




شرکت کود وطن سبز خلخال
شماره ثبت ۵۵۶سهامی خاص
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خلـخـال

سبــــزوطـــنکـود
شرکت کود وطن سبز خلخالخلـخـال

امروزه کشاورزی تبدیل به صنعتی مدرن بر پایه اصول تحقیقاتی و اقتصادی 
محصولی  تولید  در  سعی  کشاورزان  و  تولیدکنندگان  تمامی  و  است  گردیده 
تولید  میان  این  در  نموده اند.  دنیا  روز  فناوری های  آخرین  بر  مبتنی  باکیفیت 
کشاورزی  راهبردی  و  مهم  اقالم  از  بذر(  کود،  )سم،  کشاورزی  نهاده های 

می باشند که درنهایت منجر به محصوالت پُربازده و اقتصادمحور خواهند بود.
شرکت کود وطن سبز خلخال با مدیریتی جوان و خالق به نام مهندس پادیاب 
که تالش و مهارت و تخصص را توأمان به کار گرفته تا در زمینه تولید انواع 

کود گام های موثر و بزرگی را در راستای تولید کاالی ایرانی بردارد.
و  تخصصی  آزمایشگاه های  مجرب،  کارشناسان  داشتن  اختیار  در  با  همچنین 
ماشین آالت اروپایی چرخه کاملی را در اختیار کشاورزی در بخش کود قرار داده 
را  گفت وگویی  فکر  مدیر خوش  و  کارآفرین  این  با  تا  داد  فرصتی دست  است. 

انجام دهیم که مشروح آن در ذیل آمده است:

شرکت کود وطن سبز خلخال
آمیزه ای از تخصص، مهارت و پویایی

با چه اهدافی این شرکت  اینکه  کمی در مورد تاریخچه شرکت و 
تأسیس گردید، توضیح دهید؟

 40 اولیه  سرمایه ی  با   1395 سال  از  خلخال  سبز  وطن  کود  شرکت 
پرسنل  نفر   25 با  و  متر  هزار   20 مساحت  به  زمینی  در  ریال  میلیارد 
رفع  همچنین  و  اشتغال زایی  منطقه،  کشاورزی  به  دادن  رونق  منظور  به 
خلخال  در شهرستان  کشاورزی  کودهای  زمینه ی  در  کشاورزان  نیازهای 

استان اردبیل آغاز به فعالیت نمود.
در مورد منطقه خلخال و پتانسیل کشاورزی آن توضیح دهید؟

این  شده است  اردبیل واقع  جنوب استان  در  ساله   2000 قدمت  خلخال با  شهرستان 
شهرستان بزرگ ترین شهر استان اردبیل بعد از اردبیل است. به طورکلی خلخال از مناطق 
کشاورزی و باغداری استان اردبیل است و محصوالت عمده اش گندم، جو، حبوبات، گردو، 
سیب، گالبی، انگور و پنبه  و صیفی جات است که در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری 

در این زمینه داشته است.
ظرفیت تولید کود در شرکت به چه میزان است و در چه استان هایی توزیع دارید؟

کودهای  و  است  رسیده  تن   50 به  روزانه  کاری  شیفت  دو  در  مجموعه  تولید  ظرفیت 
تولیدی در حال حاضر به استان های هم جوار دریای خرز و استان های مرکزی کشور اعم 

از استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی گلستان، مرکزی و .... توزیع می گردد.

انواع کودهای تولیدی شرکت را نام ببرید؟
کودهای تولیدی این کارخانه عبارتند از: کود آلی غنی شده، کود آلی گوگردی، کود گوگرد 

بنتونیت دار در درصدهای 70 و 80 و 90 و انواع کودهای گرانوله N.P.K شامل:
N.P.K 5-5-5

N.P.K 15-5-15+TE
N.P.K 15-15-15+ZN+TE

N.P.K 10-10-10+TE
N.P.K 0-20-20+TE

N.P.K 9-7-7+SI+TE
و کود های پودری N.P.K شامل:

N.P.K 20-20-20+TE
N.P.K 12-10-36 +TE

 امیرهوشنگ سمنانی عسگر
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کارخانه: خلخال، شهرک صنعتی شماره ۲، خیابان کارآفرینان 1، خیابان شقایق 1 

دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، نبش کوچه آفرند، پالک 74، واحد 4
تلفن: 66577001-5 - 021

مواد اولیه مورد نیازتان را از کجا تهیه می کنید آیا داخلی است یا وارداتی؟ 
معادن  و  پاالیشگاه ها  از  کارخانه  این  اولیه  مواد 
زمینه  این  در  و  می گردد  تهیه  داخل کشور  خصوصی 
نداشته  بازارهای خارجی  و  واردات  به  نیازی  هیچ گونه 

وخودکفا می باشیم.
سطحی  چه  در  کیفی  جهت  از  شما  تولیدات 
است در مقایسه با تولیدات داخلی یا محصوالت 
محصولتان  مورد  در  تضمینی  چه  و  خارجی 

می دهید؟
بسیار  کیفیت  کنترل  واحد  یک  دارای  مجموعه  این 
برترین  جزو  آزمایشگاه  تجهیزات  کلیه  است.  مجهز 
اروپا  در  موجود  آزمایشگاهی  تجهیزات  به روزترین  و 
مجموعه  این  تولیدی  محصوالت  بنابراین  می باشد. 
و  بوده  کیفت  کنترل  و  بررسی  درحال  همواره 
کشاورزان  به  کیفیت  بهترین  عرضه  دنبال  به  همیشه 
و  کمیت  افزایش  با  بتوانیم  تا  بوده ایم  عزیزمان 
عزیزان  این  زحمات  جواب گوی  محصوالت  کیفیت 

زحمت کش باشیم.
در زمینه کیفیت همیشه کوشیده ایم که بهتر از رقبای 
رقابت  حال  در  خودمان  با  همیشه  و  بوده  خارجی 

هستیم که بتوانیم امروز بهتر از دیروزمان باشیم. 
سیاست های دولت در مورد کودهای کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید و چه 

انتظاری دارید؟ 
در زمینه تولید ملی همگی باید بسیج شویم و به قول معروف هیچ وقت یک دست صدا 
ندارد و یقیناً دولت با سیاست گذاری های درست در این زمینه می تواند کمک های شایانی 

به تولید ملی بکند که به چند مورد اشاره می کنیم:
• سیاست قیمت گذاري محصوالت و تضمین خرید این محصوالت توسط دولت؛ 

• پرداخت اعتبارات و تسهیالت با نرخ بهره کم به منظور خرید ماشین آالت مورد نیاز و 
تأمین هزینه هاي جاري تولید؛

• برقراري تعرفه براي واردات محصوالتي که امکان تولید آن ها در داخل وجود دارد؛
• سیاست پرداخت یارانه به کودشیمیایي در بخش کشاورزي.

در پایان به لحاظ قرار گرفتن در سال رونق تولید نظرتان را بیان کنید؟ 
است.  اقتصاد  مسئله  کشور  اولویت  هم چنان  که  می دهد  نشان  تولید  رونق  شعار  انتخاب 
از این رو سیاست های کشور باید به سمت رفع موانع فعالیت های فعالین اقتصادی هموار 
باید مورد توجه  پارامترهایی است که  نیازمند  تولید در کشور بی شک  شود. جان گرفتن 
تولید  و  به وجود می آید  تولید  امنیت شغلی در سایه  و  اشتغال  میان  این  در  قرار گیرد. 
ملی مقدمه ای بر اشتغال زایی، کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها به شمار 
را  اقتصاد کشور  توسعه  و  و رشد  مردم  زندگی  رفاه  اجتماعی،  بهبود وضعیت  که  می رود 

موجب می شود.
رونق تولید، وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه های آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای 
نفتی است. در شرایطی که با بحران های اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی 
است و هرچه تولید رونق بگیرد، کاال و خدمات ایرانی هم رونق می یابد و به تبع آن، اشتغال، 

بنگاه های تولیدی، نیروی کار و سرمایه های انسانی نیز تقویت و حفظ می شوند.
در پایان امسال، سال همت مردم و مسؤالن برای تحول عظیم اقتصادی و رونق تولید در 
این  تحقق  و مسئولین شاهد  مردم  تولیدکنندگان،  با تالش های  که  ان شاا...  است.  کشور 

اصل مهم و تعالی بخش باشیم. و ایرانی آبادتر داشته باشیم.
 همه با هم برای ایران عزیزمان ... 

تا چه میزان  و  نظر شما در مورد قاچاق کود چیست 
تأثیر در اقتصاد کشاورزی دارد؟

معضل قاچاق کود در کشور ما، عالوه بر آثار سوء اقتصادی 
اهمیت  حائز  اجتماعی  و  اقتصادی  چالش  یک  عنوان  به 
است. امروزه این معضل عالوه بر اینکه به عنوان یک تهدید 
اقتصادی کشور  بدنه  بر  نیز  زیادی  هزینه های  است،  جدی 

تحمیل می کند.
افزایش  سرمایه،  گسترده  فرار  ارز،  بی حاصل  خروج  سبب 
شدن  وارد  نهایت  در  و  داخلی  تولیدات  کاهش  بیکاری، 
کشور  داخلی  اقتصاد  و  کشاورزی  بخش  به  جدی  آسیب 

عزیزمان می شود.
به صورت  قاچاق  با  بی امان  مقابله  در  باید  دولت  همچنین 
داخلی  مشابه  دارای  اجناس  از  بازار  تا  کند  عمل  جدی تر 
و  جوایز  نظرگرفتن  در  با  تولید  رقابتی کردن  نشود،  اشباع 
تسهیالت  گسیل  نمونه،  تولیدکنندگان  برای  تسهیالت 
بانکی برای رونق تولید و تخصیص اعتبارات برای پا گرفتن 
مهم ترین  از  هستند  راه  ابتدای  در  که  تولیدکنندگانی 

اقدامات عملی است.

کود  به خصوص  کشاورزی  نهاده های  اوضاع  مورد  در 
)واردات و تولید( توضیح بفرمایید؟

بدنه  به  مهلکی  بسیار  ضربه ی  کود  بی رویه  واردات  امروزه 
با  که  حالی  در  کرده  وارد  کشور  تولید  چرخه  و  اقتصادی 
جلوگیری از این واردات بی رویه و حمایت از تولیدکنندگان 
با  و  شده  خودکفا  کاماًل  زمینه  این  در  می توانیم  داخلی 
به  روز  کشور،  اقتصادی  رونق  جهت  در  باال  کیفیت  تولید 

روز کوشا باشیم.
به  واقع  در  خارجی  کودهای  به  کشاورزی  بخش  وابستگی 
زنجیره  نهایت  در  و  محصول  درون زای  ساخت  قطع  معنی 
می تواند  تولید محصوالت  در  به خصوص  است.  خودکفایی 
بحران  با  را  کشور  احتمالی،  تحریم های  وضع  صورت  در 

روبرو کند.
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مسئولیت سالمت و کیفیتبیست و یکمین سال
خدمات و تولیدات معرفى شده
و محتواى آگهى ها و رپرتاژها

به عهده شرکت سفارش دهنده است.

بخش سیاستگذاری
 سرمقاله؛ نو شدن همیشه خطر دارد / ۸

 سخن ماه؛ وزارتخانه ها در اشغال کارمندان بخش خصوصی بی وزارتخانه / ۹
 ارزی که به کار تولید نیاید ... / 1۰

 امنیت غذایی در گرو حمایت دولت؛ نه دخالت! / 1۲
 چالش های ساختاری وزارت جهادکشاورزی / 1۵

بخش تولیدات گیاهی

 دانشنامه اسالمی کشاورزی)منابع طبیعی و محیط زیست( / 1۹
 تولید سموم کشاورزی با سیاستگذاری معقول / ۲۰

 حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب / ۲۲
 پیکر نحیف صنعت گل و گیاه درگیر کم توجهی / ۲۴

 سال های طالیی سرمایه گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی / ۲۶
 نقش ایران در جنگ سویای چین و آمریکا / ۲۸
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مسئولیت سالمت و کیفیتبیست و یکمین سال
خدمات و تولیدات معرفى شده
و محتواى آگهى ها و رپرتاژها

به عهده شرکت سفارش دهنده است.

بخش صنایع غذایی

 قلب تپنده کشور خودمان باشیم / ۴1
 استارت استارتاپ ها در نمایشگاه اگروفود / ۴۴

 مقایسه چای ایرانی و خارجی / ۴۶

بخش صنایع دام، طیور و آبزیان
 بایدها و نبایدهای پرورش شترمرغ / ۳1

 ضرورت توسعه پرورش شتر در کشور / ۳۴
 مدیریت پرورش گوسفند / ۳۶

به صورت  باید  دولت  مصوبه  طبق  دولتی  بانک های  منابع  درصد   25
نیست،  چنین  که  حالی  در  شود،  مصرف  کشاورزی  بخش  در  تسهیالت 
بعضی از روسای جمهور اعالم کرده بودند نرخ بهره باید تک رقمی شود 
یا آرزوی خود را بر این امر قرار داده بودند اما نشد که نشد و به جای آن 
و  صرافی  داللی،  اقتصادی،  رکود  تورم،  افزایش  در  پررنگی  نقش  بانک ها 

حجیم تر شدن نقدینگی ایفا کردند. مطلب زیر کارشناسانه به طرح 
این موضوع پرداخته است. 

  دکتر محمدرضا گنجی 

و  کشور  مالی  بحران  عمده  بخش 
انسان  میلیون ها  که  آن  تبعات 
را در ورطه فقر کشانده مربوط 

است.  خصوصی  بانک های  به 
وجود  به  بی ضابطه  که  بانک هایی 

سوم،  پنج ساله  توسعه  برنامه  آمدند. 
مالی  بازارهای  توسعه  به  زیادی  توجه 

وجود  خصوصی  بانک های  بر  عالوه  داشت. 
همین  در  ریشه  نیز  اعتباری  و  مالی  مؤسسات 

قانون دارند.
شاهد  را  مالی  مؤسسات  گونه  قارچ  رشد  و  بود  غیرکارشناسی  قانون  این 

بودیم که موجبات زیان مردم را فراهم آوردند. 
 84 سال  از  شد،  تأسیس  بانک خصوصی  چهار   83 تا   79 سال های  بین 
تا 91 نیز 15 بانک دیگر تأسیس گردید. در اقتصاد نحیف ایران و پایین 
موجب  تنها  نه  بانک ها،  تعداد  بی رویه  رشد  داخلی،  ناخالص  تولید  بودن 
تقویت بازارهای مالی نمی شد بلکه تورم را نهادینه و میلیون ها انسان را به 
فالکت می کشاند. بانک ها سهم عمده ای در افزایش حجم نقدینگی تورم و 
بانک  به  تومان  میلیارد  بانک های خصوصی حدود 100 هزار  دارند.  رکود 
مرکزی بدهکارند و مؤسسات مالی و اعتباری هم 50 هزار میلیارد تومان، 
فاجعه  در  پررنگی  نقش  سپرده ها  به  موهوم  سودهای  پرداخت  با  آن ها 

نقدینگی یک تریلیون هزار میلیارد تومانی دارند. 
به  توجه  با  اکنون  و  انتقال داده اند  امالک  به بخش  را  آن ها سرمایه خود 

اقتصاد راکد ایران، این مستغالت قدرت نقدشوندگی ندارند. 
براساس  خود  ترازنامه های  تنظیم  به  ملزم  اگر  خصوصی  بانک های 
پنجه  و  دست  حال  در  آن ها  همه  شوند   IFRS جهانی  استانداردهای 
نمی دهند  اجازه  استانداردها  این  زیرا  هستند؛  ورشکستگی  با  کردن  نرم 
به عنوان  معوقات  از  و  گردند  لحاظ  ترازنامه  در  غیرنقدشونده  دارایی های 

سرمایه یاد شود. 
و  نظم  عدم  بانک ها،  توسط  مالی  استانداردهای  رعایت  عدم  به  توجه  با 
ترتیب و تعادل در نرخ ارز و همه آنچه موجب شده التهاب در بازار ایجاد 
شود، آنچه بروز می کند تورم افسارگسیخته و رسمی و غیررسمی است و 
آنکس که لطمه می بیند مردم هستند و از همه مهم تر قشر حقوق بگیر که 
درآمد ثابتی دارند و با هزینه های متغیری که روزانه رو به افزایش می باشد 
مواجه هستند و تنها کاری که از دست شان برمی آید صرفه جویی است. 

اما صرفه جویی تا چه حد!؟ 
دیگر  هم  نان  لقمه  یک  و  مسکن  مثل  زندگی  ضروریات  حقوق ها  این  با 

تأمین نمی شود. 
همه  و  کارگر  و  کارمند  قشر  از  حمایت  به  نسبت  دولت  بر  است  فرض 
اقدام  نقدی و جنسی  به صورت کمک های  تا هر چه زودتر  آسیب پذیران، 

نماید. شاید گذران زندگی قابل تحمل گردد. به امید آن روز. 

سهمعمدهبانکها
درافزایشتورمورکود



a.golbaf@gmail.com

ماهنامه دام و کشت و صنعت 8232
مرداد ۱۳۹۸

سرمقاله

ابوالقاسم گل باف

اختصاص  و  پیرپسندی  دولت،  شاکله  مستمر  به طور  که  است  دهه  چند 
صندلی های باالیی برای بزرگترها بوده است.

و  دیرتر  کمی  سازندگی  جهاد  وزارت   زودتر،  کمی  کشاورزی  وزارت 
مسن ترها،  که  گذاشت  این  بر  را  اساس  ابتدا  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 
و  ببینند  قدر  باید  قدرت  به  پیوستگان  و  وابستگان  سنی(،  بزرگ ترها)ی 
آن  از  بعد  و  یازدهم  مجلس  انتخابات  آستانه  در  و  اینک  نشینند  درصدر 
غذایی  امنیت  و  کشاورزی  حوزه  می رسد  نظر  به  سیزدهم  دولت  تشکیل 
به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد؛ زیرا بسیاری از مدیران فعلی به تاریخ 
ریسک پذیر  جسور،  شایسته،  و  کاردان  آگاه،  جوان،  مدیران  و  می پیوندند 
تا  یافت  خواهند  شدن  دیده  برای  فرصتی  نوآوری  و  تغییر  به  معتقد  و 

خودشان هم با »آنچه ممکن است« شگفت زده شوند.
در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به تعداد انگشتان دو دست مدیران جوان 
در سمت های مدیرکلی تا رئیس سازمان )اعم از سازمان مستقل یا استان( و 
پست معاون وزیر اعتقاد دارند هر چیزی )به خصوص اجرای کارهای انجام 
نشده( ممکن است و اینان شهامت و جسارت خطر کردن دارند. تنها باید 

دیوارها را فرو بریزند، درها را باز کنند و جسورانه شروع نمایند.
اینک آنچه می دانیم گذشته ماست نه آنچه پیش رو داریم پس باید نقطه 
برای  و  بگذاریم  زندگی  در  دشوار  احتماالً  و  فشرده  فصل  یک  بر  پایانی 

آینده تالش کنیم. 
در  نیروی جادویی که  و  آغاز می شود  از ذهن  تغییری،  آنجایی که هر  از 
باید توجه  از ذهن مدیران جوان خواهد گذشت،  نهفته است  آغازها  همه 
بزنند  جا  در  اگر  ایستاده اند  مدیران جوان  اینک  هم  که  جایی  که  داشت 
لحظه خطر و واماندگی نیز هست و خوشبختانه رها کردن گذشته، بخشی 

از »آغاز جدید« است و نیروی جادویی در همه آغازها نهفته است. 
نباید  نیز  این سو  از  به دنبال غیرممکن ها گشت  نباید  آن ها می دانند که 
رصد  را  نشده  انجام  کارهای  باید  بلکه  رفت  امکان پذیرها  دنبال  به  فقط 
هنگام  مسیر  این  در  و  بود  بهترین  دنبال  به  همواره  کرده،  ره گیری  و 
یا  اولیه  هیجان  تابع  نباید  تصمیم گیری،  فشار  در  حتی  تصمیم گیری ها، 

سلیقه یا رودربایستی شد. 
شجاعت  تغییر،  شجاعت  آینده،  مدیران  معتقدیم  ما  که  جاست  این 
با دنیا را دارند. به همین دلیل مرکز  با مخالفانشان و تعامل  تعامل حتی 
مدیران  جایگاه  و  مجلس  در  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون 
ارشد، تصمیم ساز و تصمیم گیر در وزارت جهاد کشاورزی صندلی های خود 

را برای اینگونه مدیران صیقل می دهد.

نوشدنهمیشهخطردارد
دروغ  را  حقیقت  و  حقیقت  را  دروغ  نباید  که  می دانند  آینده  مدیران 
بین  دیوارهای  دسته،  جناح،  ذهن،  دیوارهای  که  آگاهند  و  پنداشت 
گروه های اجتماعی، قبیله ساالری، قومیت، دیوارهای جهل و کوته فکری، 
آن ها را از تعامل و تدبیر راجع به اقتصادی کردن کشاورزی کشور بزرگ 

ایران باز می دارد پس درصدد برچیدن و شکستن این دیوارها بر می آیند. 
براین اساس آنچه مشخص است اینکه آینده چیزی متفاوت است؛ چراکه 
نظر  به  ثابت  و  استوار  آنچه  و  ماند  نخواهد  هست  که  آنگونه  چیز  هیچ 
نو  این دانسته هم مهم است که  اما  تغییر کند  می تواند  می رسد، حقیقتاً 

شدن و ایجاد تغییر همیشه خطر دارد. 
با این همه انتظار می رود مدیران جوان عالوه بر شجاعت و ریسک پذیری 
و پذیرفتن خطر نو شدن، صداقت را به  ویژه صداقت با خودشان را در نقطه 

آغاز اعمال  کنند. 
به هوش باشیم که کشاورزی قرن 21 در بیل و فرغون و چشم به آسمان 
پیشرو  سیستم های  تکنیک،  علم،  اینک  و  نمی شود  خالصه  دوختن 
دیجیتال و مبادله دانش و ورود به بازار، اقتصاد و بورس است که اقتصاد 
کشاورزی و سیاست بازار را در اختیار دارد. پس انقالب دیجیتال و تأثیر 

آن در بخش کشاورزی باید در عمل پذیرفته شود. 
واقعیت این است که تنهایی، انزوا و تنها کار کردن، تحریم و خودتحریمی 
به جای  باید کار کنیم، چند جانبه کار کنیم،  نمی برد. پس  به جایی  راه 
اقتصادی  مبنای  را  تقاضا  و  عرضه  و  بیاندیشیم  جهانی  کار  به  ملی  کار 

شدن کشاورزی قرار دهیم. 
برای توسعه پایدار کشاورزی باید همه با هم و با جهان باشیم، کشاورزی 
و... و  به بذور هیبرید خارجی، مواد موثر و تکنیکال سم  ما همانگونه که 
دانش فنی خارجی نیاز دارد پس برای بهره وری صحیح از این پیشرفت ها 

باید آموزش، ترویج و مشاوره خارجی را هم در اختیار داشته باشد.
مدیر  یا  مشاور  ایران  کشاورزی  سازمان های  و  شرکت ها  اندک  اینک  هم 
مرکزی  بانک  ریاست  برای  نمونه  به عنوان  که  حالی  در  دارند  خارجی 
انگلیس )ما در بانک های آن کشور و مخزن اسرار مالی( براساس کاردانی و 

شایسته ساالری یک مدیر تبعه کشور کانادا انتخاب شده است. 
در  کشاورزی مان  و  اقتصاد  و  ما  زندگی  باید  که  شده  دوره ای  دیگر  حاال 
سعی  که  مدیرانی  گیرد،  قرار  متخصص  و  کاردان  جوان  مدیران  دست 
احترام  دیگران  و  خود  هویت  و  سنت ها  تاریخ،  به  که  حالی  در  می کنند 

می گذارند جهان را از نگاه دیگران ببینند. 
به امید آنکه دولت سیزدهم، دولت جوانگرا باشد و بزرگان و پیشکسوتان 
وزارت جهاد کشاورزی و ریش سپیدان درصدر مشاورین بنشینند و تجارب 
40-50 ساله کاری خود را به عنوان چراغ راه آینده مطرح کنند تا مدیران 
مشاوره ها  بهترین  و  پیشکسوت  مدیران  نیک  نام  از  بهره گیری  با  جوان 

بتوانند در جهان تغییر و تعامل، کشاورزی ایران را جهانی کنند. 
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تحقیقات  حتی  پیشرفته  کشورهای  که  زمانه ای  در 
خصوصی  بخش  به  را  خود  آینده پژوهشی  و  نظامی  سری، 
زمان بندی  و  بودجه  تنظیم  نظارت،  نهایتاً  و  می سپارند 
و  میلیون   2 ایران  در  می دهند،  انجام  را  نتایج  دریافت 
نیروهای  جز  به   - پیمانی  و  رسمی  کارمند  هزار  سیصد 
مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری و... - در بدنه حجیم 

شده وزارتخانه ها و سازمان های تابعه، جاخوش کرده اند. 
اقتصاد،  سازمان  بودجه،  و  برنامه  سازمان  نفت،  وزارت 
بخش  موظفند  و...  غیرنفتی  صادرات  دارایی،  و  مالیات 
عمده ای از درآمد خود را به حساب هزینه های جاری دولت 
واریز کنند تا حقوق ماهیانه 2 میلیون و 300 هزار خانوار- 
حدود 10 میلیون نفر مصرف کننده - تأمین شود که طبق 
نفر  هزار   86 از  بیش  عده  این  از   1397 سال  ابتدای  آمار 
ارقام  این  )بر  هستند  کشاورزی  جهاد  وزارت  استخدام  در 
مستقل،  پرسنل شرکت های  نفر  هزار   30 الی   20 بیافزاید 
می آیند  حساب  به  کارمند  درنهایت  که  پیوسته  و  وابسته 
وزارتخانه های  پنجم  رتبه  در  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  و 

حجیم کشور قرار داده اند.
عایدی کار این لشکر سلم و تور - جدای از برخی خدمات 
ناگریز و موظف - می تواند استفاده از سرویس های دولتی، 
وضع  اداری  نامه های  به  مروری  مراسم صبحانه،  در  حضور 
اجباری،  قیمت گذاری  صدور،  منع  دستور  مقررات،  تعرفه، 
استفاده از میز و صندلی، آب و برق، تهویه، تلفن به خانواده 
کامپیوتری،  بازی های  واتساپ،  و  تلگرام  با  کار  دوستان،  و 

مراسم ناهار، کارت خروج و... باشد. 

