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باالخره بعد از این که هر دم از این باغ خبر بدی در مورد مشکالت تولیدکنندگان 
دلسوزان  که  آمد  هم  یک خبر خوش  می رسید،  به گوش  کشاورزی  بخش 
بخش کشاورزی را کمی خوشحال و به آینده امیدوار کرد و آن هم چیزی نبود 
جز خبر »اصالح قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی« توسط مجلس 
جدید  مجلس  کار  به  شروع  از  کوتاهی  مدت  این که  با  الحق واالنصاف  که 
اقدام  این  باید  اما  افتاد  اتفاقاتی خواهد  می گذرد و نمی دانیم در آینده چه 
این دوره  اقدامات  از درخشان ترین و مناسب ترین  را یکی  شایسته مجلس 

نهاد قانونگذاری قلمداد کرد.
سال ها بود که یوغ قانون خرید "تحمیلی" محصوالت کشاورزی گلوی این بخش 
از  دولت ها  تخطی  چنانچه  می کرد؛  را سخت  کشیدنش  نفس  و  فشرده  را 

اجرای همین قانون ناقص هم بر مشکالت آن می افزود.
اما توجه مجلس به این قانون و اصالح آن در قالب طرح دوفوریتی، نشان 
تولیدکنندگان بخش  به  و مساعدت  برای کمک  اهتمام مجلس نشینان  از 
کشاورزی دارد؛ هرچند که هنوز تا احقاق حقوق ضایع شده تولیدکنندگان 

بخش کشاورزی راه درازی در پیش است...
مجلس با اصالح این قانون تا اندازه زیادی باعث شد که خود کشاورزان هم 
با تعجب می پرسید  باشند. البد  در قیمت گذاری محصوالت دخالت داشته 
مگر تاکنون دخالت نداشته اند؟! مگر می شود یک تولیدکننده، خودش روی 
قیمت گذاری محصوالتی که با این همه رنج و مشقت تولید می کند دخالتی 

نداشته باشد؟!
باید بگوییم، بله! متأسفانه این اتفاق تاکنون در کشور ما نمود عینی داشته 

و امیدواریم که بعد از این، روند کار با اصالح این قانون مناسب تر شود.
نکته ای که وجود دارد و ما هم در سطور داخلی همین شماره به آن اشاره 
کرده ایم، این که طبق روال سابق این قانون باید تا آخر شهریورماه هر سال 
قیمت خرید تضمینی به کشاورزان اعالم می شد تا کشاورزان براساس این 
قیمت ها برای کشت و کار برنامه ریزی  کنند؛ اما در اصالحیه جدید آخرین 

مهلت اعالم قیمت های خرید تضمینی آخر تیرماه تعیین شده است.
شد؛  خواهد  اعالم  تأخیر  کمی  با  قیمت ها  امسال  می رسد  نظر  به  آن چه 
چراکه احتماالً قرار است محصوالت با مکانیسم همین قانون اصالحی جدید 
قیمت گذاری شوند و تا این مصوبه مجلس مراحل قانونی خود را طی کند 
اعالم قیمت ها کمی دیرتر از موعد مقرر خواهد بود که البته چنانچه روند 
تعیین قیمت ها براساس قانون اصالحی باشد، می توان از این دیرکرد اغماض 

و چشم پوشی کرد.
به هر حال امیدواریم قانون جدید بتواند بار مشکالت تولیدکنندگان بخش 

کشاورزی را کمی سبک تر کند.
مجلس نمره خوبی از این حرکت خود می گیرد و امیدواریم که در پیگیری 
و  قانون  این  مورد  در  باشد.  داشته  را  الزم  جدیت  هم  قانون  این  اجرای 

اصالح آن، در شماره های بعدی بیشتر خواهیم نوشت. 

بوی بهبود اوضاع کشاورزان
با حرکت شایسته مجلس



a.golbaf@
gm
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سرمقاله

ماهنامه دام و کشت و صنعت 4۲۴۳
شهریور ۱۳۹۹

 ابوالقاسم گل باف

از 21۰ سال پیش که The agricultural museum)نخستین نشریه کشاورزی 
با  جهان در آمریکا( زیستن آغاز کرد، جامعه آن کشور و به مرور جهان، 
کمک این بلندگوهای پرصدا، به تبادل و تضارب آرا، نقد عملکرد و نتایج 
کشت و کار، ترویج یافته های مناسب هر اقلیم و طرد راه کارهای نامناسب، 
یا  دمپینگ  رانت،  موجب  که  البی هایی  یا  انحرافات  کشیدن  چالش  به 
زنجیره  و  هلدینگ  شرکت  بازرگانی  تراز  و  کشاورزی  رشد  شدن  منفی 

ارزش غذا پرداختند.
در  مظفری"  "فالحت  نشریه  نیز  پیش(  سال   12۰( بعد  قرن  یک  حدود 
قالبی ساده در چاپخانه سنگی به عنوان نخستین نشریه تخصصی کشاورزی 
جدید(  سبک  به  ایران  مجله  نخستین  البته  )و  ایران  محروسه  ممالک 

ساقه های خود را از کنار دیوار کشاورزی رشد داد.
مقامات و مدیران ارشد قاجار و کسانی که بر سرنوشت کشاورزی و کشاورزان 
مقدر بودند، بهره ها بردند و از طرفی گاهی که به مذاقشان خوش نمی آمد 
ساقه هایش را می شکستند، غافل از این که »چو باغبان ببرد، بیشتر دهد 
انگور« و به رغم نخواستن قدرت ها، شاخ و برگ یک نشریه آنروز، در زمان 
مکتوب)روزنامه،  نشریه   1۹۶ اینک  و  رسید  نشریه  سه  دو  به  پهلوی ها 
برخط)در  رسانه   ۳۷ از  بیش  و  کشاورزی  دوماهنامه(  ماهنامه،  هفته نامه، 
 PDF(غیربرخط رسانه   ۵1 و  خبرگزاری(  خبری،  پایگاه  مجازی  فضای 
وزارت  از  و  یافت  افزایش  کشاورزی  زمینه  در  تولیدی(   CD و  نشریات 
ارشاد مجوز رسمی گرفته  و تقریبا همه زیربخش های حوزه های بهره وری 

را پوشش می دهند.
تلگرام،  کانال  از 1۰ هزار  بیشتر  این، تخمین زده می شود کمی  بر  عالوه 
گروه های  قالب  در  هرکدام  و...  خبری  سایت های  اینستاگرام،  واتساپ، 
تخصصی، کاری و برندی گرد هم آمده و کوچکترین اتفاق، رویداد، البی و 

جابجایی حرکات پشت پرده را اطالع رسانی می کنند.
بود،  کشاورزی  مطبوعات  کیفی  و  کمی  رشد  با  مقارن  که   ۷۰ دهه  در 
عمومی  روابط  وزارتخانه)حوزه   مجموعه  در  موجود  آمارهای  براساس 
وزارتخانه، سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک کشاورزی( برخی نشریات 
را بنا به کیفیت تا 8 هزار نسخه مشترک بودند و این رقم اشتراک از کف 
ادارات و سازمان های استانی ارسال  ۵۰۰ نسخه آغاز شده و نشریات برای 
فرصت های  در  و  اداری  بخش های  به  کشاورزان  مراجعه  زمان  تا  می شد 
ممکن، از آن بهره برداری نمایند. عالوه بر این، نهاد کتابخانه های عمومی نیز 
تا 2۰۰۰ نسخه در ماه از برخی نشریات کشاورزی خرید کرده و آنرا برای 
کتابخانه های عمومی روستایی و کتابخانه های مستقر در شهرک های اقماری 

و شهرهای کشاورزی ارسال می نمودند.

رسانه های تخصصی کشاورزی

پاشنه آشیل وزارتخانه

اخیرا در یکی از نخستین نشست های مدیران ارشد وزارتخانه، با دکتر خاوازی 
داشت:  اظهار  جهادکشاورزی  وزیر  به  خطاب  سازمان ها  روسای  از  یکی 
و  مدیران  وزارتخانه،  اقتدار  و  جایگاه  می توانند  کشاورزی  »نشریات 
نیز  چنین  واقع  در  و  نمایند«  متحول  را  کشاورزی  حوزه  کارگزاران 
از  تحصیالتی  معموال  و  عمدتا  نشریات  این  مسئول  مدیران  زیرا  است؛ 
کارشناسی تا دکترا )عموماً در حوزه کشاورزی( داشته یا قبال جزو پرسنل 
دانشکده ای هایشان در  یا همکالسی ها و هم  بوده  وزارتخانه  و کارشناسان 
و  داشته  مسئولیت  وزیر  معاون  تا  کارشناس  از  وزارتخانه  مختلف  سطوح 
و  بوده  فعال  کشاورزی  کمیسیون  و  مجلس  نمایندگان  بین  در  یا  دارند 
مسئول،  مدیران  کشاورزی،  بخش  قلمزنان  تسلط  و  اشراف  این،  بر  عالوه 
بهره برداران،  با  تخصصی کشاورزی  نشریات  و خبرنگاران حوزه  سردبیران 
فعاالن کارآفرین و از طرفی بدنه وزارتخانه مراوده و با راضیان و ناراضیان، 
رفقای گرمابه و گلستان، هم دانشکده ای های قبلی برخی از مدیران ارشد 

که بعدا از آنها انشعاب کرده اند، حشر و نشر داشته و دارند.
و  وزیر  دامان  به  زمانی که دست  از کشور،  نقطه  از طرفی، کشاورزان هر 
دادخواهی  و  اعتراض  سفره  قاعدتاً  نمی گیرند،  نتیجه  و  می شوند  معاونین 
نزد مطبوعات آگاه به مسائل بخش می گشایند و البته باید بپذیریم هنوز 
کاغذ  با  بهتری  ارتباط  و  ما، حس  سیاسیون  و  دولتی  مدیران  کشاورزان، 
و  دارند  مجازی(  فضای  نسبت  کشاورزی)به  مطبوعات  چاپی  اوراق  و 
نشریات کاغذی را در خانه، مزرعه، پشت میز کار، در سفر و حذر و هنگام 

استراحت مطالعه می کنند.
رسانه های کشاورزی بنا به رسالت مطبوعاتی و دالیل و مستندات ذکر شده 
متولیان  با  ارتباط  و  اقتصاد کالن کشور  مجموعه ساختار  از  اطالع  و  فوق 
امنتیت غذایی کشور، تمایل دارند در عرصه اطالع رسانی کشاورزی و روابط 
عمومی مشارکت بیشتری داشته باشند و انتظار دارند روسای سازمان های 
جهادکشاورزی استان ها، مشاورین وزیر، معاونین وزیر و در راس آنها وزیر 
و  قلم زنان  این  از  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضاء  و  جهادکشاورزی 
تبیین  تولید،  در جهت  مطلعین  و  مشاورین  عنوان  به  رسانه ها  تحلیلگران 
بهره وری،  افزایش  پایدار،  اشتغال  کشاورزی،  پیشرفت  مسیرهای  و  نظرات 

کاهش ضایعات و... استفاده نمایند.
نمونه همکاری و اطالع رسانی مطبوعات کشاورزی)که رسانه های فضای مجازی 
و سایت ها هم اکثرا زیرمجموعه همین نشریات هستند( در سه ماهه پایانی 
سال گذشته و فروردین ماه سال ۹۹ و مسائل بررسی و انتخاب وزیر اصلح 

جهادکشاورزی قابل مالحظه است که به نتیجه نیز رسید.
نیروهای فعال نشریات  نفره  الی 1۵۰۰  این خیل عظیم 1۰۰۰  نیز  امروز 
ویراستار،  محتوا،  تولیدکننده  نقدنویس،  تحلیل گر،  کشاورزی)خبرنگار، 
رسانه   2۷۰ از  بیش  در  و...(  چاپ  فنی،  ناظر  طراح هنری،  عکاس، 
سایت  اینستاگرامی  و  واتساپی  تلگرامی،  کانال  گروه  هزاران  و  کشاورزی 
آنان  توسط  موضوع  نقد  و حتی  تعامل دوسویه هستند  پیش قراوالن   ... و 
خدمات  این  برآیند  امیدواریم  و  می انجامد  کشاورزی  اهداف  پیشبرد  به 
توسعه  بیشتر  بهبود  بتواند  عمومی  افکار  تنویر  و  کشاورزی  اطالع رسانی 

پایدار کشاورزی را رقم بزند. 
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 مهدی رجول دزفولی

گزافه است اگر فکر کنیم که کشاورزی دنیا به تنهایی مدیون 
مهندسان است، به ویژه آن که بعد از نتایج کار علمی، تحقیقی 
و دانشگاهی است که محصوالت به دست آمده از مسیر روش 

کار، تکنولوژی و... در مزرعه به جریان تولید می پیوندند.
امروزه فارغ التحصیالن دبیرستان ها و هنرستان های کشاورزی 
و نهایتاً تکنسین های رشته های مختلف کشاورزی هستند که 
می توانند برای تولید محصوالت کشاورزی عمدتاً در خدمت 
کشاورزی  شهرک های  کشاورزی،  مناطق  و  روستاها  اهالی 

یک دهستان، بخش یا شهر درآیند.

بدون مهندس آری، بدون تکنسین نه!

طرح کشاورزان آینده

مورد  در  خاوازی  دکتر  سخنان  و  پیام  شرایطی  چنین  پیوستن  واقعیت  به  صورت  در 
خروجی  که  کنیم  برآورد  می توانیم  و  می کند  پیدا  موضوعیت  آینده«  »کشاورزان  طرح 
کاردانش(  رشته های  دارای  دبیرستان  هزار   ۷( کشاورزی  کاردانش  مدارس  ساالنه 
وزارت  پوشش  تحت  و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز   28 حرفه ای،  و  فنی  آموزشی  مراکز  و 
جهادکشاورزی و 1۰۴ هنرستان و دبیرستان کشاورزی می توانند ساالنه 1۵ الی 2۰ هزار 
مهارت آموخته کشاورزی )نه مدرک تشریفاتی( را به دامن روستاها، پدران و مادران کشاورز 
و بهره برداران برگرداند و آن ها را با زبان علمی اما به صورت ساده و عملی و قابل پیاده سازی 

و توجیه برای کشاورزان، آشنا نماید.
دکتر خاوازی در آغاز سال تحصیلی 1۳۹۹-1۴۰۰ در هنرستان امام علی کهریزک شهر ری که 

طرح کشاورزان آینده را مطرح کرد، اما نگفت آیا:
• معلمان، مهندسان و کارشناسانی که به این هنرجویان علم و عمل را می آموزند خود به 

مسائل روز کشاورزی آشنا هستند؟
فضای  به  حرفه ای،  و  فنی  آموزش  مراکز  و  انستیتو ها  هنرستان ها،  دبیرستان ها،  آیا   •
آموزشی مناسب و کارگاه ها، آزمایشگاه ها، امکانات آموزشی، تجهیزات مورد نیاز کشت و 

کار، پرورش دام و طیور، شیالت و آبزیان و... مجهز هستند؟
• برای ورود دانش آموختگان به عرصه کشاورزی چه تضمینی وجود دارد و آیا به عنوان کمک 
مروج یا مروج از دولت حقوق می گیرند؟ آیا در ازاء استقرار و سکونت در روستا از خدمات 
می شوند؟ بهره مند  و...  درصد  صفر  بلندمدت  وام  مسکن،  برای  رایگان  زمین  مانند  خاصی 

آیا از اراضی ملی و منابع طبیعی زمین و دام در اختیار آنان قرار می گیرد )کشاورزی بیابان(. 
آیا ... .

سواالت  و  رو  پیش  چالش های  برای  چنانچه  باشد،  که  چه  هر  آینده«  »کشاورزان  طرح 
می تواند  باشد  داشته  اقناع  قابل  و  موجه  پاسخ  هنرجویان  و خوِد  هنرجویان  خانواده های 
موثر و کارآمد باشد. در این صورت صرفاً بی کاری جوانان روستایی را به عقب انداخته و 
هزینه هایی  و  بوده  میسر  که  اندازه ای هم  و  میزان  هر  در  هنرستان های کشاورزی  ارتقاء 

برای آنان صرف شود کمکی در دست یابی به این هدف نمی کند.
علوم،  و  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه های  همکاری  با  جهادکشاورزی  وزارت  است  امید 
و  کشاورزی  تکنسین  خروجی  ورودی  تقویت  برای  راهی  بتوانند  فناوری  و  تحقیقات 

تضمین اشتغال و ماندگار شدن آن ها در روستاها بیابد. 

فارغ التحصیالن هنرستان های کشاورزی می توانند  از  این دسته 
خانواده های  کنار  در  روستاها  در  زندگی  و  اقامت  پذیرای 
توانمندی های  باورها،  نگرش ها،  به  چراکه  باشند،  بهره برداران 
می پذیرند.  را  یکدیگر  توصیه های  و  پیشنهادها  و  آشنا  یکدیگر 

مهم تر آن که به زبان، گویش و لهجه آن ها و یا نزدیک 
به آن ها نیز صحبت می کنند.

کشاورزی  هنرستان های  دانش آموختگان  صورتی که  در 
باشند، می توانند زمینه ساز  آموخته  تواماً  را  علم و عمل 

و  نهاده ها  و  آب  مصرف  شدن  بهینه  بهره وری،  افزایش 
کاهش ضایعات در مناطق کشاورزی و روستایی و از همه 
مهم تر پیام آوران الگوی کشت و کشاورزی اقتصادی باشند.
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اسفند ۹۵ که ناتان گای، وزیر صنایع پایه کشاورزی نیوزلند 
به همراه کلوین ویکهام، مدیرعامل شرکت لبنیاتی "فونترا" 
به ایران سفر کرده بود، اصرار داشت تا از مجموعه لبنیاتی 
تیم  دورزدن  با  سرانجام  و  کند  بازدید  خاص  شرکت  یک 

امنیتی، چنین کرد!
معیت  در  نیز  آن  از  قبل  ماه  چند  "کلوین" 
وزیر تجارت نیوزلند به تهران سفر کرده بود و 
ایران ثبت  البته مدتی بعد "فونترا لیمیتد" در 
و سپس منحل شد ولی فروش کره های فونترا 
میلیون   1۵۰ تا  سال ها  از  برخی  در  ایران  به 

دالر می رسید.
مناقشه  محل  است  دهه  چند  بی زبان،  کره 
زیرا  بوده؛  گاوداران  و  دولت  لبنی،  بین صنایع 
کره  درصد   2۰ نهایتاً  آبکی  شیرهای  براساس 
دلیل  و  است  تولید  قابل  ایران  در  نیاز  مورد 
صنعت  به  آمریکایی  عینک  با  نگاه  آن  اصلی 

گاوداری است.
در بیانی ساده، گاوهای هلشتاین آمریکایی با سیاست تولید 
از  )استفاده  می شود  اعمال  وسیله ای  هر  با  که  بیشتر  شیر 
آمریکایی  شاخص های  در  و   )... و  سوماتوتروپین  هورمون 
بیان می گردد )TPI,NM$,FM$(، سرنوشت لبنیات ایران و 

در نتیجه واردات فرآورده های شیر را در اختیار دارند. 
در  و  بیشتر  خوراک  مصرف  با  که  جثه ای  درشت  دام های 
نتیجه هزینه بیشتر، شیر بیشتر اما با چربی و پروتئین کمتر 

تولید می کنند و به قولی زیادی »شیر آبکی« می دهند.
در حالی که اکثر کشورهای دنیا در اردوگاه پروتئین و چربی 
زده اند  خیمه   )... و   INET,NVI نظیر  )شاخص هائی  بیشتر 
که با گاوهایی با جثه کوچک تر، خوراک و هزینه کمتر، شیر 

تقریباً برابر، همراه با چربی و پروتئین بیشتر تولید می کنند.
 ۴۰ دهه  سال های  )از  دهه  چند  ایران  سیاست زده  جامعه 
تولید کمی، در صنعت شیر عمدتاً  نگاه  با  است که  تاکنون( 
به تولید آب، حمل آب و مصرف آب )به جای ترکیب شیر(
از  که  شیر  در  غیرمتعارف  آب  هم  آن  داده  رضایت 
به  کارخانه ها  از  و  لبنیات  کارخانه های  به  گاوداری ها 
هایپرمارکت ها و فروشگاه ها حمل و توزیع می گردد به این 
روند ادامه داده است. گاوهایی که ۵ تا 1۰ درصد )و گاهی 
مفید  عمر  طول  می کنند،  مصرف  خوراک  و  علوفه  بیشتر( 

کمتر و در نتیجه زایش کمتری نیز دارند.

سلطان کره و ضرر 500 میلیون دالری به کشور
از  یکی  )دارای  نیوزلند  می دهد  نشان  سرانگشتی  و  ساده  محاسبه 
بزرگ ترین شرکت های لبنیاتی جهان( یکی از صادرکنندگان عمده کره 
به ایران با جمعیتی 1۶ برابر کمتر از ما، ساالنه 21 میلیون و 21۷ هزار 
تن شیر )دو برابر ایران( تولید می کند که نزدیک به دو میلیون تن )یک 
درصد(   ۹ حدود  )جمعاً  پروتئین  و  چربی  را  آن  هزار(   88۴ و  میلیون 

تشکیل می دهد و کره آن جهان گیر شده است.
در ایران با بیش از ده میلیون تن شیر، نهایتاً حدود ۶۷۰ هزار تن چربی 

و پروتئین )مجموعاً کمتر از ۶ درصد( استحصال می گردد.
این در حالی است که در مقایسه با نیوزلند می بایست از 1۰ و نیم میلیون 
تن شیر تولیدی حدود ۹۰۰ هزار تن چربی و پروتئین می داشتیم، در آن 
صورت نه تنها نیازی به واردات کره و پدیدار شدن سلطان کره، مافیای 
بلکه صادرکننده  نداشتیم  را  آن  آزاد  و فروش  ارز دولتی  بلعیدن  و  کره 
کره نیز بودیم؛ چراکه در حال حاضر نهایتاً ۴۰ تا ۴۵ هزار تن واردات کره 
از  استفاده  در  نژادی  اصالح  درست  استراتژی  تبیین  صورت  در  و  داریم 
اسپرم نژادهای مناسب و تولید تلیسه هایی که حامل ژن های تولید چربی 
و پروتئین باال باشند، 2۳۰ هزار تن چربی و پروتئین بیشتر از میزان فعلی 
استحصال و نیاز داخلی تأمین و عالوه بر این که واردات به صفر می رسید و 
حداقل ۴۰۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی و شاید نزدیک به 1۰۰ میلیون 

دالر )سرجمع ۵۰۰ میلیون دالر( درآمد ارزی داشتیم.
عینک آمریکایی را

از چشم برنامه ریزان صنعت گاو شیری برداریم
این  دلیل  پیش  چندی  لبنیات  کارشناس  چمنی،  حسین  مهندس 
درصد   ۳/۵ حداکثر  اما  باال  شیر  کمیت  با  گاوهایی  داشتن  را  وابستگی 
باال  چربی  تولید  پتانسیل  با  “گاوهایی  گفت:  و  کرد  اعالم  شیر  چربی 
مورد نیاز کشور است” اما متأسفانه دیدگاه های کارشناسی در زیر چرخ های روزمرگی و 

سیاست های غلط له می شود.
همین سیاست های غلط مسئوالن وقت اصالح نژاد است که عینک آمریکایی به چشم زده 
و جاده صاف کن واردات مواد ژنی با هدف تولید تلیسه هایی با شیر بیشتر اما ترکیب موثر 
چربی کمتر و پروتئین کمتر می شوند. در ظاهر شعار مرگ بر آمریکا سر می دهیم و در 

عمل سیاست آمریکا را در گاوداری ها اعمال می کنیم.
گاوهای نسل آینده

نسل  برای  گاوهایی  که  است  این  بر  رسم  پساژنومیک  در عصر  و  امروز  مدرن  دنیای  در 
آینده انتخاب می شوند که برای تولید مشابه شیر، خوراک و حتی آب کمتر می خورند )با 
مواد موثر چربی و پروتئین بیشتر( و قدیم تر ها یکی از روش های انتخاب گاو شیری خوب 

توجه و قیاس آن ها در آب خوردن بود.
است  باال  گاو خیلی  شیر  درصد چربی  ایران  گاوداری های صنعتی  از  برخی  در  اینک  هم 
)بعضی از گله های آن ها با نژادهای رنگی نظیر جرزی نزدیک به ۷ درصد؛ یعنی بیش از 2 
برابر میانگین چربی شیر کشور( و خریدار آگاهانه بیش از دو برابر قیمت معمول 

برای خرید یک لیتر شیر به آن ها پرداخت می کند.
محاسبات اقتصادی نشان می دهد در این نوع گاوداری های 
دیگر  به  نسبت  دیگران،  مانند  ثابت،  هزینه  با  شیری، 
درصد  فروش شیر 1۰۰  از محل  درآمد  گاوداری ها، 

بیشتر سود می دهد.
مطالعه  و  هزینه/فایده  بررسی  با  دامداری ها  این 
ژنی  مواد  واردات  به  اقدام  کشورها  دیگر  تجارب 
 )Component( ترکیب  به  خاص  توجه  که  کرده اند 
و  درصد   ۴ باالی  آن ها  چربی  درصد  شیر  بافت  و 

پروتئین نیز باالی ۳/۵ درصد است.
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عسل
فروشگاه محصو�ت زنبورعسل شامل:

ژل رویال، گرده گل، بره موم و انواع عسل طبیعی
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کالهی که برخی کارخانه های لبنیات بر سر گاودار می گذارند
تحلیل و گزارش مطالب فوق حاکی است تولید شیر بی کیفیت موجب شد یک قالب کره 
1۰۰ گرمی تا سال گذشته ۴۵۰۰ تومان عرضه شود و امسال به 8۰۰۰ تومان )کیلویی 
8۰ هزار تومان( برسد که پیش بینی می شود طی یکی دو ماه آینده تا 12۰ هزار تومان 
نیز افزایش یابد. در این میان کارخانه های لبنیات به ازاء هر دهم درصد چربی 
به  ریال   ۳۶۰ بازار،  تنظیم  ستاد  توسط  شیر  قیمت  تعیین  از  قبل  تا 
کارخانه  برای  تولیدی  کره  کیلو  )هر  می کردند  پرداخت  گاودار 
را  کره  همین  که  حالی  در  می شد(  تمام  تومان  هزار   ۳۶
 ۷۵ از  بیش  سود  با  نظارتی  نهادهای  دقت  غیاب  در 

درصدی به مصرف کننده عرضه می کنند.
مالک  ایران  در  فونترا  دوباره  حضور  از  قبل  سال  یک 
خبرنگاران  به  مصاحبه ای  طی  لبنی  های  ازشرکت  یکی 
می گوید “... باید این سنگر را حفظ کنم تا از سهمیه ارزی 
این  با  نشوم”  غافل  است  خیلی سخت  که  کره  تهیه  برای  به ویژه 
همه هنوز مشخص نشده ارز دولتی بیش از ۳2 هزار تن کره وارداتی به 

چه کسی تقدیم شده و نحوه، زمان و قیمت مصرفی آن چقدر بوده است؟
رسالت مطبوعاتی و سلطان زبان دار کره

ارز ۴2۰۰  قرار گرفتن در گروه کاالیی »یک« مشمول  با  اوایل ۹8، کره  و  در سال ۹۷ 
“در اجرای تخصیص  اقتصاد چاپ ۳۰ شهریور ماه نوشت:  تومانی  شد که روزنامه دنیای 
ارز دولتی برای واردات کره از ابتدای سال ۹8، مقدار 2 هزار تن شرکت پاک، ۳ هزار و 
۵۰۰ تن شرکت کاله، ۳ هزار و ۵۰۰ تن شرکت شکلّی، ۵ هزار تن سایر شرکت ها و ۳2 

هزار و ۶۰۰ تن توسط یک شرکت خاص به تنهایی وارد شده است.”
انحصاری  یعنی سلطان زبان دار کره بدون پاسخگویی به دولت و ملت 8۰ درصد کره را 
کره  مقدار  چه  نیست  مشخص  و  نبوده  آن  سردخانه های  بر  نظارتی  هیچ  و  کرده  وارد 
گرانتر(  درصد   ۶۰۰( تومانی  هزار  ارز 2۷  با  امروز  و  کرده  دپو  را  تومانی  وارداتی ۴2۰۰ 
یا در  به فروش رسیده  نرخ دولتی  به  این همه کره  آیا  به مصرف کننده می فروشد. حال 

پروسه دیگری تولیدات و فرآورده های شیر مصرف شده است؟
غائله کره و جابه جاکنندگان ارز دولتی

جالب توجه این که در اسفند ۹8 ماهنامه دام و کشت و صنعت اعالم کرد احتمال دارد 
شرکت خاص و سلطان کره، عالوه بر ارز دولتی که برای واردات کره دریافت نموده، ده ها 
مولد هلشتاین  یا گاوهای شیری  تلیسه  واردات  به منظور  نیز  تومانی  میلیون دالر ۴2۰۰ 
و سمینتال از خزانه دریافت نموده که گمان می رود بخشی از این ارز صرف واردات کره 
شده باشد. شاید بخشی از آن هم کاًل به ایران برگشت داده نشده و به جای بخش اعظم 
گاوهای مولد باکیفیت خارجی )گرچه نیازی به پروتکل، پروفورمای بیشتر از قیمت واقعی 
گاو خرید و خرید دام احتماالً از آمریکا و لغو قرارداد و... نبود( و صرفاً با واردات مواد ژنی 
از  به قیمت کمتر   )Recipient )به عنوان مثال جنین و کاشت آن در رحم های عاریتی، 
یک درصد ارزهای نابود شده امکان تولید تلیسه های برتر با تطابق مناسب با اقلیم ایران و 

البته با کیفیت شیر و چربی باال وجود داشت.
در همان ایام کارشناسان متخصص امور ژنتیک ماهنامه پس از هماهنگی با معاونت امور تولیدات 
از  بازدید  درخواست  ارز  دالر  میلیون  ده ها  دریافت کننده  از  نامه نگاری رسمی  دامی طی 
مجتمع گاوداری و تهیه گزارشی خبری در این زمینه نمودند که به دالیل مشخص حتی 

درخواست خبرنگاران بی پاسخ گذاشته شد.
حال این شما و سلطان  زبان دار کره های بی زبان، دالرهای مهاجرت کرده بی زبان و گاوهای 
وارد شده  بی زبان که حال جزء ثروت کشور لحاظ شده و حفظ و حراست آن بر تمامی ما 

واجب می باشد. 

