنگاران و اصحاب رسانه درخواست داریم که اطالعات را به طور صحیح 

انتشار دهند.
افشار اذعان داشت: در نتیجه این مشکالت، طراحی یک سری بنر و تابلو ها انجام 
شد که به اداره جنگل ها و مراتع استان ها ارسال گردید تا در ورودی گردشگاه ها، 
مراتع و پارک های جنگلی به منظور اطالع رسانی به موقع نصب کنند. به امید 

اینکه کمتر شاهد مشکالت و حوادثی از این قبیل باشیم.
بر عهده  این مسئولیت  و  اختیار سازمان جنگل ها و مراتع است  به جنگل ها، مراتع و گردشگاه ها در  افزود: مسئله مراجعه  وی 

آنهاست که باید آنها در این امر بهتر عمل می کردند و چون اقدامی از آن ناحیه انجام نشد ما دست به کار شدیم.
افشار در ادامه اشاره کرد: اگر در سال گذشته این اطالع رسانی انجام می گرفت این تعداد مسمومیت نداشتیم و این خسارت به 
تولید کنندگان وارد نمی شد. لذا با وجود این مشکالت، ما پیش قدم شدیم و امیدواریم که دیگر شاهد خسارات این چنینی نباشیم.

قارچ سمی بدتر از مار سمی

مهندس لیال عنبرستانی

از  نفر   118۰ سمی،  قارچ های  از  استفاده  دلیل  به  گذشته  سال 
نفر   22 تأسف  کمال  با  که  شدند  مسمومیت  دچار  هم وطنان مان 
بین  تفکیک  عدم  اثر  بر  موضوع  این  شد.  فوت  به  منتهی  آنها  از 
از  استفاده  قارچ های مورد  بود. هرچند که  از خوراکی  قارچ سمی 
مردم  بین  هراسی  باعث  اما  بود  شده  برداشت  طبیعی  عرصه های 
شد و نتیجه آن پایین آمدن سرانه مصرف قارچ خوراکی پرورشی 

در کشور بود. 
در  خوراکی  قارچ  تولید کنندگان  صنفی  انجمن  راستا  همین  در 
این  محل  در  خبری  نشستی  برگزاری  به  اقدام   13۹۷ اسفندماه 

انجمن برای بررسی این مشکل و شفاف سازی در مورد آن کرد:
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ضرورت آسیب شناسی مسئله
مهندس غالمرضا تقوی، مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی 
وزارت جهاد کشاورزی نیز بیان کرد: در ابتدا باید آسیب های این بحث را شناسایی کرد 

که سه دلیل اساسی باعث خسارات پیش آمده شده:
هم  هستند.  موثر  موضوع  این  در  که  کسانی  همه  طرف  از  صحیح  اطالع رسانی  عدم   •

مسئولین و هم بعضی از رسانه ها؛
• عدم اطالع رسانی به موقع؛

• عدم آمادگی الزم در دستگاه های مختلف.
از  خصوص  این  در  برنامه ها  لذا  شود  پیش گیری  موقع  به  باید  امسال  دالیل  همین  به 
شهریور ماه شروع شده است. همچنین کارگروه ملی در کشور و کارگروه ویژه در استان ها 

تشکیل می شود که محور اصلی کار بر اساس آموزش و اطالع رسانی است.
 وی در ادامه گفت: سه مصاحبه و نشست با حوزه رسانه، 8 جلسه کارگروه ستادی، نصب 
یک میلیون هلوگرام، 1۰۰۰ بروشور و 24۰ بنر از طرف انجمن صنفی آماده چاپ است. این 
اولین کار مشترک در این زمینه با بخش خصوصی، دولتی و سایر حوزه ها و دستگاه های 