این جمعیت کارمندی معادل کل جمعیت قطر یا ارمنستان هستند که می توانند به عنوان 
اما این حجم حجیم شده، تحت عنوان  باشند  اثربخش در بخش خصوصی فعال  کارمند 
یا در  به بعد چشم به دست دولت دارند که حقوق ماه بعد را بدهد  پانزدهم  از  اشتغال، 

سازوکار مأموریت، مرخصی، رفتن به تعاونی مصرف اداره و... هستند . 
به  خدمات دهنده  و  غیرمتخصص  وزارتخانه  هر  نیروهای  از  بسیاری  تعداد  این،  بر  عالوه 
سایر پرسنل می باشند، مانند؛ راننده ها، آبدارچی ها، نظافتچی ها، نگهبانان، ماشین نویس ها، 
معموالً  کار  نتیجه  که  است  این  و...  کارمندها  عملکرد  بر  ناظرین  تدارکات،  باغبانان، 

مساوی است با فروش نفت یا دریافت مالیات برای تأمین حقوق کارمند. 
آمار نشان می دهد در حالی که 5/9 درصد کل جمعیت شاغل -بخش خصوصی و دولتی- 
کشور ژاپن را کارمندان دولت تشکیل می دهند، این رقم در ایران به 25 درصد می رسد 
ژاپن 1000 دالر  باعث می شود که حداقل -کف- حقوق کارمند دولتی در  امر  و همین 
ناراضی و  ایران 100 یا 120 دالر و همیشه  امریکا باشد و حداقل حقوق کارمند دولتی 

نیازمند و کم اثر. 
جالب توجه اینکه 95 درصد خدمات اداری دولتی ایران قابل برون سپاری و واگذاری به 
بخش خصوصی است و یک نظر کارشناسی می گوید نتایج کار با سرعت و دقت بیشتر و 
با یک سوم هزینه های فعلی حاصل می شود و در بخش خصوصی هرگز ضرب المثل  » یک 

روز قیف نیست یک روز قیر نیست «  پیش نمی آید. 
اگر دولت متوجه این دنباله ستاره راه شیری کارمندان دولتی بشود و دریابد که چندین 
و چند میلیون مترمربع ساختمان، تأسیسات و تجهیزات و چند صدهزار خودرو و همگی 
سایه انداز و معطل روزگذرانی 2 میلیون و 300 هزار کارمند است و آزاد کردن این ها و 
اعزام 2 میلیون کارمند به روستاها، مزارع، کارخانجات، شرکت ها و مناطق تولید می تواند 
را  وزارت جهاد کشاورزی  پرسنل  درصد  اول 80  گام  در  )حداقل  بیافزاید  ملی  ثروت  بر 
تا  نماید  اعزام  کشاورزی  شهرک های  و  تولید  مراکز  باغات،  مزارع،  روستاها،  به  می تواند 

سهمی در تولید داشته باشند و ضمناً درآمد بیشتری به دست آورند(.
امور عمرانی  این هزینه جاری در  تا  داد  اقدامی عاجل صورت خواهند   قطعاً 
و زیربنایی صرف شود و نیروی الیزال 2 میلیون و اندی نفر در بخش تولید و 
خدمات سازنده در سایر شهرها مورد بهره برداری قرار گیرد. 

میزگرد این شماره در صفحه های 15 تا 18 
چابک سازی  بحث  به  شماره،  این 
آن  راه کارهای  و  وزارتخانه 
توجه  که  است  پرداخته 
آن  مطاله  به  را  شما 

جلب می کنم. 

وزارتخانهها

دراشغالکارمندانبخشخصوصیبیوزارتخانه
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پس از تحوالتی که از ابتدای سال 1397 در بازار ارز اتفاق 
افتاد، شاهد جهش چند برابری در قیمت ارز و تضعیف پول 
داخلی بودیم که اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار 
داد. دولت برای مقابله با بحران ارزی، سیاست های مقطعی 
را در پیش گرفت. اینکه علت این رشد یک باره ارز چه بوده 
ارزی چه  فنر  باز شدن یک باره  از  برای جلوگیری  دولت  و 
از حوصله  کرد،  و  می کرد  نباید  و چه  نکرد  و  می کرد  باید 

بحث خارج است و بماند برای گفتارهای بعد.
مهم ترین  از  یکی  به  پرداختن  رو  پیش  نوشتار  هدف  اما 
بر  آمده  پیش  شرایط  با  مواجهه  در  دولت  سیاست های 
بر  آن  تأثیر  و  رایج  ارزهای  دیگر  و  دالر  قیمت  افزایش  اثر 
برخی  بی تدبیری  بگوییم  بهتر  یا  داخلی  تولید  رونق  روی 

دولتمردان در مواجهه با این رویداد بود. 
در  چندنرخی  سیاست  همان  بحث،  مورد  سیاست  این 
همان  یا  دولتی  ارز  تخصیص  مهم تر  همه  از  و  ارز  قیمت 
کاالها  از  گروهی  واردات  برای  که  است  تومانی   4200 ارز 

اختصاص پیدا کرد و تاکنون نیز ادامه دارد.
محصول  قلم   25 تقریباً  شامل  که  کاالیی  گرو های  این 
نهاده های  حوزه  در  آن ها  درصد   80 به  نزدیک  و  می شود 
طیور،  و  دام  خوراک  اولیه،  مواد  بذر،  کود،  )سم،  کشاورزی 
گوشت قرمز و...( و صنایع غذایی قرار می گیرند، بقیه هم در 
حوزه دارو و درمان و بخش اندکی هم متعلق به حوزه های 
جامعه  انتظارات  نتوانست  که  سیاستی  است.  کاالیی  دیگر 

تولیدکننده و مصرف کننده را برآورده نماید.

ارزی که
به کار تولید نیاید...

اقتصادی  فشار  کردن  کم  برای  تومانی   4200 ارز  اختصاص  از  دولت  هدف  چه  اگر 
به  وابستگی  که  داخلی  کاالهای  از  دسته  آن  تولید  روی  بر  ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی 
جامعه  ضعیف  اقشار  مخصوصا  ایرانی  خانواده های  و  دارند  وارداتی  نهاده های  برخی 
هیچ  تنها  نه  متأسفانه  اما  است  اساسی  کاالهای  برخی  مورد  در  هم  آن  مصرف کنندگان 
تأثیری روی سطح زندگی مردم نداشته است بلکه عالوه بر ایجاد رانت و فساد اقتصادی 
برای یک عده »از ما بهتران« به طرق مختلف هم به تولید داخلی ما و تولیدکنندگانی که 

هست و نیست خود را در کارخانه و مزرعه گذاشته اند صدمه وارد کرده و می کند. 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  بررسی های  طبق 
این  برای  یافته  اختصاص  ارز  همه  اگر  حتی  اسالمی 
هدف  کاالهای  برای  و  خودش  درست  مسیر  در  کار 
زندگی  بر  تأثیری  هم  باز  می کرد  پیدا  اختصاص  هم 
اینکه  به  برسد  چه  نداشت،  جامعه  پایین  دهک های 
آن  از  زیادی  بخش  آمد(  خواهد  ادامه  در  )چنانچه 
کلی  و  افتاد  فرصت طلبان  و  ویژه خواران  در دست  نیز 
و  تحریم  سخت  شرایط  این  در  کشور  ارزی  منابع  از 

تحصیل ارز، بدون کمترین بازدهی از بین می رود. 
بنا برگفته ها و شینده های رسمی و غیررسمی تاکنون 
14 میلیارد دالر ارز دولتی برای این کار اختصاص پیدا 

کرده )و وزارت جهاد کشاورزی معتقد است حدود ده میلیون تن کاال یا نهاده وارد کرده( 
که بعضاً رقم های باالتری هم ذکر شده است اما ما همین رقم 14 میلیارد دالر را مرجع 

بحث قرار می دهیم. 
اختصاص ارز دولتی از جهات مختلف قابل بررسی و موشکافی است و معضالتی که متأسفانه 
در کشور ما ایجاد می کند نیز زیاد و صد البته چنانچه به صورت موردی اشاره خواهد شد 

زیان هایی که به تولید داخلی وارد می کند در نوع خود کمرشکن و زیان ملی است.

به طور خالصه به بعضی از مصائب ارز دولتی اشاره می شود: 
ساختارهای  به  که  کسانی  و  خاص  عده  یک  فقط  و  نمی شود  داده  کسی  هر  به  و  راحتی  به  ارز  این  اوالً؛ 
تصمیم گیری و اجرایی نزدیک هستند و دسترسی دارند، می توانند از آن بهره ببرند و یحتمل برای این افراد 

ایجاد رانت و ویژه خواری می کند. 
دوماً؛ ارزی که توسط این افراد و برای واردات این 25 گروه کاالیی خاص از جمله گوشت قرمز و نهاده های 
دام و طیور، دارو و... دریافت می شود، می تواند در مواردی از مسیر خود انحراف پیدا  کند و به کاالهایی دیگر 

مانند گوشی موبایل، سنگ پا، غذای سگ و گربه و انواع و اقسام کاالهای عجیب و غریب تر اختصاص  یابد. 
با  خرید  فاکتورهای  واردکنندگان  توسط  است  ممکن  کند،  پیدا  اختصاص  هدف  کاالهای  به  هم  اگر  حتی 
قیمت باالتر )غیر از قیمت واقعی( ارائه شود. این کاالها در نهایت اگر هم با این وضعیت وارد کشور  شود در 
چرخه توزیع، با همان قیمت آزاد به دست مصرف کننده می رسد. یعنی واردکننده کاال با ارز 4200 تومانی، 
از چند طرف هم دولت را فریب می دهد و هم جیب مردم را خالی می کند. اول اینکه مقداری از ارز دریافت 
دیگر  نیست،  آن  توزیع  بر  نظارتی  که  دیگر صرف می شود  کاالهای  واردات  برای  و  کرده  پیدا  انحراف  شده 
اینکه اگر هم به کاالی هدف اختصاص داده شود، امکان دارد مقدار کاالی کمتری وارد شود، و دوباره هنگام 
تحویل به مصرف کننده داخلی هم آن را با قیمت دلخواه می فروشد. یعنی در چرخه توزیع هم یک بار دیگر 
سود می برد. این موضوع مخصوصاً در شرایطی که واردات بسیاری از این کاالها به صورت انحصاری صورت 

می گیرد بسیار محتمل است و به راحتی اتفاق می افتد.
مروری بر ارز نیمایی نیز حکایتی از همین دست را نشان می دهد که ارز نیمایی نیز توسط صادرکنندگان به 

راحتی به متقاضیان ارائه نمی شود و واسطه ها و دالل ها بر قیمت غیرواقعی آن می افزایند.
بار به طرق مختلف بیت المال و  از مفسده، مالحظه فرمودید که چگونه و چند  این پروسه معیوب و پر  در 
اموال مردم از دستشان به در می شود و ارز باارزشی که در این شرایط سخت تحریم های اقتصادی به دشواری 

حاصل می شود به چه راحتی به تاراج می رود و آب هم از آب تکان نمی خورد.
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تهیه  آزاد  قیمت  به  را  نهاده  درنهایت  تولیدکننده  متأسفانه  شد  گفته  که  دالیلی  به  اما 
نهاده ها است.  به همین  تولید گوشت مرغ مربوط  می کند. حدود 70 درصد هزینه ها در 
اما  نمی رسد  تولیدکننده  دست  به  ارزان  قیمت  با  نهاده ها  این  که  بگیرید  نظر  در  حال 
نهاده های  با همین  را  تولید  ارزان به مرغدار داده، هزینه  را  نهاده ها  اینکه  با توهم  دولت 
ارزان محاسبه می کند و در قیمت نهایی فروش مرغدار که به صورت دستوری توسط خود 
نتیجه  در  و  می نماید  تعیین  مقدار  همین  اساس  بر  را  قیمت  نیز  می شود  تعیین  دولت 

تولیدکننده مرتباً دچار زیان می شود. 
اینها دو مورد بود که به عنوان مثال بیان شد. حال اینکه در سایر بخش ها هم وضعیت ما 

همین است. 
اینگونه  می ماند؟!  باقی  داخلی  تولید  رونق  برای  رمقی  شرایط،  این  در  شما  نظر  به 

می خواهند تولید داخلی را رونق دهند؟! 
در این شرایط سخت تحریم و حصول سخت ارز که دولت برای ِسنت  ِسنت این ارز باید 
برنامه داشته و نسبت به آن حساس باشد، به چه راحتی زحمات به باد هوا می رود و بلکه 
بدتر بر علیه تولید داخلی خودمان هزینه می شود. به این می ماند که یک یگان توپخانه ای 
داخلی  تولید  پاشیده  هم  از  هنگ  به  تمام تر  هرچه  قدرت  با  و  باشیم  کرده  ایجاد  قوی 

شلیک می کنیم و مرتباً تلفات روی دست تولیدکنندگان داخلی می گذاریم. 
مناسب سازی  و  به سازی  صرف  را  ارز  میزان  این  اگر  می گوید  کارشناسی  نگاه 

زیرساخت های کشاورزی می کردیم می توانستیم کل آن را از نو بسازیم. 
فراموش نکنیم درحالی که معضالت و مشکالت اساسی مانند مشکالت زیست محیطی و 
با این ارز می شد تمام سیستم های آبیاری  کم آبی به شدت کشور ما را تهدید می کند و 
کشاورزی را به مدرن ترین شکل ممکن طراحی کرد و ساخت و از طرفی اراضی شیبدار 
را ساماندهی کرد تا از آب سبز به بهترین وجه بهره برداری کنند یا تولید صادرات محور را 
بنا نهاد، به تقویت بنیان های کارخانجات تولیدکننده نهاده های کشاورزی پرداخت، تمام 
به سازی و مناسب سازی کرد و چه تحوالت دیگری  را  و دامداری های کشور  مرغداری ها 
... ایجاد  می شد در ماشین آالت و مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و 
به قیمت آزاد  ارزی خالی، کارخانجات داخلی زمین گیر و محصوالت  اما حاال منابع  کرد 

عرضه می شود.
اقتصادی  از چرخه  دولتی  ارز  به حذف  نسبت  زودتر  هرچه  دولت  که  است  شایسته  پس 
کشور اقدام نماید و اجازه دهد در یک بستر منطقی و فضای رقابتی آزاد، بازار روال منطقی 
خودش را طی کند و بیشتر از این با سیاست های غیرمناسب در روند تولید داخلی وقفه 

ایجاد ننماید و این سنگ های ریز و درشت را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.
اقتصاد و عرضه  و  بازار  یا زود جبر  چرا که دیر 
با  مدیران  تأثیرگذاری  احتماالً  و  تقاضا  و 
چندنرخی  تا  شد  خواهد  موجب  تدبیرتر 
بهتر  چه  و  یک نرخی شود  مغلوب  ارز  بودن 
تولید،  بنیان های  تضعیف  یا  نابودی  از  که 
دامداری ها،  مزارع،  کارخانجات،  کارگاه ها، 
تولیدی  واحدهای  دیگر  و  مرغداری ها 
منطقی  حمایت  با  و  گردد  جلوگیری 
آن ها مسیر صحیح رقابت برای ایام بعد 

از تک نرخی شدن ارز هموار گردد. 

پتک ارز دولتی بر سر تولید داخلی 
ارز 4200  از دیگر مصائب و شاید مهم ترین مشکالتی که 
سفره  به  و  مصرف کننده  به  که  اجحافی  بر  عالوه  تومانی 
غذایی مردم وارد می کند، ضربه ای است که به تولید داخلی 
اتفاق می افتد  این  ما فرود می آورد. حال می پرسید چگونه 

با یکی دو مثال موردی توضیح می دهم؛ 
است.  کشاورزی  سموم  تولید  در  مسئله  این  از  نمونه  یک 
یا  موثره  مواد  سری  یک  کشاورزی  سموم  تولید  برای 
از خارج کشور  که  است  نیاز  مورد  »تکنیکال ها«  اصطالحاً 
وارد می شود. این تکنیکال ها کاًل در حدود 5 تا 10 درصد 
ارز  با  که  است  کاالهایی  از  یکی  و  شامل  را  تولید  هزینه 

4200 تومانی وارد می شوند. 
سموم،  تولید  برای  ارز  اختصاص  احتساب  با  دولت  حال 
و تصمیم گیری در مورد صنعت سم  تولید  پروسه  در همه 
نوع خود  نظارت دولت در  و  البته تصمیم  دخالت می کند. 
همه  که  اینجاست  نکته  اما  است  پذیرش  قابل  امر  یک 
تصمیم ها منطقی نیست. مثاًل از یک طرف به بهانه کمبود 
وارد بحث  را می گیرند که  نیاز داخلی جلوی صادرات سم 

تبعات این تصمیم برای تولید داخلی نمی شویم.
)نه  مصرف  آماده  سموم  بعضی  برای  دیگر  طرف  از 
می شود  تولید  داخل  در  آن  مشابه  که  هم  تکنیکال ها( 
تولید  در  اگر  یعنی  می دهد؛  اختصاص  تومانی   4200 ارز 
را  تولید  هزینه  درصد   10 که  تکنیکال ها  به  فقط  داخلی 
شامل می شود، یارانه می دهد برای کل پروسه تولید سم به 

شرکت های خارجی یارانه می دهد.
با  باید  چگونه  داخلی  شرکت های  بکنید  را  فکرش  حال 
که  حالی  در  کنند  رقابت  بازار  در  خارجی  وارداتی  سموم 
در این رقابت، به صورت تمام قد از تولید خارجی حمایت 

می شود و بر سر تولیدات داخلی می کوبد. 
طیور  و  دام  صنایع  برای  مصرفی  نهاده های  بعدی  مورد 
خوراک  می آورم.  مثال  را  طیور  و  دام  خوراک  مخصوصاً 
دام و طیور و به طور مشخص تر سویا و ذرت یکی از عمده 

کاالهایی است که ارز دولتی به آن ها اختصاص می یابد. 
واردات  برای  را  تومانی   4200 ارز  از  بخشی  دولت 
خوراک دام و طیور اختصاص داده تا این نهاده ها ارزان 

هزینه  تا  برسد  دامدار  و  مرغدار  دست  به 
تخم مرغ  و  مرغ  گوشت  تولید 

این  نهایتاً  و  بیاید  پایین 
به  ارزان تر  خوراکی  مواد 
مصرف کنندگان ارائه شود.
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در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته مردم آن کشورها این موضوع را پذیرفته اند 
که دولت ها به جای دخالت و امر و نهی در بخش کشاورزی از بخش خصوصی و 

تولیدکننده حمایت ویژه انجام بدهند. 
از مردم  از مردم مالیات می گیرد و بخش کمی  در کشوری مانند کانادا که دولت 
ویژه  به صورت  کشاورز  از  سیاست ها  همه  در  دولت  هستند  کشاورز  هم  جامعه 
حمایت می کند و مردم هم اعتراضی به این موضوع ندارند؛ چون می دانند که بحث 
با  مکزیک  و  آمریکا  کانادا،  که  حالی  در  مثاًل  است.  مطرح  جامعه  غذایی  امنیت 
همدیگر تجارت آزاد دارند اما کانادا برای بعضی محصوالت آمریکایی مانند گندم، 
با  بتواند  کانادایی  کشاورز  تا  است  داده  قرار  تعرفه  و...  گوشت  تخم مرغ،  شیر، 
رقابت  می کند  عرضه  کمتر  قیمت  با  را  محصول  همان  که  آمریکایی  تولیدکننده 
کانادایی  مصرف کننده  دست  به  ارزان  آمریکا  تولیدات  اگر  می دانند  چون  نماید؛ 
و حال  تولید خارج می شوند  از چرخه  تولیدکننده های داخلی  از مدتی  بعد  برسد 
اگر به هر دلیلی نیاز مردم آن کشور توسط امریکا تأمین نشود به مشکل برخورد 

می کنند و مردم هم نسبت به این موضوع توجیه هستند. 
در واقع مردم از جیب شان و از منبع درآمدشان به دولت مالیات می دهند و دولت 
هم از این محل به کشاورزان کمک های ویژه می کند و مردم هم این را پذیرفته اند 
کشاورزان  و  کشاورزی  بخش  از  که  است  این  در  جامعه  عمومی  نفع  می دانند  و 

حمایت های ویژه صورت بگیرد.

امنیت غذایی
در گرو حمایت دولتنه دخالت!

تیشه به ریشه اقتصاد کشور
البته به مثال های متعددی از این دست می توان اشاره کرد که در همه کشورها از تولید 
ایران  در  اما  می کنند.  حمایت  توان  تمام  با  کشاورزی  بخش  در  بخصوص  و  داخلی شان 
بخش  زیان  به  که  می کند  دنبال  را  سیاست هایی  دولت  و  است  برعکس  قضیه  متأسفانه 

کشاورزی، امنیت غذایی و درنهایت به زیان همه بخش های جامعه است.
یارانه  خارجی  شرکت های  به  کار  این  با  دولت  که  است  گونه ای  به  سیاست ها  ایران  در 
می دهد، دالر سوبسیدی را به شرکت های خارجی سرازیر می کند و درنتیجه تولیدکننده 
و مخرب ترین سیاست های  بدترین  از  یکی  ارز سوبسیدی  زیرا  زمین گیر می شود.  داخلی 
نتیجه  تولید داخلی است پس  نتیجه آن ضرر و زیان بخش کشاورزی و  دولت است که 
اقتصاد  نجات  برای  و  کشور  اقتصاد  کل  برای  مثبت  کار  یک  اگر  دولت  اینکه  می گیریم 
به  تیشه  دالر  این  چراکه  کند؛  حذف  عماًل  را  سوبسیدی  دالر  باید  بدهد،  انجام  بخواهد 

ریشه اقتصاد ممکلت می زند.
دالر دولتی فسادآور است و همه برای آن دندان تیز کرده اند )کما اینکه دادگاه ها و اخبار 
از دالر دولتی  رانت خواری و سوءاستفاده  از شبکه های  صداوسیما و فضای مجازی، مملو 
و سوبسیدی است(. با چند مثال موردی، فسادی که این دالرهای دولتی ایجاد می کنند 

قابل بررسی است:
نهاده ها در بحث دامپروری و اصالح نژاد  از مهم ترین  به عنوان یکی  تولید اسپرم  در بحث 
با استانداردهای بین المللی تولید  ارز آزاد اسپرم گاو را مطابق  با  دام، تولیدکننده داخلی 
و آماده مصرف و به بازار عرضه می نماید اما واردکننده، آن را با ارز دولتی ارزان و خیلی 
تولیدکننده  جیب  به  افزوده  ارزش  و  دولتی  سوبسید  طرف  یک  از  می کند.  وارد  راحت 
خارجی و ایجاد اشتغال برای اجنبی می رود و تولیدکننده داخلی هم در بازار توان رقابت 
با تولیدات خارجی که با ارز دولتی و ارزان ارائه می شود را نخواهد داشت. البته فسادهای 

دیگری که در این چرخه اتفاق می افتد به جای خود.
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کشتار گاو های شیری، چرا؟
در ایام تقسیم ارز 4200 تومانی اگر سری به سازمان دامپزشکی می زدید، صف کسانی که 
برای واردات گوشت در انتظار بودند، هر روز طوالنی و طوالنی تر می شود؛ چون ارز 4200 

تومانی شامل آن می شد، آن را وارد می کردند و با قیمت آزاد می فروختند. 
باید  یا  امروز در دنیا دام  نظام و سیستم دامپروری مانند سایر بخش ها تخصصی شده و 
دام  اینکه  یعنی  تولید گوشت  و  پرواربندی  با  انتخاب شود  تولید شیر  و  پرورش  با هدف 
دومنظوره هیچ یک از منظورها را مطلوب برآورده نمی کند اما طی سال گذشته ارز دولتی 
کنند  وارد  سمینتال  دومنظوره  گاو  تا  شد  پرداخت  افرادی  و  شرکت ها  و  مجموعه ها  به 
درحالی که این گاوهای بزرگ با جثه درشت حتی درصورت کشتار هم سودآوری داشتند 
داشت  جهت  را  آن  دولتی  ارز  با  و  بیاید  کسی  که  نمی ماند  منتظر  واردکننده  اصوالً  و 

خریداری نماید. 
برای همین واردات ذرت و سویا ارز دولتی می دهند و ببنید به چه میزان هم وارد شده 
و  دامدار  هم  باز  اما  پوسیده  و  زده  کپک  بنادر  در  آن  تن  هزار   100 از  بیش  حتی  که 

مرغدار و تولیدکننده باید آن را با قیمت آزاد بخرند. 
اگر هدف کلی و ملی این است که باید به فکر تأمین غذای جامعه در دراز مدت باشیم. 
باید  باشد.  داشته  ادامه  داخل  تولید  و  کشاورزی  که  باشیم  داشته  برنامه هایی  باید 
تبلیغات  و  شعار  در  نه  عمل  در  حمایت  کنیم.  حمایت  را  خرد  و  بومی  تولیدکننده های 
دامدار  به  شده  تحمیل  باالی  هزینه های  علت  به  دامداری  واحدهای  تعطیلی  چراکه 

روزبه روز بیشتر می شود.
بازدید  در  و  کشور  شمالی  استان های  از  یکی  به  کاری  مأموریت   در  کارشناسان  از  یکی 
که  شیردهی  دام های  از  شیر  لیتر   250 روز  همان  در  می شود،  متوجه  کشتارگاه ها  از 
برای کشتار آورده بودند در کشتارگاه دوشیدند و بین کارگران کشتارگاه تقسیم کردند. 
اتفاق می افتد و کسی  ما مکرر  فاجعه در کشتارگاه های  این  نمودند.  را کشتار  بعد دام ها 

نمی پرسد یا نظارت نیست که چرا دامدار باید دام شیری خود را به کشتارگاه بدهد؟!
به فوریت چه باید کرد

در  که  است  این  تصمیم گیران  و  دولت  مجموعه  از  تولیدکنندگان  و  فعاالن  درخواست 
مرحله اول در اسرع وقت ارز دولتی را از سیستم اقتصادی کشور حذف کنند و درخواست 
و  دانشگاه  اساتید  از  و  مشورت  فعاالن  و  متخصصان  از  تصمیم گیری ها  در  اینکه  دیگر 
مشکالت  و  مسائل  برای  چراکه  کنند.  استفاده  و  بگیرند  کمک  رشته  هر  در  دانشمندان 

مختلف راه کارهای منطقی وجود دارد. 