چه کسانی و چرا؟
متأسفانه طی چند 

دهه اخیر دولت، وزارت 
کشاورزی و معاونت 

امور تولیدات دامی و 
صنایع لبنی به  عنوان 

حامی، ناظر، قیمت گذار، 
سیاست گذار و... یکی 

از عوامل سهل انگاری در 
کاهش کیفیت شیر و جلوگیری 
از حمل آب غیرمتعارف و تحمل 

هزینه های فراوان به مردم و سالمتی آن ها 
بوده است.

در حالی که با حفظ سالمت و کیفیت شیر، نیاز کمتری به 
ساخت بیمارستان و داروهای انسانی و... می باشد.

با مصرف پروتئین و شیر مناسب، افراد سالم تر و باهوش تر 
در جامعه رشد می کنند و از طرف دیگر سرانه هزینه 

گاوداری ها نیز کاهش می یابد.
غفلت تاریخی کارخانه های لبنیات

لبنیات  کارخانه های  توسط  بعدی  عامدانه  سهل انگاری 
حتی  می دهد  نشان  آرشیوها  بر  مروری  می گیرد.  صورت 
موظف  را  خود  شیر،  صنایع  کارخانجات  انقالب،  از  قبل 
از  )بیشتر  پروتئین  و  چربی  افزایش  بابت  می دانستند 
فعال  گاوداران  برای  زیادی  تشویق های  و  جوایز  میانگین( 
هزینه های  از  زیادی  بخش  مواردی  در  که  بگیرند  نظر  در 

گاوداری را پوشش می داد.
برخی  تشویق  به  لبنی  بزرگ  کارخانه  پیش  سال  چند 
گرچه  و  داد  تن  کار  این  به  خود  مشاوران  و  کارشناسان 
)که دقت  در شرکت خود  آزمایشگاه مستقر  آنالیز  براساس 
تا  بود  داده  ترتیبی  نبود(،  پیگیری  قابل  آن  راستی آزمایی 
گاوداران به جای تولید و حمل آب غیرمتعارف شیر، به تولید 
چربی و پروتئین بیشتر و آب کمتر بپردازند به این منظور 
مبالغ تشویقی پرداخت می کرد، اما بعد از گذشت مدتی آن 

هم به صف دیگر کارخانه داران پیوست.
مشارکت آب در شیر کردن

گاودار  نشود  داده  تمیز  هم  از  دوشاب  و  دوغ  که  هنگامی 
سویای  از  متشکل  کنسانتره  مواد  از  استفاده  جای  به  نیز 
علوفه  ها  از  قیمت،  گران  جوی  و  ذرت  و  تومانی  هزار   12
تا در سیاست  استفاده می کنند  ارزان  و  پرحجم  و خوراک 

تولید آب فراوان در شیر سهیم شود.
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ظرفیت های صنایع تبدیلی باال است

چالش سرمایه گذاری در کشاورزی
گیالن پور در این نشست با اشاره به اینکه سرمایه گذاری 
ایران،  اقتصاد  که  است  چالش هایی  مهم ترین  از  یکی 
به ویژه بخش کشاورزی با آن مواجه است، گفت: به نظر 
سرمایه گذاری  کشاورزی  بخش  چالش  مهم ترین  من 
این  در  کار  و  کسب  فضای  چراکه  است؛  سرمایه گذاری 
متفاوتی  دولتی  مشوق های  دارد.  باالیی  ریسک  بخش 
برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد، مانند 
نسبتاً  تسهیالت  تا  ماشین ها  برای  گمرکی  معافیت های 

ارزان قیمت که به این بخش اختصاص می یابد.
رسمی شان  دارایی های  از  مجبورند  ایران  در  کشاورزی  بخش  تولیدکنندگان  افزود:  وی 
برای ضمانت های بانکی استفاده کنند؛ در حالی که یک تولیدکننده بخش کشاورزی که 
یک میزان مشخص تولید دارد و هر سال براساس نوع فعالیتش محصولی تولید می کند، 
او  مالی  تأمین  برای  مبنایی  بتواند  تا  است  کشاورز  برای  ضمانتی  و  اعتبار  محصول  آن 
قرار گیرد. در عین حال باید از سیستم های تأمین مالی برای بخش کشاورزی استفاده و 

زنجیره های مختلف بخش را به هم مرتبط کنیم تا تولید اتفاق بیفتد.
کشاورزی  بخش  در  تولید  زنجیره های  مختلف  حلقه های  تداوم  به  داد:  ادامه  گیالن پور 
حلقه ها  از  بعضی  در  اما  ایجاد،  مختلف  صنایع  رشته  یک  یعنی  شده  توجه  کمتر 
سرمایه گذاری های الزم صورت نگرفته است. این امر باعث می شود که در بعضی از حلقه ها 
لذا  است،  نیفتاده  اتفاق  هنوز  واقعی  گرفته، هم افزایی  که سرمایه گذاری های الزم صورت 
باید حلقه های ضعیف تر زنجیره های تولید را تقویت کنیم؛ چراکه بعضی از حلقه ها مغفول 

واقع شده اند.

صنایع تبدیلی بخش کشاورزی یکی از بزرگترین صنایع در کشور
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی در ادامه عنوان کرد: صنایع تبدیلی 
بزرگ ترین  از  یکی  که  کشور  اقتصادی  بخش های  بزرگ ترین  از  یکی  کشاورزی  بخش 
تولیدی  اما قرار نیست که تمام محصول  این صنایع است،  به  حوزه های صادراتی مربوط 
را فرآوری کنیم؛ چراکه ایران یک کشور ۴ فصل است و این امکان این را دارد که برای 
بعضی از مناطق دنیا محصول خارج از فصل تولید کنیم. پس همه محصول مان الزاماً نباید 

تبدیل و فرآوری شود.
متأسفانه بعضی ها در کشورمان فکر می کنند که صادرات برای مازاد محصوالت کشاورزی 
بیفتد  اتفاق  داخل  تأمین  در  مشکلی  کوچک ترین  که  وقت  هر  نتیجه  در  می شود،  انجام 
و  بازاریابی  برای  صادرکننده  تالش های  نابودی  باعث  این  و  می گیرند  را  صادرات  جلوی 

فروش می شود.

مشلک در بی نظمی تولید

 عسل پورنیازعلی

آینده سازان  معدود  از  یکی  به عنوان  گیالن پور  امید  نام 
از  کشاورزی و تقویت کننده زیرساخت برای مراحل پس 

تولید )صنایع تبدیلی(، بازرگانی و ... مطرح است. 
و  کشاورزی  اقتصاددانان  مدیره  هیأت  عضو  به عنوان  وی 
استاد دانشگاه در مقاطع مختلف همراه با تجارب مدیریتی 
و  تبدیلی  صنایع  توسعه  معاونت  مسئولیت  اجرایی،  و 
کسب و کارهای کشاورزی را برعهده گرفته است. با اینکه 
مدت کوتاهی از دوره مسئولیت وی می گذرد اما خود را 
موظف به پاسخ گویی به جامعه و افکار عمومی در حوزه 
دولت  مناسبت هفته  به  که  کاری اش می داند  مسئولیت 

در یک نشست خبری، پاسخگوی رسانه ها بود.
در این نشست خبری دکتر چنگیز اسفندیاری مدیرکل 
فریادرس  ولی اله  دکتر  غذایی،  و  تبدیلی  صنایع  دفتر 
استاندارد های  و  مقررات  تدوین  تعرفه،  دفتر  مدیرکل 
دفتر  مدیرکل  بصیری  مسعود  مهندس  و  بازرگانی 
بازار و زنجیره ها، گیالن پور را همراهی می کردند  توسعه 
اختیار  بیشتری در  توضیحات  از مصاحبه  مقاطعی  و در 

پرسشگران رسانه ها قرار می دادند.
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تمام سیاست گذاری ها در اختیار جهادکشاورزی نیست
در  تمام سیاست گذاری های بخش کشاورزی  این که  دیگر  نکته  ادامه گفت:  در  گیالن پور 
تمام  می شود  غذا  از  صحبت  جامعه  در  وقتی  اما  نیست،  کشاورزی  جهاد  وزارت  اختیار 
مشکالت را مربوط به وزارت جهاد کشاورزی می دانند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی 
بنده معتقدم که سیاست گذاری  این مورد است.  از حلقه های تصمیم گیری در  فقط یکی 
تولیدی و تجاری کشاورزی باید در یک جا اتفاق بیفتد، اما آن چیزی که از نظر اجرایی 

امروز با آن مواجه هستیم آن است که مسئولیت تنظیم بازار برعهده وزارت صمت است. 
از نظر چگونگی صادرات فکر می کنم ما نیازمند سیاست گذاری های یکپارچه در حوزه های 
خوشبختانه  است.  وزارت صمت  اختیار  در  نیز  موضوع  این  که  هستیم  صادرات  و  تولید 
مسئولیت مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی، هم چنان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 

قرار دارد.
سامانه بازارگاه

دست  و  ندارد  وجود  بازار  از  قوی تر  دنیا  در  سامانه ای  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  گیالن پور 
است،  نشده  ساخته  آن  از  باالتر  چیزی  امروز  تا  که  است  کننده ای  کنترل  بازار  نامرئی 
اتفاق  قیمت  افزایش  قطعاً  باشیم،  مواجه  عرضه  محدودیت  با  وقتی  بازار  نظام  در  گفت: 

خواهد افتاد.
وی افزود: چون در کشور ارز محدودی برای تهیه و تدارک نهاده های دامی در اختیار بود، 
باید زمینه ای فراهم می شد که آن منابع محدود در جهت تامین نهاده های مورد نیاز دام و 
نیاز اساسی طراحی و  این  به  بازارگاه برای پاسخ  طیور به درستی هدایت شود که سامانه 
اجرایی شده است. بازارگاه یک سامانه برای رصد نهاده ها و این که ما چطور آنها را به دست 
به  از ورود  را  نهاده ها  این سامانه سعی می کند  برسانیم.  تولیدکنندگان بخش دام و طیور 

بنادر تا تبدیل به پروتئین مصرفی و رسیدن به دست مصرف کننده نهایی رصد کند.
مشکلی  گفت:  بازارگاه  سامانه  مورد  در  شده  مطرح  ایرادهای  بعضی  مورد  در  گیالن پور 
در حدود ۵۶  فقط  و  نگرفته  کافی صورت  اندازه  به  واردات  که  است  این   دارد  وجود  که 
درصد نیاز تولیدکنندگان تامین گردیده که مشکل از این جا نشأت می گیرد، نه از سامانه 
بازارگاه. در عین حال، ما از تشکل هایی که با این سامانه سر و کار دارند دعوت کرده ایم تا 

با حضور آن ها مشکالت سامانه بازارگاه بررسی و ایرادها را رفع نماییم.
ظرفیت سازی صنایع تبدیلی بیش از نیاز کشور

دکتر چنگیز اسفندیاری، مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی نیز در این نشست خبری 
گرفته  کشور شکل  نیاز  برابر   ۳ تا   2 برای  تبدیلی  صنایع  ظرفیت سازی های  داد:  توضیح 
است. یعنی اگر قرار است که ۷۰-۶۰ میلیون تن محصول وارد چرخه فرآوری بشود، ما 
به اندازه 1۵۰ میلیون تن ظرفیت سازی کرده ایم. 22 هزار واحد صنایع تبدیلی داریم که 
بخشی زیر نظر وزارت صمت و بخشی هم وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که 11 

تا 12 هزار مجوز آن را جهاد کشاورزی صادر کرده است.
اسفندیاری ادامه داد: یکی از چالش های اصلی ما در حوزه سردخانه ها و زنجیره های سرد 
بود که باعث ضایعات باالیی می شد. تا سال 1۳۹1 کل ظرفیت سردخانه های ما 2 میلیون 
ظرفیت  حاضر  حال  در  بود.  کیلوگرم   2۵ فرد  هر  ازای  به  سرانه  ظرفیت  یعنی  بود  تن 
شاخص  است.  رسیده  کیلوگرم   ۶۵ سرانه  با  یعنی  تن  میلیون   ۵/۴ به  ما  سردخانه های 

کشورهای پیشرفته در این مورد برای آمریکا ۹۰ کیلوگرم و اروپایی ها ۶۰ کیلوگرم است.
وی افزود: بعضی ها فکر می کنند که تمام محصول تولیدی باید به چرخه فرآوری برود، در 
حالی که در دنیا میزان فرآوری برای هر محصول مقداری مشخص است. مثال برای گوجه 
فرنگی 2۵ درصد، سیب زمینی 2۰ درصد و پیاز ۵ درصد فرآوری انجام می شود. در مورد 
باعث  محصوالت  کشت  در  بی نظمی  اما  شده  ایجاد  مناسبی  ظرفیت های  تبدیلی  صنایع 

گردیده که در نهایت باز هم محصول روی دست کشاورزان بماند. 

کشاورزی قراردادی راه برون رفت از مشکالت
از  آن بخش  قراردادی  در کشاورزی  داد:  توضیح  گیالن پور 
تولید  منظور  این  برای  شود،  خوری  تازه  باید  که  محصول 
و بخش دیگری که برای صنعت تولید می شود، ویژگی های 
تولیدی آن نسبت به محصول تازه خوری متفاوت است که 
آن را به بخش صنعتی می دهند. بخش صنعتی نیز آن را به 

محصوالتی جدید برای مصارف متفاوت تبدیل می کند.
وی گفت: صنایع تبدیلی گسترده ای در کشور شکل گرفته 
می توانیم  ما  آیا  که  است  آن  دارد  وجود  که  نکته ای  اما 
انتظار  و  تولید  خام  محصول  مقدار  هر  برنامه ریزی  بدون 
باید  نماید.  را جذب  آن  تمام  تبدیلی  صنایع  باشیم  داشته 
اندازه نیاز  در فصول کشت، محصوالت زراعی و باغی را به 
که  است  صنعت  برای  نیز  آن  از  بخشی  که  کنیم  تولید 

صنعت نیز سهم خود را جذب می کند.
بدون  تولیدکنندگان  مناطق،  از  بعضی  در  افزود:  گیالن پور 
از حد  بیش  تولید  به  اقدام  پیشنهادی  برنامه های  به  توجه 
یک محصول می کنند که روی دست آن ها مانده و نمی توان 
انتظار داشت که صنعت همه آن محصول تولیدی را جذب 
از  بسیاری  در  گوجه فرنگی،  محصول  مورد  در  مثال  نماید. 
استان هایی که با مازاد تولید مواجه هستیم به اندازه کافی 

صنایع تبدیلی گوجه فرنگی داریم.
که  بدانند  را  موضوع  این  باید  تولیدکنندگان  و  کشاورزان 
اگر محصولی خارج از الگوی کشت تولید کنند، توسط این 

صنایع تبدیلی خریداری نمی شود.
تبدیلی  صنایع  این که  کنیم  توجه  آن  به  باید  که  نکته ای 
کنند،  حل  را  کشاورزی  بخش  مشکالت  همه  نمی توانند 

چراکه مسائل پیچیده مختلفی در این میان وجود دارد.

نیاز به توافق های بین المللی برای صادرات
کارهای کشاورزی  و  و کسب  تبدیلی  توسعه صنایع  معاون 
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تولیدی بخش کشاورزی  از محصوالت  بسیاری  خود گفت: 
ما دارای استاندارد های اجباری هستند، اما برای حضور در 
استانداردهای کشورهای هدف  بازارهای مختلف می بایست 
مختلف  نقاط  برای  که  معنی  این  به  باشیم،  داشته  نیز  را 
استانداردی متفاوت جهت صادرات  با سطوح  دنیا کاالهای 

تولید کنیم.
نکته دیگر تطبیق استاندارد های بین دو کشور است، یعنی 
در  تا  باشد  داشته  وجود  کشور  دو  بین  موافقت نامه هایی 
بستر این موافقت نامه ها کاالهای کشاورزی و صنایع غذایی 

بتوانند با هم مبادله شوند.
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هرکسیازظنخودشدیارمن
مخصوصاً  و  مرغ  گوشت  گرانی  مورد  در  زیادی  خبرهای  اخیر  روزهای 
و  مرغ  به  است  الزم  بابت  این  از  که  رسیده  ما  گوش  به  تخم مرغ 

خروس هایی که تازه به خانه بخت رفته اند تبریک بگوییم.
نکته ای که در مورد گرانی تخم مرغ و گوشت مرغ و خبرهای پیرامون آن 
مطرح می شود بر کلّیت جامعه اثر گذاشته و همگان از افزایش قیمت  این 

محصوالت گالیه مند هستند.
گالیه مردم که اکثریتی از آن ها در زیر خط فقر زندگی می کنند، به دلیل 
بتوانند  دارند که  توقع  و  است  قیمت  قرمز گران  از خرید گوشت  ناتوانی 

حداقل در جیره غذایی خود از گوشت مرغ استفاده کنند. 
مورد  معموال  )و  شود  فراموش  نباید  که  نکته ای  اما 
این  تولیدکنندگان  اوضاع  آن که  نمی گیرد(  قرار  توجه 
محصوالت غذایی نیز باید مد نظر قرار گیرد. باید توجه 
هزینه های  اخیر  ماهه  این چند  که طی  باشیم  داشته 

تولید تا چه اندازه باال رفته است.
آور  سرسام  افزایش  با  که  برسیم  نتیجه  این  به  وقت  آن  شاید 
منافع  چراکه  نیست؛  زیاد  هم  چندان  قیمت ها  این  تولید،  هزینه های 
هم  را  آن ها  به  وارده  و خسارات  مرغ  گوشت  و  مرغ  تخم  تولیدکنندگان 
و  نشسته  موضوع  قضاوت  به  طرفه  یک  آن که  نه  داشت،  نظر  در  باید 

تولیدکنندگان را گناهکار بدانیم.

خرید»تحمیلی«محصوالتکشاورزی
مطابق قانون، قیمت خرید محصوالت اساسی کشاورزی هر سال و پس از 
توسط  باید  دولت،  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  قیمت های  جدول  پیشنهاد 
معموالً  دولت  توسط  شده  نهایی  قیمت های  این  شود.  نهایی  مسئوالن 
کشاورزان  زیان  به  و  متفاوت  بسیار  وزارتخانه  پیشنهادی  قیمت های  با 
محصوالت  تضمینی  قیمت های  مورد  در  نکته  چند  مختصر  به طور  است. 

کشاورزی باید مّد نظر قرار گیرد:
• مطابق قانون، دولت تا پایان شهریور ماه هر سال باید نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی را اعالم تا کشاورزان براساس قیمت های اعالمی بتوانند 
نگارش  زمان  تا  کنند.  برنامه ریزی  جدید  زراعی  سال  در  کشت  برای 
این  و  نیست  تضمینی  خرید  قیمت های  اعالم  از  خبری  هنوز  این سطور 
بی قانونی دولت، کشاورزان را در بالتکلیفی قرار داده و باعث بی تصمیمی 

کشاورزان برای کشت محصوالت آینده خود شده است.
• امسال چنانچه می دانید و می دانیم، قیمت نهاده های تولید سر به فلک 
کشیده و دستان کوتاه کشاورزان به اوج پرواز این نهاده ها نمی رسد. الزم 
است دولتمردان در تعیین نرخ های خرید "تحمیلی"، مالحظه پیکر نحیف 

تولیدکنندگان را نیز داشته باشند.
• کشور با شرایط تحریمی مواجه و ارزآوری به شدت سخت و دشوار شده 
است، اما بخش کشاورزی یکی از بهترین گزینه ها برای این ارزآوری است. الزم 
است کسانی که قیمت های تحمیلی را تعیین می کنند اگر مصالح کشاورزان را 

هم در نظر نمی گیرند، تا حد امکان به فکر مصالح مملکت باشند.
• مجلس طرح دوفوریتی اصالح قانون خرید تضمینی را در دستور کار دارد. 
را  امنیت غذایی جامعه  و  الزم است مجلسیان محترم وضعیت کشاورزان 

در تصمیم گیری هایشان در نظر داشته باشند.

عراقهمدرهارابست!
بنابر برخی گزارش ها، دولت عراق واردات 2۹ محصول کشاورزی از ایران 
واردات  از  تصمیم گیری جلوگیری  در  است. سرعت  کرده  اعالم  ممنوع  را 
چندگانه  ابعادی  می تواند  عراق  سوی  از  کشاورزی  کاالی  قلم   2۹ این 

داشته باشد:
• آیا این اقدام یک تصمیم سیاسی و از عواقب سفر الکاظمی، نخست وزیر 
آن کشور به آمریکا است که اگر این گونه باشد، همسایه »برادر« همگام و 

همراه با اِعمال فشارهای حداکثری آمریکا شده است.
• اطمینان و تا اندازه ای خوش بینی و خوش خیالی مسئوالن از داشتن یک 
بازار صادراتی دائمی در یک کشور همسایه که مبادالت صادراتی و وارداتی 
را تسهیل می نمود، در این جا فرو می ریزد و اعالم اعداد و ارقام ده میلیاردی 

و بیشتر از بازارهای عراق نیز نمی تواند چندان قابل اطمینان باشد.
• باز هم بیشترین خسارت دیدگان از این تصمیم آنی و بدون اطالع قبلی، 
کشاورزان ما هستند که با از دست دادن بازارهای عراق و بسته بودن سایر 

بازارهای صادراتی آسیب زیادی خواهند دید.
برای  برنامه ریزی  ریختن  هم  به  ممنوعیت،  این  عواقب  از  دیگر  یکی 
تولید محصوالتی مانند مرغ زنده و کشتار شده، تولیدکنندگان تخم مرغ 
شرایط  در  اقالم  این  تولیدکنندگان  است.  دام ها  سایر  و  یکروزه  جوجه  و 
تولیدی  کاالهای  جذب  از  داخلی  تقاضای  بازار  ناتوانی  و  نهاده ها  گرانی 
محصوالت  دید.  خواهند  زیان  ورشکستگی،  و  نابودی  حد  سر  تا  آن ها، 

سبزی ها نیز احتماالً مورد چرای دام ها قرار خواهند گرفت.
بازارهای  و  می شود  تنگ تر  روز  هر  ایران  محاصره  حلقه  می رسد  نظر  به 

صادراتی ایران به دست کشورهایی مانند ترکیه خواهد افتاد. 
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تحریم ها، فعاالن کشاورزی را به تکاپوی بیشتر واداشته است

آرین با جهش کوثر سبقت می گیرد
دلیل  به همین  فکر می کند؛  ملی  مدیری کالن نگر همواره  به عنوان  اسکندری  محمدرضا 
را  تخمگذار  و  گوشتی  یکروزه  جوجه های  تأمین  مرغداری،  صنعت  تحریم  به  توجه  با  و 

وجه همت خود قرار داده است.
ساالنه حدود 2 میلیون و ۷۰۰ هزار تن گوشت مرغ و یک میلیون و ۷۰ هزار تن تخم 
مرغ از محل پرورش جوجه های تخمگذار و گوشتی تأمین و کشور از این ناحیه )با لحاظ 
کردن واردات نهاده های دامی( خودکفا است، اما مدتی است که صنعت طیور به طور کامل 
تحریم شده، ابتدا نژاد »راس« و بعد »هوبارد« ارسال جوجه را به ایران قطع کردند سپس 
قطعه  یک  قیمت  که  آن چنان  ندادند  انجام  کامل  به صورت  را  تعهدات خود  و...  »کاپ« 
 12( تومان  هزار  دویست  و  یک میلیون  به  حمل  هزینه  با  وارداتی،  اجداد  یکروزه  جوجه 

میلیون ریال( رسید.
محمدرضا اسکندری که روزگاری مدیر طرح خودکفایی گندم بود و در دولت نهم نیز وزارت 
سمت  در  اینک  مدیریتی ارشد،  تجربه  از  کوله باری  با  داشت،  برعهده  را  کشاورزی  جهاد 
ریاست سازمان اقتصادی کوثر، مدیریت عالی هلدینگ کشاورزی را به دکتر باروتکوب سپرده 
<<<
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و بیانیه مأموریتی را نیز ترسیم کرده است. جدیت در ایجاد 
زنجیره های ارزش گوشت سفید و قرمز، لبنیات، تخم مرغ 
و به  ویژه لجستیک آن ها می باشد که در نهایت تحت نظارت 

وی انجام می گیرد.
وزیر سابق کشاورزی در نشست رسانه ای 2۰ مرداد امسال 
که با تقدیر از خبرنگاران نیز همراه بود با تأکید بر توانایی 
متخصصان و کارشناسان کشاورزی کشورمان و با تأکید بر 
سالم  غذای  تأمین  و  کشاورزی  ظرفیت های  هنوز  این که 
برای  تالش  گفت:  نشده،  شناسایی  کامل  به طور  کشور  در 
شناخت و بارور کردن ظرفیت های کشاورزی ایران می تواند 

اقتصاد کشاورزی و استقالل را تحکیم بخشد.
کوثر  کشاورزی  هلدینگ  حوزه  با  مرتبط  ارشد  مدیران  اکثر  که  دیدار  این  در  اسکندری 
کتب  از  رونمایی  با  داشتند،  ... حضور  و  دماوندی نژاد  مهندس  باروتکوب،  دکتر  جمله  از 
گفت:  است،  درآمده  تحریر  رشته  به  سازمان  توسط  اخیر  سال  چند  در  که  تحقیقاتی 
آخرین نتایج و دستاوردهای »مرغ الین بابل کنار«)موسوم به آرینArian( پس از 2 سال 
نتیجه  به  مرغداری  و  ژنتیک  حوزه  محققان  توانمندترین  توسط  اجرا،  و  کار  تحقیقات، 
دانش تخصصی  به روز رسانی  و  بازآموزی  افراد که دوره های مطالعاتی،  این  است.  رسیده 
داشته  بین المللی  معروفیت  محققان  این  از  برخی  و  گذرانده اند   ... و  هلند  کانادا،  در  را 
ایران  به  خدمتگزاری  برای  نیز  کانادا  مقیم  ایرانی  متخصصان  از  عده ای  آنها  عالوه بر  و 
بازنشسته الین آرین، همگی  و  مدیران سابق  از  تعدادی  با همکاری  و همچنین  برگشته 
در  را  حاصله  نتایج  و  کرده  کار  طرح  این  روی  محرمانه  به صورت  شده  یاد  مدت  در 

اختیار مدیران ارشد قرار می دادند.
سویه آرین و ارتقاء در سهم از بازار داخلی

اول  مرحله  در  که  خوش  خبر  این  با  کوثر  اقتصادی  سازمان  رئیس 
بیش از ۵۰۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه آرین در آذر و دی امسال 
و  کرد  شیرین  را  ایران  ملت  و  خبرنگاران  کام  شد،  خواهد  بازار  وارد 
نژاد  این  یکروزه  برای صادرات جوجه  برنامه  نزدیک،  آینده  در  گفت: 

نیز آغاز خواهد شد.
در  را  خود  خدمات  و  مدیریتی  تجارب  که  باروتکوب  دکتر  ادامه  در 
با  همراهی  در  و  مراسم  این  در  است،  داده  قرار  هلدینگ  خدمت 
مهندس اسکندری، خبرنگاران را در جریان امر قرار  داد و به خبرنگار 
برای  غذا  تأمین  اهمیت  درک  با  کوثر  اقتصادی  سازمان  گفت:  ما 
کشور، 2 گله اجداد ۳۰ هزار قطعه ای )جمعاً ۶۰ هزار قطعه( از خط 

D به فارم ویژه انتقال داد.
به نظر می رسد تا پایان سال جاری ۵۰ هزار قطعه دیگر نیز تحویل بگیرد 
و یک مجموعه 11۰ هزار قطعه ای بتواند ۵۰ درصد جوجه مادرگوشتی و 

تخمگذار مورد نیاز کشور را تأمین نماید.
دکتر باروتکوب اظهار کرد: با برنامه ریزی مهندس اسکندری و مدیریت 
 DJP خط  جوجه  قطعه   ۶۰۰ و  هزار   ۵ امسال  پایان  تا  ایشان 
شناسنامه دار )عین الین( از آرین دریافت و تولید خط D در هلدینگ 

آغاز خواهد شد.
الین و اقبال عمومی، اقبال پرورش دهندگان

تخصصی  خدمات  است  دهه  سه  به  نزدیک  دماوندی نژاد  مهندس 
خود را در بخش طیور در خدمت معاونت امور دام کشور قرار داده با 
کوله باری از تجربه اینک در هلدینگ کشاورزی کوثر نقش خود را در 

تأمین بخشی از غذای جامعه به خوبی ایفا کرده است.
وی با اشاره به ابهامات طرح های متولیان دولتی صنعت طیور، گفت: 
جمله  از  مرغ  پرورش  مختلف  طرح های  بارها  گذشته  سال   ۳۰ طی 
طرح ۴2 روزه تا امروز )طرح مرغ سایز( در مرحله سعی و خطا قرار 

گرفته و رویه معینی اتخاذ نشده است.
مردم،  تکلیف  دولت  است  ضروری  داشت:  اظهار  دماوندی نژاد  
دوره  نهایی  تصمیم  با  را  خودش  و  مصرف کننده  و  پرورش دهنده 

پرورش مرغ، با دالیل متقن روشن کند.