اجرایی در برنامه ریزی و سیاست گذاری است که خوشبختانه در حال اجرا است.
وی گفت: 16 استان مورد هدف هستند و این اطالعات به آنها ارسال می شود که شامل 
دستگاه هایی نظیر سازمان جنگل ها، مهندسی گیاه پزشکی، جهادکشاورزی، محیط زیست، 
تا در بحث آمادگی  اورژانس را هم درگیر خواهیم کرد  گردشگری و حتی هالل احمر و 

بتوانیم به درستی عمل کنیم. 
وی اذعان داشت: سه محور اصلی جمع بندی در این خصوص وجود دارد

• تشخیص قارچ های سمی در محل رویش امکان پذیر نیست
• هیچ روشی برای مصونیت از قارچ سمی وجود ندارد و تضمین کننده سالمت قارچ های 

برداشت شده نیست
اینکه  دلیل  به  ندارد؛  وجود  قارچ  تامین  برای  رویشگاه ها  به  ورود  برای  ضرورتی  هیچ   •
158 هزار تن تولید قارچ خوراکی در کشور وجود دارد که حتی ظرفیت صادرات بخشی 

از آن هم وجود دارد.

خالء فرهنگ سازی و اطالع رسانی
و  بهشتی  دانشگاه شهید  استاد  ریاحی،  دکتر حسین 
مدیرعامل شرکت قارچ مالرد نیز در سخنانی عنوان کرد: 
با  کمتر  موقع  به  اطالع رسانی  دلیل  به  دیگر  کشور های 
این مشکالت مواجه هستند و ما هم در حال آگاه سازی و 

اطالع رسانی هستیم.
تحقیقاتی  دکتر محمدرضا آصف، عضو هیأت علمی موسسه 
گیاه پزشکی هم در این برنامه بیان کرد: یکی از راهکارهای 
و  کارگروه ها  تشکیل  بحران هایی  چنین  بروز  از  پیش گیری 
نصب تابلو ها و چاپ بروشور ها است که به صورت استاندارد 

در کل دنیا انجام می شود و در ایران هم در حال انجام است.

وی گفت: بر اساس آمار در سال 2۰1۹ در آمریکا به طور 
و  شده  ثبت  قارچی  مسمویت  نفر  هزار   1۰ تا   8 میانگین 
انگلستان  و  فرانسه  ایتالیا،  کشور  در  نفر  هزار   ۷ تا   6
این  وجود  با  ولی  دارد،  وجود  قارچ  از  ناشی  مسمومیت 
مسائل  و  نمی آید  پبش  قارچ  صنعت  برای  مشکلی  مسئله 
و  اطالع رسانی  دلیل  به  این  نمی شود.  ایجاد  نیز  حاشیه ای 
فرهنگ سازی است که به خوبی انجام شده و هیچ ارتباطی 
به قارچ های خوراکی پرورشی ندارد. بر همین اساس نقش 
جامعه  در  بحران  و  تنش  تا  دارد  اهمیت  بسیار  رسانه ها 
ایجاد نشود و نباید به این دالیل مصرف قارچ خوراکی که 

منبع پروتئین و جایگزین گوشت است کاهش یابد. 
آن  تبع  به  و  امسال  بارش های  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
رویش قارچ های سمی، وظیفه خطیر داریم که با دست در 
دست هم دادن، سالی کم خطر برای مردم و تولید کنندگان 

را پشت سر بگذاریم.



و  مهم ترین  عنوان  به  و  کلنی  زنبورهای  همه  مادر  ملکه، 
تخم  از  ملکه  است.  افراد کندو شناخته شده  ارزش ترین  با 
می آید.  بوجود  روز   3 از  کمتر  جوان  ماده  الرو  یا  بارور 
و  سطح  در  عمودی  صورت  به  معموالً  ملکه  سلول های 
سلول های  که  صورتی  در  می شود  ساخته  حاشیه شان ها 