 با تلفن 7-88833993  تماس بگیرید 

براى اشتراك ماهنامه سراسرى دام و کشت و صنعت

رقابت ناعادالنه
نمونه دیگر نهاده های دامی جاهد، یک شرکت دولتی است 
که با ارز دولتی نهاده های دام وارد می کند. درحالی که یک 
شرکت خصوصی مشابه باید در بازار با آن رقابت نماید. آیا 

به نظر شما این رقابت عادالنه خواهد بود؟
تولید داخل  آیا رونق  بماند،  پایدار  اشتغال  انتظار دارید  آیا 

این گونه عملیاتی می شود؟ 
باید  که  شده  نقل  کارشناسان  زبان  از  و  رسانه ها  در  بارها 
برای نجات تولید داخلی و کشاورزی، ارز دولتی را کاًل کنار 
فشار  قسمت ها  بعضی  به  مقطعی  یک  در  شاید  بگذارند. 
بیاید اما درنهایت سیستم مصون می شود، جلوی فساد کلی 
از بدن  اینکه یک قسمتی  در سیستم گرفته می شود. مثل 
عفونت کرده باشد و مجبور به قطع آن باشیم اما درنهایت 

عفونت به بقیه بدن نفوذ نمی کند. 
ایجاد  تومانی   4200 ارز  که  فسادهایی  از  دیگر  مثال  یک 
می کند این است که یک عده با این ارز دام سبک ازجمله 
را  آن  و  می کنند  وارد  و...  مورسیا  نژادهای  خارجی  بزهای 
شیر  پربازده،  دام  تولید  و  تکثیر  که  دولت  اهداف  براساس 
و... می باشد، در بازار آزاد می فروشند اما آنقدر این بز ارزان 
تمام می شود که حتی اگر آن را کشتار کنند و گوشت آن 

را در بازار بفروشند هم سود می کنند.
فعاالن این صنعت مخالف واردات دام نیستند اگر به صورت 
شود  وارد  آزاد  ارز  با  و  اصول  طبق  و  برنامه  با  و  هدف دار 
هیچ  باشد،  داشته  رقابت  توان  هم  داخلی  تولیدکننده  تا 

مشکلی ندارد.
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روز  صبح  ایرانی  زیست  محیط  فعال  و  پزشک  »بابابسکی«  به  معروف  بسکی،  غالمعلی 
چهارشنبه بیست و سوم مرداد ماه در بیمارستان بسکی گنبد کاووسی در سن 88 سالگی 

در گذشت.
این فعال قدیمی و سرشناس محیط زیست که از او به عنوان »پدر طبیعت ایران« هم یاد 

می شود، از شش سال قبل به دلیل سکته مغزی در بستر و تحت مراقبت بود.
گذاشتند،  می  حرمت  و  شناختند  می  را  او  ایرانیان  از  بیشتر  بسیار  جهانیان  که  بسکی 
بنیادی تحت نام بنیاد جهانی بسکی با عنوان »مکتب حرمت حیات« راه اندازی کرده بود 

که نمونه ای از فعالیت های زیست محیطی وی به شمار می رفت.
را  او  ابزاری،  استفاده  و  برنامه هایش  برای رونق  از چند گاهی صدا و سیما  ایران هر  در 
دعوت می کرد اما مثل بسیاری از نخبه ها و دلسوزان واقعی مملکت، هیچ وقت چنان که 

شایسته بود وجود این انسان بزرگ قدر دانسته نشد.
غالمعلی بسکی همیشه لباسی سفید می پوشید و آن را نشان صلح می دانست. صلحی 
که در تمام رگ و پی حیات و اجتماع جاری باشد؛ صلح انسان با انسان و انسان با همه 

مخلوقات و آفریده های خداوند.
وی ید طوالیی هم در امور خیریه و فعالیت های عام المنفعه داشت. تاسیس بیمارستان و 
زایشگاه، تاسیس مدرسه تیزهوشان و خانه ریاضی استان گلستان، سرای گاندی)مخصوص 

تیزهوشان فقیر در روستاها( و وقف چند باب خانه ازجمله فعالیت های خیریه او می باشد.
دکتر بسکی چند دهه پیش تر از دیگران، روند مخرب و نابودکننده ای که فعالیت های 
بشر به محیط زیست وارد می کند را هشدار داده بود و در جهت کاهش این مخاطرات 

فعالیت می کرد.
از زمانی که حتی چنین تفکراتی در اروپا هم هنوز چندان توجهی را به خود جلب نکرده 
بود. او با ارتباطاتی که با خبرنگاران و رسانه ها برقرار می کرد در صدد انتقال این نگرانی 

ها به مسئوالن و جامعه بود تا بر روی سیاست ها تاثیر گذار باشد.
و  مرجع  شخصیت  یک  عنوان  به  شخصیتی  تیپ  چنین  پذیرای  ما  جامعه  آیا  اینکه 
تاثیرگذار بر افکار عمومی بود یا نه؟! اما در هر صورت وی یکی از افتخارات کشور است 
که نشان می دهد یک انسان جهان سومی در یک کشور جهان سومی هم می تواند در 
تامل  قابل  تازه و  باشد و حرف های  تاثیرگذار  از دیگران حرکت کند و  تر  مسائل، پیش 

داشته باشد.
ایشان  امثال  و  بسکی  دکتر  شخصیتی  ابعاد  به  که  است  واجب  و  الزم  ایرانی  جامعه  بر 

بیشتر از این بپردازد و آن را بیشتر بشناسد.
انسان شریف و بزرگ را به همه مردم  این  مجله »دام و کشت و صنعت« هم درگذشت 

ایران و به جامعه دوست داران محیط زیست تسلیت می گوید. یادش گرامی باد! 

بابای طبیعت در گذشت
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در قرنی که بسیاری از کشورها بسیاری از تحقیقات، خدمات و تولیدات نظامی، سری 
و به کلی سری و حتی آینده پژوهی را به بخش خصوصی می سپارند؛ یا مدیریت ارشد 
)مثاًل ریاست بانک مرکزی یا شهردار یا ...( خود را به دلیل حزبی یا جناحی و حتی 
هموطن بودن که به دلیل شایستگی، تخصص و کارآزمودگی از هر کشوری انتخاب 
با حدود 20 میلیون  می کنند، در زمانه ای که وزارت کشاورزی یک کشور پیشرفته 
از آن است، در کشور ما 25 درصد  یا کمتر  نفر  اراضی زراعی حدود 5 هزار  هکتار 
شاغلین را نیروهای دولتی تشکیل می دهند )مثاًل در ژاپن 5/9 درصد( و از 2 میلیون 
و 300 هزار کارمند دولت، 75 هزار کارمند رسمی، قراردادی، پیمانی شاغل در وزارت 
کشاورزی هستند که با سایر نیروهای شرکتی و حاشیه ای از 100 هزار نفر هم فراتر 
درآمدهای  و  غیرنفتی  و  نفتی  درآمدهای  مصرف کننده  آن ها  از  بسیاری  و  می روند 
حاصل از مالیات و ... و جمع کثیری از این مهندسین و کارشناسان با یک سونگری و 
رعایت مفاد کتاب )نه قانون یا مصالح ملی( عمدتاً مانع تولید و ناظر کندی کار هستند 

و آماده اند تا در کوچک ترین کار کشاورزی و کشاورز دخالت نمایند. 
مهندسانی با حقوق 100 تا 200 دالر و در همین حال کشورهایی که 5-4 هزار نفر کل 

وزارت کشاورزی و تولی گری آن را انجام می دهند تا 8 هزار دریافتی ماهانه دارند.

بررسی ساختار وزارت جهاد کشاورزی
از زبان مدیران و کارشناسان بازنشسته این وزارتخانه

چالشهایساختاریوزارتجهادکشاورزی

سری سازی  چیدمان  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  حال  همین  در 
سازمان ها  و  معاونت ها  همه  استان ها،  همه  در  یکسان  و  شده 
و  شیالت  بحث  در  استان  یک  مثاًل  اینکه  از  فارغ  دارد،  را 
استان در خرما  یا یک  باشد  فعالیت حداقلی داشته  آبزی پروری 

یا پسته فعالیت حداکثری.
پایدار  توسعه  و  کشاورزی  جایگاه  ارتقاء  برای  که  وزارتخانه ای 
تولید و امنیت غذایی شکل گرفته با تولید و تولیدکننده بیگانه 
یا در زمان برداشت محصول مجوز واردات همان محصول  است 
ممنوع  را  آن  صادرات  تولید،  فراوانی  زمان  در  یا  می دهد  را 
در  قاعده هرم  آن  متورم شده  بدنه  و  ندارد  پایگاه  روستا  در  وزارتخانه  این  اصاًل  می کند. 
تا  یا 9 صبح  تنها ساعت 8  اندک کارشناسانی  و  استان ها متمرکز شده  پایتخت و مراکز 

2 عصر در مراکز خدمات روستایی شاغلند اما حاضر نیستند در آن محل سکنی گزینند. 
این معضل مربوط به امروز و دیروز نیست و وزارت کشاورزی ایران مانند دیگر وزارتخانه ها 

محل تجمع و انبار میز و صندلی، قوری و سماور و مأموریت و اضافه کاری است. 
در میزگرد این شماره ماهنامه »دام، کشت و صنعت« تعدادی از مدیران ارشد بازنشسته 
طرح  حتی  و  راهکار  ارائه  و  موجود  وضعیت  تحلیل  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  شاغل  و 

تشکیالت و ساختار فرضی جدید پرداخته اند.
صفحات نشریه برای هر نوع اظهارنظر، پاسخگویی، طرح نظارت کارشناسی و راه کار آماده 

دریافت مطالب است.

گستردگی و موازی کاری زیاد در وزارت جهادکشاورزی
دکتر منصور صدریان، که در بخش های مختلف جهادکشاورزی مانند: دامپزشکی، شیالت، 
جهاد استقالل، سازمان تحقیقات و ... سابقه اجرایی و مدیریتی دارد؛ در این مورد عنوان 
انجام  الزمه  که  باشیم  داشته  توجه  باید  اساسی  مورد  سه  به  کاری  هر  انجام  برای  کرد: 

دادن صحیح آن کار است؛ تشکیالت، برنامه و درنهایت نظارت برای اجرای درست برنامه.
کل سهم کشاورزی از GTP )تولید ناخالص ملی( کشور ما حدود 33 درصد است. وظیفه 
و وظیفه ای که  این رسالت  براساس  و  است  امنیت غذایی جامعه  تأمین  جهاد کشاورزی 
آماری(  )نه  واقعی  تولید  میزان  که  مشخص  شود  باید  دارد،  وجود  وزارتخانه  این  برای 
فرآورده های گیاهی، حیوانی، طیور و ... هر کدام چقدر است. یعنی میزان تولید مورد نیاز 

برای رسیدن به امنیت غذایی مناسب چقدر باید باشد.
و  استراتژی  یک  است  ممکن  می کنیم؛  صحبت  غذایی  امنیت  مورد  در  فعاًل  البته 
برنامه هایی هم برای صادرات داشته باشیم پس باید بر اساس اینکه چه انتظاراتی از این 
که  می کند  کمک  ما  به  موارد  این  بدهیم.  شکل  را  وزارتخانه  ساختار  داریم،  وزارتخانه 

بدانیم دقیقاً باید دنبال چه چیزی باشیم. >>>

 محمد هادی گلباف
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موازی کاری و گستردگی غیرضروری
که،  بگویم  باید  کشاورزی  جهاد  وزارت  تشکیالت  مورد  در 
این تشکیالت بسیار گسترده است و دوماً در کنار این  اوالً 

گستردگی، موازی کاری زیادی هم در آن وجود دارد. 
با توجه به وظیفه و رسالتی که برای وزارت جهاد کشاورزی 
تعیین شده است کل خروجی این وزارتخانه قرار است در چهار 

بخش زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان تعریف شده باشد. 
در  تیمسار  یا  ژنرال   چهار  مانند  بخش  چهار  این  واقع  در 
وزارتخانه هستند و بقیه بخش ها باید در زیرمجموعه آن قرار 
گیرند. بخش دیگری در وزارتخانه به ذهن من خطور نمی کند. 

کل وظایف وزارتخانه این مواردی است که عرض شد. 
نیاز  معاونت  چهار  از  متشکل  اجرایی  بخش  یک  ما  پس 
داریم: معاونت زراعی، معاونت باغی، معاونت دام و طیور و 

معاونت شیالت و آبزیان.
 -2 تحقیقات؛   -1 بخش  سه  به  معاونت ها  این  بر  عالوه 
خدمات،  و  پشتیبانی   -3 دانش  بنیان  و  ترویج  آموزش، 
و  اجرایی  بخش  از  حمایت  این ها  وظیفه  که  داریم  نیاز 
معاونت هایی است که مطرح کردم. بقیه ادارات باید در این 

بخش ها تجمیع و چابک سازی شوند. 
زراعی،  نهاده های  شرکت  چهار  دانش بنیان  بخش  در  مثاًل 
هم  تحقیقات  بخش  در  می گیرند  قرار  آبزی  و  باغی  دامی، 
موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج علوم زراعی، علوم باغی، 
را  کارشان  جدا  به صورت  آبزیان  علوم  و  طیور  و  دام  علوم 

انجام می دهند. 
دامی  امور  پشتیبانی  شرکت  دو  هم  پشتیبانی  بخش  در 
کشاورزی  امور  پشتیبانی  شرکت  و  آبزیان(  و  طیور  )دام، 

)باغی و زراعی( خواهند بود. 
وزارتخانه  کلی  ساختار  و  کلی  چارت  این ها  من  نظر  به 
جاسازی  این ها  دل  در  بخش ها  بقیه  و  می دهند  شکل  را 
نیاز  با  متناسب  که  هم  واحدهایی  و  ادارات  و  می شوند 

وزارتخانه نیست کنار می روند. 
در هر  باید  اصلی  معاونت های  از  اینکه هر کدام  دیگر  نکته 
را برعهده دارند  از سه بخش دیگر که وظیفه حمایتی  یک 
بگویند دقیقاً  تا  باشند  یا عضو هیأت مدیره  عضویت داشته 

نیازشان چیست و چه انتظاراتی از بخش های حمایتی دارند.

این همه مشکالت نشان از کم کاری دارد
که  جهادکشاورزی  وزارتخانه  بازنشسته  مدیران  از  اهلل یاری،  عماری  محمدحسن  مهندس 
در بخش های مختلف از جمله تنظیم بازار روستایی، سازمان چای کشور، مدیرکل کشت 
و صنعت ها و در قسمت های دیگر وزراتخانه مسئولیت اجرایی داشته است می گوید: برای 
آن  پرسنل  عملگرا شدن  و  مازاد  نیروهای  کاهش  وزارتخانه،  چابک سازی  بحث  در  اینکه 
بخواهیم به یک نتیجه مؤثر و به موفقیت برسیم و از داشته ها و پتانسیل هایمان به خوبی 
استفاده نماییم، در گام نخست باید وضع موجود را بررسی کنیم و مسائل آن را در رابطه 
... بشناسم و بدانیم  با تولید، صادرات، واردات، فرآوری، ارتباطات، بازاریابی، حمل و نقل و 
مجموعه فعالیت های اساسی و زیربنایی بخش کشاورزی، موقعیت و عملکرد شرکت ها و 

بخش های مجموعه چه بوده است، بعد در مورد تغییر ساختار صحبت کنیم.

را  واقعیت ها  یک سری  بلکه  نمی کند  کار  کشاورزی  وزارت  که  نیست  این  ما  بحث  االن 
برای  زمانی  تقویم  یک  دارد.  مشکل  تولیدکننده  و  کشاورز  چراکه  کنیم  می خواهیم حل 
واردات میلیونی خوراک دام و  به نظر من  نداده ایم.  به کشاورز  برداشت  و  کاشت، داشت 
کشاورزی  بخش  نیاز  مورد  نهاده های  اقسام  و  انواع  و  بذر  واردات  اسپرم،  واردات  طیور، 

معنی و مفهوم دارد و مفهومش این است که در خیلی از موارد خوب عمل نکرده ایم.
 االن این همه  ایستگاه های تحقیقاتی داریم، سازمان عریض و طویل تحقیقات را داریم اما 
بیشتر بذر مورد نیاز کشور )به  ویژه هیبرید( از خارج وارد می شود؛ اسپرم و ... را از خارج وارد 

می کنیم. اگر همین امروز ما را تحریم کنند کل صنعت گلخانه و صیفی ما تعطیل است. 
چه  به  و  شد  چه  ما  ملی  الین  مرغ  که  بگیرید  نظر  در  شما  طیور  بخش  در  مثال  یا 
سرنوشتی دچار شد؟ اینها نمونه هایی از مشکالتی است که در کشاورزی ما وجود دارد و 

باید نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
 پس اول باید یک ارزیابی از دستگاه ها، شرکت ها، سازمان ها و ... انجام بدهیم و ببینیم که 
اشکال کار در کجاست؟ آیا تشکیالت ایراد داشته؟ سیاست گذاری ها اشتباه بوده؟ ساختار 

و نظام تولید مشکل داشته یا دالیل دیگری وجود دارد؟
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تشکیالت کهنه ۵۰ سال پیش
باید  تشکیالت کشاورزی بر مبنای قوانین دهه 40 پایه ریزی شده است. تشکیالت فعلی 
بعد در مورد آن ها یک تصمیم  را شناسایی کنیم  نقاط ضعف و قوت آن  تا  بررسی شود 
تغییرات  این  اما  داشته  تغییراتی  مختلف  سنوات  طی  در  ما  تشکیالت  بگیریم.  منطقی 

عمدتاً تجمیعی بوده و جایگزینی نیست. 
در بعضی از حوزه ها تشکیالتی داریم که بر مبنای قوانین و مقررات نیم قرن پیش شکل 
عوض  را  مقرراتش  و  قوانین  اینکه  بدون  می دهیم  تغییر  را  ساختارهایش  و  است  گرفته 
کنیم در حالی که بسیاری از آن قوانین و مقررات دیگر کارایی ندارند یا با شرایط امروز 
منطبق نیستند. قوانین و مقررات را به روز رسانی نکردیم. هنوز مأموریت ها را در بخش به 

درستی مشخص نکرده ایم.
حوزه های  در  باید  این  و  است  کشور  غذایی  امنیت  تأمین  وزارتخانه  کالن  مأموریت   
از  کدام  هر  در  که  گردد  مشخص  یعنی  بشود.  خرد   ... و  دامی  باغی،  زراعی،  مختلف 
با  بعد  داریم، در مرحله  نیاز  زمان هایی  و در چه  از چه محصوالتی  و  مقدار  بخش ها چه 

توجه به پتانسیل های هر بخش و هر منطقه ساختارها را براساس آن شکل دهیم. 
ساختارهای استانی و وزارتخانه مشابه هم

ایراد دیگری که وجود دارد این است که ساختارهای ستاد وزارتخانه و ساختارهای استانی 
وزارتخانه  ستاد  ساختار  از  مینیاتوری  ما  استانی  ساختارهای  یعنی  است.  همدیگر  مشابه 
ساختارها  می کند  حکم  منطق  باشد،  متفاوت  وظایف  که  وقتی  که  صورتی  در  هستند 
استراتژی ها،  تدوین  رسالت  است  وزارتخانه  در  که  ساختاری  یعنی  باشد.  متفاوت  هم 
برنامه ریزی ها، نظارت ها و ... را دارد اما در ساختارهای استانی بیشتر عملیاتی محور باید 
حرکت کنیم. در حالی که باید ساختارها متناسب با مأموریت ها شکل بگیرد؛ یعنی ببینیم 
مأموریت ها در وزارتخانه و در استان و در شهرستان و دهستان ها چه هستند و متناسب با 

آن ساختارها شکل بگیرد. 
بخش خصوصی کشاورزی در حاشیه

بخش  جایگاه  پس  می دهد.  انجام  دولت  را  کارها  ذیل  تا  صدر  از  ما  فعلی  تشکیالت  در 
خصوصی کجاست؟ 

یک مشکل اساسی کشور ما بر می گردد به فسادی که داخل سیستم قرار دارد. تشکیالت 
و ملزوم همدیگر  اینها الزم  افراد داخل تشکیالت مثل مظروف.  و  مانند یک ظرف است 

هستند و روی همدیگر تأثیر می گذارند. 
همه ما می دانیم که فسادهایی وجود دارد مشکالت ما به تشکیالت بر می گردد. تشکیالت 
بایستی به گونه ای ساختارمند شود تا کسانی که وارد آن می شوند و مسئولیت می گیرند 
وجود  مناسبی  بررسی های  و  فیلترها  هم  افراد  انتخاب  برای  باید  طرفی  از  نشوند.  فاسد 

داشته باشد. 
عزل و نصب ها نباید در اختیار یک فرد باشد

باشد  تیم تخصصی غیرسیاسی وجود داشته  باید یک  باید اصالح شود.  انتصابات  ساختار 
را  او  عملکرد  مدیریت(  سطوح  در  )به  ویژه  بگمارند  کاری  به  بخواهند  را  کسی  اگر  که 
ارزیابی نماید. نصب و عزل ها نباید در اختیار یک فرد باشد. مقام تصمیم گیری باید واحد 
باشد اما پروسه تصمیم گیری باید متکی به نظر فرد نباشد. پروسه تصمیم گیری باید یک 

پروسه ساختارمند باشد.
در  بدهیم  تغییر  را  تشکیالت  این  آمدیم  موقع  هر  و  داشته ایم  گذشته  در  تشکیالتی 
بخش  برنامه ریزی های  برای  گذشته  در  است.  بوده  تشکیالت  این  تخریب  راستای 
برون  دستگاه  از  ستاد  این  در  که  داشتیم  بودجه  و  برنامه  ستاد  یک  سالیانه  کشاورزی، 
عملکرد  از  باید  بکند  ارائه  می خواست  برنامه ای  دستگاهی  هر  می آمدند.  هم  سازمانی 
کارشان  مورد  در  را  االن کسی دستگاه ها  اما  توضیح می داد.  و  دفاع می کرد  گذشته اش 

بازخواست نمی کند.>>>

اشکال اساسی، تولید نظام ندارد
وقتی بررسی کنیم می بینیم که مشکل اساسی ما این است 
که در بخش کشاورزی، تولید نظام ندارد، بازار نظام ندارد و 

این همه مشکالت وجود دارد. 
بخش  ساختار  در  دارد  وجود  که  را  مشکالتی  این  باید 
در  اصولی  و  بازنگری صحیح  یک  و  کنیم  لحاظ  کشاورزی 

این تشکیالت داشته باشیم. 
وزارتخانه 1۰۰ هزار نفری بدون کارایی

بود.  ناقص  همه  اما  کردیم  خصوصی سازی  آمدیم  ما 
به  واگذاری ها  این  اما  کردیم  واگذار  را  اقتصادی  بنگاه های 
کردیم،  واگذار  که  بنگاه هایی  گرفت.  انجام  ناقص  صورت 
نیروهایش را همراه آن واگذار نکردیم بلکه در جاهای دیگر 
توسعه  بنگاه  مثال  به عنوان  شدند.  گرفته  کار  به  وزارتخانه 
ماشین آالت کشاورزی را واگذار کردیم اما کارشناسان آن را 