<<<
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سازمان ا��صادی �و�

نگاه مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری به این موضوع چگونه است؟
کشاورزی  وزیر  در حضور  ریاست جمهوری  فناوری  علمی  معاونت  از  ذوالفقار  دکتر  اخیراً 
اعالم کرده در مقام مقایسه دو نژاد آرین و راس و پرورش آن دو در یک بازه زمانی، به 

تفاوت فاحشی نرسیدیم که این امر برای ما افتخار است.
عالوه بر این، مرکز رویان هم ابراز عالقه کرده  تا به زودی کار روی ژنوم آرین را آغاز کند.

این  است  کرده  اعتالی صنعت طیور  را صرف  کاری خود  عمر  که  دماوندی نژاد  مهندس 
موفقیت را به مهندس اسکندری، دکتر باروتکوب، مدیران، کارشناسان و پرسنل هلدینگ 
کشاورزی تبریک گفته و با اظهار خرسندی از روند و پیشرفت کار گفت: با اعتقاد راسخ 
به توان مدیران داخل کشور امیدواریم به زودی عالوه بر تأمین نیاز کشور، صادرات جوجه 

یکروزه نژاد آرین را آغاز کنیم.
مدیریت دولتی، الین آرین را زمین گیر کرد

بیان  حالی  در  آرین  مرغ  مورد  در  همکارانش  و  کوثر  اقتصادی  سازمان  رئیس  اظهارات 
وارد  مرغ  الین  این  به  انتقاداتی  طیور،  حوزه  فعاالن  و  کارشناسان  از  بعضی  که  می شود 
و  تهران  دانشگاه  اصالح نژاد  و  ژنتیک  استاد  مهربانی یگانه،  دکتر حسن  از جمله  می دانند 
از چهره های سرشناس صنعت طیور کشور که در این زمینه کار هم کرده است، می گوید: 
مرغ الین هسته های اصلی ژنتیک و اصالح نژاد و صنعت طیور است که فقط چند شرکت 

در دنیا به این دانش دسترسی دارند.
مهربانی که یکی از پشتوانه های الین است  و نام او با این صنعت گره خورده معتقد است: 
حاکمیت،  از  نیابت  به  و  دولت  کنار  در  می توانند  اقتصادی  بنگاه های  و  خصوصی  بخش 

آرین را مدیریت نموده و ارتقاء جایگاه و محصول را باعث شوند.
پرورش  در  دولتی  مدیریت  استمرار  آمد  بر سر الین  که  اصلی  بالی  افزود:  پایان  در  وی 
ایران  بود  دخیل  الین  مرغ  پرورش  در  خصوصی  مدیریت  چنانچه  و  بود  الین آرین 
این  از  بخشی  که  حال  باشد.  داشته  خوبی  پیشرفت  مرغ  نژاد  این  تولید  در  می توانست 

پرورش الین در اختیار هلدینگ کشاورزی کوثر قرار گرفته امید است رفع مشکل شود.
ایرانی ها در  در شماره های بعدی تاریخچه صنعت مرغ الین ایران از کشور هلند، تجارب 
حفظ این الین و خلوص آن، دفاع از حاکمیت ملی در امنیت غذایی و ... مورد بحث قرار 

خواهد گرفت 

شرکت  در  همکارانمان  توسط  مقایسه ای  پرورش  همین 
آن،  در  که  گرفته  صورت  چرخکار  دکتر  توسط  سبزدشت 
نژاد آرین و کاپ )CAP( با هم مقایسه شدند که آرین در 
۳8 روزگی فقط ۶/۵ درصد پایین تر از کاپ قرار گرفته که 

این نیز امیدوارکننده است.
عالوه بر این، یک واحد پرورش دهنده بیرونی نیز در سطح 
انجام  آرین  و  راس  نژاد  دو  بین  را  پرورشی  چنین  پایلوت 
 1/۶ به  روز   ۳8 طی  تبدیل  ضریب  راس  نژاد  در  که  داده 

رسیده و نژاد آرین رقم 1/۶۴ را رکورد زده است.
موفقیت های حاصله باعث شده تا بسیاری از پرورش دهندگان 
با نژاد راس مانوس بودند عالقمند به پرورش نژاد  که قباًل 
آرین شده اند. مطالعه ای هم در مرکز تحقیقات علوم دامی 
شده  ارائه  کارشناسی  جلسه  در  که  پذیرفته  صورت  کشور 
روزگی   ۴۰ و   ۳8 تا  سویه  این  نیز  پژوهش  آن  در  است. 

پابه پای آمیخته های وارداتی عملکرد قابل قبولی داشته است.

مهندس دماوندی نژاد در رابطه با امتیازات مرغ الین گفت: 
مرغ  تولید  و  پرورش  متوسط  سویه  مناسب ترین  نژاد،  این 
تبدیل  ضریب  با  را  وزن  بهترین  که  نحوی  به  است،  سایز 
و  زنده  مرغ  گرم   1۵۰ و  کیلو   2 الی  دو  زنده  وزن  با   1/۶
در  ارائه می دهد،  روز  الی ۴۰  بین ۳8  گرم گوشت   18۰۰

حالی که آمیخته های خارجی سویه سنگینی هستند.
ضریب  این  مستندات  که  خبرنگاران  به  پاسخ  در  وی 
تبدیل و دوره پرورش را جویا شده بودند، گفت: در زنجیره 
پرورش  با  هلدینگ  کارشناسان  )دیزباد(،  شمال شرق 
الین آرین در کنار شاهد )نژاد راس( طی ۳8 روز با ضریب 
برای   1/۶۴ تبدیل  ضریب  به  راس،  نژاد  در   1/۶ تبدیل 
تجهیزات  و  امکانات  و  سابقه  به  توجه  با  که  رسیدند  آرین 
و  مقایسه  این  راس،  نژاد  جهانی  تحقیقاتی  و  آزمایشگاهی 

نزدیکی ضریب، اهمیت آرین را دو چندان می کند.
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مقدمه
و  تالش  بدون  جوامع  اقتصادی  ساختار  که  هستند  تولیدی  واحدهای  از  رکنی  به عنوان  روستایی  زنان 
توسعه  و  اقتصادی  فعالیت های  زنان روستایی در  نقش  واقع  به  است.  از ذهن  آنان تصوری دور  فعالیت 
به  روستایی  توسعه  فرآیند  در  تاکنون  آنان  تعیین کننده  نقش  اما  دارد؛  انکارناپذیر  واقعیتی  روستایی 

صورت شایسته ای به حساب نیامده است.
دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در سال 1۳۹8 اجرای طرح احیاء و پرورش 
بلوچستان  و  استان سیستان  ترویج کشاورزی  هماهنگی  مدیریت  با همکاری مشترک  را  مرغ »خزک« 

آغاز کرده است.
اهدف و روش اجرای طرح

تکمیل زنجیره تولید از تولید تخم مرغ، کشتار مرغ و بسته بندی آن با برند »خزک« از اهداف مهم این 
طرح است. از دیگر اهداف طرح مذکور می توان به مواردی مانند کمک به امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و 

کمک به حفظ گونه نادر جانوری و ذخایر ژنتیکی نژاد مرغ »خزک« اشاره کرد.
با  بلوچستان  و  سیستان  استان  روستایی  زنان  امور  مسئول  کارشناس  نظارت  و  هماهنگی  با  طرح  این 
مشارکت 2۰ زن روستایی عضو صندوق اعتبارات ُخرد محلی روستای »ده ارباب« شهرستان زابل آغاز 
برگزاری  گردید.  توزیع  آنها  بین  در  مرغ  پرورش  برای  الزم  نهاده های  و  یک روزه  جوجه   2۰۰۰ و  شد 
بومی،  مرغ  پرورش  مدیریت جایگاه  نژاد »خزک«،  مرغ  پرورش  با  آشنایی  عناوین  با  آموزشی  دوره های 

واکسیناسیون، بیماری های طیور و بازاریابی محصوالت، همزمان با اجرای پروژه صورت پذیرفت.
قبل از شروع این طرح، در روستای مذکور، زنان روستایی به طور آزمایشی دو دوره پرورش مرغ صنعتی 
انجام دادند که نتایج به دست آمده نشان داد، پرورش مرغ صنعتی نیاز به امکانات و تخصص فراوان دارد 
که در توان آنان نیست و در هر دو دوره تلفات قابل توجهی داشتند. درحالی که بر اساس نظر زنان روستایی 
پرورش مرغ بومی نیازی به فضا و امکانات خاص ندارد و در همان حال مدیریت آن بسیار آسان و کم 

خطرتر است.
اثرات اجرای طرح

در  بومی  مرغ  پرورش  برای  روستایی  زنان  سایر  ترغیب  و  انگیزه  ایجاد  روستایی،  خانوار  درآمد  افزایش 
گرفت  قرار  نیز  خانوار  در سبد  غذایی  ماده  یک  به عنوان  تخم مرغ  است. مصرف  مجاور شده  روستاهای 
که به نقل از یکی از پرورش دهندگان تا قبل از پرورش مرغ بومی، می باید خانواده برای صبحانه از شهر 
پنیر خریداری می کردند. اما از زمانی که مرغ ها به مرحله تخم گذاری رسیده اند برای صبحانه از همین 

تخم مرغ ها استفاده می کنند.
مزایای پرورش مرغ بومی

• مرغ بومی در مقایسه با طیور صنعتی مقاوم تر است؛
• پرورش مرغ بومی نسبت به مرغ صنعتی تلفات کمتری دارد؛

• مرغ بومی نسبت به بیماری ها و تنش های محیطی مقاومت بیشتری دارد. این امر باعث سود دهی بیشتر 
می شود)هرچند تلفات در مرغداری ها اجتناب ناپذیر است( اما در صورت رعایت بهداشت و واکسیناسیون 

می توان مرگ و میر مرغ ها را به حداقل رساند.
خصوصیات مرغ خزک

مرغ »خزک«)khazak( یکی از نژادهای بومی استان پهناور سیستان و بلوچستان)منطقه سیستان( است 
که به دلیل کوچک بودن پاهای این مرغ و شباهت به خزندگان به آن »خزک« گفته می شود.

با پرورش این مرغ در هر مقیاس عالوه بر نجات آن که در معرض انقراض قرار دارد، می توان به دلیل نیاز 
نداشتن به تکنولوژی باال، موجبات اشتغال تعداد زیادی از افراد جامعه روستایی مورد هدف را فراهم کرد.

مرغ »خزک« دارای قدی کوتاه با پاهای کوچک و پَردار است و میزان تخمگذاری آن در سال بین 1۰۰ تا12۰ 
عدد است. این مرغ محلی دارای رنگ های متنوع قرمز، سفید، گل باقالیی و مخلوطی از رنگ ها است. سن 

بلوغ آن ۵ ماهگی بوده و اندازه تخم مرغ بین ۳۵ تا ۵۰ گرم و به رنگ سفید و قهوه ای کم رنگ است.
وزن این مرغ بین 1/۵ تا 2/۵ کیلوگرم متغیر است و تخم مرغ های آن استعداد زیادی در تبدیل شدن به 
جوجه در دستگاه جوجه کشی دارند و درصد باروری آن بسیار زیاد است. مقاومت در برابر بیماری ها و 
شرایط نامساعد و مناسب بودن میزان متوسط تعداد تخم مرغ در هر دوره ازجمله خصوصیات این مرغ 

بومی است. 
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 گردآوری و تدوین:
 سحر اقدسی، کارشناس مسئول ظرفیت سازی دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

 رشیده قاسمی، رئیس اداره ظرفیت سازی دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری
 فروغ طباطبایی، کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان
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زنان موفق

ما در سال های اخیر شاهد افزایش جمعیت زنان در بخش 
سازمان های  از  برخی  که  به گونه ای  هستیم  کشاورزی 

بین المللی به طور کامل توسط آنان هدایت می شوند.
اگر مطلبی را از ترجمه وام می گیریم معنا و مفهوم آن این 
است که چنین شرایطی برای رسیدن به مطلوب را نداریم 
و ناچاریم الگوبرداری کنیم، یا با طرح موضوع مطالبات در 
محضر تصمیم سازان، از آن ها بخواهیم دیوارهای ممنوعیت 

رشد زنان مدیر را اگر برنمی دارند، کوتاه تر کنند.

 نویسنده: مارکی هاگمن
 مترجم: معصومه صالحی وزیری

رهبران زن قدرتمند در کشاورزی مدرن همیشه حضور داشته اند و دارند. ما در سال های 
اخیر شاهد افزایش جمعیت زنانی بوده ایم که برخی از سازمانها به طور کامل توسط آنها 

هدایت می شوند، مانند اتحادیه زنان کشاورز آمریکا و اتحادیه دامداران.
تعداد  کشاورزی،  بخش  در  که  می شود  داده  نشان   ،2۰1۷ سال  سرشماری  براساس 
بیشتری از خانم ها به طور مستقیم در کارهای مربوط به مزرعه واردشده اند، همچنین در 
حدود یک سوم کشاورزان و رانندگان آمریکایی زن هستند، بنابراین پذیرفتنی است که ما 
شاهد پیشرفت های سازمان های زنانه در این صنعت باشیم. دوره ها و رویدادهای آموزش 
رهبری وجود دارد که به زنان در این راه کمک می کند، مانند برنامه رهبری زنان کشاورز 
آمریکایی و اجالس زنان در حاشیه اجالس تجارت، که در جهت افزایش مهارت ها و دانش 

الزم برای ایجاد و افزایش تعداد رهبران زن در این صنعت برپا می شوند.
فهرست کردن تک تک  البته  دارند.  قرار  بسیاری  انگیز  زنان شگفت  قضیه،  این  راس  در 
زنانی که با استعدادشان، خود را به رأس سازمانی رسانده و به شکل گیری آینده ای بهتر 
برای کشاورزی کمک کرده اند دشوار است. ما می خواهیم به چند زن فعال که برای آینده 
از  این جا، برخی  بدون هیچ نظم خاصی در  بگذاریم.  احترام  این صنعت پیشگام هستند، 

زنانی را که بدون ترس تالش کرده  تا خود را به سطوح برتر ارتقا دهند معرفی می کنیم:
هالی کینگ، رئیس هیئت بازرگانی بادام کالیفرنیا

هالی کینگ بیش از 2۰ سال است که درزمینه بادام فعالیت می کند و با مشارکت خانواده 
گاردنیر- تولید کننده چند نسلی بادام کالیفرنیا- فعالیت خود را توسعه داده است. تجربه و 
دیدگاه وی بسیار فراتر از باغ است و شامل کشاورزی محصوالت زراعی و دامی، امور مالی 

کشاورزی و سیاست های عمومی است.
انتفاعی  غیر  مرکز  یک  والی،  گریت  مرکز  کشاورزی  برنامه های  مدیر  بعنوان  کینگ 
مستقر در مودستو)Modesto(- راهی را برای ترکیب عشق خود به کشاورزی در گریت 
جهت  در  پاکارد،  بنیاد  از  مالی  کمک  دریافت  با  وی  کرد.  پیدا  سیاست  در  کار  و  والی 
ایجاد  برای  و  کرد  تالش  آن ها  از  حفاظت  و  زراعی  زمین های  اهمیت  از  آگاهی  ارتقاء 
محصوالت  از  حفاظت  وسایل  از  استفاده  با  کشاورزی  زمین های  از  که  زیرساخت هایی 
مشغول  ولی  گریت  مرکز  در  وی  که  همانطور  نمود.  تالش  می کرد،  محافظت  کشاورزی 
برنامه های  از  استفاده  با  پایداری،  رشد  به  رو  مفهوم  مورد  در  را  تجاری  گروه های  بود، 
سایر  با  مرکز  آن  فعالیت های  از  آگاهی  جهت  در  نوشیدنی ها،  تولید  برای  پایدار  تمرین 

گروه های تجاری، تشکیل داد.
پایدار، شفافیت صنعت و  بین شیوه های کشاورزی  بیشتر  افزایی های  با دیدن هم  کینگ 

نیازهای بخش دولتی، کارهایی را که توسط هیئت بادام انجام می شود را طراحی کرد.
کارولین زورن، رئیس اتحادیه زنان کشاورز آمریکا

سوتا،  مینه  غربی  شمال  مزارع  در  پسرش  دو  و  بیل  همسرش  همراه  به  زورن  کارولین 
عالوه  می کنند.  زندگی  می دهند،  پرورش  را  گندم  و  چغندرقند  سویا،  ذرت،  که  جایی 
آمریکا  زنان  امور  رئیس  به عنوان  بود،  آمریکا  زنان کشاورز  انحادیه  قبلی  رئیس  این که  بر 

درکشاورزی نیز خدمت کرد.
مینه سوتا،  کشاورزی  مدرسین  هیأت  جمله  از  کشاورزی  هیأت های  از  بسیاری  در  او 
کرده  خدمت  نیز  مروارید  سویا  مورسینا  و  شمالی  زراعی  محصوالت  انستیتوی  شورای 
و  دار  خزانه  عنوان  به  وی  کانتی،  ارگانیک  سویای  و  ذرت  باغداران  اتحادیه  در  است. 
زمین  مشترک  برنامه  سال  چهار  مدت  به  وی  است.  داشته  فعالیت  دولت  امور  نماینده 
داکوتای شمالی را هماهنگ و در این اواخر نیز به عضویت هیأت امنای ایالتی مینه سوتا 

منصوب شده است. 
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حتماً باید سبیل مردانه ات پیچ و تاب بخورد، صدای دورگه 
داشته باشی، رئیس و صاحب منصب هم باشی تا مورد توجه 

قرار بگیری یا تاثیرگذار باشی؟
حتما باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیری تا کار کنی 

و در سایه دیگران معرفی شوی؟!

»خانم منیژه غالمرضا« اینک مسئولیت انجمن خیرین مسکن ساز برای معلوالن 
)ارائه  مسئولیت طرح هجرت  بی سرپرست شمیرانات،  بانوان  مسئولیت  نیازمند، 
راه کار و اجرای آن برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان( مسئول روابط عمومی 
جامعه خیرین مدرسه ساز شمیرانات و مسئول تشریفات و روابط عمومی دانشگاه 
تفرش را پذیرفته و در حال ساماندهی جامعه خیرین پیشگیری از جرم با طرح 

چالش: برای وطنم چه کرده  ام؟ را عهده دار است. 
بخشی از خدمات انسانی وی در قبال جامعه است. البته در کنار انجام مسئولیت منزل، 
آنقوره،  خرگوش  پرورش  مزرعه  شترمرغ،  پرورش  مزرعه  چند  مدیریت  وظایف 
دانشمندان  همکاری  با  شترمرغ  روغن  از  صابون  و  بهداشتی  ِکِرم های  تولید 

آلمانی را انجام می دهد.
خانم  »سرکار  مدیر،  و  وقار  با  بانوی  ایشان،  مادر  شدیم  باخبر  شوربختانه 
پریچهرفرد« در اوایل شهریور امسال، دار فانی را وداع گفت. آن مادر فداکار 
مردانه وار  برحسب ضرورت،  اما  داد؛  از دست  را  در ۴2 سالگی همسرش 
وارد میدان شد تا کیان خانواده و شیرازه امور مزرعه و دامداری را حفظ کند. 
این بود که مدیریت مزرعه را به دست گرفت و فرزندانش را با بهترین 

درجات علمی، کار و مدیریت وارد جامعه کرد.
همچنین، او با اهدای زمین برای تاسیس مرکز آموزشی، کلنِگ ساخت 
و  تکمیل  ساخت،  شاهد  تا  نداد  کفاف  عمرش  اما  زد؛  زمین  بر  را 

پذیرش هنرجو باشد.
افطار  ضیافت  یک  در  را  غالمرضا(  منیژه  )خانم  نخستین بار 
مالقات کردیم؛ در حالی که این شیِر بیشة امید و تالش و انرژی 
از  پذیرایی  مدرسه ساز،  خیر  بانوان  دیگر  از  نفر  چند  به همراه 
شرکت  بحث ها  در  حال  همان  در  و  می دادند  انجام  را  میهمانان 
کرده، نظرات سازنده خود را ارائه می کرد و همواره به دیگر بانوان انرژی می داد که 

می توان شانه به شانه مردان، مدیریت کرد و اثرگذار بود.

پدرش  دامپروران کشور که  و  کارآفرینان  از سالله ی  زنی  دارد؛  فرق  بار همه چیز  این  اما 
همسرش  پدر  و  غالمرضا«  »علی اصغر  مرحوم  بود)پدرش  کشور  شیر  و  لبنیات  سلطان 
»مرحوم علی فرد«( زنی که می توانست در ناز و نعمت پرورش یابد و به عنوان یک خانم خانه، 
خانه نشین شود، از ۶ سالگی تالش و کوشش و آفرینش را تجربه کرد و پا به پای پدر در 

مزرعه، دامداری، صحرا و ... کار کرد و آموخت.

ای خوش »زنی« هک همت مرداهن اش بود!

 فاطمه کرمی
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نگذارید بمیرد این عشق
منیژه غالمرضا گرچه لیسانس بهداشت زیبایی پوست و مو از اورال پاریس دارد و شغل 
تحصیالتی خود را بسیار دوست دارد اما بنا به وصیت شادروان علی اصغر غالمرضا که گفته 
از کار تخصصی خود دست کشید و دامداری  این عشق«  از من »نگذارید بمیرد  بود بعد 
پدر را مدیریت کرد. یک گاوداری شیری)داشتی( در خیابان خلیج فارس)جاده قدیم کرج( 
با 1۳۵۰ رأس گاو هلشتاین اصیل با مدیریت یک خانم با رعایت بهداشت و اصول مدیریت 
موجب شد تا هرگز یک نمونه سل یا بروسلوز در این گاوداری مشاهده نشود. در حالی که 
سازمان  و  کشاورزی  وزارت  تا  شد  موجب  امر  همین  و  بود  آلوده  آنان  همسایه  گاوداری 

دامپزشکی وقت، وی را به عنوان گاودار نمونه ایران معرفی کند.
که  زمانی  ازجمله  و  می گرفت  قرار  نیز  مردانه  مدیریت  بی مهری  مورد  مواردی  در  البته 
بود،  شده  گاوداری  امور  برای  لودر  دستگاه  یک  دریافت  مشمول  مدیرنمونه  به عنوان 

مدیریت مردانه از تحویل جایزه تشویقی به وی طفره رفت و ...
اما جامعه بین الملل که چشم های خود را برای قدردانی، تشویق و توسعه خدمات چنین 

زنی باز نگه می دارد، بارها از روی دعوت به بازدید و همکاری نمود.
از  و  نشد  غرب  در  ماندگاری  و  سرمایه گذاری  مهاجرت،  شیفته  هرگز  غالمرضا،  خانم 

سفرهای خارجی توشه های تجربی گرفت و صنعت پرورش شترمرغ را به اوج رساند. 
وی  برای   1۹88 سال  در  دانمارک  اگرونیک  نمایشگاه  مدیریت  یک بار  نمونه  به عنوان 
و  کشاورزی  وزیر   1۵۰ با حضور  که  بین المللی  نمایشگاه  آن  در  تا  فرستاد  دعوت نامه ای 

حدود ۴۵۰ گاودار صنعتی بزرگ دنیا افتتاح می شد، حضور یابد.

با توجه به این که نیمی از جمعیت کشور را خانم ها تشکیل 
می دهند و متأسفانه بخشی از مردان به نیم دیگر )زنان( القاب 
می دهند،  نسبت  را  و...  ناقص العقل  ضعیفه،  مانند:  ناپسندی 
خبرنگار نشریه »دام و کشت و صنعت« گزارش مختصری در 
مورد فعالیت های یکی از زنان ایران جمع آوری کرده است تا 

جامعه از این توانمندی ها با خبر شود.
با  قراری  بودم که طی  ساله  خانم غالمرضا می گوید: شش 
او  به  را  فارسی  زبان  بود،  آذری  خانم  یک  که  خانه  کارگر 

آموزش می دادم و او نیز زبان ترکی را به من آموخت.
همین امر موجب شد تا در سنین کودکی مرحوم پدرم از 
من به عنوان »مترجم« استفاده کند؛ چرا که گاوداری هزار 
رأسی پدرم در امامزاده حسن)چهار راه یافت آباد( با کارگران 
آذری اداره می شد و هر ماه یک شب حدود صد کارگر در 
با پدر صرف می کردند و تنها  یک نشست مشورتی شام را 
به  را  کارگران  گزار ش های  و  نظرات  می توانست  که  فردی 
فارسی برگرداند من بودم. به همین دلیل حضور در جلسات 

مردانه باعث شد تا بهتر از مردان یاد بگیرم و عمل کنم.
وی پدرش را اسوه کار، تالش، مدیریت و سلطان صنعت شیر و 
لبنیات ایران می داند که 8۰ سال پیش گاوداری به روش نوین 
روز صنعت  آن  بزرگان  از  بسیاری  می گوید:  او  کرد.  تأسیس 
گاوداری، از پدرم بهره ها بردند ازجمله آقای همت، بنیانگذار 
شرکت »پاژن« صبح ها با هدف بردن پدر به دامداری اش به 
خانه ما می آمد و راننده پدر را پی کاری می فرستاد و صبحانه 
کامل در ماشین فراهم می کرد تا مدتی هم صحبت شوند تا 

تجارب پدر به آقای همت منتقل شود.
امتیاز دیگر مرحوم پدرم این بود که شب که به خانه می آمد 
آن چه را که بر وی گذشته بود و برخوردهایش و راه کارهایش 
را در جمع خانواده تعریف می کرد. من در ساعت معینی از 
انتقال  و  پدر  به سخن گشودن  لب  و  منتظر حضور  شب ها 
یافته هایش و حفظ آنها در ذهنم می ماندم و همین شد که 

یک دامدار آموزش یافته تجربی بار آمدم.

نمایشگاه  آن  در  ایران  لباس سنتی  با  منیژه غالمرضا 
جنگ  به دلیل  اروپا  که  حالی  در  کرد،  شرکت 
آن  در  اما  نداشت.  ایران  به  خوبی  نگاه  تحمیلی، 

در  و  کرد  مطرح  را  ایران  دامداری  صنعت  بازدید 
آن نمایشگاه و سایر مراسم بین المللی، روابط عمومی 

و  فرهیخته  بانوی  این  حساب شده  عملکرد  و  خوب 
به  احترام  و  همگان  توجه  جلب  موجب  عملگرا 

ایران و ایرانی شد.
و اینک در مسیر انتقال تجارب خود به سایر زنان مدیر 

است و در بخش انجمن خیرین، اقدام به توسعه کشت 
زعفران و گلخانه طبقاتی و برداشت هفت کیلوگرم زعفران 

در هر هکتار نموده است. مزارع شترمرغ و بلدرچین نیز در 
مسیر تولید پایدار قرار دارند.