زنبورهای کارگر و نر به صورت افقی قرار دارند. 
نزدیک  تقریباً  باکره  ملکه 
آماده  هفته  یک  به 
در  و  می گردد  جفت گیری 
معموال  و  آفتابی  روز  یک 
خارج  کندو  از  بعدازظهر 
حداقل  نر،  زنبورهای  تجمع  محل  در  و  آسمان  در  و  شده 
با 1۰ عدد زنبور نر جفت گیری کرده و در حالتی که اندام 
جفت گیری  عالمت  عنوان  به  نر  زنبور  آخرین  تناسلی 
بعد  روز  دو  و  می گردد  باز  کندو  به  است.  آن  واژن  در 

تخم گذاری را شروع می نماید.
به  از آن ها رشد و  اما سریع تر  نوزادان ملکه شبیه کارگرها 
خود  حیات  طول  در  ملکه  می آید.  در  کامل  زنبور  صورت 
فقط از شیر زنبور یعنی ژله رویال، تغذیه می کند. نوع غذا 
و زیاد بودن مقدار و کیفیت آن باعث می شود که ملکه به 

تمام معنا کامل و دستگاه تولیدمثل کامل داشته باشد.

نکاتی در مورد ملکه زنبورعسل
ملکه زنبورعسل به سادگي از کارگران و زنبور نر مشخص مي شود. ملکه نسبتاً درشت تر و 
درازتر از کارگران و نر است، ولي پهن تر از آنها نیست.جنسیت ملکه ماده بوده و مهم ترین 
ملکه  اگر  و  کندو محسوب می شود  رهبر  عنوان  به  ملکه  تخم گذاری می باشد.  وظیفه اش 
چهار  یا  سه  از  بعد  باشد  نداشته  وجود  او  برای  جانشینی  و  شود  کشته  یا  و  بردارند  را 
روز  دو  ظرف  حدوداً  زنبورها  مدتی  از  بعد  و  می شود  متوقف  کندو  کارهای  تمام  ساعت 
اگر داخل کندو تخم روز وجود داشته باشد شروع به تولید شفیره ملکه برای تولید ملکه 
مبارزه  باهم  و  می آیند  بیرون  شفیره  از  ملکه ها  هفته  دو  مدت  از  پس  می کنند؛  جدید 
اگر تخم  اما  به عهده می گیرد  را  آنها دوباره رهبری کندو  تا سرانجام قوی ترین  می کنند 
روز داخل کندو نباشد. بعد از مدت کوتاهی کارگران شروع به بکرزایی می کنند و کندو نر 

ریز می شود و در معرض نابودی قرار می گیرد.
تا 4۰۰۰  روزانه حدود 15۰۰  متعادل  اواخر خرداد در شرایط  تا  فروردین  اواخر  از  ملکه 
تخم می گذارد.ملکه ها و کارگرها از تخم های لقاح شده )32 کروموزوم( و نرها از تخم های 

غیر لقاح شده )16 کروموزوم(، به وجود می آیند. 
سال   5 از  بیش  طبیعی  طور  به  و  می باشد  متفاوت  نژاد  هر  به  بسته  ملکه  بدن  طول 
می تواند زنده بماند.در زنبورداری تجاری به علت کاهش تخم ریزی بیش از دو سال از یک 
ملکه استفاده نمی شود. ملکه زنبورعسل در زمان شفیرگی عسل و گرده نمی خورد و بجای 
همین  بخاطر  و  می کند  مصرف  می باشد(  کارگر  زنبوران  ترشحی  غدد  )از  رویال  ژله  آن 
تک غذا بودن در 5 روز اول زندگی 125۰ برابر بزرگ تر از بقیه زنبوران می شود و عمر این 
زنبور از حدود 45 روز به 5 تا ۷ سال افزایش پیدا می کند و شفیره ای که از عسل و گرده 
تغذیه شود هیچ گاه به ملکه تبدیل نشده و کارگر خواهد شد. ملکه تا آخر عمر توسط ژله 

رویال تولیدی کارگران تغذیه می شود. 

علی گلباف