در جاهای دیگری به کار گرفتیم.
صندوق عمران مراتع، سالیانه چند میلیون تن سویا و نهاده 
وارد می کرد، کلی کارشناس زبده، خبره و متخصص داشت؛ 
آن را منحل کردیم و دادیم به یک نفر در بخش خصوصی 
انحصار،  ایجاد  بر  عالوه  و  می کند  وارد  سویا  و  ذرت  که 
پخش  وزارتخانه  مختلف  جاهای  در  را  آن  کارشناسان 
کردیم و بالاستفاده ماندند. یک وزارتخانه عریض و طویل با 

100 هزار نیرو تشکیل داده ایم که کارایی ندارد. 
دانمارک سفر کرده  به کشور  مأموریتی  انجام  برای  شخصاً 
صادر  دامی  محصوالت  دنیا  همه  به  که  کشوری  در  بودم، 
نفر  چند  از  آن  کشاورزی  وزارتخانه  مرکزی  دفتر  می کند 
را  این  می شد!!  تشکیل  کامپیوتر  دستگاه  چند  با  خانم 

مقایسه کنید با وزارتخانه ما.
ذیربط  کارشناسان  همه  اعزام  با  واگذاری ها  باید  نظرم  به 
انجام می شد و از طرفی نظام های تولید در قالب تشکل های 
اینکه در تصمیم سازی ها،  مردمی شکل می گرفت و مهمتر 
باید  آزادسازی ها  و  ممنوعیت ها  تعرفه ها،  قیمت گذاری ها، 
می داشت.  فعال  نقش  و  حضور  تعاونی  و  خصوصی  بخش 
را  کشاورزی  بخش  تصمیمات  همه  دولتی  بخش  االن 

می گیرد و بخش خصوصی دخالتی ندارد. 
اساس وزارتخانه بر پایه قوانین قدیمی است

دفتر  در  سال ها  که  نیز  سیدپور،  سیدمصطفی  مهندس 
نظارت و ارزشیابی وزارتخانه بر پروژه های مختلف وزارتخانه 
نظارت داشته و همچنین مشاور وزیر و مجری طرح گندم 
در  کشاورزی  بخش  داشت:  ابراز  مورد  این  در  بوده  نیز 
بهتر عمل کرده  مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی نسبتاً 
که  استانی  هر  به  جمهوری  ریاست  کنید  نگاه  شما  است. 
سفر می کند، یکی از بخش هایی که روی آن مانور می دهد 
موتور  به عنوان  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  است.  کشاورزی 
دارد  حال  هر  به  که  می دانیم  کشاورزی  بخش  محرکه 
ایرادهایی هم وجود دارد و در  اما  انجام می دهد.  را  کارش 

اینجا بحث ما در مورد بهینه کردن عملکرد است.
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گرایش شدید به کارمندی در کشور 
رجول  مهدی  مهندس 
بازنشسته  دزفولی، 
هنرستان های کشاورزی 
منتقد  و  روزنامه نگار  و 
نیز  کشاورزی  حوزه  در 

می گوید:
کل  در  مشکلی  یک 
ما وجود  سیستم کشور 
به  مسبوق  که  دارد 
ریشه  و  است  سابقه 
برمی گردد  شاید  آن 
و  می رفتند  فرنگ  به  ما  جوانان  از  عده ای  که  زمانی  به 
گونه ای  به  ساختار  چون  و  می گشتند  بر  تحصیل  از  بعد 
داشته  وجود  آن ها  علوم  از  استفاده  برای  جایی  که  نبود 
و  نشینی  میز  پشت  و  وزارتخانه ها  سمت  به  رفتند  باشد، 
ساختار  در  مرور  به  کارمندی  بنیان  یک  یعنی  کارمندی. 

دولتی ما شکل گرفت. 
شکل  به  و  کرد  پیدا  گسترش  زمان  طول  در  مسئله  این 

ناکارآمد رشد کرد و دچار تورم پرسنلی شد. 
در کشوری مانند آمریکا با 992 میلیون هکتار زمین زراعی، 
ازای  به  یعنی  نفر است  وزارت کشاورزی 105 هزار  پرسنل 

هر 9500 هکتار زمین کشاورزی یک نفر کارمند وزارتخانه. 
کل زمین های کشاورزی ما 16/2 میلیون هکتار است. تازه 
از این مقدار زمین بیش از نصف آن ها هم دیم است و در 
نفر کارمند در  باالی 100 هزار  این مقدار کم زمین ،  ازای 
یک  زمین  هکتار   150 هر  ازای  به  یعنی  داریم  وزارتخانه 
به واقع تعداد  نفر کارمند در وزارت جهاد کشاورزی داریم 
کارمندان وزارت جهاد کشاورزی ایران در مقایسه با کشور 

آمریکا حداکثر 2 هزار پرسنل باید باشد. 
ما یک قانونی داریم به نام قانون بازده نزولی که بر اساس آن 
وقتی با یک نهاده ثابت مانند زمین طرف باشیم افزایش در 

نهاده دیگر مانند کارگر یا نیرو بازده نزولی خواهد داشت.

وزارتخانه جهادکشاورزی نباید سیاسی باشد
خدایی،  مهندس 
در  وزارتخانه  بازنشسته 
و  طیور  دام،  بخش های 
اول  شیالت عنوان کرد: 
را  فعلی  تشکیالت  باید 
کنیم  شناسی  آسیب 
مناسب  تشکیالت  بعد 
از طرفی  کنیم  ایجاد  را 
ایجاد  که  تشکیالتی  هر 
فشار  نشود  اگر  بشود 
آن  روی  بر  که  سیاسی 
و  عملکرد  انتظار  آن  از  نمی توان  نگردد،  رفع  دارد  وجود 
کارایی باال داشت. متأسفانه در کشور ما همه چیز سیاسی 
به  مربوط  فقط  سیاسی  مسائل  دیگر  کشورهای  در  است. 
وزارت کشور و وزارت خارجه است. وزارت جهاد کشاورزی 

هم سیاسی است.

به دور از شایسته ساالری
باید  کند  انتخاب  کاری  برای  را  شخصی  یک  می خواهد  استان  یک  در  مدیر  یک  وقتی 
نظر نماینده مجلس و ... را به دست بیاورد و نگاه نمی کند که فرد مورد نظر باید تجربه، 
به  تصمیم  وزیر جهاد کشاورزی  که  زمانی  باشد.  داشته  را  و صالحیت های الزم  تخصص 
اعمال  را  خود  و... سالیق  استاندار  مجلس،  نماینده  باشد  داشته  مدیر  یک  نصب  یا  عزل 

می کنند یا بحث سوال مجلس یا استیضاح پیش می آید.
به طور مثال در یک کشور اروپایی، وقتی شخصی وزیر کشاورزی می شود، فقط سه نفر را 
همراه خود می آورد؛ مسئول دفتر، مسئول روابط عمومی و مسئول ارتباط با مجلس. ولی 
معاونت های فنی را نمی تواند عوض کند و برای عوض کردن آن ها باید از یک پروسه ای از 
جمله دادگاه عبور کند. تازه وقتی که آن را عوض می کند هم هرکسی نمی تواند جایگزین 
شود. بلکه یک نفر که جانشین معاونت قبلی بوده و کلی سابقه کار دارد و همه تجربه های 

الزم را کسب کرده باشد به این کار می گمارند. 
و  باشند  شایسته  باشند.  گذرانده  را  الزم  تجربه های  باید  آدم ها  مختلف،  پست های  برای 
گزینش شوند این باعث می شود که انتصابات سلیقه ای و براساس خواست شخصی افراد 

صورت نگیرد.
مدیریت ها باید در اختیار افراد موجه و وزین باشد

از  نیز  مهراد،  تیرداد  مهندس 
در  که  وزارتخانه  بازنشستگان 
مسئول  ازجمله  مختلف  بخش های 
اصالح  مسئول  قم،  استان  دامپروری 
بررسی های  اداره  وزراتخانه،  دام  نژاد 
کارگزینی  در  همچنین  و  اقتصادی 
کرد:  عنوان  داشته  فعالیت  وزارتخانه 
ممکن  دام  و  کشاورزی  بخش  در 
به  این  اما  باشد  کاستی هایی  است 
منزله آن نیست که اصال کاری انجام 
در  که  تولید  همه  این  است.  نشده 
بخش کشاورزی می بینیم نشان می دهد که بخش کارش را انجام داده اما خیلی مشکالت 
براساس  باید  و  است  ساختار  در  اساسی  ایرادهای  از  نشان  که  دارد  وجود  کاستی ها  و 

شناسایی این مشکالت ساختار ها به سازی شود. 

روحیه قبیله گرایی در وزارتخانه 
اگر مجموعه وزارتخانه دارای افراد موجه و وزین باشد، برنامه ریزی هایی می کنند که برای 
معمول  حد  از  بیشتر  که  است  این  نظرشان  دوستان  بعضی  )که  موجود  افراد  این  همه 
هستند( هم می توانند کار ایجاد کنند و از پتانسیل آنها استفاده و باعث رونق تولید شود. 
داده  اصالت  تفکر  به  و  نباشد  که حزب  مملکتی  در  است.  مهم  بسیار  افراد  کیفیت  پس 

نشود، روحیه قبیله گرایی حاکم می شود و متفکرین منزوی می شوند.
از  برنامه  صاحب  و  کارشناس  افراد  خود  به  خود  باشند،  امور  مسند  در  ناالیق  افراد  اگر 
سیستم کشور می روند و وزارتخانه خالی از محتوا می گردد. عدم بهره مندی از کارشناسان 
مجرب و مشاوران ورزیده و باتجربه بخصوص در شش ساله اخیر مانع از تحقق بعضی از 
پروژه ها گردید و پروژه های جدید و مفید به فایده و مؤثری نیز تهیه و مصوب نگردید و 

تالش بر حفظ وضع موجود بود.
هرچند درچهارده سال گذشته روند افزایشی تولیدات دامی مطابق با انتظارات و توقعات 
نبوده و روحیه محافظه کارانه حاکم بر این بخش و دورشدن از برنامه ساالری و عدم تکیه 
توجه  مورد  داخلی چندان  که ظرفیت های  موجب شد  واردات  بر  اتکا  و  داخلی  منابع  بر 

نباشد و بسیاری از پروژه ها نیمه تمام رها شد. 
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جلد سوم دانشنامه اسالمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، کتابی است که زیر نظر آیت ا... حسن 
عالمی، مسئول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی تدوین شده است. 

صدها آیه در قرآن و همچنین تعداد زیادی حدیث از ائمه اطهار )ع( در مورد کشاورزی، منابع 
طبیعی و محیط زیست وجود دارد. 

و  گرفته شده  کارشناسان کمک  و  علمیه  حوزه  دانشمندان  از  دانشنامه،  این  تدوین  در 
در  اسالمی  احادیث  و  سفارشات  که  می رسد  چاپ  به  ارزشمند  و  نفیس  مجموعه ای 

این  مقاالت  و  قدیمی  خطی  نسخ  همچنین  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش 
بخش، گردآوری، ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است.

همکاری  با  جهان  در  بار  نخستین  برای  که  ارزشمند  کتاب  این 
و  تدوین  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  و  دینی  علوم  پژوهشگران 
حدود  آن  جلد  هر  و  شود  منتشر  جلد   20 در  است  قرار  می شود  ارائه 
و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  درباره  مرجع  کتابی  و  می شود  صفحه   800

محیط زیست خواهد بود. 
جلد سوم این کتاب در 721 صفحه در سال 1396 منتشر گردیده است.

هیأت امنای این کتاب عبارتند از آیت ا... حسن عالمی، معاون وزیر و رئیس 
وزارت  انسانی  منابع  و  توسعه  معاون  آبخیزداری،  و  مراتع  سازمان جنگل ها، 

حسن  حجت االسالم  حسینی،  سیدعلی  دکتر  حجت االسالم  جهادکشاورزی، 
طارمی، حجت االسالم دکتر احمد عابدی و دکتر پیمان فلسفی. در ضمن دکتر 

پیمان فلسفی جزو مشاوران علمی این کتاب نیز می باشد. 

 مهندس کبری لطفی
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قسمت دوم

مورد  اقالم  از  این دسته  به  مربوط  و چالش های  موانع  مواد،  این  تکنیکال ها، دسته بندی  تولید 
نیز  و  دادیم  قرار  بررسی  مورد  بحث  این  اول  قسمت  در  را  کشاورزی  تولید سموم  در  استفاده 
اشاره شد که بخش زیادی از تکنیکال ها از طریق واردات تأمین می شود و به دالیل عدم تولید 
این مواد در داخل و راهکارهای حرکت به سمت تولید داخلی آنها هم اشاره شد و اینک ادامه 

بحث که به موضوع سموم آماده مصرف می پردازد:

تولیدکنندگان را دریابید
این کارشناس و فعال حوزه سموم کشاورزی معتقد است: مسئوالن در تصمیم گیری ها به تولیدکنندگان اجحاف 
کوتاه  بازده  با  تصمیم های  می کنند.  متوقف  را  داخل  تولید  غیرمنصفانه  به صورت  با سیاست هایشان  و  می کنند 

مدت می گیرند و به دراز مدت توجه نمی کنند. 
این  در  که  مجبوریم  هر شرایطی  در  و  گذاشته ایم  کار  این  در  را  ما سرمایه مان  می گویند:  کارآفرینان  از طرفی 
اما  بیائیم  کنار   ... و  اجتماعی  مسائل  مالیات،  بیمه،  کارگری،  مشکالت  و  مسائل  با  باشیم.  داشته  تولید  حوزه 
وارد کننده ها و بازرگانان محصوالت را یک روز وارد می کنند و یک روز هم می توانند کرکره را پایین بکشند و 
واردات را متوقف کند. در آن صورت تأمین نیاز داخل چه می شود. اینجاست که اهمیت کار تولیدکننده مشخص 
می شود. تولیدکننده نمی تواند کارش را تعطیل کند. اگر به تولیدکننده داخل اعتماد کنند برای شما تمام سموم 

مورد نیاز را تولید می کند. 
از طرفی تولیدکننده داخلی هر چه درآمد دارد تحت هر شرایطی در نهایت چیزی حدود 30-28 درصد آن را به 
دولت برمی گرداند در حالی که وارد کننده بسته و پاکت و کانتینر وارد می کند و می فروشد و چیزی جز عوارض 

اندک به دولت برنمی گردد. 
سازمان حفظ نباتات در بعضی از سیاست ها رویه درستی اتخاذ نکرده و مسئولیت مستقیم نظارت فنی، مسئولیت 
قیمت و مسئولیت تأمین سم در کشور را برعهده گرفته است. برای سازمان مهم نیست که تولیدکننده داخلی 
دارد ورشکست می شود. فقط می خواهند کاری کنند که فعاًل سم در داخل تأمین شود اما اتفاقاً دارند کاری انجام 
می دهند که در بلندمدت تولیدکننده ها ورشکست می شوند و موقعی که به این  تولیدکننده ها نیاز دارید و دیگر 
نیستند و از چرخه خارج شده اند. در این صورت باید از کشور هند و به هر قیمتی که آنها می گویند سم بخریم و 
آنها در این شرایط به هر قیمتی که می خواهند سم را می فروشند؛ چون شما دیگر تولید داخلی ندارید که با آنها 

رقابت کنید.
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ارز دولتی برای سموم خارجی
دارد  وجود  کشاورزی  سموم  بحث  در  که  دیگری  مشکل 
این است که دولت اقدام به تخصیص ارز ارزان برای واردات 
سموم آماده کرده است که الحق واالنصاف باید گفت که این 
اقدام جفای مضاعف به تولیدکنندگان سموم کشاورزی در 
داخل کشور است. موضوع واردات سموم آماده را می توان از 

جهات مختلفی بررسی کرد. 
یارانه به اشتغال کارگران چینی و هندی

و تأمین مالیات آن کشورها
تهیه  برای  فقط  داخلی  سم  تولید  از  حمایت  برای  دولت 
سموم تکنیکال به این شرکت ها ارز 4200 تومانی پرداخت 
می کند. این شرکت ها بقیه هزینه هایشان را باید با ارز آزاد 
انجام بدهند. هزینه هایی مانند کارگر، ظروف  با قیمت روز 

بسته بندی، برچسب ها و... با ارز آزاد تأمین می شود.
اما وقتی که یک سم آماده با ارز دولتی وارد کشور شود در 
است.  گرفته  تعلق  ارزان  ارز  آن  تولید  مراحل  کل  به  واقع 
یعنی دولت به یک شرکت خارجی برای همه مراحل تولید 
تهیه سموم  برای  فقط  داخلی  به شرکت  اما  یارانه می دهد 
در  را  موضوع  این  حال  است.  گرفته  تعلق  یارانه  تکنیکال 
مگر هزینه های  آماده  تولید سم  پروسه  در  بگیرید که  نظر 
تولید  هزینه های  از  درصد  چند  تکنیکال  سموم  به  مربوط 

سم را شامل می شود؟!
داخلی  تولیدکننده  برای  دولت  که  یارانه ای  کل  یعنی 
شامل  را  تولید  هزینه های  از  کمی  بخش  گرفته  نظر  در 
می شود. اما برای تولیدکننده خارجی صد درصد هزینه های 

تولیدش را یارانه پرداخت می کند.

قدرت رقابت پذیری 
حال در این شرایطی که گفته شد، در نظر بگیرید که آیا یک تولیدکننده داخلی توان رقابت 
این همه حمایتی که دولت  با  یا نه؟ معلوم است که  با تولیدکننده خارجی را خواهد داشت 
از تولید خارجی انجام داده و با این قیمت پایینی که تولیدات خارجی با اختصاص ارز دولتی 
به فروش می رسد، تولیدکننده داخلی توان رقابتی خود را از دست می دهد و هزینه های تمام 
شده اش از تولیدات خارجی باالتر می رود و برای فروش محصوالتش به مشکل برخورد می کند 
و سرنوشتی جز تعدیل کارگران یا تعطیلی کارخانه و پیوستن به خیل عظیم وارد کنندگان 
تولید  شرکت های  مقابل  در  سموم  کننده  وارد  شرکت های  آمار  به  نگاهی  است  کافی  ندارد. 

کننده بیندازید تا متوجه حجم چند برابری واردکنندگان بشوید.
قیمت گذاری محصوالت 

نکته جالب تر قضیه اینجاست که دولت به واسطه همین مقدار یارانه ای که برای تأمین تکنیکال ها 
به تولیدکننده داخلی داده است خود را برای دخالت در همه امور این شرکت ها محق می داند. 
تا جایی که عالوه بر نظارت های متعدد در زمینه های مختلف تولید، حتی قیمت فروش این 
فروش  قیمت  برچسب  نصب  به  مجبور  را  داخلی  تولیدکننده  و  می کند  تعیین  هم  را  سموم 

می کند اما برای محصوالت خارجی هیچ برچسب قیمتی نصب نمی شود. 
جلوگیری از صادرات 

است بحث ممنوعیت صادرات  تولیدکنندگان داخلی مطرح  برای  از مشکالتی که  یکی دیگر 
جلوگیری  داخلی  کمبود  و  ارزبری  بهانه  به  آماده  سموم  صادرات  هرگونه  از  دولت  که  است 
می کند و بازارهایی که شرکت های داخلی با صرف هزینه های تبلیغات و بازاریابی مدت دار پیدا 
بهانه  به  کارشناسی،  توجیه  بدون هیچ  و  دفعه  و یک  تصمیم خلق الساعه  با یک  بودند  کرده 

جلوگیری از کمبود سموم در داخل کشور ممنوع می کند. 
در واقع کار به جایی می رسد که شرکت های داخلی هر چه در این عرصه کاشته بودند یک 
وجود  دیگر  مختلف  راهکار  هزار  که  است  در صورتی  این  می رود.  بین  از  و  رشته شده  شبه 
داشت که دولت می توانست برای جلوگیری از کمبود داخلی لحاظ و اجرایی کند که نتیجه 

بهتر و منطقی تر می داد و از طرفی این همه ضرر و زیان را متوجه شرکت های داخلی کرد. 

به  اعمال عوارض صادراتی می توانست ضمن محدود کردن صادرات سموم  مانند  راه کارهایی 
خارج از کشور، شریان ارتباطی تولیدکنندگان و صادرکنندگان سموم با مشتریان و بازارهای 
زمان  در طی  که  بازارها  این  یکباره  رفتن  بین  از  باعث  و  دارد  نگه  زنده  و  را جاری  خارجی 

طوالنی شکل گرفته نشود. 
می کنند،  صادر  که  محصولی  ازای  در  که  کرد  مجاب  را  صادرکنندگان  این  می شد  حتی 
محصوالتی که در داخل به آن نیاز است را وارد نمایند و چندین روش دیگر می شد به کار برد. 
اما دولت در یک اقدام یک باره بدترین روش ممکن را استفاده کرد و شد، آنچه که نباید می شد. 

نتیجه گیری 
نتیجه این که اوالً چنانچه سیاست های درستی اعمال شود و هدایت و راهبری مسئله از سوی 
دارد  وجود  داخل  در  که  زیادی  بسیار  پتانسیل های  به  توجه  با  گیرد،  انجام  خوبی  به  دولت 
بازارهای  تولید تکنیکال ها خواهیم داشت، می توانیم  توانمندی های زیادی در  اینکه  ما ضمن 
ارز  قَِبل آن میزان زیادی  از  باشیم که  این محصوالت داشته  برای  صادراتی بسیار خوبی هم 
این  به  و خوداتکایی  افزوده  ارزش  اشتغال زایی،  مانند:  آن  مزایای  دیگر  از  و  وارد کشور شده 

محصوالت هم بهره مند شویم. 
در مورد سموم آماده مصرف هم که دیگر به جای خود. ما قدرت رقابت با بزرگ ترین شرکت های 
جهانی را در این زمینه ها داریم، به شرط اینکه سیاست گذاری ها و حمایت ها به درستی صورت 
گیرد تا در این وضعیت اقتصادی که کشورمان این همه به ارز خارجی و اشتغال زایی نیازمند 

است، از این ظرفیت ها در جهت نیل به این اهداف استفاده نماییم. 



هی
گیا

ت 
دا

ولی
ش ت

بخ
هی

گیا
ت 

دا
ولی

ش ت
بخ

ماهنامه دام و کشت و صنعت 22232
مرداد ۱۳۹۸

 فرشته مرندی پور

پرکاربرد ترین  از  یکی  به عنوان  سطحی  جذب  فرآیند 
فناوری های تصفیه آب و پساب در جهان به شمار می رود 
ارزان  جاذب های  توسعه  به منظور  ارزنده ای  تالش های  و 
و  صنعتی  کشاورزی،  پسماندهای  از  استفاده  با  قیمت 

شهری انجام می شود.
پسماندهای کشاورزی پتانسیل خوبی برای حذف آالینده های 
آرسنیک ،  سرب،  ازجمله؛  سنگین  فلزات  مانند  خطرناک 
جیوه، روی، کروم، مس و کادمیم و رنگ های آلی ناشی از 

محیط های آبی دارند.
مزیت این ترکیبات شامل هزینه کم، بازده مناسب و حداقل 

ضایعات و مواد باقیمانده و قابل بازیافت کردن آن ها هستند.

فلزات سنگین
در  زیرا  آرسنیک  و  کادمیم  سرب،  کبالت،  روی،  عبارتنداز:  سنگین  سمی  فلزات   •
محیط زیست تجزیه نمی شوند و باعث آلودگی خاک، آب های زیرزمینی، رسوبات، آب های 
بیماری های  ایجاد  باعث  و  می شوند  انباشته  زنده  موجودات  بدن  در  و  گردیده  سطحی 

مختلف و اختالالت تنفسی برای انسان می شوند.
فلزات  این  که  می باشند  گیاه  رشد  برای  ضروری  مغذی  مواد  شامل  نیز  فلزات  بعضی   •

.Co و Zn ، Cu ، Mn ، Ni :عبارتنداز
• برای کاهش جذب سرب در گیاهان بایستی pH خاک به وسیله آهک به مرز 6/5 الی 7 

تنظیم شود.
• تجمع پتاسیم در بافت گیاه نیز باعث آلودگی می شود.

• جیوه، فلزی براق، نقره ای و مایع بی بو می باشد و دارای نقطه ذوب 39 درجه سانتی  گراد بوده و 
الیدباتری،  مواد سدیم شیمیایی)مانند  اسیدها،  از سفید کننده ها،  ناشی  با جیوه  آلودگی 
رنگ  المپ،  فشارسنج،  و  دماسنج  مانند  پزشکی  ابزار  چرب(،  اسید  خانگی،  چربی 
و  سیم کشی  دستگاه های  جیوه  بخار  المپ های  فلوئورسنت،  المپ های  باتری،  التکس، 

منسوجات است.
• جیوه میزان جذب آب گیاه را کاهش می دهد و عارضه اصلی جیوه، اثرگذاری بر مغز است 
نیز  خاک  در  جیوه  گردد.  اکسیژن ترکیب  یا  و  گوگرد  کلر،  مانند  عناصری  با  می تواند  و 

به صورت یون آزاد، محلول و جامد می تواند وجود داشته باشد.