کامروا شوی«  تا  با شعار »سحرخیزباش  و  روستا  و  کردن شهر  آباد  با هدف  اینک  وی 
همه را بسیج می کند تا با انرژی مثبت و هم افزایی به اشتغال مولد، پایدار و پیشگیری 

از جرم بینجامد. 
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اراضی  یکپارچه سازی  شود  بیان  اگر  است  منطقی  ادعایی 
حد  )در  اراضی  مجموعه  بر  واحد  مدیریت  و  آن  تجمیع  و 
امکان و در هر روستا( می تواند با هزینه ثابت، میزان تولید 
را بین 1۰۰ الی 2۰۰ درصد افزایش دهد و همراه با ایجاد 
اشتغال مولد و پایدار، ثروت ملی را زیاد کند و همزمان از 

مهاجرت روستاییان بکاهد.
شرکت های سهامی زراعی نمونه عینی ارزش افزوده اراضی 
حال  در  که  شرکت هایی  است.  واحد  مدیریت  با  یکپارچه 
حاضر تعداد آن ها کمتر از ۳۰ است اما با توجیه اقتصادی 
همین  حداقل  سال  هر  می توان  آن،  ویژگی های  معرفی  و 
به  موجود  مساحت  از  بیش  مساحتی  با  را  شرکت  تعداد 

جمع تولیدگران بی ادعا اضافه کرد.

شرکت های سهامی زراعی، نمونه مناسب نظام های بهره برداری

آنچهخودداشتزبیگانهتمنامیکرد

ایران،  زراعی های  سهامی  مرکزی   شرکت  مدیرعامل  طباطبایی،  غالمحسین 
فارغ التحصیل کارشناسی کشاورزی از دانشگاه تبریز است و از مسئولیت ترویج و آموزش 

کشاورزی شهرستان اسفراین )1۳۶۹( کار خود را آغاز کرد.
مدیرعامل   ،)1۳۷۵( جام  تربت  زراعی  سهامی  شرکت  مدیرعامل  به عنوان  مدت ها  وی 
بهره برداری  نظام های  دفتر  مدیرکل   ،)1۳۷۹( بزرگ  خراسان  تولید  تعاونی های  اتحادیه 
کارگروه ها،  شوراها،  عضو   ،)1۳۹۷ تا   1۳۹۰ )مهر  سازمان  اجرایی  فنی  معاون   ،)1۳88(
حتی  و  وظیفه  انجام  ذیربط  سازمان های  در  اجرایی  ستادهای  و  مختلف  کمیته های 

روزنامه نگاری را تجربه نمود. 
و  وقت  وزیر  از  سپاس  لوحه  چندین  دریافت  کشوری،  نمونه  مدیر  به عنوان  وی  انتخاب 
احداث ده ها شرکت، کارخانه،  اجرای سمینارها و کنفرانس ها،  ارائه مقاله ها،  معانین وی، 
است  طباطبایی  مهندس  افتخارات  جمله  از  فعالیت  محدوده  در  کشتارگاه  و  آزمایشگاه 
حدود  ملی،  مدیریت  و  اجرایی  کار  دهه  سه  به  نزدیک  تجربه  از  باری  کوله  با  اینک  و 
و  کشاورزی  فعالیت های  سهامی  شرکت  مدیرعامل  سمت  در  که  است  نیم  و  سال  یک 
محترم  اعضاء  با  همراه  ایران(  زراعی های  سهامی  مرکزی  )شرکت  ایران  غیرکشاورزی 

هیأت مدیره و بازرسان:
• مسعود ملک خانی، رئیس هیأت مدیره-مدیر عامل شرکت سهامی زراعی تربت جام

• احمد موبد، نائب رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی گلپایگان
• مجید احمدزاده مطلق، عضو اصلی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی اسالم آباد

• محمدرضا رمضانی، عضو اصلی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی خضری
• ابوالقاسم جرجانی، عضو اصلی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی شادی مهر

• محمد مومنی، عضو علی البدل، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی
• رسول قنبرزاده، عضو علی البدل، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی دشت یارآغلی

• ابراهیم نجفی، بازرس اصلی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی شهدای یزد نو
ایثارگران  مهر  زراعی  سهامی  شرکت  مدیرعامل  علی البدل،  بازرس  محمدپور،  میثم   •

نصرآباد اقلید
به ساماندهی و توسعه پایدار شرکت های سهامی زراعی پرداخته است.

شرکت های سهامی زراعی، ضرورتی ناچار پس از اجرای قانون اصالحات ارضی در سال 1۳۴1 
آن  در  تولید  ارباب،  نام  به  مدیری  خأل  چراکه  بود،  کشاورزی  اراضی  شدن  پاره  چند  و 
اراضی را دچار مشکل نمود و مسئوالن چاره را در آن دیدند که به منظور جلوگیری از آشفتگی 

به ایجاد ساختار دیگری روی آورند که همان تأسیس شرکت های سهامی زراعی بود.
به تصویب  زراعی  قانون تشکیل شرکت های سهامی  تاریخ 1۳۴۶/1۰/2۷  بود که در  این 
مجلسین آن سال ها رسید و از سال ۴۷ تا سال ۵۷، تعداد ۹۳ شرکت سهامی زراعی در 

8۵۰ روستا تأسیس شد.

 ملیکا گل باف
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ضرورت وجودی شرکت های سهامی زراعی
طباطبایی توضیح داد که امروزه برای بخش کشاورزی ادامه روش های گذشته، نه مطلوب است 
و نه مقدور؛ چراکه منابع پایه مانند آب و خاک روز به روز در حال کاهش و فرسایش اند و 

از طرف دیگر تقاضا برای غذا مرتباً در حال افزایش است.
رقابت های جهانی در تولیدات کشاورزی به گونه ای است که اگر روش های درستی اتخاذ نشود، 
عقب خواهیم ماند. کشاورزی بدون برنامه و بدون الگوی کشت راه به جایی نمی برد. چنانچه 
وسعت  نظر  از  را  مزارع  از  معینی  حد  یک  باید  باشیم،  داشته  پایدار  کشاورزی  بخواهیم 
شدن  خرد  از  “جلوگیری  قانون  مورد  این  در  البته  که  نمائیم  ایجاد  منطقی  و  معقول 

اراضی” نیز راهگشا است.
اقتصادی  و  فنی  اهداف  به  برای دستیابی  مناسب  بهره برداری  نظام های  ایجاد  افزود:  وی 
ضروری به نظر می رسد. یکی از بهترین و مناسب ترین گزینه ها برای رسیدن به نظام های 
تشکیل  باشیم،  کرده  ایجاد  را  اراضی  از  مناسبی  مساحت های  آن  در  که  بهره برداری 

شرکت های سهامی زراعی است.
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت بهترین روشی که می توان به وسیله آن مکانیزاسیون مناسب، 
برنامه های  و  اقتصادی  فنی  حد  رعایت  و  بهره وری  و  بهینه  آبیاری  کشت،  الگوی  رعایت 
مثبت از این دست را در کشاورزی اعمال کرد، همین شرکت های سهامی زراعی است که از 

حدود ۵۰ سال قبل اندیشه تأسیس آن ها مطرح بوده است.

نیمه شهریور سال جاری خبرنگاران رسانه های سراسری اعم از 
نشریات کشاورزی، خبرگزاری ها و روزنامه ها در یک نشست 
آوردند. به دست  سازمان  عملکرد  از  جالبی  اطالعات  خبری 

وی در ابتدای سخنانش با تشکر از رسانه ها و نقش تأثیرگذار 
آن ها در پیشبرد اهداف این شرکت، گفت: هر جا که رسانه ها 
که  جا  هر  و  شدند  بخش  آن  پیشرفت  باعث  کردند  ورود 
بخش  آن  بودیم  شاهد  را  رسانه ها  و  خبرنگاران  رویگردانی 
را  رسانه ها  اهمیت  امر  این  که  گردید  کاستی  و  کمی  دچار 

نشان می دهد.
وی عنوان کرد: نقطه عطف تعطیلی و بعد از آن راه اندازی مجدد 
بودند. رسانه ای  جامعه  نیز  کشور  زراعی  سهامی  شرکت های 
نظرات  و  دخالت ها  برخی  علت  به  که  انقالب  ابتدای 
غیرکارشناسی، ۹۳ شرکت زراعی منحل شدند و از ۵۰۰ هزار 

هکتار سطح پوشش به ۵۰ هزار هکتار تقلیل یافتند.
یخ  شدن  آب  و  مجدد  احیاء  دالیل  مهم ترین  جمله  از 
زمزمه  شدند  باعث  که  بودند  رسانه ها  شرکت ها،  توقف 
و  شود  مطرح  مجدداً  زراعی  سهامی  شرکت های  تشکیل 
شروع  شرکت ها  این  و  کردند  همراهی  هم  وقت  مسئوالن 

به رشد کردند.
 2۵ امیدواریم  که  است  رسانه ها  همراهی  با  نیز  اکنون  هم 
تحت  اراضی  هکتار  هزار   ۷۰-8۰ با  زراعی  سهامی  شرکت 

اختیار در آینده نزدیک به حد قابل قبولی افزایش پیدا کنند.

احیای دوباره شرکت های سهامی زراعی
وی در مورد علت وجودی این شرکت ها گفت: قبل از انقالب، ۹۳ شرکت سهامی زراعی 
نگاه  و  داشتند  خود  پوشش  تحت  را  اراضی  از  هکتار  هزار   ۵۰۰ حدود  که  داشت  وجود 
آن ها  از  بسیاری  انحالل  باعث  بود،  این شرکت ها  به  انقالب  ابتدای  در  که  خاصی  منفی 
شد، اما در همان فضا نیز ۶-۵ شرکت  سهامی زراعی قبل از انقالب، به حیات خود ادامه 
دادند که دلیل آن هم فقط خواسته مردم بود و گرنه همان تفکراتی که باعث از بین رفتن 
سایر شرکت های سهامی زراعی شده بود این چند شرکت را نیز تهدید می کرد، اما چون 
مردم آن مناطق به طور جدی تغییرات مثبت ناشی از تشکیل شرکت های سهامی زراعی را 
درک کرده بودند، مانع از انحالل این چند شرکت باقی مانده شدند. اگر این شرکت ها نیز 
زراعی  احیای مجدد شرکت های سهامی  برای  زمینه دیگری  نمی ماندند، عماًل هیچ  باقی 
زراعی  سهامی  شرکت های  بعداً  که  شدند  باعث  شرکت  چند  آن  نداشت.  وجود  کنونی 

جدیدی مجدداً شکل بگیرد.
طباطبایی ادامه داد: به این دلیل اعتقاد داریم که شرکت های سهامی زراعی نمونه برتری از 
نظام های بهره برداری هستند که مدیریت و تصمیم گیری واحد داشته که در هیچ جای دیگر 

مدیریت واحدی مانند آن چه در این شرکت اعمال می شود مشاهده نمی گردد.
و مناسب در  الگوی شناخته شده  به عنوان یک  زراعی  در حال حاضر شرکت های سهامی 
کشور به رسمیت شناخته شده اند. از سال 8۴ تاکنون حدود ۳1 شرکت سهامی زراعی به 
ثبت رسیده که ۵ تا ۶ شرکت از آن ها در مراحل اولیه ثبت قرار دارد، اما 2۵ شرکت وارد فاز 
عملیاتی شده اند. این شرکت ها در 12 استان کشور پراکنده اند اما خراسانی ها چون مهد اولیه 
تشکیل این شرکت ها بودند، تعداد بیشتری از این شرکت ها را در خود جای داده اند و 12 

شرکت در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی واقع اند.>>>
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وضعیت عمومی شرکت های سهامی زراعی موجود کشور تا ابتدای سال ۱39۸

ف
سطح کل روستاشهرستاناستاننام سهامی زراعیردی

اراضی
تعداد 

بهره بردار

۹8۰۷8۰یارآغلیپلدشتآذربایجان غربیدشت یارآغلی1
۳2۵۰1۳۵نیوان نارگلپایگاناصفهانگلپایگان2
1۰8۳1۶۶-----دهلرانایالمفارغ التحصیالن کشاورزی۳
1۰۰۰1۳۰آورتینقلعه گنججیرفتآورتین۴
11۴۰1۳2تکل حسنرودبار جنوبجیرفتتکل حسن ۵1
۵۰۰۵۶ساردوئیهرودبار جنوبجیرفتمحمدآباد روزپیکر۶
11۰۰۰1۰۰۷دشت بیاضقائنخراسان جنوبیخضری۷
۷۰۰۰۴81نیمبلوکقائنخراسان جنوبیاسالم آباد8
1۹۶81۵۴آیسکسرایانخراسان جنوبیآیسک دوحصاران۹
1۴1۳1۹۷سهل آبادنهبندانخراسان جنوبیسهل آباد1۰
1۴۵۵2۴1درخت توتسربیشهخراسان جنوبیدشت خوشاب11
2۰۰۰۳۵8سرچاه عماریبیرجندخراسان جنوبیایثارگران سرچاه عماری12
12۵۰۰2۷۷نیل شهرتربت جامخراسان رضویتربت جام1۳
2۳2۰28۶سنگردسبزوارخراسان رضویسنگرد1۴
2۵۰۰۵۰۰سد کمایستانسبزوارخراسان رضویکمایستان1۵
۶۳2۹۹تایبادتایبادخراسان رضویایثارگران تایباد1۶
1۵2۰122تیتکانلوفاروجخراسان شمالیتیتکانلو1۷
1۴۶۵۳۹۷بهکدهمانه و سملقانخراسان شمالیبهکده رضوی18
۵۰۰۰82یزدنوهویزهخوزستانشهدای یزدنو1۹
11۰۰۴1۶ایزدخواستآبادهفارسمروارید ایزدخواست2۰
11۶۰2۷۹اقلیداقلیدفارسمهر ایثارگران نصرآباد اقلید21
1۵۰۰1۵۰بانخوشابنفت شهرکرمانشاهبانخوشاب22
1۰۰۰۳۴۳گندمبانقصر شیرینکرمانشاهگندمبان2۳
1۰8۵۳8۰دلیجهآق قالگلستانشادی مهر2۴
21۵۰۵۹۳جگینبندرجاسکهرمزگانجگین2۵

6672۱775۱جمع کل

دالیل عدم توسعه
از  درستی  شناخت  که  افرادی  کشورمان  در  متأسفانه  داد:  توضیح  ادامه  در  طباطبایی 
شرکت های سهامی زراعی داشته باشند بسیار اندک هستند که این امر یکی از دالیل عدم 

توسعه این شرکت ها است.
وجودی  فلسفه  تحلیل  و  گزارش  تهیه  با  رسانه ها  کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  وی 
به  و  شده  تمام  هزینه  کاهش  و  بهره وری  افزایش  عمدتاً  که  زراعی  سهامی  شرکت های 
نوعی زنجیره ارزش کشاورزی هستند بتوانند مدیران ارشد را بیش از گذشته به ضرورت 

تسهیل گری برای توسعه کمی و کیفی شرکت های سهامی زراعی بنمایند. 

<<<
ساختار مرکزی و هماهنگی برای توسعه

زراعی،  سهامی  شرکت های  تشکیل  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
سیاست گذاران به فکر یک ساختار مرکزی به عنوان هماهنگ کننده 
این شرکت ها بودند که »شرکت مرکزی سهامی زراعی های ایران« 
چنین وظیفه ای را عهده دار شد. این شرکت چند تفاوت مهم 
برای  قوتی  نقطه  با سایر تشکل های بخش کشاورزی دارد که 
که  این  یکی  می شود.  محسوب  زراعی  سهامی  شرکت های 
اساسنامه آن مستقیماً توسط هیأت وزیران به ثبت رسیده است 
و کمتر اتحادیه و تشکل دیگری را سراغ داریم که اساسنامه آن 

توسط هیأت دولت تصویب شده باشد.
موضوع دیگر این که این شرکت ها چون سهامی هستند، نقش و 
وزن افراد مطابق تعداد سهام آن ها اهمیت می یابد. مسئله مهم تر 
نوع فعالیت های این شرکت ها است که گستردگی زیادی دارد. 
این شرکت ها می دهد.  به  امکانی  اساسنامه هم چنین  چنانچه 
یعنی ظرفیت های باالیی در این اساسنامه پیش بینی شده که این 
گستردگی فعالیت ها می تواند برای تجار و سرمایه گذاران جذابیت 

داشته باشد.
اختیار شرکت های  در  دولتی  اراضی  طباطبایی همچنین گفت: 
سهامی  شرکت های  به  رایگان  به صورت  می تواند  زراعی  سهامی 
زراعی واگذار شوند و این یکی دیگر از امتیازات این شرکت ها است.

برند »سزا« و صادرات موفق
در  بار  اولین  برای  و گفت:  اشاره کرد  این شرکت ها هم  تازه  اقدامات  بعضی  به  طباطبایی 
شرکت های سهامی زراعی صادرات پسته، خرمای مضافتی، سیب درختی و فلفل رنگی انجام 
شده که در صدد توسعه آن هستیم. همچنین برند »سزا« را برای فعالیت های بازرگانی و 

بازاریابی تدارک دیده ایم.
را  زراعی  سهامی  شرکت های  سهام  می توانند  حقوقی  و  حقیقی  شخص  هر  گفت:  وی 
خریداری نماید. ما از همین ظرفیت استفاده کرده  و همکاری یکی از شرکت های بزرگ بنیاد 
مستضعفان را جلب کرده ایم که بخشی از کار های برداشت، سورت، بسته بندی و صادرات 

محصوالت آن ها را انجام می دهیم تجربه ای مفید برای شرکت های سهامی زراعی است.
طباطبایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مجله »دام و کشت و صنعت« در خصوص آموزش 
این شرکت ها گفت: طبق اساسنامه شرکت های سهامی زراعی،  تولید در  اعضا و متوسط 
این ظرفیت  از  ما  که  یابد  اختصاص  آموزش  بخش  به  باید  از سود سهام هرساله  بخشی 
هم استفاده می کنیم. از جمله این که در صدد ایجاد یک مرکز آموزشی هستیم. همچنین 
بررسی شده که میانگین تولید در اراضی شرکت های سهامی زراعی 2/۵-2 برابر نسبت به 

سایر اراضی است.

اهداف و چشم اندازها
ادامه  در  ایران  زراعی های  سهامی  مرکزی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: در حال حاضر یکی از اهداف مجموعه ما رساندن تعداد 
مناسب  کیفیت  کنار  در  مطلوب  حد  یک  به  شرکت ها  این 
 12 و  کشت  قابل  اراضی  هکتار  میلیون   18 که  وقتی  است. 
میلیون سطح زیرکشت در کشور وجود دارد، پوشش ۷۰ هزار 
رقم  زراعی  سهامی  شرکت های  توسط  اراضی  این  هکتاری 

قابل قبولی نیست و تأثیر مطلوبی هم روی کشاورزی ندارد.
در  فعالیت ها  و  کشاورزی  فعالیت های  همه  افزود:  طباطبایی 
که  است  شده  دیده  بخوبی  اساسنامه  در  کشاورزی  راستای 
که  چرا  است  زراعی  سهامی  شرکت های  برای  امتیازی  یک 
شرکت ها  به  را  بازرگانی  و  اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  اجازه 
می دهد. ظرفیت های بزرگی برای فعالیت این شرکت ها وجود 
این شرکت ها  به سرمایه گذاری در  تمایل  زیادی  تجار  و  دارد 

دارند.
تا  تقریباً  شرکت   ۵ مجموعه،  این  شرکت   2۵ از  گفت:  وی 
مانند  فعالیت هایی  و  رسیده اند  اهدافشان  درصد   8۰-۹۰ به 
کامل  زنجیره  یک  و  تبدیلی  صنایع  دامپروری ،  کشاورزی، 
در  به سرعت  دیگر هم  و 2۰ شرکت  ایجاد کرده اند  را  تولید 
محورهای  و  اهداف  مهم ترین  از  یکی  هستند.  پیشرفت  حال 
حد  یک  به  آن،  کمیت  رساندن  شرکت،  این  انتظار  مورد 
زراعی  اراضی  از  بیشتری  سطح  باید  لزوماً  و  است  مناسب 

کشور تحت پوشش این شرکت ها قرار گیرد.



تولیدات

هی
گیا

ت 
دا

ولی
ش ت

بخ
هی

گیا
ت 

دا
ولی

ش ت
بخ

21 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۴۳
شهریور ۱۳۹۹

 مریم السادات هاشمی منشادی

شیمیایی  کودهای  برخالف  )بیولوزیک(  زیستی  کودهای 
که منشأ آن ها عناصر و مواد شیمیایی است، از فعالیت های 
می آیند.  دست  به  خاکزی  مفید  میکروارگانیسم های 
قارچ ها،  باکتری ها،  از  انواعی  فعالیت  حاصل  کودها  این 
زیر خاک  در  جانداران  سایر  و  خاکی  کرم های  میکروب ها، 
به  مبدل  زیستی  فرایندهای  در  و  به تدریج  که  می باشند 
از قبیل مواد معدنی، ویتامین ها و ریزمغذی ها  مواد غذایی 

شده و در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرند.
و  میزان  در  زیستی  کودهای  از  استفاده  دیرینه  سوابق 
در  اگرچه  که  است  انسان  شدن  کشاورز  تاریخچه  اندازه 
کودهایی  چنین  مورد  در  الزم  دانش  و  شناخت  از  آغاز 
محصول  زمینش  می یافت  در  که  هنگامی  اما  بود،  بی بهره 
و  به کشت  دیگری  زمین  در  و  رها  را  آن  نمی دهد،  خوبی 
دامی  برد فضوالت  پی  آن که  از  و پس  کار مشغول می شد 
می توانند موجب بهبود خاک و افزایش محصول او شوند، به 

افزودن کودهای دامی به زمین پرداخت.
شیمیایی  کودهای  از  بیش  بسیار  زیستی  کودهای  عمر 
آلودگی های  انواع  بروز  موجب  مشخصاً  که  کودهایی  است، 
انسان ها و  زیستی محیطی و آسیب وارد کردن به سالمت 

سایر جانداران شده اند.

سالمتی انسان و محیط زیست
در گرو کودهای زیستی

کودهای زیستی

کاربری کودهای زیستی
غذای  به  نیازها  و  است  ازدیاد  به  رو  جهان  جمعیت 

مصرف  درباره  نگرانی ها  اما  افزایش،  به  رو  بیشتر 
بدون ضابطه کودهای شیمیایی که باعث آلوده 

فیزیک  بر  تأثیر  زیرزمینی،  آب های  شدن 
بر  اثرگذاری  و  خاک  فرسایش  خاک، 

سالمت انسان و سایر جانوران می شود، 
آن  بر  را  کارشناسان  و  مسئوالن 
داشته تا مجدداً به سمت کشاورزی 

با کودهای زیستی برگردند.
و  خاک  تقویت  به منظور 
از  می توانیم  آن  ارگانیسم های 
جا  به  ضایعات  برگ،  خاک 
محصول،  یک  برداشت  از  مانده 
کودهای حیوانی پوسیده و سایر 
مواد با منشأ بیولوژیک، استفاده 
نماییم. به جای مبارزه شیمیایی 
با آفات نیز می توانیم از روش های 

حشرات  از  استفاده  مانند  دیگر 
کفشدوزک ها،  زنبورها،  شکارچی، 

ارقام  یا  و  آفات  ُکشنده  باکتری های 
مقاوم به آفات اقدام نمائیم.

کودهای  بردن  کار  به  مزیت های 
مقدار  افزایش  موجب  می تواند  زیستی 

استفاده  کاهش  خاک،  آلی  و  غذایی  مواد 
از کودهای شیمیایی، باال بردن توان نگهداری 

غذایی  مواد  جذب  امکان  خاک،  رطوب  و  آب 
و  آبی  فرسایش های  از  جلوگیری  گیاه،  توسط  بیشتر 

نفوذپذیری آن  قابلیت  افزایش  بادی، اصالح شوری خاک، 
به آب و هوا، بهبود کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی و ...

دسته بندی کودهای زیستی:
بسته به نوع میکروارگانیسمی که در یک کود زیستی به کار رفته است این کودها 

به گروه های زیر تقسیم می شوند:
• باکتریایی)ریزوبیوم ها، ازتوباکترها و ...(

• قارچی)میکوریزا(
• جلبکی)جلبک های سبز / آبی و آزوال(

• جانداران ریزخاکزی
• آکتینومیست ها

خالصه
در حال حاضر افزایش مصرف کودهای شیمیایی به دلیل سهولت در مصرف و افزایش محصول در مدت 
باید به خاطر  زمان کمتر، در تمام نقاط جهان رایج است، اما این امر نمی تواند همیشگی باشد و لزوماً 

حفظ خاک و محیط زیست و نیز سالمت انسان ها به سمت استفاده از کودهای زیستی روی آورد. 

کودهای شیمیایی اگرچه موجب سرعت رشد و زود به بار 
و  آن ها  از  استفاده  در  تداوم  اما  می شوند،  گیاهان  نشستن 
ناخوشایندی  عواقب  به  کودها  این  انحصاری  بردن  کار  به 
متخصصان  و  کارشناسان  که  نوعی  به  گردیده  منتهی 
دلیل  به  که  رسیدند  نتیجه  این  به  پایدار  کشاورزی 
ضرورت  شیمیایی،  کودهای  از  استفاده  از  ناشی  مشکالت 

دارد تا کودهای زیستی نیز به کار برده شوند.
افزایش مواد آلی، اعم از حیوانی و گیاهی به خاک، موجب 
می گردد  خاک  فعال  موجودات  یا  ارگانیسم ها  شدن  فعال 
خاک  شیمیایی   / فیزیکی  شرایط  بهبود  جهت  عاملی  و 
تیره  گیاهان  گردیده  ثابت  که  است  زمانی  دیر  می شود. 
مگر  نیست  این چیزی  و  باروری خاک می افزایند  به  نخود 
تثبیت ازت توسط ریزبیوم های مستقر بر ریشه این گیاهان 

که توسط کشت بعدی برداشت می شود.
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که  هستند  نهاده هایی  جمله  از  سم  و  کود  بذر، 
مصرف زیادی در کشاورزی دارند و تأمین کافی 
در  فراوانی  تأثیر  می تواند  آن ها  موقع  به  البته  و 
میزان تولید و کیفیت محصوالت تولیدی توسط 

کشاورزان داشته باشد.
آن که  است  مشخص  دریافت ها  و  یافته ها  از  چنانچه  اما 
مناسب  چندان  تأثیرگذار  نهاده های  این  وضعیت  امسال 
نیست و عالوه بر کمبودهای پیش آمده، قیمت آن ها هم به 
شدت باال رفته و در آستانه آغاز فصل جدید کشت میزان 

تولیدات کشاورزی را تهدید می کند.
مصرف  بازار  از  برآوردها  و  شواهد 
قیمت  برابری  چند  افزایش  از  نشان 
که  دارد  درصد(   ۷۰۰ )تا  نهاده ها  این 
تولیدات  میزان  آن،  کمبود  کنار  در 

کشاورزی را تهدید می کند.
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دولت پاسخگو باشد
جواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، 
ضمن  مجلس  محیط زیست  و  طبیعی  منابع  آب، 
یارانه واردات کودهای  اقدام دولت در حذف  از  گالیه 
اقدام  این  که  کرد  عنوان  پتاسه  و  فسفاته  شیمیایی 
با  مغایر  و  وارد می کند  آسیب  تولید  به جهش  دولت 
این  رفع  است که در صورت عدم  تولید  رونق  اهداف 
پاسخگویی  برای  را  دولتی  مسئوالن  مجلس  مشکل، 

دعوت خواهد کرد.
افزایش قیمت به خاطر قطع ارز دولتی

مدیرعامل  رسولی،  حمید  که  آنچنان  حال  این  در 
برنامه  می گوید  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
شرکت  به  یارانه ای  کودهای  توزیع  و  تأمین  ابالغی 
دربر   را  کود  تن  میلیون  سه  حدود  حمایتی  خدمات 
کودهای  آن  تن  میلیون   2/۴ به  قریب  که  می گیرد 

ازته و ۶۰۰ هزار تن کودهای فسفاته و پتاسه است.
وی می گوید: 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تن کودهای ازته 
قیمت  افزایش  شامل  و  می شود  تولید  داخل  در  می دهد  تشکیل  اوره  را  آن ها  عمده  که 

نیستند و با قیمت های سال قبل در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی در ادامه می گوید: از ۶۰۰ هزار تن باقی مانده 2۰۰-
افزایش  شامل  و  تولید  داخل  در  نیز  آنها  که  است  سوپرفسفات  کودهای  تن  هزار   1۵۰
قیمت نمی شود. اما ۴۵۰-۴۰۰ هزار تن کود وارداتی که حدود 1۵ درصد نیاز کشاورزان 
را تشکیل می دهد، تا پایان سال گذشته ارز رسمی دریافت می کردند که این ارز نیز حذف 
تغییر  با  متناسب  نیز  آن ها  قیمت  اساس  این  بر  است،  تغییر کرده  نیمایی  ارز  به  و  شده 

قیمت ارز، افزایش می یابد.
وی کودهایی که شامل این افزایش قیمت می شوند را سوپرفسفات تریپل، سوپرپتاسیم و 

کلرورپتاسیم عنوان کرد که افزایش قیمت حدود چهار برابری خواهند داشت.
کشاورزان توانی برای ادامه تولید ندارند

سیدجعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش 
به مصوبه شورای اقتصاد در زمینه افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی و ۳ تا ۵ برابر 
نظر گرفته  بسیار سنگین در  را  اقتصاد قیمت ها  نرخ آن ها عنوان کرده که شورای  شدن 

است که در آستانه فصل زراعی جدید شوک بزرگی برای تولیدکنندگان خواهد بود.
کشت  ادامه  به  قادر  کشاورزان  تولید،  هزینه های  افزایش  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 

محصوالتی مانند گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصوالت اساسی نیستند.
زمان  در  اقتصاد  شورای  چرا  که  کرده  انتقاد  جدی  به صورت  موضوع  این  از  حسینی 
بودجه ای، قیمت  نظر گرفتن مصلحت  با در  تعیین قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی 
تولید  به  مربوط  نهاده های  قیمت  اما  داده،  افزایش  قطره چکانی  را  کشاورزی  محصوالت 
را یک باره تا چند برابر افزایش می دهد. با توجه به این موضوع از شورای اقتصاد خواسته 
افزایش  با  متناسب  را  کشاورزی  محصوالت  تضمینی  قیمت  شهریور  پایان  تا  که  است 
کشت  به  تمایلی  کشاورزان  صورت  این  غیر  در  نماید  اعالم  و  تعیین  تولید  هزینه های 

محصول نخواهند داشت؛ چون جیب شان خالی شده و توان ادامه کار را ندارند.
»دام و کشت و صنعت« با توجه به وضعیت پیش آمده توصیه می کند دولت و مجموعه 
حاکمیت نسبت به رفتارهای معمول خود در مقابل کشاورزان مقداری تجدیدنظر نمایند و 
اگر هم مشکالتی در اقتصاد کشور وجود دارد، سعی نکنند بار تمامی این مشکالت را روی 
نشوند؛  زیان  این موضوع دچار  از  از پیش  بیش  تا کشاورزان  قرار دهند  دوش کشاورزان 
چالش  با  و  جدی  صدمه  دچار  را  کشور  در  غذا  تولید  اصل  می تواند  موضوع  این  چراکه 

روبرو نماید. 