پالستیک،  فرش بافی،  کاغذ،  صنایع غذایی،  صنایع نساجی،  فاضالب  از  ناشی  آلی  رنگ های 
الستیک، لوازم بهداشتی و آرایشی که در قالب پساب های رنگی وارد محیط زیست می شوند 

و بایستی با تکنیک های مؤثر و مناسب از نظر اقتصادی این رنگینه ها حذف گردند.
و  آب  از  فلزات سنگین  برای حذف  کاربردی  راه حل  یک  دارویی  گیاهان  در حال حاضر 
خاک آلوده و جداسازی آالینده های خطرناک محسوب می شوند. از گیاهان برای دفع مواد 
شیمیائی سمی موجود در خاک آلوده، لجن، رسوب، آب های زیرزمینی، آب های سطحی 
و فاضالب استفاده می شود. از سایر روش ها می توان از روش شستشوی خاک)که هزینه ی 

باالیی دارد( و تصفیه خاک های آلوده نیز نام برد.
رنگینه های مصرفی در صنایع شامل دو گروه محلول در آب و نامحلول در آب می باشند 
که این رنگینه ها موجب تغییر رنگ پساب در آب شده و حتی در غلظت های بسیار پائین 

هم توسط هر شخصی قابل شناسایی هستند.
بیولوژیکی  تجزیه  برابر  در  آروماتیکی  ساختمان  داشتن  به دلیل  رنگ ها  از  بسیاری 
سیستم  ماهی ها،  حیات  بر  بودن  سمی  عالوه بر  رنگینه ها  این  از  برخی  و  هستند  مقاوم 
بیولوژیک آن ها را نیز تهدید می کنند. البته 15 درصد از این رنگ ها غالبا به دلیل پایداری 

تخریب ناپذیر بوده و آلوده کننده های محیط زیست به شمار می روند.

کاربرد و کارایی پسماندهای کشاورزی

حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب
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استفاده از پسماندهای کشاورزی در حذف فلز و رنگ از آب و پساب
برای  خوبی  ظرفیت  هستند،  سلولز  حاوی  که  آن هایی  به خصوص  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزی  پسماندهای  اصلی  اجزای  می دهند.  نشان  خود  از  مختلف  آالینده های  جذب 
و  آب  ساده،  قندهای  پروتئین ها،  هیدروکربن ها،  لیپیدها،  لیگینن  همی سلولز،  شامل 

نشاسته می باشند.
خصوصیات بارز پسماندهای کشاورزی

• اقتصادی بودن، سازگاری با محیط زیست، در دسترس بودن به مقدار زیاد، تجدیدپذیر بودن، 
هزینه کم

این موارد سبب کمک به پاالیش آب و پساب می شوند. پسماندهای کشاورزی منبع غنی 
برای تولید کربن فعال به دلیل میزان کم خاکستر و سختی مناسب است؛ درنتیجه تبدیل 
مشکالت  حل  برای  مطمئنی  جایگزین  کم هزینه،  جاذب های  به  کشاورزی  پسماندهای 

زیست محیطی و کاهش هزینه ها به حساب می آید.
18/85درصد  کشاورزی  محصوالت  ضایعات  حجم  جهادکشاورزی  وزارت  برآورد  براساس 
در کشور و از کل 85 میلیون تن محصوالت کشاورزی 15/3میلیون تن ضایعات در کشور 

25درصد درآمد نفتی هر سال در قالب ضایعات محصوالت کشاورزی از دست می رود.
از راهکارهای کاهش هدر رفت منابع، استفاده مجدد از ضایعات است. ضایعات مورد استفاده 
به عنوان جاذب در فرآیند تصفیه آب و پساب اکثر ضایعات مراحل برداشت و فراوری می باشد 

که در اینجا به نام پسماندهای کشاورزی مطرح است.
حذف فلزات سنگین با استفاده از پسماندهای کشاورزی

پسماندهای مختلفی از کشاورزی همچون پسماندهای برگ، ساقه ، هسته، پوست و میوه هستند
که می توان از هریک از این پسماندها در حذف فلزات سنگین بهره برد. 

کادمیم،  روی،  نیکل، سرب،  کروم، مس،  به  مربوط  بیشترین حذف  تحقیق  این  براساس 
جیوه، کبالت به ترتیب توسط سبوس برنج، زغال الیاف نارگیل، پوست پرتقال، زغال پوست 

پسته، پوست موز، زغال پوست بادام و کمپوست چای است.
از پسماندهای کشاورزی مورد اشاره بیشترین کارایی جذب مربوط به سبوس برنج، پوست 
سبز پسته و پوست پرتقال، با کارایی بیش از 99درصد جذب فلزات سنگین و کم ترین آن 

در مورد پوست انار با 55درصد حذف اتفاق افتاده است.
حذف رنگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی

حذف  جذب سطحی  فرآیند  توسط  کشاورزی  پسماندهای  توسط  که  دیگری  آلودگی های  از 
فندق، ساقه، ذرت  به پوست  کارایی حذف رنگ مربوط  بیشترین  است.  می شوند، رنگ ها 
و پوست پسته با بازدهی 99درصد و کمترین کارایی حذف رنگ در مورد پسماند پوست 

سیب زمینی با 44درصد حذف رنگ انتخابی اتفاق افتاد.
نتیجه گیری

دارند  فلزات سنگین  و  رنگ  برای جذب  زیادی  میل  که  از جاذب های کم هزینه  استفاده 
معقول و منطقی به نظر می رسد. از مهم ترین خصوصیات سطح جاذب می توان به مواردی 
چون تخلخل و اندازه سطح جاذب اشاره کرد و در مورد شرایط جذب باید به pH ، دوز جاذب، 

دما، غلظت رنگ یا فلز سنگین توجه داشت.
با تغییر شرایط فوق می توان راندمان جذب پسماندهای کشاورزی را بهینه کرد. حذف فلزات 
سنگین توسط پسماندهای کشاورزی به واسطه فرآیند جذب سطحی در رنج بین کمینه 
55درصد تا 99درصد برابر بیشینه اتفاق می افتد. در مورد رنگ ها کمینه جذب 44درصد تا 

بیشینه جذب 99درصد است.
اعداد فوق چراغ سبزی برای استفاده پسماندهای کشاورزی برای حذف رنگ و فلزات 

سنگین از آب و پساب در مقیاس صنعتی هستند. 

حذف فلزات سنگین
حضور فلزات سنگین در فاضالب های صنعتی، مشکلی عمده 
و  می آید  حساب  به  سطحی  آب های  به  آن ها  تخلیه  در 
به علت پایداری و خاصیت تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین، 
آن ها به عنوان آالینده های مضر و اصلی بر سالمت انسان به 

شمار می آیند.
پسماندهای  کارایی  و  کاربرد  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 
کشاورزی به عنوان جاذب های کم هزینه در حذف آالینده های 
فلزی و آلی از پساب و شرایطی که حداکثر جذب آالینده 
در  مختلف  جاذب های  بین  مقایسه  نیز  و  دارد  به دنبال  را 
حذف فلزات سنگین و رنگ می باشند تا بتوان مناسب ترین 
جاذب برای حذف آالینده ها را انتخاب کرد، که در این میان 
جاذب های کم هزینه ازقبیل؛ پسماندهای کشاورزی در حذف 
مناسب  جایگزین  به عنوان  آن ها  از  استفاده  و  آالینده ها 

جاذب های هزینه بر پیشنهاد می شود.
Phytoremediation شامل تعدادی از روش های مختلفی است 
که  شود  خاک  آلودگی  رفتن  بین  از  به  منجر  می تواند  که 

روشی ارزان قیمت می باشد.
انواع روش های حذف فلزات سنگین:

• رسوب دهی شیمیایی • تبادل یونی • استخراج با حالل
• اولترافیلتراسیون • اسمزمعکوس • نانوفیلتراسیون

• ذوب سطحی )با کربن فعال، اکسید فلزات، نانولوله های کربنی، 
بیو جاذب ها(

متداول ترین روش، استفاده از کربن فعال بوده که نسبت به 
می باشد.  پرهزینه  بسیار  کشاورزی  پسماندهای  از  استفاده 
مختلف  بیوجاذب های  به عنوان  گیاهی  و  میوه  پسماندهای 

برای حذف فلزات سنگین مورد بررسی قرار می گیرند. 
باکتری ها،  به ویژه  بیولوژیکی  مواد  از  می توان  همچنین، 
فلزات  این  حذف  برای  قارچ ها  و  مخمر ها  جلبک ها، 

استفاده کرد.
در گیاهان دارویی منطقه ریشه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
و آالینده ها می توانند توسط ریشه جذب و به ساقه و سایر 

قسمت های گیاه انتقال یابد.
حذف رنگ و فلز از آب و پساب:

به  نیاز  که  آب  تصفیه  از  استفاده  با  حذف:  روش های 
محدودیت های  تکنولوژیکی،  تجهیزات  قابلیت  تصفیه خانه، 
سرمایه  به  نیاز  و  شده  تصفیه  آب  کیفیت  زباله،  دفع 
پساب،  تصفیه  در  است.  باالیی  عملیاتی  هزینه های  و 

فرآیندهای فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی مورد نیاز است.
جاذب های تجاری: به عنوان جذب کننده در کنترل آلودگی 
آب مورد مطالعه قرار می گیرد که برخی از مهم ترین آن ها 

عبارتند از:
• سیلیکاژل • آلومینای فعال • زئولیت ها • کربن فعال

ز سروش باغ رضوان، تو هچ نغمه ای دینشی                                     هک وصال کوی جاانن، هب بهاهن ای خریدی 
مهندس سیدرضا نقی نسب، در غم فقدان پدر ارجمند و گرامی خود )مرحوم حاج سیدجعفر نقی نسب اردهائی( به سوگ نشسته است.

ماهنامه، این مصیبت را به آقای مهندس نقی نسب، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی شیمی کشاورز
و خاندان محترم ایشان، مدیریت و پرسنل شرکت تسلیت می گوید. 



پیکر نحیف صنعت گل و گیاه
درگیرکمتوجهی

فعالیت های  ناکامی  علل  از 
و  برنامه ریزی  نبود  انجام شده، 
موانع  کثرت  اصولی،  حمایت 
و  گل  صادرات  راه  سر  بر  موجود 
گیاه، نبود صادرات باغی و قاچاق گل و 
آن  تولید  امکان  داخل  در  که  گیاهانی 

وجود دارد را می توان نام برد. 
کاشت سنتی و آشنا نبودن با شیوه های تولید 
با  ایرانی  تولیدکنندگان  رقابت  امکان  انبوه، 
حمایت  می دهد.  کاهش  به شدت  را  خارجی  رقبای 
در  نیز  گل  صادرات  و  پرورش  از  کشاورزی  وزارت 
نظر  به  ناچیز  میوه،  صادرات  نظیر  مواردی  با  مقایسه 
این بخش کم رنگ  زیربنایی در  امکانات  تدارک  می رسد و 
و حضور  صادرات  امکان  که کشت صنعتی،  طوری  به  است؛ 
و  می کند  سلب  پرورش دهنده  از  را  بین المللی  بازار  در  مداوم 
در  چشمگیر  سرمایه گذاری  به  حاضر  نیز  بانک ها  حتی  متأسفانه 

این زمینه نیستند. 
برخی کارشناسان معتقدند، حمایت و سرمایه گذاری دولت، تنها در یک 
از اصلی ترین صادرکنندگان گل و گیاه تبدیل  دوره 2 ساله ما را به یکی 
این  آمادگی  آلمان،  کشاورزی  وزیر  قبل،  سال ها  مثال  به عنوان  کرد.  خواهد 
کشور را برای خرید 200 میلیون دالر گل و گیاه از ایران اعالم کرد و این نشان 
می دهد که چه زمینه های مساعدی برای حضور ما در بازار بین المللی وجود دارد. 

آن  بازاریابی  دغدغه  گیاه،  و  مورد گل  در  باغی  و محصوالت  میوه  برخالف  واقع  در 
چنان عمده نیست بلکه دغدغه اصلی، امکان برنامه ریزی تولید، تأمین سرمایه و فراهم 

آوردن بسترهای الزم برای این منظور است. 
کمبود سم و کود باکیفیت و استفاده از کودهای وارداتی نامناسب برای گل و گیاه، یکی از 
اختیار  در  که  و سمی  کود  گاه  و  است  دولت  از سوی  حمایت  و  برنامه ریزی  نبود  نمونه های 

تولیدکننده گل و گیاه قرا می گیرد، دوز اثرگذاری اش تمام شده است. 
کاهش و افزایش متناوب رقم پیمان های ارزی برای صادرات گل و گیاه، نمونه دیگری از بی برنامگی 
مطالبه  گیاه  و  گل  برای حمل  انحصاری  یک شرکت  به عنوان  هواپیمایی  که  باالیی  رقم های  و  است 
می کند، بخش دیگری از مشکل را تشکیل می دهد. چنین نوساناتی، پیکر نحیف صنعت پرورش گل و 

گیاه را به شدت می لرزاند.
با افزایش کرایه حمل و نقل هوایی، در اثر باال رفتن قیمت دالر به تبع بازار صادرات این محصول نیز محدود 

می شود. در حالی که قیمت فروش گل و گیاه در بازارهای جهانی تقریبا ثابت است. 
شاید حمایت از تشکل های صادراتی بتواند مسیر حل منطقی بسیاری از مشکالت موجود را برای ما هموار کند و 
انواع جدیدتری از گل و  زمینه پیش بینی و تمهید چاره برای بسیاری از مشکالت آتی را فراهم سازد. دستیابی به 
گیاه و برنامه ریزی برای پرورش وسیع آن ها نیز از نیازهایی است که در قالب تشکل های مذکور سریع الوصول تر خواهد 
تشکل ها  همین  قالب  در  نیز  گیاه  و  گل  پرورش  پیشرفته  تکنیک های  به  دستیابی  و  مدرنیزاسیون  که  همچنان  بود. 

امکان پذیر می شود. 

گیاه،  و  گل  صادرات  و  پرورش 
راه های  مناسب ترین  از  یکی 

ارزی  درآمدهای  به  دستیابی 
با  هلند  کشور  است.  غیرنفتی 

و  آب  و  گیالن  استان  برابر  مساحتی 
از  را  هنگفتی  ارز  سرد،  بسیار  هوایی 

صادرات گل و گیاه به دست می آورد. 
بنابراین با شرایط آب و هوایی و وفور 

خاک زراعی خوب موجود در ایران 
از  یکی  به  را  رشته  این  می توان 

ارزآورترین فعالیت های اقتصادی 
کشور تبدیل کرد. 

پیکر نحیف صنعت گل و گیاه
درگیرکمتوجهی
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 محمدتقوا شعار
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مرغداری،  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین  و  کشاورزی  بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
دامپروری و شیالت در همدان گسترش یافت. 

موفقیت های پی در پی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و دیدگاه های ملی دکتر کامبیز عباسی، 
ریاست مرکز با مدیریت مهندس عباس کشاورز که منجر به تخصیص حدود ده هزار میلیارد تومان 
ماشین آالت  عرضه  بازار  است،  شده  کشاورزی  ماشین آالت  تأمین  برای  تسهیالت  قالب  در  اعتبار 
ماشین آالت  انواع  لحظه می تواند  امروز هر کشاورز در هر  و  نایابی خارج کرده  از  را  تراکتور  به  ویژه 

کشاورزی را با تسهیالت و طی کمتر از 15 روز دریافت نماید.
طیور  و  دام  صنعت  امور  و  مکانیزاسیون  مسائل  طرح  به  کشاورزی  بین المللی  شانزدهم  نمایشگاه 

پرداخته که توجه شما را به مطالعه آن جلب می کنیم:

نیاز به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر ارز برای مکانیزاسیون
جهاد  وزارت  کشاورزی  مکانیزاسیون  توسعه  مرکز  رئیس  عباسی،  کامبیز  دکتر  ادامه  در 
کشاورزی در آیین افتتاح گفت: 8 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیالت و 

آورده بخش خصوصی برای ماشین آالت کشاورزی در کشور اختصاص دادیم.

نباید دولت در کشاورزی مداخله کند
جهاد  وزیر  زراعت  امور  معاون  کشاورز،  عباس  مهندس 
کشاورزی در مراسم افتتاح این نمایشگاه با تأکید بر ارتباط 
با  کشاورزی  خدمات  و  ادوات  ماشین آالت،  تولیدکنندگان 
مصرف کنندگان، گفت: تولیدکنندگان ماشین آالت و خدمات 

کشاورزی نظام پشتیبان برای خدمات خود تشکیل دهند. 
و  آبی  نظر ظرفیت  از  استان همدان  آنجا که  از  افزود:  وی 
کشاورزی  نظر  از  اما  نیست،  بزرگی  استان  اراضی  وسعت 
بوده،  در کشور  جایگاهی خاص  دارای  توانایی کشاورزی  و 
نمایشگاه های  از  یکی  همدان  نمایشگاه  دلیل  همین  به 
از راه های فعال سازی فضای کسب و کار است  برتر و یکی 
می کند.  فراهم  را  کشاورزی  شدن  اقتصادی  موجبات  که 
تخصص  خصوصی،  بخش  در  حتی  اقتصاد  کار  طرفی  از 

بهره بردار است و نباید دولت در آن دخالت کند. 
خاطرنشان  کشور،  در  اقتصادی  جنگ  به  اشاره  با  کشاورز 
و در جنگ  اقتصادی سخت تر شده است  نظر  از  کرد: فضا 
اقتصادی قرار داریم که این جنگ، جنگ مغزهاست و این 
شرایط ایجاب می کند، حمایت خود را از بخش تولید بیشتر 

کنیم و به جای تقابل به سمت تعامل برویم.

ضرورت خدمات فنی پشتیبان
تعامل  باید  گفت:  موجود  شرایط  به  اشاره  با  کشاورز 
یک  حرکت  چراکه  کنیم؛  بیشتر  را  خود  همبستگی  و 
خدمات  که  کسانی  کرد:  اظهار  وی  ندارد،  نتیجه  بعدی 
کنند  توجه  می کنند  ارائه  کشاورزی  ادوات  و  ماشین آالت 
باید مصرف کنندگان  بلکه  نباشد  کاال  فروش  فقط  هنرشان 
با خصوصیات کاالی آن ها آشنا شود. خدمات فنی پشتیبان 

برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند.

ظرفیت باالی استان همدان در تولید ماشین آالت
با  را  بذرکار  کشور،  تحریم  و  محدودیت ها  رغم  به  داشت:  اظهار  عباسی  کامبیز  دکتر 
و  می کنیم  تولید  کشور  بومی  دانش  بر  تکیه  درصد   95 با  و  جهانی  قیمت  دهم  یک 
برداشت  داخل  ساخت  کمباین  با  کشور  گندم  و  جو  درصد   95 امسال  خوشبختانه 
 2 تعداد  این  از  که  می شود  تولید  بذرکار  هزار   3 تا   2 ساالنه  همچنین  است.  شده 
تامین  در  خاصی  ظرفیت  همدان  یعنی  است.  شده  تولید  همدان  در  آن  دستگاه  هزار 

ماشین آالت کشاورزی کشور دارد. 
است.  بوده  کشاورزی  مکانیزاسیون  سرمایه گذاری  طالیی  سال های  اخیر  سال های 
در  که  است  کشاورزی  حوزه  در  کشاورزی  نمایشگاه های  برترین   جزو  همدان  نمایشگاه 
در حدود 260  در کشور  و  درمی آید  نمایش  به  نوین  ماشین آالت  نمایشگاه همیشه  این 
تا 270 عرضه کننده وسایل کشاورزی داریم. وی با گالیه از اینکه در صنعت کشور بسیار 
تا   250 ساالنه  داریم  تقاضا  گفت:  است،  شده  توجه  کشاورزی  ماشین آالت  حوزه  به  کم 
300 میلیون دالر برای صنعت کشاورزی اختصاص یابد و ماشین آالت را جزو نهاده های 
ایران  در  کشاورزی  ماشین های  اکثریت  اینکه  به  اشاره  با  وی  بگیرند.  نظر  در  کشاورزی 
در  استاندارد  کشاورزی  ماشین های  نمایش  و  ساخت  در  و  می شوند  ساخته  استاندارد 
نمایشگاه، حساسیت خاصی داریم، افزود: همچنین هر سال حدود 700 الی 800 شرکت 

سازنده ماشین آالت آبیاری کشاورزی به لحاظ استانداردها چک می شوند.
وی گفت: یک کارخانه کمباین در کشور در آستانه ورشکستگی بود و حدود 50 کمباین 
هم  و  رسید  مجدد  تولید  مرحله  به  سال   6 از  کمتر  در  دولت  با حمایت  اما  نداشت  هم 
کشاورزی  جهاد  وزیر  حمایت  با  همچنین  می کند.  تولید  کمباین  دستگاه  هزار   3 اینک 
برای نخستین بار در کشور ماشین های کشاورزی پالک گذاری شدند و به عنوان سرمایه 
وزارت جهاد  توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  رئیس مرکز  برای کشاورز محسوب می                                 شود. 
ماشین های  دستگاه  هزار   20 فقط   91 تا   86 سال های  بین  داشت:  اظهار  کشاورزی 
دستگاه  هزار   221 ناجا،  همکاری  با  این  از  بعد  که  بود  شده  پالک  کشور  در  کشاورزی 

پالک گذاری شد تا به عنوان سرمایه برای کشاورز محسوب شود.

سال های طالیی سرمایه گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی

 مهندس پریسا حیدری
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حضور دو کشور خارجی
و 1۸ استان در نمایشگاه

حمید گلی پور، مدیر شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان در ابتدای این مراسم ضمن 
عرض خیرمقدم به مسئولین کارشناسان و فعالین حوزه کشاورزی حاضر در این مراسم برپایی 

نمایشگاه های تخصصی را فرصتی برای کمک به رشد و توسعه استان عنوان نمود.
دو شرکت  و  استان  زیربخش های کشاورزی 18  فعاالن  اینکه  بر  تأکید  با  گلی پور  حمید 
خارجی ایتالیا و آلمانی در این نمایشگاه حضور فعال دارند، گفت: در این نمایشگاه تالش 
برخی  از  کشاورزی  بخش  فعالین  حضور  بستر  الزم  مساعدت های  و  تمهیدات  با  شده 
بازدید  تور   40 قالب  در  لرستان  و  زنجان  قزوین،  کردستان،  کرمانشاه،  همچون  استان ها 

تخصصی مهیا گردد.

اختصاص ۷۳ میلیارد تومان تسهیالت
برای مکانیزاسیون استان 

سپس مهندس منصور رضوانی جالل، رئیس سازمان جهاد 
بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  همدان  استان  کشاورزی 
یکی  را  شیالت  و  دامپروری  مرغداری،  صنعت  کشاورزی، 
همدان  استان  در  کشور  کشاورزی  نمایشگاه  بزرگ ترین  از 
اعالم کرد که استانی پیشرو در به کارگیری تکنولوژی نوین 
این  بوده و گفت  آبیاری تحت فشار  به ویژه مکانیزاسیون و 
نمایشگاه به دنبال رهاوردی برای ارائه دستاوردهای فنی و 

مهندسی نوین کشاورزی داخلی و خارجی است.

سپاس و قدردانی
با تشکر از مهندس رضوانی جالل، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان

و دکتر قره گزلو مدیریت روابط عمومی جهاد کشاورزی استان و همکارانشان
که فضای اطالع رسانی نمایشگاه را برای رسانه های ملی کشاورزی فراهم کردند.

نیز  و  خارجی  شرکت های  حضور  افزود:  جالل  رضوانی 
دستاوردهای  ارائه  هدف  با  بنیان  دانش  شرکت های 
گذشته  سنوات  از  پررنگ تر  نمایشگاه  این  در  علمی  نوین 
قوت  نقاط  دیگر  از  علمی  همایش های  برگزاری  است. 
در  علمی  همایش های  برگزاری  با  و  است  نمایشگاه  این 
کشاورزی  مختلف  حوزه های  نظران  صاحب  نمایشگاه، 
نظر در خصوص مسائل  تبادل  و  ارتباط مستقیم  می توانند 
کشاورزی با بهره برداران و کارشناسان داشته و کارشناسان 
و مدیران سراسر کشور، در نمایشگاه مباحث علمی پیرامون 

را دنبال کنند.
نمایشگاه  این  در  افزود:  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
غرفه ای به سازمان جهاد کشاورزی اختصاص داده شده که 
همکاران با ارائه مشاوره و اجرای تور نمایشگاهی به منظور 
راستای  در  کاری  مسائل  و  نوین  تکنولوژی های  معرفی 
و  برمی دارند  گام  کشاورزی  بهره برداران  حمایت  و  هدایت 
امید است دستاوردهای این نمایشگاه هم در ارتقای بخش 
را  خود  تاثیر  کشاورزی  کردن  فنی  و  علمی  کشاورزی، 

داشته باشد.
رضوانی  مکانیزاسیون  توسعه  مرکز  موفقیت های  به  توجه  با 
راهبردهای  در  اساسی  قدمی  را  نمایشگاه  برگزاری  جالل 
کشاورزی و صنعت دانست. وی گفت: در سه سال گذشته 
3567 دستگاه تراکتور جدید و 123 دستگاه کارنده و بیش 
استان  کشاورزی  ناوگان  به  جدید  کمباین  دستگاه   17 از 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  است.  شده  اضافه 
به   91 سال  در  مکانیزاسیون  ضریب  کرد:  تصریح  همدان 
میزان 1/24 بوده که در حال حاضر1/86 رسیده و در بخش 
مکانیزاسیون  بخش  در  همچنین  و  خاک ورزی  و  کارنده ها 
در  تومان  میلیارد   360 جدید  دستگاه های  خرید  برای 
خوشبختانه  و  است  شده  سرمایه گذاری  گذشته  سال  طول 
برای  تسهیالت  تومان  میلیارد  بر 73  افزون  جاری  سال  در 

مکانیزاسیون استان در نظر گرفته شده است.

خوشبختانه استان همدان در بحث برگزاری نمایشگاه تخصصی حوزه کشاورزی، پیوسته 
در ردیف چهار استان برتر بوده است و امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را در استان بیش از 

پیش ارتقا بخشیم.
مدیر شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان در پایان با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی 
نقش راهبرد ها و تعاملی نمایشگاه ها در راستای انتقال تکنولوژی به کشور و نیز صادرات 

محصوالت غیرنفتی به کشورهای هدف را بسیار مهم ارزیابی نمود.
فضا شامل  این  افزود:  و  داد  نمایشگاه خبر  این  به  فضا  مترمربع  اختصاص 7000  از  وی 
بوده  غرفه  و 95  نمایشگاهی  باز  فضای  متر  نمایشگاهی، 2000  فضای  متر سالن   5000
که غرفه ای به مساحت 50 متر به سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اختصاص یافته 
است که به همت دکتر قره گوزلو، ریاست روابط عمومی سازمان در بهترین سطح به ارائه 

مشاوره و اطالعات به کشاورزان بازدیدکننده می پرداخت.
با همت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و موسسات مربوطه، هفت همایش و کارگاه 
اساتید  و  شده  دایر  تخصصی  علمی-  گسترده  مطالب  ارائه  با  کشاورزی  صنعت  تخصصی 
متخصص این حوزه از سایر استان های کشور نیز دعوت شده است. از استان های هم جوار 
برای بازدید از نمایشگاه دعوت شده اند و در این نمایشگاه محصوالت، کاالها و ماشین آالت 

ایرانی با کیفیت برتر و توان رقابتی باالتر با محصوالت مشابه خارجی معرفی شدند. 
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میلیون  با 69  برزیل  نیز  بین کشورهای صادرکننده سویا  در 
تن،  میلیون   8/5 با  آرژانتین  و  تن  میلیون  با 57  آمریکا  تن، 
هر کدام به ترتیب 45 و 37/5 و 5/6 درصد از حجم سویای 

صادراتی را به خود اختصاص داده اند. 
تن  میلیون   9/5 تولید  با  هند  مانند  کشوری  میان  این  در 
را  سویا  دانه  صادرات  نیازش  مورد  روغن  تأمین  برای  سویا، 

ممنوع کرده است. 
سالیانه  واردات  با  چین  سویا،  واردکننده  کشورهای  میان  در 
97 میلیون تن، باالی 60 درصد از کل سویای مبادله شده در 
بازارهای بین المللی را به خود اختصاص داده است که بخش 
زیادی از آن را هم قبل از جنگ تجاری و جنگ تعرفه ها بین 

آمریکا و چین، از کشور آمریکا وارد می کرد.
 اما در سال های اخیر به دلیل اعمال تعرفه های گمرکی توسط آمریکا به کاالهای چینی، 
این کشور هم درصدد مقابله به مثل برآمده و بعضی از کاالهای آمریکا از جمله سویا را 

برای فشار به دولت این کشور مشمول تعرفه گمرکی قرار داده است.
بیشتر  کشور  این  چینی ها،  سوی  از  تصمیمی  چنین  اتخاذ  از  پس 
آرژانتین  و  برزیل  کشورهای  سمت  به  را  نیازش  مورد  سویای  تأمین 
کاهش  یکی  است:  شده  پیامد  دو  باعث  اتفاق  این  کرده اند.  منتقل 
در  سویا  قیمت  افزایش  دیگری  و  آمریکا  کشور  در  سویا  قیمت 

کشورهای برزیل و آرژانتین. 
نقش ایران 

باعث  چین  توسط  آمریکا  سویای  واردات  تحریم   که  است  این  از  حاکی  جهانی  اخبار 
خشمگین شدن سویاکاران آمریکایی شده که آراء آنها نقش بسزایی در به قدرت رسیدن 

ترامپ داشته و در صورت استمرار تحریم، در دوره آینده به ترامپ رأی نخواهند داد.
از  یکی  که  نیز  ایران  آمریکا،  و  چین  بین  سویا  زمین  در  تجاری  جنگ  این  میانه  در 
از  تا قبل  به وجود آمده که  اتفاقات  اثر  بر  کشورهای واردکننده سویا در جهان می باشد 
این  افزایش قیمت در  به دلیل  وارد می کرد،  آرژانتین  و  برزیل  از کشورهای  را  این سویا 
کشورها، بخشی از نیازش را به سمت سویای تولید شده در کشور آمریکا معطوف کرده 
ابتدای  از  ایران  است. بنا برگفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی )وزیر جهادکشاورزی(، 
کرده  آمریکا خریداری  از کشور  تن سویا  میلیون  یک  ماه 98 حدود  تا خرداد  سال 97 

است که برخی این رقم را بیشتر از این تخمین می زنند.
این که در این شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور ما بر اثر تحریم های آمریکا 
این  از  سویا  واردات  آیا  ایران،  کشور  علیه  کشور  این  خصمانه  سیاست های  و 
پیش  که  سئوالی  اما  بماند؛  نه؟  یا  است  توجیه پذیر  ما  برای  متخاصم  کشور 
تجارت  و  تولید  میزان  از  که  ارقامی  و  آمارها  به  توجه  با  که  است  این  می آید 
سویا در جهان و آمریکا بیان شد، به نظر شما در این جنگ تجاری بین چین 
و آمریکا در مورد سویا و روی گرداندن کشاورزان از ترامپ، خرید سویای آمریکا 
ترامپ خواهد  بعدی  دور  آراء  تأثیرگذاری  نظر  از  وزنی  و  جایگاه  ایران چه  توسط 
شدن  بی تأثیر  در  چقدر  ایران  توسط  آمریکا  سویای  خرید  از  میزان  این  و  داشت 

سیاست چین در قبال آمریکا نقش دارد؟
شاید هم باید سئوال را به شکل برعکس طرح کرد و پرسید: اصاًل حتی اگر وزن و نقش 
ایران را در این میان نادیده و ناچیز هم فرض کنیم، در این شرایط، چرا باید ایران از آمریکا 
سویا بخرد؟! و در این گرماگرم تحریم و جنگ سرد، چگونه مبادالت پولی، حمل و نقل، 

بیمه و ... صورت می گیرد و کشورهای ثالث یا شرکت های ثالث در دبی و ... کدامند؟!
قضاوت و تحلیل قضیه با خود شما ... 

ساالنه حدود 350 میلیون تن سویا در دنیا تولید می شود 
که از این مقدار نزدیک 150 میلیون تن، یعنی تقریباً 50درصد 
مبادله  کشورها  بین  جهان  در  تولیدی  سویای  حجم  کل 

می شود و مورد صادرات و واردات قرار می گیرد. 
در بین کشورهای تولیدکننده سویا، آمریکا، برزیل و آرژانتین 
به ترتیب هر کدام با 120، 112 و 54 میلیون تن، بیشترین 
اختصاص  خود  به  را  کشاورزی  محصول  این  تولید  حجم 
داده اند. یعنی آمریکا با 34 درصد از کل تولید دنیا، برزیل با 
32 درصد و آرژانتین با 15/4 درصد، سرجمع چیزی حدود 

81/4 درصد از کل سویای جهان را تولید می کنند. 
میلیون  با 14  مانند چین  این 3 کشور، کشورهایی  از  بعد 
هر  تن  میلیون   8 با  کانادا  و  تن  میلیون   9/5 با  هند  تن، 
کدام به ترتیب 4 درصد، 3 درصد و 2 درصد سویای جهان 

را تولید می نمایند. 

 علی گلباف

نقش ایران
در جنگ سویای چین و آمریکا
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 دکتر سید امیر شهرآئینی

قسمت اول

شترمرغ، به عنوان یکی از منابع تأمین پروتئین از حدود 20 سال پیش وارد ایران شده 
و مورد توجه پرورش دهندگان قرار گرفته است.

مزایای  و  محاسن  طیور  و  دام  صنعت  زیربخش های  از  یکی  به عنوان  شترمرغ  پرورش 
این پرنده خارق العاده ترغیب  از  به نگهداری  را  را به همراه دارد که دامپروران  فراوانی 

نموده است.
مسائل  صنعتی،  پرنده  یک  عنوان  به  شترمرغ  توجه  قابل  و  مثبت  خصوصیات  درکنار 
به  مایل  افراد  است  الزم  که  دارد  وجود  آن  پرورش  و  تولید  مسیر  در  نیز  مشکالتی  و 

فعالیت در این زمینه، از آنها اطالع کامل داشته باشند.
ایران،  به  آن  ورود  بدو  در  و  کشور  در  شترمرغ  صنعت  فعالیت  شروع  ابتدای  در 
کاذب  تبلیغات  شترمرغ،  به  نسبت  مردم  بی اطالعی  از  استفاده  با  سودجو  افراد  برخی 
گسترده ای را به منظور جلب توجه و جذب سرمایه افراد عالقه مند به این موضوع آغاز 
اطالع رسانی های  این  کمک  به  را  فراوانی  سرمایه های  کوتاه  نسبتاً  مدتی  در  و  نموده 

نادرست جذب نمودند.
شد  مشخص  بهره برداری،  مرحله  به  سرمایه گذاری ها  رسیدن  و  مدتی  گذشت  از  پس 
محاسبات  و  ندارد  چندانی  واقعیت  گرفته،  قرار  سرمایه گذاران  اختیار  در  که  اطالعاتی 
از  بود، درست  توصیف شده  اغراق آمیز  بسیار  بازدهی شترمرغ که  مورد  در  انجام شده 

آب در نیامد.

بایدها و نبایدهای
پرورش شترمرغ

دام  صنعت  دست اندرکاران  بی اطالعی 
احتیاجات  خصوصیات،  از  کشور  طیور  و 

همچنین  شترمرغ،  نگهداری  شرایط  و 
در  کافی  فنی  دانش  نبودن  دسترس  در 

با  شترمرغ  تطابق پذیری  چون  زمینه هایی 
غذایی  جیره های  مختلف،  هوایی  و  آب  اقلیم های 

با  مورد مصرف، بیماری های اختصاصی و نحوه مبارزه 
 ... آنها، میزان مقاومت بدنی و نقطه ضعف های طبیعی و 

آمده  به وجود  برابر شدن خسارات و مشکالت  سبب چندین 
بر سر راه صنعت نوپای پرورش شترمرغ در ایران گردید.

از  ناشی  سوء  نتایج  شدن  نمایان  و  ساله   3-4 دوره  یک  گذشت  با 
این  در  فاقد صالحیت  افراد  برخی  ناقص  اطالع رسانی های  و  نادرست  تبلیغات 

صنعت، پرورش شترمرغ پس از گذشت یک دوره رونق موقت، وارد فاز رکود گردید.
بودند صدمات و زیان های  توانسته  و  مانده  پابرجا  تولیدکنندگانی که  با گذشت 4-3 سال دیگر، 
مصرف  فرهنگ  تدریجی  ایجاد  با  و  کارشده  به  دست  نمایند،  تحمل  را  بازار  رکود  از  ناشی 
به طوری که  گرداندند.  باز  صنعت  این  به  را  اولیه  رونق  آرام،  آرام  جامعه،  در  شترمرغ  محصوالت 
در حال حاضر عالوه بر گوشت و پر شترمرغ، چرم و به ویژه چربی آن هم مورد توجه و استفاده 

جامعه قرار گرفته است.
شایان ذکر است در بدو ورود این صنعت به کشور، توجه مدیران دولتی نیز به آن جلب گردید و 
تصمیماتی هم در خصوص توسعه آن اتخاذ شد و لیکن به علت بروز رکود و افت چشم گیر رونق 
این صنعت در طی چند سال بعد )که دالیل آن به صورت مختصر بیان شد(، حمایت های دولتی 
و  نوپا  این صنعت  از  بازرگانی،  و  وزارتخانه های جهادکشاورزی  در  وقت  مساعدت های مسؤلین  و 

نیازمند توجه، گرفته شد. >>>
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می گردد. سدیم  تجویز  آنمی)کم خونی(  به  مبتالیان  درمان  برای  که  است  به حدی  در گوشت شترمرغ  موجود  آهن  میزان 
آن هم پایین بوده و در کمتر شدن عوارض بیماری فشار خون دارای اهمیت می باشد. کلسترول پائین آن نیز باعث کاهش 

احتمال ابتال به آترواسکلروز )تصلب شرایین( شده و احتمال ابتال به عوارض قلبی- عروقی را کاهش می دهد.
به  مبتال  بیماران  برای  استفاده  قابل  مواد  مناسب ترین  از  یکی  به  را  غذایی  ماده  این  فوق،  جمیع خصوصیات 

مشکالت قلبی– عروقی بدل ساخته و نظر متخصصان تغذیه و نیز قلب و عروق را به خود جلب نموده است.
از دیگر مشکالت موجود بر سر راه پرورش شترمرغ در سال های اولیه ورود به ایران، نبود بازار مصرف محصوالت 
از جمله  بود.  خارجی  کشورهای  به  آنها  صادرات  امکان  عدم  نیز  و  کشور  داخل  در  آن 
پایین  تولید،  مقدار  بودن  پایین  چون  مشکالتی  وجود  به  می توان  را  مشکل  این  علل 
بودن کیفیت محصوالت تولیدی) به علت عدم وجود تجربه کافی در تولید و فرآوری 

محصوالت(، مشکالت سیاسی) مثل تحریم ها( و ... اشاره نمود.
طی 3-2 سال اخیر و با رونق گرفتن بازار روغن و چربی شترمرغ، سودآوری 
و بازدهی این دام افزایش قابل توجهی را تجربه نموده که این مسأله باعث 

رونق دو چندان و شکوفایی مجدد این صنعت گردیده است.
همین شکوفایی و رونق مجدد و سریع بازار، باعث شده افراد فراوانی بدون 
با  همچنین  آن،  نگهداری  شرایط  و  حیوان  این  از  کافی  اطالعات  داشتن 
سرمایه های اندک و بضاعت علمی، مالی و مکانی محدود، تصمیم به ورود به 

صنعت پرورش شترمرغ را بگیرند.

چربی

)گرم(

انرژی

)کیلوکالری(

آهن

)میلی گرم(

سدیم

)میلی گرم(

کلسترول

)میلی گرم(

2/81403/27581شترمرغ

7/41901/28689مرغ

95----9/42151/2گوسفند

6/61961/289118گوساله پرواری

یکا
امر

ی 
ورز

شا
ت ک

زار
ت و

سای
ع: 

منب

در جدول زیر به برخی از پارامترهای تغذیه ای گوشت شترمرغ نسبت به چند دام متداول
)بر اساس مقدار در 100 گرم گوشت پخته شده( اشاره شده است:

گفتنی است زیربخش های مهم صنعت دامپروری یعنی مرغداری و گاوداری که 
چند ده سال در این کشور قدمت داشته و دارای بازار مصرف ثابت و مشتریان 
حال  ندارند؛  حیات  ادامه  قابلیت  دولتی  تسهیالت  و  کمک  بدون  هستند،  دائم 
و  تسهیالت  از  استفاده  بدون  توانست  پرورش شترمرغ  افول  به  رو  آنکه صنعت 
حمایت های دولتی، مجدداً خود را احیا نموده و حائز پیشرفت قابل توجهی نیز 

گردد.
رده  در  گرفتن  قرار  وجود  با  بوده  فرد  به  منحصر  شترمرغ  گوشت  ویژگی های 
سفید  گوشت های  دسته  در  که  مرغ  گوشت  به  نسبت  حتی  قرمز،  گوشت های 

طبقه بندی می شود، از خصوصیات تغذیه ای برتری برخوردار است. 
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مناسب  مالی  و  علمی  پشتوانه های  وجود  عدم  درصورت 
نگهداری  و  پرورش  تولید،  به  مربوط  امور  انجام  جهت 
مواجه  شکست  با  زمینه  دراین  سرمایه گذاری  شترمرغ، 
شده و درصد زیان های مالی و حتی معنوی قابل توجهی را 

متوجه افراد فاقد تجربه و صالحیت خواهد نمود.
داشتن  اولویت،  اولین  شترمرغ،  نگهداری  و  پرورش  جهت 
سن،  به  توجه  با  نیاز  مورد  شرایط  دارای  و  مناسب  مکان 

جثه و تعداد پرنده ها است.
را  خود  اندک   ً معموال  سرمایه های  که  کسانی  از  بسیاری 
اند،  نموده  صنعت  این  وارد  فوق،  مورد  کردن  لحاظ  بدون 
و  شده  مواجه  پرورشی  متعدد  مشکالت  و  باال  تلفات  با 
توصیه  لذا  گردیده اند.  متحمل  را  توجهی  قابل  زیان های 
منظور  به  شده  انتخاب  محل  بررسی  جهت  می شود  اکید 
نظرات  از  پرنده،  خرید  به  اقدام  از  قبل  شترمرغ،  نگهداری 
یک کارشناس خبره و باتجربه در این زمینه استفاده گردد.

سالم،  پرنده های  انتخاب  شترمرغ،  پرورش  در  دوم  اولویت 
و  کار  انجام  صحت  از  اطمینان  جهت  مرغوب  و  مناسب 

دستیابی به نتایج دلخواه می باشد.
شرایط  دارای  و  سالم  پرنده  انتخاب  که  است  پیدا  ناگفته 
زمینه  این  در  کافی  مهارت  و  تجربه  دانش،  نیازمند  الزم، 
بازدهی  فاقد صالحیت ،  پرنده های  در صورت خرید  و  بوده 

مجموعه به طور کلی زیر سؤال خواهد رفت.

سومین نکته حائز اهمیت در پرورش شترمرغ، خوراک مناسب و قابل قبول می باشد. در 
اقالم  تأمین  به  مربوط  هزینه ها  درصد   70 حدود  شترمرغ،  پرورش  استاندارد،  فارم  یک 
در  آن  جایگاه  و  خوراک  اهمیت  میزان  دهنده  نشان  رقم  این  است.  پرنده ها  خوراکی 
این زمینه، هزینه ها و درآمدهای  بروز هرگونه مشکل در  و  بوده  سبد هزینه های مزرعه 

مجموعه را به شدت دست خوش تالطم و نوسان خواهد نمود.
سوءمدیریت  که  است  اشاره  به  الزم 
خوراک  کیفیت  و  کمیت  زمینه  در 
پرورش  واحدهای  در  استفاده  مورد 
به  را  توجهی  قابل  شترمرغ، خسارات 

این مجموعه ها وارد خواهد نمود.
مهم ترین  از  خوراک  مدیریت  لذا 
مزرعه  یک  مدیریت  زیربخش های 
بقای  ضامن  آن  به  توجه  و  بوده 

مجموعه است.
بسیاری از بیماری های شترمرغ مربوط 
مورد  خوراک  کیفیت  و  کمیت  به 
استفاده در آنها است. لذا خوراک مورد 
مصرف پرنده، نقش مستقیم در تعیین 

سطح سالمتی گله دارد.
در  کافی  تجربه  و  دانش  وجود  عدم  علت  به   )1378  –1382( ایران  به  شترمرغ  ورود  اولیه  سال های  در 
زمینه پرورش، تغذیه، بهداشت و بیماری ها، محیط و اقلیم مناسب زندگی و مجموعاً در یک کلمه مدیریت 
مناسب، بازدهی این حیوان پایین تر از حد نرمال بوده و به ویژه در زمینه پروار، راندمان چندان مطلوب نبود. 
به گونه ای که وزن مناسب کشتار )5 + 100 کیلو گرم وزن زنده برای هر پرنده پرواری( معموالً در 16 – 

14 ماهگی حاصل می شد.
با گذشت زمان و افزایش دانش فنی و تجربه متخصصان، استفاده از فرمول های غذایی پیشرفته تر، به همراه 
بهتر، سبب شد مدت  پرورشی  از شرایط  بهره گیری  نیز  و  بیماری ها  و درمان  مدیریت پیش گیری، کنترل 
زمان پروار پرنده ها از حدود 15 ماه به 8/5-8 ماه کاهش یافته و در زمان بسیار کوتاه تری دوره پرواربندی 

شترمرغ جهت رسیدن به وزن کشتار صورت پذیرد. 
این مسأله فواید فراوان و قابل توجهی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد که از آن جمله می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
1 - کاهش زمان تولید و در پی آن کاهش قابل توجه هزینه های مربوطه؛

2 - کاهش زمان خواب سرمایه و بازگشت سریع تر سرمایه های درگیر شده همراه با سود متعلقه؛
3 - افزایش توجه پذیری اقتصادی و باال رفتن گردش مالی مجموعه؛

4 - پاسخ دهی سریع تر به مشتریان ثابت و دائمی؛
5 - افزایش کیفیت و لطافت گوشت تولید شده به علت کاهش سن و زمان نگهداری حیوان؛

6 - امکان نگهداری و پرورش تعداد بیشتری پرنده در یک فضا و دوره زمانی ثابت؛
7 - امکان Selection )انتخاب( سریع تر پرندگان مولد )از نظر صفات ژنتیکی مطلوب در زمینه گوشت واری، 

ماندگاری جوجه ها و ...(
قابل ذکر است که این مورد برای فارم های مولد، حائز اهمیت می باشد.  

ادامه دارد ...
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 مهندس عباس خدایی

خشک  کمربند  خط  روی  گرفتن  قرار  علت  به  ایران  کشور 
باران  ریزش  میزان  است.  فقیر  بارندگی  میزان  نظر  از  جهان، 
در نقاط مختلف کشور ما از گیالن و مازندران تا بعضی مناطق 
بارندگی در کشور ما  کویر مرکزی بسیار متغیر است. متوسط 
در  حال  هر  به  ولی  کرده اند  اعالم  میلی متر   220 تا   180 را 
کم  بسیار  سالیانه  بارندگی  میزان  مرکزی  فالت  اعظم  قسمت 
بوده و در قسمت وسیعی از حاشیه کویر مرکزی و کویر لوت و 
مناطق جنوب شرقی کشور، میزان بارندگی زیر 100 میلی متر 

در سال می باشد. 
وجود تقسیمات آب و هوایی بسیار متنوع باعث ایجاد سیستم 
زیستگاه  آن ها  از  کدام  هر  که  گردیده  مناطق  این  در  خاصی 
پذیرش  مهیای  نیز  دامپروری  نظر  از  و  بوده  موجودات خاصی 
پرباران  جلگه ای  مناطق  در  مثاًل  باشند.  دام ها  از  خاصی  انواع 
دارد؛  رونق  شیری  گاوهای  نگهداری  و  پرورش  صنعت  بیشتر 
بارندگی  که  تپه ماهوری  کوهستانی  مناطق  در  که  حالی  در 
آنها بین 300 تا 500 میلی متر است، بیشتر مستعد پرورش و 
نگهداری گله های گوسفند می باشد و هر چه از این مناطق به 
طرف خطوط کم باران حرکت می کنیم به تدریج ترکیب گله ها 
تغییر کرده و از تعداد گوسفندان کم شده و به جای آن تعداد 

بز زیاد می شود.