 علی گل باف
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سپری شدن آخرین روزهای تابستان و تغییر درجه حرارت 
به سمت ظهور نشانه های پاییز، بهره برداران بخش کشاورزی، 
نیازهای  کردن  مهیا  برای  را  دست اندرکاران  و  مسئوالن 
انداخته  تکاپو  و  حرکت  به   1۴۰۰-1۳۹۹ سال  کشت های 
تا هر یک به نوبه خود گوشه ای از این گلیم فرسوده را به 

دست بگیرد.
اگرچه هر یک از کشاورزان بنابر حوزه جغرافیایی و اقلیمی، 
در  نانوشته  وظایف  چون  و  چند  بر  کامل  اِشراف  خود 
انتخاب محصول دارد، اما شرایط حاکم بر کشور در تأمین 
بذر، کود، سم و سایر ملزومات می تواند هر  از  اعم  نهاده ها 

طرح و برنامه ای را از مسیر خود منحرف و یا بی اثر نماید.
شده  تدوین  برنامه های  در  استراتژیک  محصوالت  یقیناً 
گندم  مهم تر  همه  از  که  دارند  قرار  فهرست  این  باالی  در 
غالب  قوت  تأمین کننده  چراکه  دارد،  منحصربفرد  وضعیتی 

جامعه است.
و  گندم  کشت  متولیان  و  مسئوالن  سوی  از  لحظه  این  تا 
احتماالت و پیش بینی هایی که می توانند بر روند برنامه های 
مربوطه اثر بگذارند، عمل یا عکس العملی مشاهده نگردیده، 
چرا که در صورت تداوم نظریه »خودکفایی« در تولید گندم، 
ضرورتاً می بایست از ماه ها قبل تمهیداتی در تأمین بذر، کود، 

سم و پس از آن زیرساخت های دیگر اندیشیده شود.
دهه  یک  در  گندم  زیرکشت  اراضی  افزایش  صعودی  سیر 
)آبی  زیرکشت  مساحت  در  بسیار  نوسانات  علی رغم  اخیر، 
از  آن ها  انتقال  و  تخصیص یافته  کودهای  میزان  دیم(،  و 
مبادی تولید و یا واردات، به گونه ای که در زمان مقتضی، 
بدون تأخیر موثر در برنامه کشت کشاورزان به دست آن ها 
تأمین  اقلیمی،  شرایط  با  متناسب  بذور  انواع  تأمین  برسد، 
اما  داشته،  ادامه  همچنان  و...  ادوات  و  ماشین ها  و  آب 
هیچگاه مورد رضایت گندمکاران نبوده است. در مورد سایر 
آن ها،  نبودن  استراتژیک  به اصطالح  وجود  با  و  محصوالت 

وضعیت  بهتر از گندم نبوده است.

تأثیر وضعیت نهاده ها
بر تولید محصوالت کشاورزی سال زراعی آینده

30 تا 40 درصد کاهش تولید

در مناطقی که کشاورزان توانایی کشت 2 یا ۳ محصول را دارند، مشکالت تأمین نهاده ها 
مبدل به رنجی مستمر و مأیوس کننده درآمده و تهیه بذر، کود و سم که سه عامل اساسی 
در  که  می شود  گفته  است.  دردسرساز شده  آن ها  برای  می باشند  محصول  یک  تولید  در 
سال زراعی آینده، احتمال دارد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اُفت تولید داشته باشیم که کمبود یا 

نبود نهاده ها عاملی تعیین کننده در این مقوله است.
ایران به طور متوسط، سالیانه ۶/۵ میلیون تن کود اوره تولید می کند که کمتر از یک سوم 

آن با اما و اگرهای بسیار به دست کشاورزان رسیده و مصرف می شود.
در این مقوله با یک پرسش اساسی روبرو می شویم که چرا کشاورزان ما از اولویت تأمین 
کود خارج شده به گونه ای که گاه یک کیسه کود اوره را باید با پرداخت چند برابر قیمت 
دولت  به سمت  اتهام  انگشت  ابتدا  در  که  است  بدیهی  نمایند.  تهیه  سیاه  بازار  از  واقعی 
آمارهای محصوالت  با  نشانه می رود. در حالی که مسئوالن  نظارتی  و  اجرایی  نهادهای  و 
تولید شده برای خود طلب کسب وجاهت می نمایند، اما کفه تالش ها و مشقات همچنان 

به طرف کشاورزان سنگینی می کند.
رانت خواران حاشیه ای

و  گران  بذور  است.  نابسامان تر  نیز  کود  از  وضعیت  کشاورزی  سموم  و  بذر  حوزه های  در 
اکثراً کم کیفیت و با قدرت جوانی زنی اندک که اکثراً از کانال های قاچاق و غیررسمی در 
بازار به فروش می رسند، کشاورزان را با مشکالت متعددی روبرو می نماید. سموم دفع آفات و 

علف های هرز و... نیز بر همین سبک و سیاق اند.
علی رغم اعالم نیاز واقعی از سوی مراجع ذیربط، اما گاه بسیار بیش از میزان تقاضا، انواع 
سم وارد می شود. در حالی که این مازاد عرضه می بایست موجب کاهش قیمت ها شود، اما 
با احتکار سموم توسط واردکنندگان، این سموم با قیمت هایی بیش از نرخ های پیشین به 

فروش می رود. دولت و مراجع اجرایی و نظارتی و قضایی نیز فقط تماشاگرند.
تاکنون، نتایج حاصله از وضعیت حاکم بر نهاده ها هیچگاه در جهت منافع تولیدکنندگان و 
ادامه داشته  بهره برداران بخش کشاورزی نبوده و تحمیل مشکالت بر کشاورزان کماکان 
است. در سالی که شش ماهه اول آن به پایان رسیده شکایات و نارضایتی های بهره برداران 
و  ذرت کار  و  گندم کار  از  و  شده  اعالم  روزانه  به طور  کشاورزی  زیربخش های  تمام  در 
گوجه کار، تا تولیدکنندگان محصوالت باغی و دامداران و مرغداران و زنبورداران و... روزانه 

به ادامه این وضع اعتراض کرده اند.
در  درصدی   ۴۰ تا   ۳۰ کاهش  یک  احتمال  که  ندارد  تعجبی  جای  چندان  بنابراین 
را  افزایشی  روندی  می توانند  واقع  برخالف  آمارها  اگرچه  شود،  ایجاد  محصوالت  تولید 

دهند. نشان 
بنابراین  بود،  امید نخواهد  از دولت تدبیر و  اثری  در سال آینده در چنین ماه هایی دیگر 
زیبنده است حتی برای یک سال زراعی، کشاورزان مورد توجه قرار گیرند تا اندکی از آالم 

آن ها در این سال ها کاسته شود. 
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بازار می تواند کار فرهنگ سازی انجام دهد
گذشته  سال  چند  طی  که  اخباری  و  آرشیوها  به  مروری 
باعث  که  سیاست هایی  می دهد  نشان  بود  شده  منعکس 
مقررات  بی ثباتی  چندنرخی،  ارز  )مانند  رانت  شرایط  ایجاد 
و...(  تصمیمات  و  برنامه ها  اعالم  در  پنهان کاری  رویه ها،  و 
می شوند، عمال موجبات پایین آمدن کیفیت کاال را تدارک 
می بیند ازجمله شرکت خدمات حمایتی که کودهای دولتی 
را توزیع می کند، برخی کودهای توزیعی این شرکت کیفیت 
الزم را ندارند؛ چون در یک سیستم دولتی و رانتی و گاهاً با 
جداول ارائه شده آنالیزهای ویژه تولید شده است و متأسفانه 
با  مجدداً  و  خریداری  خاص  عوامل  طریق  از  مواردی  در 
قیمت باال به شرکت فروخته شده و گویا توسط باند خرید 

یارانه ای در توزیع و بازگشت چندباره قرار می گیرد.

حق انتخاب کشاورز، کود و سموم باکیفیت تولید داخل

تامین نهاده ها بر اساس عرضه و تقاضا

چند سال است که شاهد هستیم که ارز ۴2۰۰ تومانی شرایط رانتی ایجاد کرده است و 
هرکس که به منابع قدرت و تصمیم گیری دسترسی داشت، از این رانت در مبحث کودها 

و سموم و از نرخ های یارانه ای در موضوع کود سوءاستفاده می کرد.
از  تومان(  دولتی)۴2۰۰  ارز  حذف  خصوص  در  اخیراً  که  تصمیمی  چالش،  آن  از  پس 
کودهای شیمیایی گرفته شد، تصمیمی بسیار هوشمندانه است. به دلیل اینکه اساسا ارز 
بابت کودهای پایه تخصیص داده شده بود، مانند کلروپتاسیم ۶۰ درصد که این میزان از 

کلر برای هیچ زمینی مناسب نمی باشند.
داخلی  تولیدکنندگان  از  بعضی  یا  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  توسط  کودها  این 
توزیع  بازار  در  نیز  حمایتی  خدمات  شرکت  عوامل  توسط  و  تامین  واردات  طریق  از  یا 
با توجه به عدم مصرف کشاورز، این کودها توسط دالل ها از کشاورزها  می گردیده است. 
به  گزافی  قیمت  به  و  گردیده  خریداری  ارزان  قیمت  به  خدمات  شرکت  عوامل  یا  و 

کارخانه های تولید کود فروخته می شدند.
با  بلکه  نشده  گران  کشاورز  مصرف  جهت  مناسب  کود  تنها  نه  تصمیم  این  با  حال 
فرموالسیون مناسب جهت خاک های مختلف در اقصی نقاط کشور، باعث می گردد کود به 

صورت بهینه مصرف شود.
به طور مثال اگر یک کشاروز می خواست فسفر، پتاس و ازت خود را در گذشته تهیه کند 
و می بایستی این کودها را به صورت کودهای پایه یعنی با خلوص ۶۰-۴۶-۴۴ درصد تهیه 
می کرد ولی با فرموالسیونی که توسط شرکت های تولید کود انجام می شود، به طور مثال 
و  کود شده  در مصرف  باعث صرفه جویی  تولید می گردد. هم  مانند 1۵-۵-1۵  محصولی 

هم مانع به هدر رفتن منابع ارزی کشور می گردد.

فریاد دالالن کود
عده ای از افرادی که فریاد می زنند چرا کود گران شده است، همان افراد 
داللی هستند که در چرخه فروش و خرید کودهای دولتی نقش داشتند. 
محصوالت  شیمیایی،  کودهای  شدن  گران  با  که  دارند  اذعان  این ها 

کشاورزی گران می شوند.
با  که  می باشد  کود  به  مربوط  هزینه کشت  درصد  فقط ۵-۷  که  گفت  باید 
با  اینکه  با  تصمیم جدید، کود به صورت بهینه مصرف می گردد و حتی 
ارز آزاد وارد می شود، در نهایت، قیمت خرید کود برای مصرف در یک 

هکتار، کمتر از گذشته می شود.
از کارخانه های سم وکود که اصاًل  تعدادی  جالب است مطرح شود 
و  کود  اولیه  مواد  کارخانه،  اسم  با  مافیا  و  نداشتند  خارجی  وجود 
یا  می فروختند  آزاد  بازار  در  و  خریداری  یارانه ای  به صورت  را  سم 
نام  به  کیسه هایی  در  و  تهیه  کرده  رانت  با  را  دولتی  آماده  محصوالت 
سوءاستفاده  و  بازی  جور  هزار  و  نموده  عرضه  خودشان  تخیلی  شرکت 

کاری دیگر که خودشان راه آن را خوب یاد گرفته اند...
دولتی  قیمت  با  را  کود  که  دالل هایی  بیفتد  اتفاق  آزاد سازی  که  زمانی  اما   
می خریدند و با چند برابر قیمت به مصرف کننده می فروختند از چرخه کنار 
و  شفاف  بازار  یک  در  واقعی  فروشنده  و  تولیدکننده  و  می روند 
نیاز  کیفیت،  و  داد  خواهند  ادامه  کارشان  به  سالم  شرایط 

متقاضی و نقدینگی، تعیین کننده خواهد بود.
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مناقصه های فسادآور
رحمان همتی گیاه پزشک می گوید: امروز پس از حیف و میل شدن چند ده میلیارد دالر و یورو 
ارز دولتی اعالم می شود: سوبسید فسادآور است. ارز ۴2۰۰ تومانی و چند نرخی فسادآور است. 
در حالی که تنها سال گذشته نزدیک به 2۹۰ میلیون دالر به نام سموم دفع آفات نباتی 
در کام واردکنندگان سموم آماده بلعیده شد در حالی که همه کارشناسان به این واقعیت 
باال می رود، کشاورز  واقعی شود، کیفیت هم  اگر قیمت سم  بار  اعتراف می کنند که یک 
بهینه مصرف می کند، مسئوالن واقعی تصمیم می گیرند، کارها واقعی پیش می رود، آمار 

واقعی تر می شود.
حمایت های تشویقی نه فسادآور

شاید یک راه سوبسید دادن به کشاورزان این باشد که برداشت بیشتر از میزان متوسط در 
هکتار مشمول حمایت تشویقی شود و به ازای محصول بیشتر تولیدی، یارانه بدهند. مثاًل 
گندم در برداشت معمول و میانگین کشوری، مشمول یارانه نشود اما به ازاء تولید بیشتر 

از میانگین یارانه دریافت نماید. 

حمل آب از چین و هند به ایران
از  سموم  درصد   ۳۰-۴۰ متوسط  طور  به  سم  مبحث  در 
در  آن  تولید  عدم  به  توجه  با  است.  تشکیل شده  تکنیکال 
مابقی  می شوند.  تامین  واردات  طریق  از  غالبا  کشور  داخل 
مواد تشکیل دهنده سموم، حالل  ها می باشند که در داخل 
کشور تولید می شود و نیازی به واردات ندارد. ولی واردات 
به کاالیی تخصیص  ارز دولتی  بود  باعث شده  سموم آماده 
کردن  وارد  با  تنها  و  ندارد  واردات  به  نیازی  که  شود  داده 

مواد اولیه قابل تولید در داخل کشور است.
در بقیه موارد، سمومی با آب یا پودر کائولن فرموله می شود 
آب  واردات  بابت  تومانی   ۴2۰۰ ارز  می گردد  باعث  که 
سموم  در  قیمت  درج  عدم  طرفی  از  شود.  داده  تخصیص 
وارداتی باعث شده که دالل ها با هر قیمتی که می خواهند 

کاال را در بازار عرضه نمایند.

رسانه ها بارها افشاگری کردند که بعضی از سموم وارداتی مشابه تولید داخل به جز ماده موثره، 
وارد  آماده مصرف  به صورت  دولتی  ارز  از محل  و  تشکیل شده  از آب  آن ها عمدتاً  حالل 
هزینه  طال(  قیمت  )به  آب  واردات  برای  را  تومانی   ۴2۰۰ ارز  عماًل  است.  شده  کشور 
فرموله  و  تکنیکال همین سموم  وارد کردن  با  که  کنند. در صورتی  رانت خواری  تا  کرده  
به وقوع می پیوست  بر کیفیت در کشور  البته نظارت  و  اشتغال  افزوده،  ارزش  کردن آن، 
این  متأسفانه  اما  بود  توجه  قابل  بسیار  اتفاق می افتاد  که  ارزی  البته صرفه جویی  و صد 

بی تدبیری به کرات اتفاق افتاده است.
باشد،  آزاد  ارز  نرخ  که  زمانی  باشد،  تن   1۰۰ کشور  نیاز  اگر  سم  یک  مورد  در  مثاًل 
با  را  تن   1۰۰ همین  نیاز  مورد  میزان  به  سرجمع  و  یکدیگر  با  رقابت  در  واردکنندگان 
اضافه  )چون  می کنند  وارد  توزیع کننده  یا  مصرف کننده  سفارش  به  و حتی  بهتر  کیفیت 
باشد هیچ  دولتی  ارز  با  واردات  که  وقتی  اما  و  نمی رود(  فروش  به  بی کیفیت  یا سم  سم 
قاچاق  کشورها  دیگر  به  و  وارد  سم  آن  از  بتوانند  چه  هر  و  نمی شوند  قائل  محدودیتی 
به عنوان  می شود.  کشور  ارزی  منابع  بیشتر  نابودی  باعث  مسئله  همین  خود  می کنند. 
نمونه سم گالیفوزیت با ارز ۴2۰۰ تومانی به اندازه مصرف ۴ سال کشور وارد شد؛ اما نه 
صادرکننده مجوز مواخذه شد و نه رانتخوار و مافیای واردات و نه در حال حاضر در بازار 

به قیمت ارز دولتی عرضه می شود. فقط کاله گشادی سر کشاورز و تولیدکننده رفت.
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کشاورزی  بخش  مهم  شاخه های  از  یکی  باغبانی 
تأثیر  ایرانی  جامعه  نیاز  تأمین  بر  عالوه  که  است 
فراوانی هم در صادرات و تأمین ارز مورد نیاز کشور 
فعلی  تحریم های  سخت  شرایط  در  بخصوص  دارد. 
صورت  دشواری  به  ما  برای  گاز  و  نفت  فروش  که 
در  باغبانی  خصوصاً  و  کشاورزی  بخش  می گیرد. 
شرایط  با  سازگار  و  اصولی  روش های  اتخاذ  صورت 
اقلیمی کشورمان و با در نظر گرفتن اهمیت منابعی 
مانند آب و خاک، می تواند تا حد زیادی گره گشای 

مشکل ارزی کشور باشد.
معاونت  سرپرست  طهماسبی  محمدعلی  مهندس 
همراه  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  امور 
مدیران ستادی این معاونت به مناسبت هفته دولت 
ضمن  تا  بود  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  پذیرای 
سواالت  پاسخگوی  معاونت،  این  دستاوردهای  اعالم 

نمایندگان افکار عمومی باشد.
مدیریت  تالش   با  برنامه  این  که  است  ذکر  به  الزم 
روابط عمومی معاونت باغبانی و همکاران وی برگزار شد:

در آرزوی 60 هزار هکتار گلخانه

موسسه تحقیقات باغبانی و معرفی ۱40 رقم تجاری
تحقیقات  با تالش موسسه  وزارت جهاد کشاورزی، گفت:  باغبانی  امور  معاونت  سرپرست 
برای  باغی  تجاری  رقم   1۴۰ است،  داشته  که  خوبی  بسیار  دستاوردهای  و  باغبانی 
نقش  است که می تواند  قرار گرفته  اختیار بخش خصوصی  در  و  معرفی  اقلیم های کشور 

بسیار مهمی در درآمد و تولید کشاورزان داشته باشد.
50 درصد صادرات بخش کشاورزی در حوزه باغبانی

در  باغ  هکتار  میلیون   ۳ وجود  به  وزارت جهاد کشاورزی  باغبانی  امور  معاونت  سرپرست 
کشور اشاره کرد و افزود: ۹۰۰ هزار هکتار از این باغات به اصالح و بازسازی نیاز دارد.

کشور،  باغات  مجموع  از  هکتار  هزار   ۶۰۰ تا   ۵8۰ حدود  تاکنون،  داد:  ادامه  طهماسبی 
اصالح و بازسازی شده و باقی مانده آن نیز در دست انجام است.

و  گرمسیری، سردسیری  میوه های  انواع  تولید  میزان  در حال حاضر  که  این  بیان  با  وی 
محصوالت باغی در حدود 1۶ میلیون تن است، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد صادرات 
بخش،  این  به  کشاورزان  عالقه  دلیل  و  می شود  انجام  باغبانی  توسط  کشاورزی  بخش 

بازدهی بیشتر و اقتصادی بودن آن است.
توسعه گلخانه ها

در  گلخانه  هکتار  اینکه 2۵۰۰  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت  سرپرست 
احداث ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار  برای  پایه گذاری  بهره برداری می رسد، گفت:  به  سال جاری 
گلخانه در سال جاری انجام  شده و ایران جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است؛ البته 

تسهیالت با نرخ سود 12/۵ درصد و 1۴ درصد نیز به گلخانه ها پرداخت می شود.
طهماسبی افزود: سطح زیر کشت گلخانه ها در افق 1۴۰۴ به ۶۰ هزار هکتار خواهد رسید.

امسال و احداث ۱۱ هزار هکتار باغ در اراضی شیب دار
بسیار  کرد: فعالیت های  عنوان  ادامه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت  سرپرست 

خوبی هم در زمینه  اراضی شیب دار انجام شده است.
طهماسبی گفت: در ۶ استان غربی کشور استعداد سرمایه گذاری بر روی سطوح شیب دار 
وجود دارد و برآورد شده بود که در سال جاری حدود 11 هزار هکتار باغ در زمین های 
سازمان  همکاری  با  هکتار  هزار   ۶۰ سطح  در  و  داشته  افزایش  که  شود  ایجاد  شیب دار 

جنگل ها انجام می شود.
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عقب ماندگی در فرآوری  زعفران و خرما
وی در ارتباط با پرهیز از خام فروشی محصوالت کشاورزی از جمله زعفران و خرما، گفت: 
صادرات  و  تولید  فرآوری،  زمینه   در  خصوصی  بخش  برای  قرمز  فرش  کردن  پهن  آماده 

محصوالت باغی هستیم.
صورت  به  هم  زیادی  مقدار  و  می شود  صادر  رسمی  طور  به  زعفران  تن   ۳۰۰ از  بیش 
چمدانی که الزم است بخش خصوصی در زمینه فرآوری زعفران به ما کمک کند، دولت 

نیز آماده حمایت از این بخش است.
وی در باره خرما هم گفت: خرما فرآورده های مختلفی می تواند داشته باشد که به بخش 
صنایع مربوط می شود و از سرمایه گذاری در این بخش نیز استقبال می کنیم و می توانیم 

در این زمینه فراخوان بدهیم.
طهماسبی ادامه داد: هیچ محدودیتی برای اعطای مجوز به فعالیت های بسته بندی و ایجاد 
میزان  هر  به  بخش ها  این  ارزش افزوده  و  ندارد  وجود  مختلف  بخش های  در  ارزش افزوده 

بیشتر شود، اشتغال زایی و پایداری شغلی ایجاد خواهد شد.
قاچاق میوه ویرانگر است

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قاچاق میوه به امنیت غذایی کشور 
میلیاردها  میوه  قاچاق  در  گفت:  می شود،  آفت  و  بیماری  شیوع  موجب  و  می زند  ضربه 
تومان به بخش باغبانی خسارت وارد می شود. همچنین به واسطه شیوع بیماری های ناشی 

از قاچاق، به بخش باغبانی زیان های بسیاری وارد می شود. 

 محمد تقواشعار
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بدانیم  و کارآفرینی ضروری است که  ارتباط حسابرسی داخلی  بیان  برای  نکته  این  ذکر 
نیازمند به کشف نقطه  کارآفرینان به توانایی در تحلیل مالی و رفع مشکالت مالی خود 
ضعف کسب و کار خود هستند. از طرف دیگر حسابرسان نیز به واسطه ویژگی شغلی خود 
بازار نیازمندند. برقراری این تعامل دو سویه عامل  هرگز ریسک نمی کنند و به گسترش 

تحول در فعالیت های منظم سازمانی خواهد شد.
عنوان جزء  به  آن  و عملکرد  داخلی  تاریخچه حسابرسی  بررسی 
الینفک سیستم کنترل داخلی شرکت، می تواند برای انجام 

مطالعات تجربی آتی به پژوهشگران کمک کند.
همچنین، تنش و تضاد در ارائه خدمات به »مدیریت اجرایی« 
و »هیئت مدیره و سهامداران« موضوع مشترک در ادبیات 

حرفه ای حسابرسی داخلی بوده است.
سازمان ها در جهت رشد و بالندگی خود چاره ای جز کارآفرینی 
راه حل  یک  عنوان  به  کارآفرینی  امتزاج  ندارند.  سازمانی 
اصلی  عامل  یک  می تواند  داخلی،  حسابرسی  با  اساسی 
برقراری نظم مالی در سازمان ها و زمینه ساز رشد و توسعه 

شرکت ها گردد.
مطالعه این کتاب را به فعاالن حرفه حسابداری، حسابرسی 
و  دولتی  شرکت های  و  دستگاه ها  مدیران  کارآفرینی،  و 
خصوصی توصیه می گرد؛ زیرا تحول سازمانی حاصل ارتباط 

بین »حسابرسی داخلی و کارآفرینی« خواهد بود. 