این  در  شتر  پذیرش  ظرفیت  بگیریم،  نظر  در  مرتع  هکتار   50 مولد  شتر  نفر  هر  جهت  اگر 
نفر(  هزار   800 گله  کل  )در  مولد  شتر  نفر  هزار   400 حدود  در  آن  فعلی  پوشش  با  مراتع 
کشور  حاضر  حال  در  شتر  رسمی  آمار  تعداد  برابر  دو  از  بیش  چیزی  که  می گردد  برآورد 
قابل  رقم  این  نماییم  اقدام  کشور  مراتع  بهبود  و  توسعه  به  نسبت  ما  چنانچه  که  می باشد 
افزایش خواهد بود. ضمناً از وجود شتر می توانیم در بهبود وضعیت مراتع گوسفند و بز کشور 
از بین رفته و گیاهان مهاجم پوشش  از حد گیاهان خوش خوراک  که به علت چرای بیش 

مراتع را فرا گرفته است استفاده نمود که باز هم می تواند جمعیت شتر کشور را افزایش داد. 
انواع گیاهان مرتعی مناسب جهت کاشت در مراتع مناطق پرورش شتر: 

تاغ- در حالت طبیعی سرشاخه های تاغ یکی از علوفه های مورد عالقه شتر می باشد و بقایای 
جنگل های طبیعی تاغ در حاشیه خوفناک ترین کویرها در فالت مرکزی کشور هر بیننده ای 
و  برگ  و  پرشاخ  درختانی  وجود  در شرایط سخت  زیرا  می دارد؛  وا  تحسین  و  به شگفتی  را 
تنومندی از تاغ )ارتفاع 7 متر( به نظر خارق العاده می رسد؛ چون در این شرایط سخت حتی 

گون و خارشتر قادر به مقاومت نمی باشد. 
در  سیاه  تاغ  می رسد  نظر  به  که  حالی  در  است  وابسته  شنی  و  زمین های سبک  به  زرد  تاغ 
زمین های رسی و حتی شور و با سفره های آب شور سطحی تا حد زیادی مقاوم است. تاغ با 
ایجاد شبکه وسیعی از ریشه قادر است چند ماه از زمان خشک سال که خاک عماًل فاقد رطوبت 
با نزوالت  قابل استفاده است، آب مورد نیاز خود را جذب نموده و به این ترتیب در مناطقی 

جوی پایین تر از 50 میلی متر در سال به رشد و نمو طبیعی خود ادامه دهد. 
با ارزیابی اجمالی که از تاغ زارهای در دست کاشت کشور به عمل آمده، هر هکتار از تاغ زارها 
احتماالً می تواند سالیانه حدود 500 کیلوگرم علوفه خشک )با توجه به مصرف شتر به 8-10 
به  محدود  تنها  تاغ زارها  این  از  استفاده  کند  تأمین  شترها  برای  را  خشک(  علوفه  کیلوگرم 
تاغ  درختان  پناه  در  که  مرتعی  گیاهان  انواع  بلکه  نیست  تاغ  برگ های  و  شاخه  از  استفاده 

می رویند نیز از دیگر منابع تأمین تغذیه شتر می باشد. 
که  می باشد  چندساله  بوته ای  گیاهان  جمله  از  وحشی  اسفناج  وحشی-  اسفناج  گیاه 
کشت آن در شرایط آب و هوایی خاص کشور ما نتیجه بسیار مطلوب و خوبی دارد. گیاهی 
خوش خوراک و مناسب برای تغذیه شتر می باشد و در مقابل خشکی و کم آبی و گرمای زیاد 
مقاوم بوده و در محیط های شور به خوبی رشد می کند به عالوه از شوری خاک می کاهد و در 

نتیجه باعث ایجاد محیطی مساعد برای رشد و تجدید حیات گیاهان می گردد.

نیمه گرم جنوب کشور  نواحی  و  نواحی گرم و خشک  ُکنار مخصوص  ُکنار- درخت  درخت 
کهکیلویه  فارس،  کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  هرمزگان،  بوشهر،  ایالم،  )خوزستان،  است 
مواقع  بعضی  در  گرد،  آن  میوه  بیشتر هم می رسد.  و  متر  به 8  آن  ارتفاع   ) و...  بویراحمد  و 
تخم مرغی شکل است برگ های آن گرد مایل به بیضی شکل است. در زمستان سبز است و 

برگ های آن نمی ریزد این گیاه از تیره عناب می باشد.
کنار در خاک های سبک شنی، شنی لومی، لومی شنی، شنی رسی و در خاک های سنگالخی 
رشد خوبی داشته و در خاک های رسی رشد کمتری دارد و از سن 5 تا 10 سالگی محصول 

می دهد. تولید علوفه سالیانه آن حدود 1000 کیلوگرم در هکتار است. 
درخت گز- درخت گز، دارای گونه های متنوعی از شوره گز گرفته تا گزهای درختی تنومند 
و  رشد  از  شوره زار ها  و  نمک  باتالق های  در  گیاه  این  می شود.  شامل  را  شاهی  گز  همچون 

نموی مناسبی برخوردار است. ولی برخالف تاغ برای رشد خود نیاز به آب دارد. 

به طوری که در اطراف خطوط کم باران با میزان بارندگی 100 
حال  می گردد.  مشاهده  بز  خالص  گله های  بیشتر  میلی متر، 
بین خطوط  و سرزمین های  رفته  فراتر  مناطق  این  از  چنانچه 
هم باران 100- 50 میلی متر و حتی کمتر از آن را که معموال 
قرار دهیم، مالحظه  بررسی  دارند مورد  قرار  اعماق کویرها  در 
که  گیاهی  خاص  فلور  بر  عالوه  مناطق  این  در  که  می کنیم 
اکثراً از نباتات چندساله خاردار تشکیل گردیده به علت کمبود 
آب آشامیدنی معموالً هیچ دامی به غیر از شتر قادر به زندگی 
طبق  و  می باشد  شتر  خاص  زیستگاه  مناطق  این  و  نمی باشد 
برآورد حدود 13 درصد از سطح کشور ما دارای بارندگی کمتر 
 20 حدود  با  برابر  آن  مساحت  که  می باشد  میلی متر   100 از 

میلیون هکتار می باشد که مختص چرای شتر می باشد.

پرورش شتر در کشور ضرورت توسعهضرورت توسعهضرورت توسعه
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قسمت دوم

 مهندس محمدرضا چمن آرا

وسایل غذاخوری
و سنتی ساخته شود. در شکل  به دو صورت مدرن  است  یا وسایل غذاخوری گوسفند ممکن  جای خوراک 

مدرن، وسایل غذاخوری دو نوع و مشتمل بر علف خور و آخور است.
علف، کاه، یونجه خشک و به طور کلی غذاهای پرحجم و مواد علوفه ای را در علف خور و کنجاله و آرد جو و 

سایر مواد کنستانتره یا غذاهای فشرده را در آخور می ریزند. 
وسایل غذاخوری ممکن است به شکل ثابت یا متحرک و به صورت یک طرفی و یا دوطرفی باشند. نوع ثابت را 

می توان از مصالح ساختمانی در داخل آغل و در کنار دیوارهای اصلی یا میانی آغل تعبیه نمود. 
این  تعبیه  با  و  می کند  تقسیم  کوچک تر  محوطه  چند  به  را  جایگاه  و  آغل  داخل  فضای  میانی،  دیوارهای 
دیوارها می توان درون یک آغل، آغل های کوچک تری برای نگهداری طبقات مختلف گله به وجود آورد. ارتفاع 
نرده ای  را که معموال  و علف خور  پایین  در  را  آخور  است. در عمل  متر  حدود 1/2  میانی معموالً  دیوارهای 
گوسفند  جثه  و  سن  برحسب  آغل،  کف  از  ثابت  آخور  ارتفاع  می کنند.  تعبیه  دیوارها  این  باالی  در  است 

متفاوت است. اما معموالً این ارتفاع بین 20 تا 40 سانتی متر است. 
در باالی آخور، علف خور کار گذاشته می شود که معموالً نرده ای به شکل مورب و با فاصله 10 سانتی متر از 

آخور قرار می گیرد. علف خور ممکن است از چوب یا فلز تهیه و ساخته شود.

جداول زیر ابعاد مربوط به کف و دیوار آغل و نیز اندازه های مربوط به علف خور و آخور را نشان می دهد.
ویژگی های علف خور 

پهنای دوطرفی )سانتی متر( پهنای یک طرفی )سانتی متر( طول برای هر رأس )سانتی متر(نوع گوسفند 

60-4050-35 60-45 میش 
60-4050-35 60-45 میش و بره آن 

60-4050-35 60-45 قوچ 
40-35 35-30 35-30 بره پرواری 

مدیریت پرورش گوسفند

نور و تهویه آغل 
به  تهویه  پنجره های  و  به جنوب  رو  آغل  درب  است  بهتر  آفتابی  مناطق  در  تأمین می شود.  پنجره ها  به کمک  آغل  تهویه  و  نور 
طرف شمال باز شوند تا هم عمل تهویه بهتر صورت پذیرد و هم در فصل تابستان، گوسفند از حرارت زیاد آفتاب محفوظ بماند. 
گرچه بعضی دامداران معتقدند که نور زیاد در آغل گوسفند مورد لزوم نیست اما باید توجه داشت که استفاده از نور آفتاب برای 
ضدعفونی و بهداشت جایگاه و نیز سالمت گوسفندان بسیار حیاتی و ضروری است. شدت نور باید آنقدر باشد که روزها نیاز به نور 
مصنوعی در داخل آغل نباشد اما در صورت لزوم برای تأمین نور مصنوعی از برق می توان استفاده کرد. معموالً پنجره های دیوار 

جنوبی جایگاه در مجاور درب آغل بیشتر برای تابش آفتاب و پنجره های شمال برای تهویه است. 
نسبت مساحت پنجره ها به کف جایگاه باید بین 0/05 تا 0/07 باشد. پنجره ها بهتر است بزرگ و نزدیک به سقف قرار گیرند و برای 

جلوگیری از ورود حشرات بهتر است توری فلزی در جلوی پنجره ها و درب آغل تعبیه و نصب شود.
به هوای  تابستان چون  استفاده کرد. در فصل  نیز  تهویه  یا دستگاه  از »ونتیالتور«  بر پنجره ها می توان  تهویه جایگاه عالوه  برای 
بیشتری نیاز است باید سعی شود درب آغل باز بماند تا گوسفندان بتوانند از هوای آزاد استفاده کنند. به هر حال در تهویه جایگاه 
باید دقت کافی مبذول داشت و توجه نمود که گوسفندان داخل آغل به  ویژه بره ها هیچ گاه در معرض جریان شدید هوا قرار نگیرند.
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در شرایط ایران جایگاه نیمه باز را بر اساس دو محوطه مسقف و باز و به صورت زیر می توان 
احداث نمود: 

محوطه مسقف یا محل استراحت 
نامساعد  با شرایط  برخورد  موقع  در  یا  استراحت  هنگام  در  که گوسفندان  است  سایبانی 
نظر  از  جایگاه  نوع  این  در  خشک  بستر  و  کافی  تهویه  می کنند.  استفاده  آن  از  طبیعی 

تأمین سالمت و بهداشت گوسفندان الزم و ضروری است. 
انجام می شود.  از لحاظ خارج نمودن بستر و فضوالت در سال یکی دوبار  نظافت جایگاه 
به  بسته  ساختمانی،  مصالح  نوع  هر  از  شد  اشاره  چنانچه  جایگاه  نوع  این  احداث  برای 
طویل  و  عرض  کم  جایگاه  معموالً  نمود  استفاده  می توان  دامدار  امکانات  محل،  شرایط 
مسقف  محوطه  وارد  بیشتر  هوا  آزاد  جریان  طرف،  یک  از  چون  است  نظر  مورد  بیشتر 

می شود و از سوی دیگر، احداث جایگاه ارزان تر تمام می شود. 
برای پوشش کف محوطه مسقف می توان از آجرفرش یا از سیمان و سنگ استفاده کرد 
اما در مناطق مرطوب بهتر است پوشش بتنی به کار برد. محوطه مسقف معموالً برای هر 
یک  برای  مثال  به عنوان  می شود.  گرفته  نظر  در  فضا  مترمربع  نیم  و  یک  گوسفند  رأس 
گله 100 رأسی 150 مترمربع فضا الزم است دیواره های محوطه مسقف باید دست کم تا 
ارتفاع 1/2 متر با مصالح ساختمانی محکم بنا شود تا در برابر فشار بستر مقاومت کند و 

تجهیزات موجود در آن نیز به اطراف پراکنده نشود. 
به عالوه طرف باز محوطه مسقف باید در جهت مخالف یا پشت به باد باشد. بنابراین بهتر 
است پیش از احداث این محوطه به چگونگی جهت باد در تمام فصول توجه داشت. آخور 
و آبشخور گوسفند را می توان در محوطه باز تعبیه کرد؛ زیرا گوسفندان برای تأمین غذا 
با  بستر  آلودگی  کاهش  موجب  امر  این  می برند  به سر  باز  محوطه  در  بیشتر  آب خود  و 
فضوالت در محوطه مسقف و ممانعت از باتالقی شدن آن نیز می شود. به عالوه بستر نیز 

خشک می ماند و از نسبت مصرف مواد برای تهیه بستر کم می گردد.>>>

جایگاه باز 
جایگاه باز عبارت است از یک ساختمان مسقف که از چهار 
طرف باز است ولی در نمونه مدرن آن دیوارهای جانبی را 

از عدل های کاه و کف آن را به صورت نرده ای می سازند.
داشتی  میش های  برای  کشور ها  بیشتر  در  جایگاه  نوع  این 
بالغ حدود  برای هر میش  استفاده می گردد. مساحت الزم 
به  نیز  آبشخور  و  آخور  و  است  مترمربع  نیم  و  یک  تا  یک 

میزان الزم برحسب تعداد گله تأمین می گردد.
در روش سنتی گوسفندان و محصور ساختن آن با دسته ای 
انواع  یا  و  با بسته های علوفه  یا  بوته ها  یا  بیابان  از خارهای 
از  نمونه ای  آجر(  و  گل  و  خشت  )سنگ  چین،  حصارها 

پرورش گوسفندان به روش باز می باشد. 
جایگاه نیمه باز

عبارت است از یک ساختمان ساده که از سه طرف محصور 
شده و دارای یک سقف می باشد و از یک طرف کاماًل باز است 
و حیاطی در کنار دارد که گوسفندان در شرایط نامساعد جوی 

یا برای استراحت در قسمت مسقف به سر می برند.
نوع مصالح ساختمانی می توان ساخت.  با هر  را  این جایگاه 
ساخت  می توان  دیگر  انواع  یا  نرده ای  نوع  از  را  جایگاه  کف 
درصورتی که کف غیرنرده ای باشد، استفاده از بستر ضخیم 
و خشک و تهویه کافی در جایگاه الزم و ضروری خواهد بود. 
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قسمت های الزم دیگر )ضمائم جایگاه( 
تجهیزات  شد.  ذکر  که  قسمت هایی  بر  عالوه  باز  و  بسته  جایگاه های  ساختمان  در 
عملیات  جمله  از  گرفت  نظر  در  باید  الزم  عملیات  از  تعدادی  برای  نیز  را  اتاق هایی  یا 

عبارتنداز: 
مواد  نگهداری  و  توزین  علوفه،  ذخیره  پشم،  بسته بندی  پشم چینی،  دام،  توزین  اتاق 
گوسفند  نگهداری  کود،  نگهداری  روزانه،  غذای  تهیه  محل  روزانه،  خوراک  یا  کنسانتره 
مریض، مبارزه با انگل های خارجی، حمام دام، اتاق شیردوشی، اتاق کارگر و دفتر به منظور 

نگهداری دارو و وسایل و اوراق پیشینه و رکورد گله. 
و  کرد  به خصوص  توجه  باید  احتراق  قابل  چوبی  ساختمان های  یا  انبار  احداث  در 
حتی المقدور این انبارها و ساختمان ها را دورتر از ساختمان های اصلی در واحد دامداری 

بنا ساخت. 
نزدیک  باید  را  علوفه  و  ذخیره خوراک  محل  و  انبارها  از چوب،  استفاده  عدم  در صورت 
جایگاه احداث کرد و محل جمع آوری و نگهداری کود را دورتر به گونه ای باید ساخت که 

جریان باد، عفونت احتمالی را از اطراف ساختمان دور کند.
اندازه گله، شرایط محل، تعداد ضمائم  نام برده برحسب نوع و  اگر چه ساختمان ضمائم 
اما نقشه جایگاه و ضمائم آن  اقتصادی و سلیقه دامدار متفاوت است  امکانات  مورد نظر، 
را باید با دقت زیادی طرح و تنظیم کرد و پس از تخمین جزئیات هزینه الزم، به احداث 

آن ها اقدام نمود.
بررسی  به  فقط  گوسفند،  تولیدات  تأمین  و  اهمیت حفظ سالمت  دلیل  به  بحث  این  در 

مشخصات و شرایط الزم برای ساختمان و لوازم مبارزه با انگل های خارجی می پردازیم. 
ادامه دارد ...

بستر  کافی  اندازه  به  کارها  در شروع  که  داشت  توجه  باید 
شرایط  برحسب  بستر  مقدار  و  نوع  شود  ریخته  کف  روی 
یک  در  معموال  اما  است  متفاوت  دامدار  امکانات  و  محیط 
به عنوان بستر  از مصرف کلش و کاه  نوبنیاد، دامدار  مزرعه 
اره و  باید دانست که خاک  استفاده می کند. در عین حال 
نظیر آن برای بستر گوسفند مناسب نیست؛ زیرا این مورد 
موجب  است  ممکن  و  می گیرد  جای  پشم  تارهای  بین  در 
ناراحتی های پوستی در گوسفند شود. مقدار بستر در ابتدا 
اضافه  تدریج  به  و  باشد  سانتیمتر   20 حدود  است  ممکن 

شود اما در آغاز گرمای هوا باید فوراً بستر را جمع کرد. 
برای سقف محوطه ها، ایرانیت یا ورقه های فلزی )شیروانی( 
نور بیشتر که کمک  از  برای استفاده  را می توان به کار برد. 
می کند  بستر  داشتن  نگه  خشک  و  گوسفند  سالمتی  به 
در  پالستیک  یا  شیشه  جنس  از  پنجره هایی  است  ممکن 

سقف های آجری و سفالی و غیره تعبیه نمود.

کافی  قدر  به  باید  گوسفندان  گردش  محل  یا  باز  محوطه 
رأس  هر  برای  معموالً  محوطه  این  در  باشد.  وسیع  و  پهن 
گوسفند حدود 3 تا 4 مترمربع فضا در نظر گرفته می شود 
 400 تا   300 رأسی   100 گله  یک  برای  مثال  به عنوان  و 

مترمربع فضا الزم است. 
به عبارت دیگر با احتساب محوطه مسقف، چنین گله ای حدود 
450 تا 550 مترمربع، فضای جایگاه نیمه باز الزم دارد. کف 
محوطه باز به صورت ساده یا خاکی در نظر گرفته می شود اما 
بهتر است از پوشش سیمانی یا از سنگ فرش استفاده کرد. 
به هر حال باید توجه داشت هر نوع پوششی که به کار برده 

می شود به گونه ای باشد که سطح کف لغزنده نباشد. 
برای  مترقی  کشورهای  بعضی  در  و  صنعتی  شرایط  در 
صرفه جویی در وقت و هزینه، جهت جمع آوری و نگهدرای 
و  پشم چینی  برای  حصاربندی  و  باز  محوطه  از  گوسفندان 

بعضی عملیات بهداشتی استفاده می شود. 
در  بهداشتی  و  فنی  عملیات  اجرای  و  جمع آوری  محوطه 
فضای باز را در مجاور اتاق یا سالن پشم چینی نیز می توان 
آن  به  قباًل  که  بهاربند  حصاربندی  بر  عالوه  کرد.  تعبیه 
روستایی  دامداران  به ویژه  دامداران  از  بسیاری  شده،  اشاره 
دامداری  و  زراعت  از  تلفیقی  به صورت  آن ها  فعالیت  که 
به صورت  را  خود  گوسفندداری  واحدهای  و  مزارع  است 

محوطه های حصاربندی شده ترتیب می دهند.
در  به  ویژه  ایران  نقاط  بعضی  در  حصاربندی ها  نوع  این 

مناطق گیالن و مازندران معمول است.







صنایعبخش
غذایی

گفت وگو با
شریف نظام مافی،

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

قلبتپندهکشورخودمانباشیم

اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
Iran- Switzerland Chamber of Commerce
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اتاق  غرفه  از  که  بازدیدی  طی  و  امسال  غذایی(  صنایع  و  )کشاورزی  اگروفود  نمایشگاه  در  بار  اولین  برای 
بازرگانی ایران و سوئیس داشتیم و گزارش آن را در شماره قبل مجله آورده ایم، مطلع شدیم که اتاق بازرگانی 

ایران و سوئیس درصدد برگزاری همایشی بین المللی در زمینه غالت و دانه های روغنی است. 
اینکه  قبیل  از  سؤاالتی  و  باشد  داشته  می تواند  بین المللی  همایش  این  که  اهمیتی  به  توجه  با 

هدف برگزاری این همایش چیست و چرا اتاق بازرگانی ایران و سوئیس کاندیدا و مبتکر 
برگزاری این همایش شده است و سؤاالت دیگری از این دست که برایمان مطرح 

بود، انگیزه ای شد تا طی مصاحبه ای با شریف نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و سوئیس موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

برگزاری همایش بین المللی غالت
و دانه های روغنی

به همت و ابتکار اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

با  را  به خصوص که آن ها  توجه می کند.  بسیار جلب  دارد که  مافی جمالتی وجود  نظام  آقای  در صحبت های 
جدیت و تأکید خاصی بیان می نماید که نشان از مکنونات قبلی و عالقه وی به کشورش و نیز اعتماد به نفس 

ایشان دارد.
جمالتی از این قبیل: »... شرکت های بین المللی اگر بخواهند با بازارهای ایران و ... صحبت و تعامالتی داشته 

باشند باید به ایران بیایند«
که  خودمان  کشور  تپنده  قلب  باشیم،  منطقه  تپنده  قلب  نمی توانیم  تحریم ها،  مانند  دالیلی  به  اگر  ما   ...«

می توانیم باشیم.«
»این همایش باید در تقویم کاری شرکت های خارجی جا بیفتد«

و جمالتی از این دست که در مصاحبه صفحه بعد مالحظه خواهید کرد: >>>

 مهندس عطیه گلباف
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چه  در  دهید؟  توضیح  کشاورزی  حوزه  در  سوئیس  و  ایران  ارتباطات  مورد  در 
زمینه هایی همکاری دارند؟ بخصوص در زمینه غالت و دانه های روغنی که محور 

برگزاری همایش است؟ 
در زمینه غالت چند شرکت سوئیسی در ایران فعال هستند مانند شرکت »سینژنتا« که 
بذر در  فعالیت های زیادی که در حوزه های مختلف کود، سم، مواد شیمیایی و  بر  عالوه 
در  در حال حاضر  از جمله  دارد.  فعالیت هایی  زمینه غالت هم  در  دارد،  ایران  کشاورزی 
بذرهای  کردن  تست  حال  در  شهرستان شوش  و  خوزستان  استان  در  نمونه  مزرعه  یک 
مورد  آن  مزارع  در  دیگر  بذرهای  بعضی  و  هویج  نزدیک  آینده  در  و  است  ذرت  جدید 
آزمایش قرار می گیرند. این شرکت در بخش سموم هم یک شرکت قوی و شناخته شده 

بین المللی است و در ایران هم فعالیت دارد.
شرکت »نستله« دیگر شرکت سوئیسی است که فعالیت های 
ایران  در  کودکان  خشک  شیر  جمله  از  تولیدی  و  اقتصادی 
کارخانه  این  نیاز  مورد  شیر  تأمین  برای  برنامه هایی  و  دارد 
در داخل ایران دارد و به این فکر است که از طریق تشکیل 
نیاز  مورد  شیر  ایران  در  شیر  تولید  زنجیره  مدیریت  و 
از  را  شیر  این  از  پیش  تا  چون  نماید؛  تأمین  را  کارخانه اش 

خارج تهیه می کرد.
نستله برنامه هایی دارد تا با نظارت بر کار بعضی از دامداری ها در داخل کشور و کارهایی 
را  آنتی بیوتیک ها و همچنین به صفر رساندن »آفیالتوکسین« در شیر، آن  مانند کاهش 

برای تولید شیرخشک کودک استانداردسازی نماید.
تولید  زمینه  در  که  است  »بولر«  مانند  شرکتی  سوئیسی،  شرکت های  از  دیگر  نمونه  یک 
آبزیان و دستگاه های بوجاری  ماشین آالت صنایع غذایی، آردسازی، خوراک دام و طیور و 
در ایران و در کارخانه ای که در آستارا  دارد تولید می کند. به هر صورت حضور شرکت های 

سوئیسی در ایران و در زمینه کشاورزی و غالت پررنگ است.

با چه هدفی به طرح این همایش پرداختید؟
منطقه  در  غالت  زمینه  در  بین المللی  متعدد  همایش های 
خاورمیانه و آسیای مرکزی، برگزار می شود. بعد از بازگشت 
شده  مشکل  کنفرانس ها  این  در  ایرانیان  حضور  تحریم ها 
کرده اند.  تحریم  را  ایران  حتی  هم  آن ها  از  بعضی  و  است 
در این شرایط ما به فکر افتادیم که چرا در کشورمان یک 
کنفرانس بین المللی در مورد غالت نداریم تا به طور مداوم 
را  حوزه  این  به  مربوط  مسائل  و  شود  برگزار  حرفه ای  و 

بررسی نماید. 
از این جهت بود که اتاق بازرگانی ایران و سوئیس که یک 
شرکت های  با  و  دارد  هم  قوی  بسیار  کشاورزی  کمیسیون 
است،  ارتباط  در  غالت  و  کشاورزی  زمینه  در  سوئیسی 

تصمیم به برگزاری این همایش گرفت.