کتاب
رابطه حسابرسی داخلی

و کارآفرینی

ایام  در  کارآفرینی«  و  داخلی  حسابرسی  »رابطه  کتاب 
آقایان  توسط  پایانی سال 1۳۹8  روزهای  ویروس کرونا در 
شد؛  تألیف  اصفهانی  مهدی  دکتر  و  شورج  فردین  دکتر 
آن ها معتقدند این فرصت ناخواسته می تواند مقدمه ای برای 

اتفاقات خوب در آینده باشد.
به اعتقاد مولفان این کتاب اگر به دو عامل »مهارت شخصی« 
را  آن  سپس  و  کنیم  دقت  کارآفرینی  در  »دوراندیشی«  و 
دید  خواهیم  کنیم؛  مقایسه  داخلی  حسابرسان  ویژگی  با 
به  عملیات  مراحل  تمام  در  سازمان ها  فعالیت  کنترل  که 

دوراندیشی نیاز دارد.
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کشاورزی مولد وابسته به خاک سالم است، چراکه خاک 
وظیفه در اختیار قرار دادن مواد مغذی به مقدار کافی را 
را  آب  دارد. خاک  رابرعهده  گیاه  زندگی  در طول چرخه 
در خود نگه داشته و آن را در دسترس گیاه قرار می دهد 
پژمرده  گیاه  خشک،  دوره های  طول  در  که  به طوری 
نمی شود. آب از طریق نفوذ یا حرکت درون خاک تصفیه 
منتشر  زیرسطحی  و  آرامی در سیستم های سطحی  به  و 
جریان  تنظیم کننده  یک  به عنوان  نتیجه  در  که  می شود 
آب عمل می کند. ۹۵ درصد غذای ما در خاک می روید و 

خاک ها میزبان 2۵ درصد تنوع زیستی سیاره ما هستند.
یا  میکروارگانیسم ها  مقدار  چایخوری  قاشق  یک  روی 
اندامک های زنده در داخل خاک سالم از تعداد انسان های 

روی کره زمین بیشتر است.
معدنی،  مواد  می شود:  تشکیل  اصلی  جزء  چهار  از  خاک 
و شن  الی  و  گل  رس،  خاک  از  معدنی  مواد  معموالً  که  حالی  در  هوا.  و  آب  آلی،  مواد 
تشکیل می شوند، مواد آلی از مواد گیاهی و حیوانی که در مراحل مختلفی از تجزیه شدن 

قرار دارند، به دست می آیند.
زمانی که صحبت از سالمت خاک که می توان آن را کیفیت خاک نیز نامید به میان می آید، 
یک  به عنوان  و  می نمایند  نمو  و  رشد  آن  در  که  هستند  ارگانیسم هایی  عامل  مهم ترین 

اکوسیستم زنده تلقی می شوند.
این ارگانیسم ها شامل باکتری ها، قارچ ها، نَخسانه ها )نماتدها(، پیش زیان، کرم های خاکی 

و دیگر جانداران کوچک می شوند.
اکثر آن ها نقشی عمده را در تجزیه نمودن مواد آلی درون خاک بازی می کنند و آن ها را به 
موادی مغذی و دیگر ترکیبات سودمند مورد نیاز گیاهان تبدیل می نمایند. این ارگانیسم ها 

با استفاده از مواد آلی و فرآورده های جانبی حاصل از رشد ریشه ها رشد و نمو می کنند.
خود  حیات  بقای  برای  خاک  ارگانیسم های  هم  و  گیاهان  ارگانیسم های  هم  رو  این  از 
به وجود یک دیگر وابسته اند. این ارگانیسم های خاکزی جدای از مواد آلی در حال تجزیه و 
مواد مغذی چرخه دار برای بهبود بافت خاک و کنترل کردن برای مقابله با آفت های درون 

آن نیز سودمند هستند.
و  بوده  برخوردار  کفایت  درحد  میکروبی  فعالیت  از  باید  سالم  خاک  خالصه،  به طور 

همچنین باید دارای ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی متعادلی باشد.
می خوریم  سفره هایمان  سر  بر  که  غذایی  مواد  بیشتر  است.  خاک  ما  غذای  اصلی  سفره 
دیده  چون  اما  است  تجدیدناپذیر  منابع  جزو  خاک  دارند.  خاک  در  ریشه  می نوشیم،  و 

نمی شود نسبت به آن غفلت شده است، به همین دلیل حفظ آن ارزش زیادی دارد.
خاک، مهربان و بخشنده و دوست خوبی است، اما اگر ما این دوستی را دانسته یا نادانسته 
به دشمنی بدل کنیم، خاک دشمنی سرسخت است و ما از این دشمنی سودی نخواهیم 

برد، چراکه در این جنگ خودساخته، بی گمان ما شکستی سخت خواهیم خورد.
انواع  و  و دیسک  با سالح گاوآهن  انسان  و  آغاز شده  با خاک  متاسفانه دشمنی و جنگ 
خاک برگردان ها به جنگ آن رفته و تا می تواند خاک را زیر و رو می کند. این گونه ماده 
طوفان های  از  ناشی  بادی  و  آبی  فرسایش های  معرض  در  بیشتر  و  یافته  کاهش  آن  آلی 

شدید و آبیاری های بی رویه و قطرات باران قرار می گیرد.
فرسایش خاک، شور  به خاطر خاک ورزی های شدید،  امروزه ۳۳ درصد خاک هاي جهان 
شدن، تراکم، اسیدی شدن، آلودگی شیمیایی و کاهش مواد غذایی تخریب شده و یا رو به 

تخریب هستند.

 دکتر محمد اسماعیل اسدی*

خاک ها جایگاه رویش گیاهانی هستند 
غذا،  تولید  براي  را  انرژي خورشید  که 
موثری  به طور  سوخت  اخیرا  و  فیبر 
استفاده می نمایند. غذا و فیبر دو عامل 
می باشند.  تمدن ها  بقاء  در  اساسی 
خاک هاي  به  وابسته  و  بوده  هردو  اصلی  منبع  کشاورزي 
حاصلخیز  بایستی  اقتصادي  نظر  از  چراکه  است،  بارور 
شاخص  کشور،  هر  خاک هاي  حاصلخیزي  بنابراین،  باشند. 
فیبر و سوخت آن  تولید غذا،  سالمت کشاورزي و ظرفیت 

کشور است.
کلید  به عنوان  خاک  حاصلخیزي  غذا،  جهانی  بیانیه  در 
این که  به  توجه  با  است.  شده  معرفی  غذایی  امنیت 
آلی  ماده  افزایش  فقیرند،  آلی  مواد  نظر  از  ایران  خاک هاي 
زنده  موجودات  فعالیت  تداوم  و  حاصلخیزی  حفظ  برای 

خاکزی امری ضروری است.
قلب  عنوان  به  را  آن  که  بس  همین  آلی  ماده  اهمیت  در 
همانند  خاک  در  را  آن  نقش  و  نهاده   نام  پایدار  کشاورزی 

نقش خون در بدن دانسته اند.
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با توجه به فعالیت های مخرب صورت گرفته در بخش کشاورزی، کشورهای متعددی در 
زمینه گسترش کشاورزی حفاظتی و جلوگیری از استمرار نابودی خاک، محیط زیست و 
هندوستان،  استرالیا،  التین،  و  شمالی  آمریکای  کشورهای  که  برداشته اند  قدم  آب  منابع 

قزاقستان و چین از جمله این کشور های موفق در این حوزه قلمداد می شوند.
باید با تدوین و اجرای اصول مشخص و بهره گیری از فناوری های نوین از جمله شیوه های 

کشاورزی حفاظتی، تخریب منابع خاک و آب را کاهش داد.
بلند  بسترهای  روی  در  کشت  کارنده های  مستقیم،  کشت  کارنده های  ایران  در  امروزه 
ماشین ها  سایر  و  مرکب  خاک ورزهای  و  خاک ورز  کم  دنبال بندهای   ،)Raised Bed(
توسط  متعارف،  اندازه  در  حفاظتی  کشاورزی  طرح های  اجرای  برای  الزم  تجهیزات  و 

سازندگان توانمند داخل کشور ساخته شده و همچنان تولید آن ها رو به افزایش است.
این ماشین ها و ادوات اکنون در سرتاسر کشور توسط کشاورزان و در مزارع آنان برای کشت 
از  استفاده  موفق  نمونه های  است.  استفاده  حال  در  گیاهی  بقایای  در  مختلف  محصوالت 

سامانه کشاورزی حفاظتی در مزارع کشاورزان در استان گلستان از آن جمله است.
اما ماشین ها و کارنده ها فقط ابزاری بیش نیستند و این بینش، آمادگی اذهان و ساختار 
و  اساتید، دانشجویان  فکری مسئولین دست اندرکار، سازندگان، کارشناسان، پژوهشگران، 
کشاورزان است که به ماشین ها و ابزار جهت داده و تفکر آنان را برای ترویج و توسعه و 

پذیرش اصول کشاورزی حفاظتی آماده می سازد.
در این راه باید آموزش و ترویج شیوه های کشاورزی 

حفاظتی را بیشتر جدی بگیریم.
طرق  به  را  زمین  بذر  بستر  تهیه  برای  کشاورزان 
برگرداندار  گاوآهن های  از  می کنند  آماده  مختلف 
و  انواع  تا  سنگین  دیسک های  و  بشقابی  تا  سوکی 
اقسام ادواتی که خاک اراضی زراعی را کامال برگردان 

کرده و آن ها را در معرض هوای آزاد قرار می دهد.
با عملیات خاک ورزی روی یک زمین بدون پوشش، 
زمین  برگرداندار  گاوآهن های  از  استفاده  مخصوصاً 
و  می پاشد  هم  از  خاک  ساختمان  و  شده  سست 
خاک  باشد  دیسک  با  توام  خاک ورزی  عملیات  اگر 
معرض  در  به راحتی  و  آمده  در  پودر  به صورت 

فرسایش بادی و آبی قرار می گیرد.
عملیات خاک ورزی شدید باعث از دست رفتن خاک 
از طرق فرسایش آبی و بادی، افت کیفیت و از همه 

مهم تر کاهش مواد آلی آلی می گردد.
شیوه های سنتی آماده سازی خاک و تکنیک های مدیریت علف های هرز و روش های دیگر 
نه تنها موجب تخریب ساختار طبیعی خاک شده بلکه باعث از بین رفتن مواد غذایی و 

تغییر فرآیند زیستی و فشردگی و کاهش رطوبت خاک می شود.
خشکسالی یک پدیده غیرمترقبه و نادر نیست و الزم است ما تکنیک ها و عملیات کشاورزی 
با  مقابله  اساسی  راه  یک  حفاظتی  کشاورزی  که  کنیم  سازگار  پدیده  این  با  را  کشورمان 
خشکسالی است.کشاورزی حفاظتی دانش و ابزار الزم را به وجود آورده و کشاورزان را قادر 
می سازد تا منافع چشمگیری را حاصل و در عین حفاظت از خاک و آب، از محیط زیست 
تعداد  مدیریت ضعیف  و  زمین  از  استفاده  روش های سنتی  کنند. همچنین  محافظت  نیز 

زیادی از کشاورزان بر ناکارآمدی سیستم کشاورزی کشور دامن می زند.
بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی خشک ایران و تهدیدهای جدی در زمینه منابع آب و 
خاک، برنامه ریزی در زمینه حفظ و استفاده بهینه از منابع آب و خاک برای توسعه کشور 

امری حیاتی محسوب می شود.
مجموعه عملیاتی همچون دستکاری نشدن مکانیکی خاک، حفظ بقایای گیاهی در سطح 
کشاورزی حفاظتی  و حاصلخیزی که اصطالحاً  بازسازی  برای  زراعی  تناوب  رعایت  و  آن 
نامیده می شود، فعالیت های مهمی هستند که می توانند ضمن تولید پایدار برای حفظ آب 
و خاک صورت گیرند. امروزه کشاورزی حفاظتی به علت مزایای مهمی که دارد، به تدریج 

جایگزین کشاورزی مرسوم می شود. 
* پژوهشگر مستقل عرصه آب و خاک و کشاورزی حفاظتی، گرگان - ایران
iwc977127@yahoo.com

که  کرده  پا  به  وحشتی  چنان  تصاویر،  این  و  نشانه ها  آن 
با  انسان  دادن  آشتی  و  رویارویی  این  کردن  متوقف  برای 
متحد  ملل  سازمان  کشاورزی  و  خواروبار  سازمان  خاک، 
سطح  بردن  باال  منظور  به  را  میالدی   2۰1۵ سال  )فائو(، 
عنوان  به  خاک  مقوله  اهمیت  به  نسبت  جهانی  آگاهی 
روز  و  نامید  خاک  جهانی  سال  بشریت،  خاموش  شریک 

پنجم دسامبر هر سال “روز جهانی خاک” نام گرفته است.
سال   )IUSS( خاک  بین المللی  اتحادیه  سوی  از  عالوه  به 
نامیده  خاک ها  بین المللی  دهه  عنوان  به   2۰2۴ تا   2۰1۵
عموم  کردن  آشنا  نامگذاری ها،  این  از  هدف  است.  شده 
ضرورت  به  عمومی  توجه  جلب  و  خاک  اهمیت  به  مردم 

حفظ آن است.

از اهمیت خاک به عنوان جزء اساسی سیستم های طبیعی 
جهان و از عوامل رفاه و حیات بشر یاد می شود. به راستی 
می توانیم  چگونه  و  چیست  خاک  از  پایدار  راهکاراستفاده 
غذای خود را از خاک به دست بیاوریم بدون آن که به آن 

صدمه ای وارد کنیم.
آیا می توانیم بدون آن که ساختار خاک را بر هم زده و آن 
اقسام وسایل و تجهیزات آهنی سرد زیر و رو  انواع و  با  را 
کنیم،  وارد  غیرقابل جبران  آن زخم های  پیکر  بر  و  نماییم 

غذای خود را تولید نماییم؟
به طور قاطع و به استناد منابع علمی و پژوهش های انجام شده 
در داخل و خارج کشور می توان اذعان نمود که با استفاده از 
،)Conservation Agriculture(سامانه پایدار کشاورزی حفاظتی

ضمن تولید مستمر خاک امکان حفظ آن نیز وجود دارد.
زیستی  فرآیندهای  افزایش  براساس  حفاظتی  کشاورزی 
در  می کند.  عمل  خاک  زیرین  و  بیرونی  سطح  در  طبیعی 
این روش اعمال مکانیکی روی خاک به حداقل کاهش پیدا کرده 
نیز  شیمیایی  کودهای  انواع  مانند  نهاده هایی  از  استفاده  و 
کاهش می یابد، به گونه ای که باعث تخریب فرآیند زیستی 

آن نمی شود.
گانه  اصول سه  رعایت  با  زیر کشت حفاظتی  اکنون سطح 

آن در جهان، به 18۰ میلیون هکتار می رسد.
حداقل دستکاری مکانیکی خاک و توقف شخم و نیز حفظ 
از  جلوگیری  و  محصول  برداشت  از  پس  گیاهی  بقایای 
تناوب  رعایت  همراه  به  اراضی،  در  گیاهی  بقایای  سوزاندن 
کشت و جلوگیری از تک کشتی و دادن کود اضافی به عنوان 

چند اصل مهم در کشاورزی حفاظتی رعایت می شوند.
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 علی طالبی

کاشت،  مراحل  تمام  در  استثناء  بدون  کشاورزان، 
علف های  و  آفات  از  مجموعه ای  با  برداشت  و  داشت 
هرز مواجه اند که هر یک از این عوامل بسته به نوع، 
تهاجمی،  شکل  به  می تواند  منطقه  شرایط  و  زمان 

هرگونه محصولی را مورد آسیب قرار دهد.
شیمیایی  سموم  کاربرد  از  ناشی  مشکالت  امروزه 
بعضًا  و  مطالعه  بررسی،  مورد  جدی  به صورت 
افزایش  دلیل  به  اگرچه  گرفته،  قرار  بازدارندگی 
غذایی،  مواد  به  بیشتر  هرچه  نیاز  و  جهانی  جمعیت 
شیمیایی  سموم  بردن  کار  به  از  ناچار  کشاورزان 

به منظور حفظ محصول خود می باشند.

مبارزه تلفیقی با آفات وعلف های هرز

غذای  به  آن ها  انتقال  و  محصوالت  در  بقایا  ایجاد  به صورت  شیمیایی  مواد  بیماری زایی 
و  زنبورها  نظیر  مفید  بردن حشرات  بین  از  و  آلوده کردن محیط زیست  مصرف کنندگان، 
آلوده کردن  آبزیان،  معدوم کردن  و  دریاچه ها  و  رودخانه ها  در  مواد  این  ریزش  پروانه ها، 
وسیع  سطح  در  که  هستند  مواردی  از  همگی  آب ها،  این  مصرف  و  زیرزمینی  آب های 

موجب خسارت به انسان و طبیعت می شوند.
عالقمندان  شیمیایی،  سموم  سوء  آثار  کاهش  به منظور  و  موضوع  این  از  آگاهی  با 
آفات  کنترل  در  طبیعی  عوامل  توسط  آن چه  بر  تکیه  با  انسان ها  سالمت  و  طبیعت  به 
با  تا  آوردند  روی  طبیعی  و  شیمیایی  روش  دو  ادغام  به  می شود  اِعمال  هرز  علف های  و 
به عنوان  نمایند.  از حالت خسارت زا خارج  را  آفات و علف های هرز آن ها  کاهش جمعیت 
تریکوگراما در  ازدیاد و رهاسازی زنبورهای  با پرورش و  نابود کردن سن های گندم  مثال 
از سموم  استفاده  با  همراه  بیولوژیک  مبارزه  نوعی  واقع  در  آن حشرات،  تخم ریزی  زمان 

شیمیایی برای از بین بردن سن ها را به اجرا در آوردند.

مبارزه تلفیقی با آفات
مبارزه تلفیقی با آفات باید همراه و همگام با مدیریت این روش از مبارزه باشد تا به نتایج 
دلخواه برسد. برطبق تعریف سازمان کشاورزی جهانی )FAO( مبارزه تلفیقی عبارت است از: 
بررسی کلیدی فنون موجود برای مهار آفات و تلفیق اقدامات مناسب به منظور جلوگیری 
از رشد آن ها و کنترل مقدار سموم شیمیایی مصرف شده به گونه ای که خطرات ناشی از 

آن ها بر سالمتی انسان و منابع طبیعی در حداقل باشد.
از آنجایی که طی سال ها مشاهده گردیده که استفاده از سموم شیمیایی موجب نابودی 
تعداد بی شماری از زنبورها می شود، کارشناسان اقدام به تولید سموم غیرموثر بر زنبور ها 

کردند، اما همین سموم می توانند حشرات مفید دیگری را از بین ببرند.
دلخواه  نتایج  به  روش  سایر  که  نمود  سمپاشی  به  اقدام  زمانی  باید  تلفیقی  مبارزه  در 

نرسیده باشند.
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را  نکته  چند  باید  تلفیقی  مبارزه  مدیریت  اجرای  در 
رعایت نمود:

به صورت  را  خود  زندگی  دوره  از  بخشی  آفات  معموالً   •
زمستان گذرانی در الیه های زیرین خاک، شکاف بین سنگ ها 
و  میوه ها  درون  گیاهی،  بقایای  و  باقیمانده  در  و صخره ها، 
شکاف های  در  یا  محصول  برداشت  از  برجامانده  ضایعات 

پوست درختان سپری می کنند.
تخریب محل های زمستان گذرانی آن ها می تواند در کاهش 
مثال  به عنوان  باشد.  موثر  آفات  از  دسته  این  جمعیت 
و  مجدداً  دانه ها  شدن  سفت  از  قبل  مادر  گندم  سن های 
زیر سنگ ها  در  و  برگشته  به کوهپایه ها  تدریجی  به صورت 
به  آینده  بهار  در  تا  می شوند  مخفی  صخره ها  شکاف  و 
تا  مناطق  این  مکانیکی  تخریب  برگردند.  دامنه ها  مزارع 
در  آن ها  جمعیت  کاهش  موجب  می تواند  ممکن،  میزان 
باال آوردن  سال بعد گردد. همچنین اجرای شخم عمیق و 
محل زمستان گذرانی الروها و شفیره های بسیاری از آفات، 
جمعیت آن ها را کاهش خواهد داد به گونه ای که با حداقل 

سمپاشی امکان مبارزه با آن ها به وجود خواهد آمد.
محل  که  برنج  ساقه های  بقایای  بردن  بین  از  و  سوزاندن 
زمستان گذرانی کرم ساقه خوار است به کاهش و کنترل آن 
مزارع مناطق سردسیر  و  باغ ها  کمک می نماید. یخ آب در 
که امکان یخ بستن آب به مدت طوالنی و چند روزه وجود 

دارد نیز به کنترل آفات کمک می کند.
همچنین جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی ناشی از 
هرس و سوزاندن آن ها، امکان مخفی شدن آفات این دسته 
را  بعد  سال  در  سمپاشی  و  می برد  بین  از  را  درخت ها  از 
بقایای سموم در میوه  اقتصادی و چه آثار سوء  از نظر  چه 

درخت ها، کاهش می دهد.

نبودن مطرح می شود که  یا  بودن  اقتصادی  تلفیقی یک آفت، گنجاندن گزینه  در مدیریت 
تا زمانی که به سطح خسارت  مولفه های دیگری نیز در آن دخالت دارند، چراکه یک آفت 
اقتصادی نرسیده است نیازی به سمپاشی ندارد، امری که متأسفانه از سوی کشاورزان چندان 
رعایت نمی شود و در واقع سمپاشی را به منزله یک امر محتوم و اجباری در نظر می گیرند که 

در هر حال باید به اجرا در آید. در این جا، اکثر سمپاشی ها توجیه اقتصادی ندارد.
را  ندارد، چراکه آن  به سمپاشی  نیازی  پنج درصد خسارت  تا  تلفیقی  در مدیریت  معموالً 

استانه اقتصادی قلمداد نکرده و در زمره ضایعات یا سایر آسیب ها به مزرعه برآورد می کنند.
پس  یا  کاشت  پیش  به صورت  کاشت  زمان  انتخاب  تلفیقی،  مبارزه  مدیریت  مقوله  در 
کاشت )نسبت به زمان واقعی( اهمیت بسیار دارد، چراکه مثاًل در روش پیش کاشت، گیاه 
رشد کافی کرده و از مرحله امکان خسارت دیدگی شدید عبور می کند و خسارات احتمالی 

نیز چندان موثر نخواهند بود.
تناوب های زراعی و انتخاب یک برنامه سه یا چهار ساله نیز می تواند در به حداقل رساندن 
جمعیت آفت کمک نماید. در تناوب زراعی مثاًل در صورت کشت یونجه به جای گندم و یا 
آیش گذاشتن زمین آفت را از میزبان محروم کرده و ظهور آن ها با نبود مواد غذایی مورد 

نظر آفت مواجه می شود.
مبارزه تلفیقی با علف های هرز

مناطق  بومی  هرز،  علف های  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
به صورت  که  است  سال  هزاران  و  بوده  جغرافیایی 
ظاهر  ساله  چند  یا  ساله  دو  ساله،  یک  علف های 
تکثیر  و  دوره حیاتی خود  کردن  از طی  و پس  شده 
با روش های بذری و غیربذری، ناپدید و مجدداً ظهور 
علف کش،  سموم  ساخت  از  قبل  تا  می کنند.  پیدا 
تقریباً هیچ راهی به غیر از وجین کردن و یا از ریشه 
در آوردن آن ها و احیاناً سوزاندن، وجود نداشت، اما با 

ساخت علف کش های غیرانتخابی و پس از آن انتخابی، مبارزه با آن ها آغاز شد.
که  است  آفات  با  مبارزه  مشابه  تفاوت هایی،  با  هرز  علف های  با  تلفیقی  مبارزه  مدیریت 

رعایت برخی از نکات در این مبارزه ضرورت دارد.
شناخت اکولوژی علف های هرز

توجه  آن  حیاتی  دوره های  به  باید  ضرورتاً  هرزی،  علف  هر  با  مبارزه  روش  انتخاب  برای 
و رشد می توانند  زنی  مهیا شدن شرایط جوانه  تا  علف ها  از  بسیاری  بذور  داشت، چراکه 
به صورت »خفته« در الیه های خاک باقی بمانند، بنابراین برای بیدار کردن این بذور کافی 
است که با یک »خاک آب« آن ها را از مخفیگاهشان بیرون کشید و با چند روز تأخیر در 
کاشت گیاه اصلی، جوانه ها و گیاهان تازه از خاک روئیده را با روش های مکانیکی از بین 
برد. اجرای چنین عملیاتی چندین مزیت برای رشد و غلبه گیاه اصلی دارد، ضمن آن که 
عملیات بعدی نظیر وجین کردن و یا سمپاشی را با هزینه های کمتر، امکان پذیر می نماید.

انتخاب گزینه های آیش و تناوب
زمین  گذاشتن  )نکاشت(  آیش  روش  انتخاب  درآمد  به  کشاورزان  نیاز  دلیل  به  اگرچه 
چندان مورد نظر کشاورزان نیست، اما تناوب می تواند با در نظر گرفتن انواع علف های هرز 

موجود در اراضی، در انتخاب کشت یک محصول مناسب موثر باشد.
اجازه ندادن به غلبه کردن علف های هرز با کشت گیاهانی نظیر یونجه، ذرت علوفه ای یا 
سودان گراس و برداشت سریع آن ها فرصت کافی برای بذر دادن بسیاری از علف های هرز 
انتخابی، می توان  با سموم  نوبت سمپاشی  با یک  آن که  نمی شود، ضمن  داده  آن ها  به  را 

جمعیت آن ها را به حداقل رسانید.
 )Post-Emergence( و یا پس از ظهور علف ها )Pre-Planting( امروزه سموم انتخابی پیش کاشت
با رعایت نکات مدیریتی، مثاًل سمپاشی در زمانی که علف ها بیشترین آسیب پذیری را دارند، 
به آن که کشاورزان اصول مدیریتی مبارزه  نتایج مطلوبی منتهی شود، منوط  به  می تواند 
تلفیقی را رعایت نمایند، تا با اتخاذ روش های مناسب، ضمن کاهش هزینه های مبارزه، از 
آلوده کردن محیط زیست به بقایای سموم گیاهی و بیماری زایی آن ها در به خطر انداختن 

سالمتی انسان ها، اجتناب شود. 

مبارزه  روش  در  مهم  نکات  از  تلفیقی  مبارزه  مدیریت   •
از  آفات  زندگی  سیکل  و  دوره  شناخت  است.  آفات  علیه 
زراعی  اعم از  گیاهان  زندگی  و چگونگی  اکولوژی  و  یک سو 
یا باغی از سوی دیگر، یکی از شاکله های مدیریت در مبارزه 

تلفیقی است.
اگر زمان ظهور و بروز آفت و رسیدن آن به درجه خسارت زایی 
نیز  شیمیایی  مبارزه  که  بسا  چه  باشد،  نشده  شناخته 
و  بهترین  در  آفت کش ها  بنابراین  نشود.  واقع  مفید  چندان 
استفاده  باید مورد  آفات  مناسب ترین زمان در ضربه پذیری 
هر  استفاده  اساس  بر  تلفیقی  مبارزه  مدیریت  گیرند.  قرار 
و  است  مکانیکی  و  زراعی  طبیعی،  عوامل  از  بیشتر  چه 

آخرین راهکار به سمپاشی منتهی می گردد.
آفات  جمعیت  از  ابتدا  در  تلفیقی،  مدیریت  روش های  در 
این  که  می شود  عالمت گذاری  و  آمارگیری  نمونه برداری، 
بازرسی ها منجر به ارزیابی چگونگی مبارزه با آفات می شود.

در مقوله ارزیابی، رابطه نزدیکی بین میزان آلودگی مزرعه 
به آفت و دشمنان طبیعی آن وجود دارد. چنانچه در مقابل 
آفتی مانند شته که به شدت تکثیر می شود به اندازه کافی 
کفشدوزک و یا سایر شته خواران وجود داشته باشد، امکان 

دارد نیازی به سمپاشی نباشد.
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محمدرضا رزاقی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های 
تعاونی تولید روستایی ایران، 2۴ شهریور ماه در نشستی 
خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکردهای این اتحادیه و 
چشم اندازهای آینده آن پرداخت. همچنین بعضی از مسائل 
به  مربوط  مباحث  ازجمله  ایران  کشاورزی  روز  موضوعات  و 
مانند  نهاده هایی  قیمت  افزایش  کشت،  الگوی  طرح  اجرای 
کود و سم، مسائل مربوط به برندسازی، بازاریابی و بازرگانی 
و  بحث  مورد  دست  این  از  مواردی  و  کشاورزی  محصوالت 

بررسی قرار گرفت:

اتحادیه  شرکت های تعاونی تولید روستایی
با 500 هزار بهره بردار

توسعه پایدار
رزاقی در ادامه گفت: در حوزه پایداری توسعه، مباحث آموزشی شبکه تشکل ها را دنبال می کنیم. 
در اصالح ساختار اتحادیه با توجه به وضعیت موجود و دیدگاه های وزارتخانه در واگذاری 
امور به شبکه ها و تشکل ها، قطعاً به سمت ساختارهای متناسب حرکت خواهیم کرد. در 
خصوص مباحث مرتبط با بیمه از جمله بیمه محصوالت کشاورزی و بیمه روستاییان، این 

اتحادیه نقش بسیار پررنگ و اساسی دارد.
رئیس  توجه  مورد  که  است  سرمایه  افزایش  اساسی،  مسائل  از  یکی  مالی  منابع  حوزه  در 
زیر  در  هم  اعتباری  تعاونی های  بعضی  دارد.  قرار  هم  روستایی  تعاونی  مرکزی  سازمان 
مجموعه این اتحادیه قرار می گیرند که متأسفانه در چند سال اخیر باید اعتبارات الزم به این 

تعاونی های اعتباری اختصاص پیدا نکرده که امید داریم روند بهتری اتفاق بیفتد.