سوئیس  و  ایران  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  در 
تصمیم بر این شد که همایش بین المللی غالت و دانه های 
فعال  و  متخصص  بسیار  افراد  و  کنیم  برگزار  را  روغنی 
گرفتند.  قرار  همایش  این  هیأت مدیره  در  بخش  این  در 
افرادی از جمله سید محمد رضا مرتضوی - رئیس انجمن 
آردسازان و رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی، علیرضا 
بازار  صنعت  هماهنگی  کانون  رئیس   - وثیق  کریمی 
رئیس کمیته کنترل کیفی  و  نان  آرد  زنجیره گندم  دانش 
رئیس  یزدجردی-  حسین  ایران،  دولتی  بازرگانی  غالت 
ایران،  آرد  صنایع  صنفی  انجمن های  کانون  مدیره  هیأت 
مهرزاد  گرین،  ایران  مدیره  هیأت  عضو  ضیائیان-  حسین 
جمشیدی- رئیس هیئت مدیره انجمن بین المللی آسیابانان 
کانون  دبیر  زرگران-  کاوه  و  آفریقا  و  خاورمیانه  منطقه 
هستند  افرادی  جمله  از  کشور  غذایی  صنایع  انجمن های 
ترکیب  و  داشته اند  زیادی  فعالیت های  غالت  زمینه  در  که 

هیأت رئیسه همایش را تشکیل می دهند.
یک هیأت علمی هم تشکیل داده ایم، تیم برگزار کننده هم 
انشاا... همایش در تاریخ 19 و 20 آبان ماه  شکل گرفته و 

امسال در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار خواهد شد. 
هدف اصلی این است که ما برای بازار بیش از 80 میلیونی 
ایران نباید به دبی یا ترکیه برویم و دیدارها و مالقات هایمان 
مورد  در  و  بدهیم  ترتیب  آنجا  در  با شرکت های خارجی  را 

ایران صحبت کنیم.
ایرانی،  بازار های  با  بخواهند  اگر  بین المللی  شرکت های 
مقامات  ایرانی،  تجاری  شرکت های  ایرانی شان،  طرف های 
دولتی و ... صحبت کنند، باید به ایران بیایند. اگر به دلیل 
شرایطی که فعاًل به ما تحمیل شده نمی توانیم از نظر تجاری 
که  خودمان  کشور  تپنده  قلب  باشیم،  منطقه  تپنده  قلب 
فالن  دیدن  برای  مثاًل  که  ندارد  دلیلی  و  باشیم  می توانیم 
با  که  دارند  عالقه  اگر  برویم.  دبی  به  خارجی  شرکت های 

کشور ما کار کنند به ایران بیایند. هدف اصلی ما این است.



Market trends in Switzerland
Trends by sector

Food 
sector

 The
food security 

and traceability 
debate

Health and 
wellness

Ethnic 
cuisines driving 

consumption

 

Consumers 
demand 

convenience and
innovation

 

Looking 
east – the 

role of 
China and  

India

From  
commodity to  

food  
ingredient

The growth of 
ethical trading

Pre-market 
authorization of 

genetically modified 
ingredients

یی
ذا

ع غ
نای

 ص
ش

بخ
یی

ذا
ع غ

نای
 ص

ش
بخ

۴3 ماهنامه دام و کشت و صنعت 232
مرداد ۱۳۹۸

تاکنون برگزاری چنین همایشی در ایران سابقه داشته است؟ 
این وسعت  اما در  برگزار کرده  آردسازی همایشی  بین المللی در زمینه  نهاد  بار یک  یک 

تاکنون انجام نشده است. 
از غالت است، در زراعت، فرآوری، صنایع  بیشتر در چه حوزه هایی  تمرکز شما 

تبدیلی و ... روی کدام حوزه بیشتر متمرکز هستید؟ 
کار ما نهایتاً پس از برداشت غالت شروع می شود. یعنی به مسائل زراعی آن نمی پردازیم. هر 
عملیاتی که پس از برداشت، سیلو، انبارداری، آردسازی و ... تا سفره مصرف کننده را شامل 
می شود. یعنی از جایی که مثاًل گندم از تسمه نقاله وارد سیلو می شود در حوزه کاری این 

همایش است. کارخانه های آرد، دام و طیور، روغن گیری و ... همه را شامل می شود. 
واردات  به  وابسته  بیشتر  باال  مصرف  سرانه  با  ما  کشور  که  روغنی  دانه های  در 

است، چه مواردی مطرح می شود؟ 
حدود  دارد.  اهمیت  خیلی  آن  تجاری  بخش 
10 میلیون تن دانه های روغنی در سال قبل 

واردات داشته ایم.
نگهداری، روغن گیری، مصرف بهینه و درست 
است  کنفرانس  مهم  موضوعات  از  یکی  آن، 
سرانه مصرف روغن در کشور ما متأسفانه زیاد 
و  است  مهم  بسیار  هم  روغن  کیفیت  است. 
اینها مسائلی است که ما در این همایش مورد 

بحث قرار خواهیم داد.
بخش خوراک دام و طیور هم در موضوعات کنفرانس گنجانده شده است؟ 

از  زیادی  بخش  است.  موضوع  همین  همایش  کاری  شاخه های  از  یکی  خوشبختانه  بله، 
غالت، همچنین سویا و ... برای خوراک دام و طیور استفاده می شود. کارخانه های خوراک 

دام و طیور در حوزه کاری کنفرانس هستند.
در مورد بحث های تجاری موضوع هم شما ورود می کنید و آن را پوشش می دهید؟ 

بله. مثاًل گندم را در نظر بگیرید که از کشور قزاقستان برای ایران خریداری می شود برای 
این کار شما با مسائل مختلفی از جمله خرید، کنترل کفیت، بارگیری در کشتی، بیمه، 
تا  را  گندم  دارد. همین  قرار  ما  کاری  در حوزه  همه   ... و  تخلیه  به کشور،  انتقال  و  نقل 
مرحله آرد، استفاده در صنایع مختلف مانند انواع نان، کیک، ماکارونی و ... همه اینها را ما 

پوشش می دهیم. یعنی از برداشت تا سفره مردم را پوشش می دهد. 

برای  از چه کشورهایی هدف شما  و  چه شرکت هایی 
شرکت در همایش هستند؟ 

سوئیس،  ترکیه،  آلمان،  کشورهای  از  خصوصی  شرکت های 
فرانسه، روسیه و قزاقستان هدف دعوت ما هستند؛ چون این 

شرکت ها می توانند همکاران خیلی خوبی برای ایران باشند.
شرکت ها  این  استقبال  مورد  که  دارید  انتظار  چقدر 

قرار بگیرید؟ 
نظر گرفتن شرایط موجود کار کمی سخت می شود؛  با در 
این  که  است  این  دارد  اهمیت  ما  برای  که  چیزی  ولی 
کنفرانس را شروع کنیم و آن را جا بیندازیم. مهم این است 
که این همایش را روی تقویم بین المللی سالیانه شرکت ها 
سال های  در  نکنند،  استقبال  هم  امسال  اگر  و  دهیم  قرار 

بعد حتماً حضور خواهند داشت.
اهمیت دارد و حتماً  ما  برای  این همایش  آینده  چشم انداز 
چند  درازمدت  برنامه  بود.  خواهد  روشنی  چشم انداز  هم 

ساله برای این کنفرانس داریم. 
سخنرانان ویژه و مقاالت هم برنامه ریزی شده است؟ 

بله. ما یک هیأت علمی قوی برای همایش تشکیل داده ایم 
ارسال  و  فراخوان  از  پس  علمی  هیأت  این  طریق  از  که 
مورد هم  این  در  آن ها  بررسی  و  داخلی  و  مقاالت خارجی 
دانشگاه،  اساتید  از  ما  علمی  هیأت  می کنند.  تصمیم گیری 

مقامات دولتی و بخش خصوصی شکل می گیرد.

چه ارگان های دولتی با شما همکاری دارند یا از شما 
حمایت می کنند؟ 

اداره  بهداشت،  وزارت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  بیشتر 
دولتی  بازرگانی  )شرکت   GTC شرکت  نهایتاً  استاندارد، 
ایران( و انجمن های فعال در زمینه دام و طیور و همچنین 
ما  با  خوراکی  روغن های  زمینه  در  فعال  انجمن های 

همکاری دارند. 
چرا این اتفاق در اتاق سوئیس می افتد و چه شد که 

شما به فکر انجام این کار افتادید؟ 
اتاق سوئیس، پروژه ها و برنامه های متفاوت دارد و نهایتاً چون 
افراد زیادی در اتاق سوئیس عالقه مند به این کار هستند، به 

همین دلیل شروع کار از اینجا کلید خورده است. 
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گزارشی از پاویون استارتاپ های
حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

در نمایشگاه اگروفود ۹۸
گزارشی از نمایشگاه بین المللی اگروفود 98 تهران، 
صنعت«  و  کشت  و  »دام  مجله  قبل  شماره  در 
همان  در  کردیم.  ارائه  مجله  مخاطبان  خدمت 
آینده  شماره های  در  که  دادیم  وعده  گزارش 
از پاویون استارتاپ های حوزه  مجله، گزارشی ویژه 
در  بار  اولین  برای  که  غذایی  صنایع  و  کشاورزی 
اتفاقات  از  اگروفود گنجانده شده و یکی  نمایشگاه 
ارائه  شما  خدمت  بوده  هم  نمایشگاه  این  خوب 

نماییم.
از پاویون  همچنین در شماره قبل مجله گزارشی 
وزارت  با همت  که  استارتاپ های حوزه کشاورزی 
جهاد کشاورزی در نمایشگاه »الکامپ 98« برقرار 
کشاورزی  بانک  برنامه های  و  فعالیت ها  نیز  و  بود 

در حوزه استارتاپی مطالبی تقدیم شما شد.

استارتاستارتاپها

پاویون استارتاپ ها در نمایشگاه اگروفود ۹۸ ...
در نمایشگاه اگروفود 98 برای نخستین بار پاویونی متشکل از 16 تیم استارتاپی در حوزه 
کشاورزی و صنایع غذایی تشکیل شده بود که تیم های شرکت کننده ایده ها و نوآوری های 
خود را در این زمینه به نمایش گذاشته بودند. وجود این پاویون و این تیم های استارتاپی 
و کارهای نو و کاربردی با ارزشی که انجام داده بودند، نوید فصل جدیدی در کشاورزی 
اتفاق  خود  مانند  هم،  تیم ها  اعضای  که  به خصوص  می دهند.  را  کشور  غذایی  صنایع  و 
استارتاپی همه جوان بودند و با همان خصوصیاتی که از جوانان انتظار داریم؛ یعنی فعال و 

امیدوار به آینده. گزارشی از این پاویون را تقدیم شما می کنیم:

درنمایشگاهاگروفود

 فریبا نبوی طهرانی فر
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سیستم گلخانه هوشمند
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  آرمانشهر،  توحیدی  شرکت  مدیرعامل  نیک روان،  عبدالحامد 
استان فارس از شرکت کنندگان در نمایشگاه در مورد سیستمی که این شرکت طراحی کرده 
می گوید: ایده ما سیستم های هوشمند گلخانه بود و به مرور که در حال عملی کردن ایده خود، 
و  هوشمند  آبیاری  سیستم های  وارد  بودیم،  نرم افزاری  نظر  از  چه  و  سخت افزاری  نظر  از  چه 
کشاورزی دقیق هم شدیم. االن سه محصول به بازار عرضه کرده ایم و آن را برای مشتریانمان 
نصب و راه اندازی می کنیم و یک محصول هم در حال تجاری سازی داریم در حوزه کشاورزی 

دقیق است. 
ارائه کردیم سیستم هوشمند  نمایشگاه  موردی هم که در 
دما،  کنترل  آن  اصلی  کار  که  است  گلخانه  اقلیم  کنترل 
سری  یک  و  بستر  رطوبت  و  هوا   CO2 و  هوا  رطوبت 
کنترل های هوشمند از راه دور و از طریق اینترنت و ثبت 

اطالعات اقلیمی و وضعیت گلخانه روی اینترنت است.
یعنی تمام اقدامات کنترلی و مدیریتی گلخانه هر 2 دقیقه 
یک بار ثبت می شود و از طریق اپلیکیشنی که روی موبایل 
سیستم  این  می گیرد.  صورت  آن  کنترل  می شود  نصب 
اختیار  در  ارزش  با  بسیار  هوشمند  مدیریتی  امکانات 

صاحبان گلخانه قرار می دهد. 
نسبت به نمونه های مشابه یک سری امکانات بیشتری روی 
امکان  مثاًل  می کند.  راحت  را  کار  که  گذاشته ایم  کار  آن 
حضور و غیاب سرکارگر و کارگران را به صورت آنالین دارد. 

هزینه نصب این سیستم بستگی به ماژول هایی دارد که مشتری سفارش می دهد و قیمت پایه 
آن از 20 میلیون شروع می شود. 

از کارشناسان برق و  آی تی هستند و تیم فرعی که مشاور تیم اصلی  در این گروه تیم اصلی 
است کشاورزان و گلخانه داران هستند.

مدیریت زنبورستان و کندوی هوشمند
سال  دو  از  را  کارمان  می گوید:  نیز  مهام  هوشمند  راه کار  شرکت  مدیرعامل  امجدی،  وحید 
قبل شروع کردیم. تعدادی از محصوالتمان موفق شدند تأییدیه محصوالت دانش بنیان را اخذ 
اینجا  در  که  است  هوشمند«  کندوی  و  زنبورستان  »مدیریت  ما  محصوالت  از  یکی  نمایند. 
مدیریت  هم  و  است  هوشمند  کندوی  هم  کرده ایم  ارائه  که  محصولی  گذاشته ایم.  نمایش  به 

زنبورستان که دو بخش اصلی دارد: سخت افزاری و نرم افزاری. 
انجام  را  اصلی  کار  چند  و  می گیرد  قرار  کندو  داخل  که  است  بخشی  افزاری،  سخت  قسمت 
می دهد. اوالً اطالعات مهم داخل کندو را به ما می دهد. اطالعاتی مانند دما، رطوبت، صدا، وزن 
ارسال  به سیستم کنترل  را  تعداد عسل جمع آوری شده  و  زنبور  تعداد  نظر  از  قاب های عسل 
می کند. از طرفی چون هیتر دارد در زمستان و هنگامی که هوا سرد است، عمل گرمایش را 

انجام می دهد که این عمل گرمایش باعث می شود که مصرف غذا پایین بیاید. 
وایرلس  سیستم  چون  چیده ایم.  کابل  و  سیم  از  استفاده  با  و  کابلی  به صورت  را  سیستم 
از سیستم  ما  دلیل  همین  به  دارند.  زنبور ضرر  برای  می کنند  اشعه  تولید  که  و سیستم هایی 
کابل کشی استفاده کرده ایم. که این سیستم امکان استفاده از برق شهری را دارد. همچنین با 

استفاده از یک باطری ماشین هم جواب می دهد. 
کندویی  اگر  و  است  از سرقت  جلوگیری  می دهد  بهره بردار  به  این سیستم  که  دیگری  امکان 

سرقت شود دزدگیر آن به صدا در می آید و عالئم مورد نیاز را صادر می کند. 
اطالعات  و  می شود  نصب  موبایل  روی  که  است  اپلیکیشن  یک  هم  افزاری  نرم  قسمت 

اندازه گیری شده و عملیات روزانه ای که زنبوردار انجام می دهد را ثبت و گزارش می کند. 
داشته  کندوها  و  زنبورستان  از  جزءبه جزء  و  کلی  آمار  یک  می تواند  سیستم  این  با  زنبوردار 
باشد. این کار در ایران تاکنون ارائه نشده و در خارج کشور نیز این سیستم ها به صورت مجزا و 
تکه تکه ارائه می شود. ضمن اینکه بعضی از امکانات این سیستم را هم ندارد. از طرفی مواردی 
به صورت  را  آن  ما  اما  است  تحقیقاتی  به صورت  عمدتاً  خارج  در  دارند  ما  کار  با  شباهتی  که 
تجاری و کاربردی کرده ایم. در صورت تمیل زنبوردار، این سیستم برای یک زنبورستان 100 
الکترونیک و  آی تی،  بر متخصصین  این تیم عالوه  کندویی حدود 36 میلیون هزینه دارد. در 
از محققین زنبورداری هم کمک گرفته ایم. با مرکز تحقیقات زنبورعسل وزارت جهادکشاورزی 

طرحی را در دست داریم که در شناسایی آفات زنبورداری و مبارزه با آن هم ورود کنیم. 

حضور قوی تر در آینده
هاتف بی آزار از شرکت »پارسان راهکارهای توسعه تجارت« 
استارتاپ های  پاویون  مدیریت  اگروفود  نمایشگاه  در  که 
»دام،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دارد  برعهده  را  نمایشگاه 
کشت و صنعت« عنوان کرد: در این پاویون با نام اگروفود 
استارز 98، اولین سالی است که استارتاپ ها را در نمایشگاه 
خیلی  آینده  در  که  امیدواریم  و  گذاشته ایم  نمایش  به 

قوی تر از این ها وارد نمایشگاه ها شویم. 
امسال 16 تیم استارتاپی از حوزه صنایع غذایی و کشاورزی 
را از تعداد درخواست های ارسال شده انتخاب کرده ایم برای 
قالب  در  و  استارتاپی  تیم های  نمایشگاه  پاویون  در  حضور 
یک کانتر فضا در اختیار هر کدام از تیم ها قرار گرفته است 
تا محصول خودشان را به نمایش بگذارند و ایده   هایشان را 

مطرح نمایند. 
سعی کردیم یک بازار رقابتی هم ایجاد شود تا هر کدام از 
تیم ها بتوانند برای خودشان سرمایه گذار جذب کنند؛ چون 
مشابه  رشته های  در  و  مشابه  کارهای  گروه ها  از  بعضی  در 

انجام گرفته که این خود ایجاد رقابت می کند.
نمایشگاه  از  اکثراً  می پرسم  که  تیم ها  بچه های  خود  از 
در  قطعاً  ما  است.  داشته  خوبی  بازخورد  و  بودند  راضی 
به  حتی  بود  خواهیم  فعال  هم  نمایشگاه  بعدی  دوره های 
فکر این هستیم که اگر بشود پاویون را در حد یک سالن 

گسترش دهیم.
از  پس  گفت:  هم  استارتاپ ها  انتخاب  روند  مورد  در  وی 
فراخوانی که دادیم، تیم های زیادی اعالم آمادگی کردند و 

ما این 16 تیم را نهایتاً برای نمایشگاه انتخاب کردیم.
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چای، یک نوشیدنی پُرمصرف در کشور ماست و پای ثابت هر محفل و جمعی شاید چای باشد. شاید به جرأت 
بتوان ایرانی ها را یکی از پرمصرف ترین کشورهای دنیا از نظر نوشیدن چای به حساب آورد. 

یا خارجی؟!« حتماً همه شما در رسانه های  ایرانی بنوشیم  اینکه »چای  این بین آنچه مورد سؤال است  اما در 
به  مردم  رغبت  باز هم  این ها  با همه  اما  ایرانی می نمایند  به مصرف چای  ترغیب  را  مردم  که  دیده اید  مختلف 

مصرف چای خارجی بیشتر است. 
از یک طرف تولیدات داخلی کفاف مصرف مردم را نمی دهد و از دیگر سو مردم، کفه ترازوی کیفیت چای را به 

نفع چای خارجی سنگین تر می بینند، به همین دلیل چای خارجی جایگاه بهتری در بین مردم دارد. 
نظر  آن  تهیه کرده ایم که در  نوع خارجی گزارشی کوتاه  با  آن  مقایسه  و  ایرانی  مورد موضوع کیفیت چای  در 
حسین عیوضی دریانی از با سابقه ترین تبازرگانان چای و رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع 

بسته بندی چای کشور و حبیب جهانسوز، رئیس سازمان چای کشور را در این مورد جویا شده ایم:

مقایسهچایایرانیوخارجی

کشور  به  چای  قاچاق  از  انتقاد  ضمن  پیش کسوت  بازرگانان  از  یکی  دریانی،  عیوضی  حسین 
می گوید: کل مصرف چای کشور چیزی در حدود 130-120 هزار تن در سال است در صورتی که تولید 

داخلی ما در بهترین حالت 25-20 هزار تن است؛ پس ما ناگریز به واردات چای هستیم. 
وی در ادامه بیان کرد: بنده هم بسیار معتقد به شعار »ایرانی چای ایرانی بنوش« هستم و طرفدار تولید 

داخلی می باشم اما مسئله این است که تولیدات داخلی ما کافی نیست و ناچار به واردات هستیم. 
چای ایرانی، یکی از انواع ارگانیک و بسیار خوب چای در دنیاست و کیفیت خوبی دارد اما چای خارجی 
از نوع چای چینی است که نسبت به چای هند و سیالن  بوته های چای ما  با کیفیت است جنس  هم 

کم رنگ تر است. 
ثانیاً  و  است  مناسب  بسیار  چای  تولید  برای  هند  و  کشورهای سریالنکا  هوایی  و  آب  شرایط  اوالً  چون 

اینکه رقم بوته های چای آنها از چای با کیفیت می باشد. 
عیوضی دریانی افزود: بعضی تبلیغات منفی در مورد چای خارجی به دور از انصاف است. وی در توضیح 

صحبت های خود می گوید: شما برنج ایرانی و هندی را مقایسه بکنید.
برنج هندی به هیچ عنوان از نظر کیفیت و عطر و طعم در حد برنج ایرانی نیست و این یک واقعیت است 

که برنج ما بهتر است و هیچ کس نمی تواند این موضوع را انکار کند.
اما  دارد.  بیشتری  تمایل  ایرانی  برنج  به  و  را درک کرده  این مسئله  به خوبی  مصرف کننده داخلی هم 
اینگونه نیست؛ به دالیلی که عرض کردم چای خارجی کیفیت خیلی خوبی دارد؛ چون  در مورد چای 

شرایط آب و هوایی آنها برای چای مناسب تر است.

 زهرا روستایی زاده
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لذا با توجه به شرایط آب و هوایی خاص اقلیمی در مناطق چای خیز ایران )زمستان های 
نتیجه چای خشک  اقتصادی( در  آستانه  از سطح  پایین تر  بیماری ها  و  آفات  سرد،  نسبتاً 
این  نیز  از کودهای شیمیایی  بهینه  استفاده  و  بوده  از سموم شیمیایی  عاری  استحصالی 

زمینه را مهیا نموده است تا از این حیث در باالترین سطح کیفی قرار گیرد. 
وی در ادامه افزود: باغات چای ایران از تیپ چای های چینی و هیبرید بوده و همانند اکثر 
کشورهای چای خیز به طور مثال هند که 38 درصد باغات سن باالی 60 سال و 58 درصد 
از 20 سال  باغ های کمتر  آن  در حدود 4 درصد  و  باالی 40 سال  باغ های  به صورت  آن 
احداث می باشد یا سریالنکا که حدود 50 درصد باغات چای آن باالی 70 سال از عمر آن 

می گذرد و سطح وسیعی از باغات چای ایران نیز به صورت بذری می باشند. 
کشور ایران همچون کشورهای چین و ژاپن که از استوا فاصله دارند در عرض 37 درجه 
قرار گرفته و به همین علت مدت زمان برداشت برگ سبز چای در این کشورها شش ماه 
از سال صورت می گیرد که در مقایسه با کشورهایی همچون هند، سریالنکا و کنیا که در 
از  عرض 0 تا 7 درجه قرار دارند و طول دوره برداشت در آن ها به صورت 10 تا 11 ماه 

سال می باشد متفاوت است. 
جهانساز گفت: از چالش های پیش روی چای ایرانی، محدودیت سطح زیرکشت است که 
تنها در دو استان شمالی )گیالن و بخشی از مازندران( فعالیت دارند. همچنین میانگین 
را  بازار(  کارخانه،  )باغ،  چای  ارزشی  زنجیره  بودن  جدا  و  خانوار  زیرکشت  سطح  پایین 
حل  درخصوص  گرفته  صورت  مثبت  اقدامات  و  برنامه ریزی  با  البته  که  برد  نام  می توان 
این مشکالت گام های مفیدی برداشته شده است. در ضمن با توجه به محدودیت سطح 
تولید  میانگین  و  کشور  در  هزارتنی(   90 تا   80( چای  باالی  مصرف  علی رغم  زیرکشت 
آبیاری  و  به زراعی  مدیریت های  که شامل  تعریف شده  اجرایی  با طرح های  تن،  هزار   25
تا  یافته  ارتقاء  واحد سطح  در  کیفی محصول  و  افزایش کمی  که  است  برآن  است سعی 
حداقل میزان واردات چای خارجی را به کشور عزیزمان شاهد باشیم و درصد بیشتری از 

هم وطنان بتوانند از موهبت سالمت چای ایرانی برخوردار گردند. 

در  نیز  کشور  چای  سازمان  رئیس  جهانساز،  حبیب 
پاسخ به سؤاالت خبرنگار دام، کشت و صنعت عنوان کرد: 
به طور کلی مقایسه کیفیت محصوالت کشاورزی بستگی به 
شاخص های  و  دارد  محصول  آن  سنجش  مورد  معیارهای 
کیفیت بستگی به عطر، طعم، رنگ و رویت )شکل ظاهری( 
چای خشک دارد که همان خواص حسی یا ارگانولوپتیکی 
منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  گیاه،  تیپ  به  بستگی  و  بوده 
اولیه که عامل اصلی  کشت، نوع برگ چینی، کیفیت ماده 

ارتقای کیفیت چای خشک استحصالی است.
 اما ما در عصری زندگی می کنیم که کشورها با تکنولوژی 
و  می باشند  دنیا  تسخیر  درصدد  جدید  فن آوری های  و 
امروزه مهم ترین شاخص محصوالت کشاورزی )مواد غذایی 
در  آن ها،  نسبی  کیفیت  بودن  دارا  بر  عالوه  مصرف(  مورد 
گام اول ارجحیت سالمت و ارگانیک بودن محصوالت تولید 
شده می باشد. در این راستا چای نیز به عنوان پرمصرف ترین 

نوشیدنی بعد از آب از این قاعده مستثنی نیست.