اتحادیه ای با 500هزار بهره بردار
این  داد:  توضیح  ایران  روستایی  تولید  تعاونی  شرکت های  مرکزی  اتحادیه  مدیرعامل 
تولید  تعاونی  شرکت   1۵۰۰ حدود  کشور  در سطح  و  شده  تشکیل   1۳۴۹ سال  اتحادیه 
در زیرمجموعه خود دارد که در آینده نزدیک حدود ۳۳۰ شرکت تولیدی تولید دیگر به 
آن اضافه خواهد شد. همچنین 1۰ هزار نفر در این شبکه تعاونی شاغل هستند که حقوق 
و مزایا را از همین شبکه تعاونی ها دریافت می کنند و در مجموع۵۰۰ هزار نفر بهره بردار 

کشاورزی عضو این شبکه تعاونی ها هستند.
و  طرح  تولید،  تعاونی  شرکت های  اداری،  چارت  در  و  سازمانی  صورت  به  افزود:  رزاقی 
نیز  کشوری  سطح  در  اما  می کنند  دنبال  استانی  اتحادیه های  طریق  از  را  برنامه هایشان 
ما سعی می کنیم متناسب با یک سری موارد خاص که فراگیر هستند، مسائل مربوط به 
از استان ها  شبکه را دنبال کنیم؛ همچنین یک سری از پروژه های خاص که در تعدادی 
و  فنی  حوزه  قرار  از  چهاربخش  مرکزی  اتحادیه  می شود.در  دنبال  مشترک  به صورت 

مهندسی، پایداری و توسعه، مالی و حوزه بازرگانی تعریف شده است.
را  خاک  و  آب  مدیریت  و  آب  تعادل بخشی  و  ایجاد  بحث  مهندسی،  و  فنی  حوزه  در 
وزارت  سازمان های  طریق  از  که  خاک  و  آب  به  مربوط  کارهای  و  دارد  زیرمجموعه اش 
جهاد کشاورزی استان ها به آن واگذار می شود را انجام می دهد و اگر کشاورزانی بخواهند 
انجام بدهند نیز از طریق این واحد  انتقال آب و... را  پروژه های مربوط به تسهیل اراضی 
نظام  دفتر  مرکزی،  اتحادیه  با  و خاک یک کمیته مشترک  آب  در حوزه  انجام می گیرد. 
مسائل  وزارتخانه،  آب  و  خاک  دفتر  و  روستایی  مرکزی  تعاونی  سازمان  بهره برداری 

شرکت هایمان را پیگیری می کنیم.
همچنین در حوزه مکانیزاسیون، تولید بذر، الگوی کشت، کشاورزی قراردادی، مراکز فنی 
و کلینیک ها، طرح های مختلفی را تهیه کرده ایم که با حضور مهندس طهماسبی در رأس 
برنامه محور بودن، در همین فاصله زمانی  بر روی  تاکید وی  تعاونی روستایی و  سازمان 

کوتاه هم ما جلساتی با وی داشته ایم و برنامه هایی برای کارهای اجرایی تدوین کرده ایم.
در حوزه تولید بذر در سه استان ساالنه حدود 1۰۰۰ تن بذر سیب زمینی توسط اتحادیه 
و  کوتاه  رشد  دوره  با  ارقام  بعدی  برنامه های  در  انجام می شود.  زیرمجموعه  تشکل های  و 

ارقام صنعتی را در دستور کار داریم.

یکپارچه سازی مدیریت
یکپارچه سازی مدیریت

 عبدالحسین کاظمی

hosseinkazem
i5697@

gm
ail.com
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برند »پکتا«
با  و  این شرکت  قالب  در  تا  تأسیس شده  بازرسی  و  نظارتی  داد: یک شرکت  ادامه  رزاقی 
استفاده از ظرفیت های استانی در بحث تولید محصوالت گواهی شده اقدامات الزم را انجام 
دهد تا هم مباحث زیست محیطی و هم سالمت جامعه را در نظر بگیرد. این شرکت با نشان 
و برند »پایش تولید کشاورزی ایرانیان« یا با نام اختصاری »پتکا« فعالیت می کند و بحث 
برندینگ را در قالب همین نام دنبال می کنیم. توسعه زنجیره ها یکی دیگر از سیاست های 

اتحادیه است. مثال طرح زنجیره سیب زمینی را برای ارائه به مراجع ذیربط آماده کرده ایم.
تغذیه  مدیریت  داریم  اعتقاد  کود  قیمت  افزایش  به  توجه  با  و  کود  بحث  در  گفت:  وی 
گیاهی یکی از راهکارها در جهت مصرف بهینه تر کود است و در سموم نیز با ارتباطاتی 
به دست  ارزان تر  تا سموم  نباتات داشته ایم تمهیداتی مد نظر داریم  با سازمان حفظ  که 
کشاورزان برسد. همچنین مباحث آموزشی مختلف به کشاورزان و بهره برداران بخصوص 

در حوزه سموم را اجرا کرده ایم.
الگوی کشت
برای  داد:  توضیح  نیز  الگوی کشت  رزاقی در مورد 
اجرای الگوی کشت قطعاً یک سری زمینه سازی ها 
و  تأمین  هم  کشاورزان  منافع  تا  شود  انجام  باید 
باشند  داشته  تمایل  برنامه ها  این  به  کشاورزان 
را  کشاورزان  دستوری،  برنامه های  با  نمی توان  و 

مجبور به رعایت الگوی کشت کرد.
کشت  الگوی  با  رابطه  در  مختلفی  آیتم های 
برنامه ریزی  دقیق،  اطالعات  باید  مثاًل  تأثیرگذارند؛ 

مناسب و آینده نگری الزم را داشته باشیم. اتفاق خوبی که در وزارت جهاد کشاورزی شاهد 
در  جمله  از  مشکالت  از  بسیاری  در  که  است  کشاورزی  هوشمندسازی  بحث  هستیم  آن 
هم  قراردادی  کشاورزی  آن  کنار  در  می کند.  کمک  ما  کشاورزی  به  کشت  الگوی  اجرای 
می تواند تا حد زیادی سمت و سوی الگوی کشت را مشخص کند. همچنین الزم است یک 

سری مشوق ها هم در نظر گرفته شود تا کشاورزان را به رعایت الگوی کشت ترغیب کند.
افزایش قیمت نهاده ها زیان بار است

وی در پاسخ سئواالت خبرنگار "دام و کشت و صنعت" درخصوص تأثیر افزایش قیمت نهاده هایی 
مانند سم و کود بر روی میزان تولید محصوالت کشاورزی گفت: این افزایش قیمت قطعاً روی 
تضمینی  قیمت خرید  مورد  در  که مخصوصاً  است  لذا الزم  تأثیر خواهد گذاشت؛  تولیدات 
محصوالت کشاورزی دولت این مسئله را مد نظر داشته باشد و قیمت محصوالت براساس 

واقعیت ها و هزینه های تولید در نظر گرفته شود.
تشکل هایی مثل اتحادیه ما هم پیگیر این موضوع بوده و جلساتی مخصوصاً با شرکت های 
به  نسبت  خوداتکایی  ضریب  افزایش  برای  هم  برنامه هایی  و  داشته اند  کود  تولیدکننده 

کودهای فسفاته وجود دارد.
لزوم توجه تخصصی به مباحث بازرگانی

رزاقی همچنین در مورد مباحث بازرگانی و برندسازی گفت: شاید یکی از علت هایی که 
باعث شده عماًل نتوانیم برندهای موفقی در عرصه بین المللی داشته باشیم، عدم وجود یک 

تشکل و ساختار تخصصی در امور بازرگانی در مجموعه تشکل ها باشد. 
این قضیه دارد. مثاًل بعضی  تأثیر زیادی روی  بعضی سیاست های خلق الساعه داخلی هم 
که یک  تمام تالش هایی  باعث می شود  ممنوع می کند،  را  یکباره صادرات  که  سیاست ها 

شرکت برای بازاریابی و صادرات انجام می دهد از بین  رود. 
سمت  به  آن ها  کنید،  تأمین  را  خارجی  هدف  بازاریابی  نتوانید  شما  وقتی  است  معلوم 
کشورهای دیگر می روند. برای مثال کشوری مثل روسیه در شرایطی که با تحریم مواجه 
بود محصوالتش را از طریق یک کشور دیگر مانند ایران صادر می کرد تا مشتریانش را از 

دست ندهد.
ویژه ای  توجه  روستایی  تعاونی  سازمان  جدید  مدیرعامل  طهماسبی،  مهندس  گفت:  وی 
مجموعه  در  واردات  و  صادرات  ویژه  کارگروه  یک  تشکیل  فکر  به  و  دارد  موضوع  این  به 
سازمان تعاونی روستایی است تا مسائلی مانند بازرگانی، برندینگ و... را دنبال کند. قطعاً 

نیاز است که افراد متخصص بازرگانی در این کارگروه حضور داشته باشند. 

مسائل بازرگانی
بازرگانی  بخش  نیز  بازرگانی  مسائل  حوزه  در  افزود:  وی 
در  را  نهاده ها  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات  محصول، 
حوزه کاری داریم. همچنین بخشی از واردات بذر و بعضی 

نهاده های خاص نیز توسط این مجموعه انجام می گیرد.
سیاست های  از  یکی  که  نیز  قراردادی  کشاورزی  بحث  در 
مهم وزارتخانه است و همه ما به اهمیت آن واقف هستیم، 
و  سبزی  مانند  محصوالتی  مورد  در  پیش  سال  چند  از 
در  اخیراً  و  دنبال  را  مسیرهایی  چغندرقند،  و  کلزا  صیفی، 
شرکت های  بعضی  با  قراردادهایی  نیز  پنبه  و  کنجد  مورد 

فرآوری و صادراتی منعقد کرده ایم.
مساعدت های  که  است  نیاز  قراردادی  کشاورزی  حوزه  در 
خاصی اتفاق بیفتد هرچند که که توفیقات خوبی داشته ایم و 

بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها تمایل به همکاری با ما دارند.

مدیریت یکپارچه 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی 
اجرا  را  متفاوتی  طرح های  نیز  استان ها  در  گفت:  ایران 

کرده ایم که به طور نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
به  که  می شود  دنبال  استان  چند  در  سیمرغ  طرح 
دنبال  را  یکپارچه  مدیریت  اراضی،  یکپارچه سازی  جای 
با  که  داده ایم  تشکیل  را  خاصی  فنی  گروه های  و  می کنیم 
هماهنگی های الزم به مزارع و باغات سرکشی و نظارت های 
باشیم.  شاهد  را  عملکرد  افزایش  تا  می دهند  انجام  را  الزم 
بحث  که  هستند  موضوع  این  دنبال  به  ما  تعاونی های 
مدیریت یکپارچه اراضی را عملیاتی کنند که تا حد زیادی 
روش  این  در  می کند.  تعدیل  را  اراضی  شدن  خرد  مشکل 
مثاًل یک مجموعه 1۰۰ هکتاری زمین که متعلق به ۵۰ نفر 
کشاورز است را شرکت به صورت یکپارچه مدیریت می کند 

و همه از مزایای آن بهره مند می شوند.
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ADIOS 24% SC

کنه کش جدید »آدیوس«
»آدیوس«، کنه کش جدیدی است با 2۴% ماده مؤثر که فرموالسیون 
از  »بایفنازیت«  آن  مؤثر  ماده   .)SC(است آب پایه  سوسپانسیون  آن 
سیستم  در  »گابا«  کارکرد  کردن  مختل  با  و  است  »کاربازیت«  گروه 

عصبی کنه ها، آنها را از بین می برد.
دیگری  کنه کش  هیچ  با  و  است  منحصربفرد  آدیوس  تاثیر  چگونگی 
مشابهت مشترک ندارد؛ براین اساس کنه هایی را که این روزها به وفور 
یا »اسپیرودایکلوفن«  مانند »فن پیروکسیمیت«  به کنه کش های دیگر 

مقاوم شده اند، به خوبی کنترل می نماید.
شکاری،  ِسن های  مانند  کنه ها  طبیعی  دشمنان  از  بسیاری  برای  »آدیوس« 
پارازیتوئیدها، سیرفیدها، بال توری ها و گوش خیزک ها بی خطر است؛ بنابراین ترکیب 
بسیار مناسبی برای سیستم های مدیریت تلفیقی)IPM( در باغ های سیب، گالبی یا 

مرکبات محسوب می گردد.
تمام حاالت  بادوام ترین کنه کش های موجود است که روی  از  این حشره کش یکی 
قرمز  کنه های  مورد  در  و  می کند  اثر  بالغ  تا  تخم  از  »تترانیکید«  کنه های  رشدی 

پوره ها را به طور عالی کنترل می کند.
از  و  است  غیرسمی  در حقیقت  و  بوده  پایین  بسیار  انسان  برای  »آدیوس«  سمیت 
این رو دوره کارنس آن برای سبزی ها یک روز است یعنی یک روز پس از سمپاشی 

می توان محصول را مصرف نمود.

دوره کارنس مقدار مصرف آفت محصول

۷ روز ۰,۷ در هزار  کنه قرمز اروپایی درختان سیب

1 روز ۰/۳ در هزار کنه دونقطه ای تارتن خیار گلخانه

۳ روز ۰/۵ در هزار کنه دونقطه ای تارتن توت فرنگی 

-- ۰/۵ در هزار کنه دونقطه ای تارتن رز گلخانه

مدیریت مصرف آدیوس
اکثریت  و  نشده  زیاد  کنه ها  جمعیت  که  است  وقتی  »آدیوس«  مصرف  زمان  بهترین 
تمام  است  الزم  و  نیست  سیمستمیک  »آدیوس«  باشند.  شده  خارج  تخم  از  تازه  آنها 
قسمت های سبز گیاه پوشش داده شود. مقدار مصرف آن ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلی لیتر در هکتار 

برای محصوالت زراعی و ۰,۳ تا 1 در هزار برای درختان و نباتات رشد یافته است.
»آدیوس« را نباید بیش از دو نوبت متوالی مصرف نمود تا از بروز مقاومت پیشگیری شده 
ایجاد  میوه ها  یا  زینتی  گل های  روی  لکه ای  یا  رنگ  تغییر  هیچ گونه  کنه کش  این  باشد. 
نخواهد کرد. کنه کش »آدیوس« با اغلب نباتات زراعی سازگار بوده و تاکنون گزارشی از 

گیاه سوزی آن دیده نشده است. 

موارد مجاز مصرف »آدیوس« در ایران
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آوانت اکسترا
کارآمد  قوی،  بسیار  حشره کش  دو  از  مخلوطی  آوانت اکسترا، 
و  لیتر(  در  گرم   1۵( امامکتین  یکی  است.  طیف  گسترده  و 

دیگری ایندوکساکارب)۷۵ گرم در لیتر(.
امامکتین حشره کشی بیولوژیکی محسوب می شود که از نوعی 

باکتری استخراج می گردد و جزء گروه IRAC(۶( می باشد.
که  بدین ترتیب  است.  در حشرات  اعصاب  آن مختل کردن سیستم  اثر  روش 
دریافت کننده های گابا را از کار انداخته و پالس های عصبی را مختل و منجر 

به پارالیز حشره و درنهایت مرگ آن می گردد.
 )IRAC(22 دیگری ایندوکساکارب از گروه اکسادیازین و تنها سم در دسته
در  سدیم  کانال  شدن  بسته  سبب  حشرات  بدن  در  ایندوکساکارب  است. 

سیستم اعصاب و مرگ آنها می گردد.
بیش  کنترل  برای  که  قوی محسوب شده  بسیار  ایندوکساکارب، الروُکش 

از 1۰۰ نوع آفت در جهان مصرف می گردد.
آوانت اکسترا، حشره کشی است با اثر گوارشی و تماسی و خاصیت نفوذی 
پروانه ها  الرو  به خصوص  آفات  از  بسیاری  الرو  سرعت  به  که  قوی  بسیار 
را کنترل  بید گوجه فرنگی  و  بید کلم، کارادرینا، کرم های میوه خوار  مانند: 

می کند. ضمن آن که جمعیت کنه ها و تریپس را هم کاهش می دهد.
اثر متفاوت،  با چگونگی  آوانت اکسترا به دلیل داشتن دو حشره کش قوی 

بروز مقاومت در حشرات نسبت به این ترکیب را کند می سازد.
این حشره کش برای دشمنان طبیعی به خصوص زنبورهای پارازیتوئید کم خطر است؛ زیرا 
اثر تماسی این سم چندان قوی نیست. در نتیجه پس از مصرف سبب طغیان آفات مکنده 

و کنه ها نخواهد شد.
آوانت اکسترا پس از محلول پاشی وارد بافت گیاه شده و دیگر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار 

نمی گیرد، از این رو می تواند تا دو هفته پس از سمپاشی اثر حشره کشی خود را حفظ نماید.

مدیریت و زمان مصرف
آوانت ا کسترا را باید زمانی مصرف کرد که اکثر جمعیت آفت در مراحل اولیه الروی بوده 
و هنوز خسارت شدید ایجاد نکرده باشند. توصیه می شود برای اخذ نتیجه بهتر، سمپاشی 

آوانت اکسترا، بعدازظهر صورت گیرد.
این حشره کش را باید با ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر آب در هکتار و به صورت محلول 1 تا 1/۵ در هزار 
آوانت اکسترا  عالی  کارآیی  داده شود.  پوشش  گیاه  تمام سطح سبز  و حتماً  نمود  مصرف 
نباید سبب مصرف پیوسته آن و کنار گذاشتن سایر حشره کش ها گردد و الزم است مانند 
در  مقاومت  بروز  از  تا  شود.  خودداری  آن  متوالی  مصرف  از  دیگر،  حشره کش های  همه 

حشرات سمپاشی شده با این حشره کش پیشگیری شده باشد.
از  تا  نمود  رعایت  را  سم  برچسب  در  مندرج  احتیاط های  تمام  باید  سمپاشی  هنگام  در 

مسمومیت خود یا دیگران پیشگیری کرده و به محیط زیست نیز، آسیب وارد نشود. 

AVANT Extra 9% SC
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تولید بذر استاندارد گیاهان دارویی

کمبود بذر گیاهان دارویی
برای  این گیاهان  بذر مناسب  از موانع توسعه گیاهان دارویی در کشور کمبود  شاید یکی 

کشت باشد که در مطالب گذشته نیز به آن اشاره شده بوده است.
مشکل کمبود بذر مناسب گیاهان دارویی را به صورت مصداقی و با یک مثال توضیح می دهیم:

زیره سبز  بسیاری صورت گرفته  توجه  به آن  در کشور  اخیراً  از گیاهان دارویی که  یکی 
است که سالیانه حدود ۳۰ هزار هکتار در کشورمان به زیر کشت آن می رود.

اگر بذر با خلوص، قوه نامیه و دیگر شاخص های مناسب در دسترس باشد، حدود ۴ تا ۵ 
کیلوگرم بذر در هکتار کافی است، اما چون بذر مناسب برای کشت در دسترس کشاورزان 
وجود ندارد به ناچار مجبورند به طور متوسط 1۵ تا 2۰ کیلوگرم در هکتار بذر را زیر خاک 
بذر  کیلوگرم   1۵ تا   1۰ حدود  پروسه  این  در  که  باشند  داشته  مناسبی  مزرعه  تا  کنند 

اضافی در هکتار استفاده می شود.
حال اگر این مقدار را در ۳۰ هزار هکتار ضرب کنیم و قیمت این بذر را هم در نظر بگیریم 
و یا مقدار دانه های زیره سبزی را که به شکل اضافه زیر خاک رفته اند محاسبه کنیم، به 
از این مقدار بذر که به صورت اضافی  از هزینه ها دست می یابیم، ضمن آن که  رقم باالیی 
مصرف شده می توانستیم به صورت جداگانه و در حجم زیاد اسانس گیری کنیم. حال اگر 
باالتر  هم  آن  کیفیت  و  محصول  برداشت  میزان  باشد،  اختیار  در  گواهی شده ای  بذرهای 

خواهد رفت.
موردی که به عنوان نمونه در مورد زیره بیان شد می تواند برای سایر بذور گیاهان دارویی 
نیز گفته شود. بهانه اصلی، اشاره به ایجاد اولین سایت الگویی تولید بذر گیاهان دارویی 
می تواند  و  افتتاح  البرز  استان  نظرآباد  در  دولت  هفته  مناسبت  به  که  است  کشور  در 

طلیعه دار شروع توسعه تولید بذر باکیفیت گیاهان دارویی باشد.
انواع بذر به منظور تولید و عرضه بذرهای گواهی شده  قرار است سالیانه حدود ۳۰۰ تن 

گیاهان دارویی در این مرکز انجام و در اختیار متقاضیان قرار داده شود.

تولید با استانداردهای موسسه ثبت و گواهی بذر
بذر  تولید  این که در کشور  به  اشاره  با  حسین زینلی، مجری طرح گیاهان دارویی کشور 
بذر  تولید  مراکز  کشور  در  بار  نخستین  برای  گفت:  نداریم،  دارویی  گیاهان  استاندارد 

گیاهان دارویی راه اندازی می شود.
دارویی گفت:  گیاهان  بذر  تولید  الگویی  نخستین سایت  از  بهره برداری  در حاشیه  زینلی 
استانداردهای تولید بذر گواهی شده گیاهان دارویی توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 

کشور نوشته شده و قرار است براساس این استاندارد ها بذر تولید شود.
وی افزود: استفاده از بذر اصالح شده تا 2۵ درصد می تواند ارزش عملکردی یک محصول 
را افزایش دهد و استفاده از بذر مناسب و روش کشت مکانیزه گاهی افزایش چند برابری 

محصول را در پی دارد. 

برای اولین بار در کشور

 سورنا بهزادپور

در  دارویی  گیاهان  افزایش  به  رو  نقش  و  جایگاه  اهمیت، 
اقتصادی،  توسعه  کالن  ابعاد  در  به ویژه  پایدار  مدیریت 
ذخایر  از  حفاظت  و  اشتغال  بهداشتی،  محیطی،  زیست 
که  است  حدی  تا  جهانی  و  ملی  عرصه های  در  ژنتیکی 
در  به  ویژه  را  دارویی  گیاهان  از  استفاده  و  تولید  میزان 
یافتگی  توسعه  شاخص های  از  یکی  به عنوان  دارو،  تأمین 

کشورها مد نظر قرار می دهد.
دارند،  دارویی  گیاهان  که  مزیت هایی  تمام  بر  عالوه 
به  که  دارد  وجود  آن ها  توسعه  راه  سر  بر  نیز  چالش هایی 
به  توجه  با  اما  می کند،  طلب  را  مفصلی  بحث  خود  نوبه 
چالش های  و  مزیت ها  به  پرداختن  گیاهان،  این  اهمیت 

پیش روی توسعه آن ها را مد نظر قرار خواهیم داد.



هی
گیا

ت 
دا

ولی
ش ت

بخ
هی

گیا
ت 

دا
ولی

ش ت
بخ

37 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۴۳
شهریور ۱۳۹۹

 مهندس علی بهرامی

تا  گردیده  موجب  ایران  حاصلخیز  خاک  و  اقلیمی  شرایط 
کشور  سراسر  در  بسیار  تنوع  با  بهشتی  محصول  این  انار، 
با  میوه های  از  بسیاری  مانند  انار  خاستگاه  گردد.  تولید 
ارزش دیگر در ایران است و گرچه حدود ۹۶۰ رقم مختلف 
 ۳۰ در  آن  رقم   ۶۵۰ از  بیش  اما  دارد،  وجود  دنیا  در  انار 

استان کشور کشت و تولید می گردد.
این  بی رقیب  تولیدکنندگان  جزو  قبل  سال   ۵ تا  ما  کشور 
محصول بود که متاسفانه با حوادثی چون سرمازدگی باغات، 
خشکسالی و سیالب ها، به مرور دچار روند کاهش محصول و 
کاهش سهم صادرات گردید. بالیای طبیعی و مدیریت های 
غلط، این میوه با ظرفیت باالی ارزش غذایی و دارویی را در 

آستانه کاهش تولید قرار داده است.
با  ترکیه  و  اسپانیا  هند،  چین،  مانند  رقبایی  که  حالی  در 
از  بزرگی  این محصول، سهم  به  برنامه ریزی مناسب و توجه 
بازارهای جهانی را تصاحب کرده اند، در ایران چندان که باید 

این محصول بومی مورد توجه قرار نگرفته است.
فرآوری،  و  تبدیلی  صنایع  نژاد،  اصالح  مانند  مسائلی 
تولید  مشکالت  جمله  از  بازاریابی  و  برندسازی  بسته بندی، 
مورد  بیشتر  باید  که  است  سرزمین مان  دشت های  یاقوت 

توجه قرار گیرد.

هرکیلوگرم انار فراوری شده
معادل یک بشکه نفت
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ایجاد بزرگ ترین بانک ژن انار در ایران
پژوهشگر  و  تاجر  تولیدکننده،  کارآفرین،  خاک زاد  عسکری  سید 
ایجاد  انار را در استان مازندران  بانک ژن  توانسته بزرگ ترین  انار که 
کند و ارقام انار دنیا را جمع آوری و در این بانک نگهداری نماید، در 
گفت وگو با نشریه درمورد مشکالت و راهکارهای تولید انار، می گوید: 
دهیم  کاهش  را  محصول  این  ضایعات  میزان  بتوانیم  اینکه  برای 
رنگ،  و  ظاهری  لحاظ  از  هم  که  می شد  تکثیر  و  تولید  ارقامی  باید 
مشتری پسند و هم در برابر آفات مقاوم باشند. لذا رقم انار »امیدبخش« 
می باشد، کوتاه  تاج  دارای  رقم،  این  انار  که  آنجا  از  کردیم.  تولید  را 

کرم گلوگاه نمی تواند در آن النه کند.
پوست این محصول مقاوم تر، رنگ دانه های آن قرمز ذغالی است که دارای آنتی اکسیدان باال 

و هسته آن نرم است تا بتوان محصولی جدید و مناسب تولید کرد.
وجود  به صورت خودرو  انار  از  رقمی  استان  این  در  می گوید:  مازندرانی  تولیدکننده  این 
اصالح  کارهای  برای  آن  از  می توان  و  باشد  کارگشا  تولید  افزایش  در  می تواند  که  دارد 

نژادی استفاده و ارقام پیوندی مناسبی از آن ایجاد کرد.
بتواند در فصل ها و ماه های دیگر هم میوه  انار معرفی شود که  از  ارقامی  باید  وی گفت: 

تولید کند، به همین دلیل رقمی تولید کردیم که در اواسط تابستان میوه می دهد.
لزوم توجه به صنایع تبدیلی

خاک زاد در ادامه گفت: در دنیا بیش از 1۰۵ محصول مختلف غذایی، بهداشتی، آرایشی، 
هستیم  درصدد  که  می آید  دست  به  انار  از   ... و  طیور  و  دام  خوراک  صنعتی،  درمانی، 
به  فقط  به صورت تک بعدی  ما  متاسفانه در کشور  تولید کنیم.  را در کشور  آن  نوع   ۳۵
کنسانتره این محصول توجه شده در حالی که می توان به جز آب انار و رب، به تولیدات 

دیگری مربا و دانه فریز شده انار و... هم فکر کرد.
کیلوگرم  تا ۴۰  متوسط می توان حدود ۳۰  به طور  انار  هر درخت  از  ما  در کشور  امروز 
با  می توان  محصول  این  مناسب  و  جدید  ارقام  از  استفاده  با  که  کرد  برداشت  میوه 
مقاوم سازی در خصوص آفات، میزان تولید را تا دو برابر افزایش داد. عالوه بر آن محصول 

ارگانیک انار نیز قابل تولید است.
تولید  و  ضایعات  کاهش  برای  مناسب  اناردانه کن  دستگاه های  از  استفاده  داد:  ادامه  وی 
واکس های غیرشیمیایی و ارگانیک برای انبارداری مناسب و ذخیره سازی بیشتر به تولید 
نکاتی  صادرات  و  عرضه  در  مداری  مشتری  آن که  ضمن  می نماید.  کمک  انار  فرآوری  و 

است که در تولید ارقام انار باید مورد توجه قرار گیرد.
خاکزاد ادامه داد: با توجه به ذائقه متقاضیان انار ایران برای برای کشورهای غربی انار با 
مزه شیرین، کشورهای عربی با طعم ملس و شرقی ها طعم ترش را انتخاب کرده ایم و در 

مواردی اندازه دانه، نرمی هسته، شکل و رنگ آن را نیز در نظر گرفته ایم.
هرکیلوگرم انار فراوری شده معادل یک بشکه نفت

در تحقیقی که ژاپنی ها انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که از هر کیلوگرم انار می توان، 
محصوالت  نوع  این  صادرات  به  توجه  لذا  کرد.  ارزآوری  نفت  بشکه  یک  قیمت  اندازه  به 
اداری  بوروکراسی  و  گمرکی  فرآیند  باشد.  غیرنفتی  در صادرات  مناسب  ظرفیتی  می تواند 
غلط، مشکالت تبادل مالی در صادرات و راه حلی برای رفع یا دورزدن تحریم ها 
انگیزه  تا  باید مرتفع شود  از جمله موانعی است که 
قاچاق  و  برده  باال  را  محصول  این  صادرات 

این کاال را کاهش دهد.
اگروتوریسم

خاکزاد در بخش پایانی مصاحبه گفت: سال ها 
است دنیا مبحث روستاگردی و اگروتوریسم را در 
قرار  ارزآوری  و  بهره برداری  مزارع مورد 
داده و شایسته است با همکاری سازمان 
گردشگری و رایزن های فرهنگی، باغات 
نمونه و وسیع ایران را در رابطه با این محصول 
این  برای  توریسم  جذب  درصدد  و  معرفی 

محصول باشیم. 
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 زهرا روستایی زاده

پرورش قارچ خوراکی از مشاغلی است که فعاالن آن 
واحدهای  و  ندارند  خوشی  چندان  روز  و  حال 
زحماتشان  از  چندانی  عواید  خوراکی  قارچ  تولید 
بیماری  شیوع  با  صنعت  این  مشکالت  نمی برند. 
عمال  که  طوری  به  کرد؛  پیدا  بیشتری  کرونا شدت 

بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شدند.
و  قارچ  تولیدکنندگان  مشکالت  بررسی  برای 
از  تن  چند  با  بیماری  این  شیوع  تاثیر  مخصوصاً 
انجام  کوتاهی  صحبت های  عرصه  این  فعاالن 

گرفته که در زیر مشاهده می کنید:

کسانی که متولی قارچ هستند آشنایی چندانی با قارچ ندارند
زمان  به  توجه  با  خوراکی  قارچ  پرورش  می گوید:  قارچ  پرورش دهنده  افضلی  پریا  خانم 
گرفته  نظر  در  سودآور  کار  یک  می تواند  سرمایه  بازگشت  و  مالی  چرخش  مدت  کوتاه 
شود اما فقط کافی است که واحد تولیدی یک بار در امر تولید و فروش با شکست مواجه 
با مشکالتی  این صنعت  از کف می رود.  باره  به یک  او  این صورت تمام سرمایه  شود. در 
توسط  کافی  حمایت  عدم  در  می توان  را  آن  دالیل  مهم ترین  که  است  درگیر  عدیده 

دست اندرکاران و بخش دولتی جستجو کرد.
وی در ادامه گفت: یکی از مشکالت این صنعت که تأثیرات مخرب زیادی ایجاد می کند 
به  تولید هم که هیچ سودی  بدترین شرایط  وجود دالالن و واسطه ها است که حتی در 
تولیدکننده نمی رسد، آن ها سودشان را از این صنعت می برند و هر چه تولیدکننده تالش 

می کند، سود آن به جیب دالالن و واسطه ها می رود.
آن  قرارگیری  قارچ،  صنعت  مشکالت  دیگر  از  می گوید:  خوراکی  قارچ  تولیدکننده  این 
باعث  در سطوح شهرستان  مخصوصاً  موضوع  این  که  است  باغبانی  معاونت  زیربخش  در 
می شود کسانی متولی قارچ و مشکالت آن شوند که هیچ شناختی از این صنعت ندارند، 
نداشته  قارچ  تخصصی  رشته های  هم  دانشگاه ها  خود  سطح  در  شاید  این  از  بدتر  حتی 

باشیم که متخصصان حوزه قارچ در آن تحصیل کنند.
پرورش قارچ مدیریت مخصوص به خود را طلب می کند، مثاًل در مورد سایر محصوالت باغی 
محصول  می نشیند،  ثمر  به  طوالنی تری  زمانی  بازه  یک  در  محصول  این که  ضمن  اوالً 
تولیدی را می توان برای مدتی در انبارهای سرد و مناسب نگهداری کرد و در فصل نیاز به 
بازار عرضه نمود تا تنظیم بازار صورت گیرد، اما این مسئله در مورد قارچ وجود ندارد و 
قارچ را بالفاصله بعد از تولید باید به بازار مصرف رساند و به صورت تازه خوری مصرف کرد 

چراکه امکان نگهداری آن به چند روز محدود می شود.
تا  اقدامات مدیریتی و سرمایه گذاری  از  با بعضی  را  این مشکل  بتوان  از طرف دیگر شاید 
ایجاد  با  این که  یا  پرداخت،  آن  تبدیلی  صنایع  و  فرآوری  به  مثاًل  کرد.  رفع  حدی 
واحدهایی اقدام به خشک کردن آن نمود تا از این طریق بتوان آن را برای 
مدت زمان بیشتری نگهداری کرد؛ اما متأسفانه همین موضوع هم 
کار  عماًل هیچ  و  گرفته شده  نادیده  کلی  به  ما  در کشور 
خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. افضلی در ادامه 
گفت: شاید برآیند این مشکالت را بتوان با شیوع ویروس 
کووید 1۹ در جهان و کشورمان به طور کامل مشاهده نمود، 

چراکه صدمات زیادی به تولیدکنندگان وارد کرد.
کرونا امانمان را برید

نیز عنوان  از کرمانشاه  قارچ  مسعود دایی چی، پرورش دهنده 
صورت  ما  از  حمایت  برای  اقدامی  هیچ  حاضر  حال  در  کرد: 
ترددها  محدودیت  و  فروردین  ایام  در  متأسفانه  است.  نگرفته 
حتی به ما اجازه ندادند که به محل تولید برویم و قارچ مان را 

برداشت کنیم که در نتیجه محصول از بین رفت.
کار  ادامه  برای  مالی  توان  قارچ  پرورش دهندگان  عماًل  آن هم  از  بعد  از طرفی 
و سرمایه گذاری جدید را نداشتند و به دلیل نبود پشتوانه مالی، از کار تولید بازماندند و 

هیچ کمکی هم از طرف دولت و نهادهای حمایتی از ما صورت نگرفت.
از طرف خودی ها تحریم هستیم

محمدرضا کبیری، تولید کننده قارچ نیز می گوید: ما تولیدکنندگان قارچ بیشتر از طرف 
درست  دردسر  ما  برای  هرکسی  از  بیشتر  دولتی ها  و  هستیم  تحریم  خودمان  دولت 
پرداخت  را  کارگر  حقوق  نتواند  حتی  تولیدکننده  یک  وقتی  حاضر  حال  در  کرده اند. 
کند، چه انتظاری می توان از بخش تولید داشت ضمن آن که هزینه های تولید نیز بسیار 
دردسر  کلی  با  و  باال  هزینه  با  و  به سختی  را  نیاز  مورد  کمپوست  مثاًل  است.  رفته  باال 

تهیه می کنیم.
آن که  دلیل  به  نیست.  مناسب  چندان  هم  بازار  وضعیت  تولید  هزینه  افزایش  موازات  به 

کسی از تولیدکننده قارچ حمایت نمی کند در حال حاضر تولید آن را متوقف کرده ایم. 
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بانک کشاورزی در مسیر حمایت از کشاورزان

در  درمصاحبه خبری  تهران  استان  بانک کشاورزی  مدیر شعب  معماریان،  دکتر جهانپور 
جمع خبرنگاران بیان کرد:

بانک کشاورزی مدیریت استان تهران از ابتدای سال جاری تاپایان مرداد ماه تعداد ۳۷۴۰ 
فقره تسهیالت بالغ بر ۶۴۳۳ میلیارد ریال به متقاضیان در تهران پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت استان تهران، وی افزود: در راستای حمایت از مشمولین 
طرح کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان، از ابتدای ابالغ این اعتبار در سال ۹8 سال 
تا پایان مرداد ماه سالجاری تعداد ۴۰1۴ فقره تسهیالت به مبلغ ۷818۴۴ میلیارد ریال 

به متقاضیان و معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی پرداخت شده است.
رقمی  سالجاری  ابتدای  از  مطالبات  وصول  در خصوص   : افزود  تهران  استان  مدیر شعب 
رشد  از  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  گرفته  صورت  ریال  میلیارد  بر8222  بالغ 
کشاورزی  بانک  جاری  غیر  مطالبات  افزود  ادامه  در  وی  می باشد.  برخوردار  درصدی   1۹
مدیریت استان تهران به مبلغ ۴۷۶2 میلیارد ریال است که بخش وصول مطالبات موفق 

به تحقق ۶۳ درصد از برنامه ابالغی در سال جاری شده است.
پایان  زمانی  مقطع  در  استان  اعتباری  ریسک  یاد شده  موارد  به  توجه  با  کرد:  اشاره  وی 
مرداد ماه سالجاری به 1۴/1 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۹ درصد 

کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: در جهت بکارگیری روش های نوین تضمین تعهدات فعاالن بخش کشاورزی 

تاکنون ضمانت نامه هایی به مبلغ ۵۶۶ میلیارد و ۵1۳ میلیون ریال صادر شده است.

تا  تهران  استان  منابع سپرده ای شعب  راستای جذب  افزود: در  تهران  استان  مدیر شعب 
ریال  میلیارد  میزان 12۶۵۰  به  استان  منابع  تجهیز  بخش  در  سالجاری  ماه  مرداد  پایان 
منابع جذب شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل رشدی 1۳۰ درصدی 
را  ابالغی سال 1۳۹۹ خود  تعهدات  از  تاکنون 8۷ درصد  مدیریت  این  نشان می دهد.  را 

محقق نموده و در رتبه هفتم کشوری در بخش تجهیز منابع قرار دارد.
وی در ادامه اشاره نمود: این مدیریت موفق به بهبود ترکیب سپرده های مردمی با افزایش 
از ۵۴  استان  این  در شعب  قیمت  ارزان  نسبت سپرده های  قیمت شد.  ارزان  سپرده های 
درصد در پایان سال ۹8 به بیش از۶1 درصد در پنج ماهه اول سال ۹۹ رسید که میزان ۶ 

درصد رشد را نشان می دهد .
وی در ادامه اظهار کرد: در پنج ماهه اول سالجاری در راستای حمایت از زوج های جوان 
مبلغ ۶۵۹ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 1۳18 نفر از متقاضیان پرداخت 

شده است.
استان  در  اشتغال زایی  تبصره 1۶ خود  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
گفت: در راستای حمایت از مشمولین بند ب تبصره 1۶ سازمان بهزیستی، از ابتدای ابالغ 
به  به مبلغ 21 میلیارد ریال  پایان مرداد ماه سالجاری، ۶2 فقره تسهیالت  تا  اعتبار  این 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( پرداخت 

شده است.

ری اسالمی هب مناسبت هفته دولت   و   هفته  بانکدا
عملکرد  بانک کشاورزی استان تهران
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از  با توجه به این که یکی  پایان اشاره نمود:  بانک کشاورزی استان تهران در  مدیر شعب 
کشاورزی  بخش  در  آن  سرمایه گذاری  و  مردمی  منابع  جمع آوری  بانک  این  رسالت های 
بانک  لذا  است،  کشاورزی  بخش  کنندگان  تولید  و  فعاالن  به  تسهیالت  اعطای  قالب  در 
طرح های  اجرای  دنبال  به  کشاورزی  بخش  مالی  کننده  تامین  عنوان  به  کشاورزی 
زیربنایی، توسعه پایدار، اشتغال زایی و جهش تولید می باشد و با استفاده از پتانسیل استان 
غذایی،  تبدیلی  صنایع  توسعه  مکانیزاسیون،  گلخانه ها،  ما  اولویت های  مهمترین  تهران، 

گیاهان دارویی و شیالت خواهد بود.
• شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران تا دهم شهریور ماه سال جاری مبلغ ۶۰۶ 
برای  این نوع کشت  با هدف توسعه  میلیارد ریال تسهیالت در بخش کشت گلخانه اي و 

تولید محصوالت کشاورزي پرداخت کردند.

• به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان تهران، پرداخت تسهیالت 
در زمینه کشت گلخانه اي استان، منجر به احداث و بهره برداری از 1۵ طرح با مساحت 

بیش از ۰۷/ 1۶ هکتار در استان تهران شده است.

• شعب بانک کشاورزی در مدیریت استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه 1۳۹۹ 
پرداخت کردند. به متقاضیان  ریال تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی  از 1۵۳ میلیارد  بیش 

• به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در مدیریت استان تهران، این میزان 
تسهیالت به 1۰۳ نفر متقاضی برای خرید ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی پرداخت شد.

اهدای لوح تقدیر
استاندار تهران با اهدای لوح سپاس از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در حمایت از امر 

تولید و اشتغال و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی استان تهران قدردانی کرد.
انوشیروان  دکتر  تهران،  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیریت  روابط عمومی  گزارش  به 
گرفته  اقدامات صورت  از  معماریان  جهانپور  دکتر  به  لوح تقدیر  اهدای  با  بندپی  محسنی 
توسط مدیر شعب بانک کشاورزی استان در تحقق اهداف و سیاست های دولت محترم از 
امر تولید و اشتغال و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی استان در کارگروه های تسهیل و رفع 

موانع تولید و اشتغال، تجلیل به عمل آورد.
حمایت از زنبورداران و دامداران

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران :
• پوشش بیمه ای ۵8۳۷ فروند کندوی زنبور عسل توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

• تعداد ۵8۳۷ فروند کندوی زنبور عسل در بانک کشاورزی مدیریت استان تهران تحت 
پوشش صندوق بیمه کشاورزی گرفت.

گذار ، ۵8۳۷  بیمه  تعداد ۳۷  ماه 1۳۹۹  مرداد  پایان  تا  زراعی ۹8-۹۹  ابتدای سال  از   •
فروند کندوی زنبور عسل خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.

• تعداد 2۳۰۷۳ راس دام سبک عشایری در بانک کشاورزی استان تهران تحت پوشش 
صندوق بیمه کشاورزی گرفت.

• از ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ماه 1۳۹۹ تعداد 12۹ بیمه گذار 2۳۰۷۳ راس دام 
سبک عشایری خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند .

پوشش  تهران تحت  استان  در  بهداشتی  واحد سنتی  در  اصیل  دام  راس  تعداد 1۰2۰   •
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفت.

ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ماه( تعداد 1۷ بیمه گذار  • در سال زراعی ۹۹-۹8 )از 
بیمه  صندوق  پوشش  تحت  را  خود  بهداشتی  سنتی  واحد  در  اصیل  دام  راس   1۰2۰

محصوالت کشاورزی استان قرار دادند.

• از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان مرداد ماه 1۳۹۹ قریب به ۴۷۳۰ هکتار از باغات 
استان تهران تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند.

• تعداد 1۶2۷ بیمه گذار محصوالت باغی خود را تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دادند. 

مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی استان تهران با اشاره به 
طرح تمدید بدهی و امهال تسهیالت تصریح کرد: از ابتدای 
بند »ل« تبصره 1۶  براساس مفاد  تاکنون  اعتبار  این  ابالغ 
یک  زیر  تسهیالت  جرایم  و  )بخشودگی سود  بودجه  قانون 
میلیارد ریال( تعداد۶1 فقره پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال 

از این مصوبه بهره مند شده اند.
وی با اشاره به بند »خ« ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه 
پرونده  فقره  تعداد 11۰۵  راستا  این  در  کرد:  عنوان  کشور 
 ۷۴8 از  بیش  و  کردند  استفاده  مصوبه  این  از  تسهیالت 

میلیارد ریال از بخشودگی سود تخصیصی بهره مند شدند .
دکتر معماریان با اشاره به اهمیت بیمه محصوالت کشاورزی 
استان یادآور شد: در سال زراعی ۹8-۹۹ تا پایان مرداد ماه 
تعداد ۵1۵8  تهران  استان  کشاورزی  بانک  شعب  سالجاری 
استان  کشاورزی  بیمه  نمایندگی های  توسط  نامه  بیمه 
نامه های صادره شامل 118۶۶۰  بیمه  تهران صادر شده که 
انواع  هکتار  طیور، ۴۷۳۰  قطعه  دام، ۹۴۳۹۶۴۰  انواع  راس 
محصوالت باغی، 288۹۹ هکتار محصوالت زراعی و 81۵۶8 

هکتارمراتع و منابع طبیعی است.
پایان  تا  نامه ها  بیمه  فروش  از  رقم حاصل  افزود مجموع  وی 
 2۵2 و  بوده  ریال  میلیارد   21۰ مبلغ  سالجاری  ماه  مرداد 
میلیارد ریال غرامت انواع محصوالت کشاورزی در زیربخش های 

دام، زراعت و باغ نیز پرداخت شده است.

وزارت ��ور 
ری ���ان  ا�تا �دا

ر  ا�تا �دا
���وری اسال�ی ا�ان
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ماهنامه دام و کشت و صنعت 44۲۴۳
شهریور ۱۳۹۹

شرکت کود وطن سبز خلخال

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
آمیزهایازتخصص،مهارتوپویایی

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

در  ریال  میلیارد   ۴۰ اولیه  سرمایه ی  با   1۳۹۵ سال  از  خلخال  سبز  وطن  کود  شرکت 
به کشاورزی  دادن  رونق  به منظور  پرسنل  نفر  با 2۵  و  متر  به مساحت 2۰ هزار  زمینی 
منطقه، اشتغال زایی و همچنین رفع نیازهای کشاورزان در زمینه ی کودهای کشاورزی در 

شهرستان خلخال 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   2۰۰۰ 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   ۵۰ 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 ۷۰ و 8۰ و ۹۰ 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
این کودها به لحاظ کیفیت با مشابه خارجی آن از کشورهای هلند، آلمان و آمریکا برابری 

می کند و قابل رقابت است و کود های پودری N.P.K شامل:
N.P.K 20-20-20+TE
N.P.K 12-10-36 +TE

 امیرهوشنگ عسگر سمنانی
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45 ماهنامه دام و کشت و صنعت ۲۴۳
شهریور ۱۳۹۹

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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افزایش 3/5میلیون تنی محصوالت کشاوررزی 
با اجرای طرح رهبری

بیشتر  به محصول  و رسیدن  نو  راه کارهای  دنبال  به  جهان 
با هزینه کمتر است و طرح ۵۵۰ هزار هکتاری نیز در زمره 
همین راه کارها است که توانسته هزاران کشاورز و روستایی 
تا در زیر  ایالم گردهم آورد  را در استان های خوزستان و 

لوای جهاد نصر، پرچم تولید باکیفیت را بر افرازند. 

می توان بیش از این امیدوار بود
تبدیل اراضی بیابانی به کشاورزی از دستاورد های 40 سالگی انقالب اسالمی

مرحله  و  است  رسیده  پایان  به  خوزستان  در  پروژه  این  اول  مرحله  اجرای  خوشبختانه 
بخش  انجام  چند  هر  برسد،  اتمام  به   1۴۰۰ سال  تا  احتماال  گفته ها  اساس  بر  نیز  دوم 
با  را  طرح  پیشرفت  اعتبارات  بودن  ناچیز  مانند  عواملی  و  بود  خم  و  پیچ  پر  نیز  نخست 
کندی مواجه ساخت تا اینکه پس از سفر رئیس جمهور یک و نیم میلیارد تومان از محل 

صندوق توسعه ملی به توسعه این برنامه اختصاص یافت.
هزار   ۵۵۰ طرح  اجرای  )مجری  نصر  جهاد  موسسه  مدیرعامل  نژاد  صالحی  جواد  محمد 
هکتاری( با اشاره به اجرای مرحله اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری گفت: طرح احیای اراضی 
۵۵۰ هزار هکتاری دشت های خوزستان و ایالم حاصل مصوبات سفر مقام معظم رهبری 
در سال 1۳۷۵ به استان خوزستان است و عملیات اجرایی مرحله اول طرح در سطحی 
معادل 2۹۵ هزار هکتار به اتمام رسیده است که در سال زراعی ۹۹-۹8، 28۵ هزار هکتار 

از این اراضی به زیر کشت رفتند.
او افزود: مرحله نخست این طرح با مشارکت بالغ بر 121 شرکت پیمانکاری، ۳۳ شرکت 
سال  در  انسانی  نیروی  نفر   8۵۰ و  ۷هزار  متوسط  و  مشاور  شرکت   ۴۰ کننده،  تامین 
اجرایی و عملیات آنها به اتمام رسیده است. طرح های مرحله اول در2۰ شهرستان استان 

خوزستان و ۳ شهرستان استان ایالم اجرا گردیده است.
صالحی نژاد در خصوص دستاورد های مرحله اول بیان کرد: ایجاد اشتغال در دوره اجرا به 
طور متوسط ۷ هزار و 8۵۰ تن بوده و ایجاد اشتغال مستقیم در زمان بهره برداری حدود 
۷۹ هزار نفر بود. ضمن آنکه در زمان بهره برداری برای 82 هزار تن اشتغال غیر مستقیم 
اجرای طرح و رسیدن آن  از  راندمان مصرف آب قبل  ایجاد گردید. کاهش ۳۵ درصدی 
به طور متوسط به ۶۰ درصد از جمله دیگر نتایج طرح بوده که حدود 88۵ میلیون متر 

مکعب در سال صرفه جویی به همراه خواهد داشت.

مطالب زیر به همت روابط عمومی جهاد نصر و با تحلیل خبرنگاران و گزارشگران تهیه شده 
که توجه شما را به مطالعه آن جلب می کنیم: 

با  و  از مستضعفان  رفع محرومیت و حمایت  با شعار  ایران  اسالمی  انقالب  یادمان هست 
جمهوری  بنیانگذار  آن  از  پس  رسید.  پیروزی  به  اقشار  این  گسترده  و  قاطع  پشتیبانی 
کردند.  صادر  را  سازندگی  جهاد  ایجاد  فرمان   1۳۵8 خرداد   2۷ تاریخ  در  ایران  اسالمی 
هدف از تشکیل این نهاد تسریع در روند اقدامات و بر اساس آنچه در تارنمای رسمی این 

نهاد درج شده است »مبارزه با فقر به جا مانده از رژیم سابق« بوده است.
دالیل  دیگر  از  نیز  روستا ها  در  آبادانی  و  عمران  و  کشاورزی  تولیدات  افزایش  همچنین 
یافت  ارتقا  دولت  در  وزراتخانه ای  به  بعدها  سازندگی  جهاد  بود.  سازندگی  جهاد  تشکیل 
فعالیت  وزارت جهاد کشاورزی  نام  با  و  ادغام شده  وزارت کشاورزی  با  و در سال 1۳۷۹ 
خود را ادامه داد. هدف از انجام این اقدام سامان بخشیدن به بخش برزگری، حذف موازی 
از  برخی  چند  هر  است.  بوده  روستایی  عمران  و  توسعه  و  زراعی  امور  تجمع  و  کاری ها 

کشاورزان نسبت به نبود برنامه در کاشت محصوالت گیاهی انتقاد دارند.

جهاد نصر
رونق اشتغال پایدار را

با رمز افزایش تولید
کلید زده است
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هزینه های طرح 550 هزار هکتاری 
او در خصوص قالب فرمت های مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور بیان داشت: انجام 
و  اصلی  کانال های  احداث  شامل  نیرو  وزارت  توسط  اصلی  اعتبار شبکه های  اولیه  برآورد 
واحد،  شامل 1۰۷  پمپاژ  ایستگاه های  احداث  کیلومتر،  به طول ۴2۹  آب  انتقال  خطوط 
مبلغ  با  هکتار   ۹۰۳ و  هزار   2۵۰ سطح  در  زهکشی  و  آبیاری  اصلی  شبکه های  احداث 

برآوردی 1۰۳ هزار و 8۴۰ میلیارد ریال است.
و  آبیاری  فرعی  شبکه های  احداث  برای  نیاز  مورد  اعتبار  برآورد  داد:  ادامه  نژاد  صالحی 
زهکشی در سطح 22۵ هزار هکتار، اجرای زهکشی زیرزمینی در سطح 1۹۶ هزار و 8۰۳ 
هکتار و تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 1۹1 هزار و ۴۰۳ هکتار با مبلغ برآوردی 1۰۳ 

هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1۳۹۷ مشخص شده است.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: تعیین اراضی اولویت اول در سطح ۵۰ هزار هکتار از 
اراضی، تامین آب شده و فاز دوم طرح جهت اجرا در سال ۹۹ و با برآورد اعتبار بروز شده 
وزارت جهاد  ریال سهم  میلیارد  و ۷11  هزار  معادل ۳۳  ریال؛  میلیارد  و ۳28  هزار   ۵2
اولویت  اراضی  نیرو است. تعیین  برای وزارت  کشاورزی و 18 هزار و ۶1۷ میلیارد ریال 
دوم در سطح ۳۹ هزار هکتار از اراضی تامین آب شده فاز دوم طرح جهت اجرا در مدت 
2 سال؛ با اعتبار بروز شده ۵۵ هزار و ۴8 میلیارد ریال؛ معادل 2۶ هزار و ۷2۵ میلیارد 
ریال سهم وزارت جهاد کشاورزی و 28 هزار و ۳2۳ میلیارد ریال برای وزارت نیرو بوده 

که به امضای مشترک معاونین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو رسیده است.
خوزستان رتبه اول کشاورزی را در کشور دارد

بیان  با  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  خوزستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  امیری زاده  خدارحم 
داشته  خوزستان  کشاورزی  توسعه  در  مهمی  نقش  خوزستان  کشاورزی  جهاد  اینکه 
مهم  محصوالت  از  یکی  که  گندم  تولید  کل  مقدار  امسال  می شود  پیش بینی  گفت: 
و راهبردی کشور حساب می شود، به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد. ضمن آنکه 

پارسال مقدار یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزی خریداری شد.
بازگشت به روستا و انتقاد برخی کشاورزان 

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری موجب بازگشتن عده ای از روستاییان به شهر نیز شده است. 
شهر،  در  بهتر  زندگی  یافتن  امید  به  که  بوده  افراد  این  جمله  از  عبیات  رضا  محمد 
او می گوید:  است.  کار  به  روستا مشغول  در  اما حاال  بود،  رها کرده  را  دهستان خود 
سال ها پیش به دلیل غیر قابل کشت بودن زمین ها، اینجا را ترک کردیم، اما حاال به 
و ساالنه  پیدا کرده اند  قابلیت کاشت محصول  انجام شده،  اقدامات  و  این طرح  لطف 

سود نسبتا خوبی از کشاورزی به دست می آوریم.
افزایش راندمان مصرف آب در طرح رهبری به 60 درصد

مدیرعامل “جهاد نصر” گفت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در فاز اول 
باعث اشتغال 1۶8 هزار نفر، افزایش راندمان مصرف آب به بیش از ۶۰ درصد و تولید 

بالغ بر 8 و نیم میلیون تن محصول شد.
طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم بزرگترین طرح کشاورزی ایران است. طرحی که 
توسعه کشاورزی در  با هدف  به خوزستان در سال 1۳۷۵  مقام معظم رهبری  در سفر 

این دو استان و تامین امنیت غذایی کشور مصوب شد.
تحت  خانوار  تعداد  کشت،  زیر  سطح  نظر  از  که  کشور  تاریخ  کشاورزی  طرح  بزرگترین 
پوشش و همچنین حجم اعتبار تخصیصی )18 برابر تمام اعتبارات حوزه کشاورزی در ۵۰ 

سال گذشته( طرح نخست کشاورزی ایران است.
خوزستان از نظر منابع آبی و خاکی مستعد توسعه کشاورزی است

ملی  توسعه  منابع صندوق  از  دالر  میلیارد  نیم  و  یک  تزریق  با  مانده  مسکوت  این طرح 
در دولت یازدهم وارد فاز عملیاتی و برای عملیاتی شدن به “جهاد نصر” جهادکشاورزی 

واگذار شد.
زمین  نظر  از  و  دارد  بزرگ  و ۷ سد  بزرگ  رودخانه  اینکه ۵  به  باتوجه  استان خوزستان 
این  به دلیل شرایط آب و هوایی  و  کشاورزی جلگه )خاک حاصلخیز( محسوب می شود 
برود؛  بار کشت  زیر  زمین کشاورزی  بار  دو  زراعی  دارد که در طول یک سال  را  قابلیت 
امکان پذیر  یخبندان  و  سرد  زمستان  داشتن  به دلیل  استان ها  سایر  در  که  ویژگی  یک 
نیست. این شرایط یعنی داشتن منابع آبی پایدار و خاک حاصلخیز خوزستان را مستعد 

کشاورزی کرده است. >>>

افزایش 3/5 میلیون تنی برداشت محصوالت 
نسبت به سال پایه

تولیدات کشاورزی در  مدیرعامل موسسه جهاد نصر میزان 
حدود  اول  فـاز  محدوده  در  را   )1۳8۷( طرح  شـروع  سال 
در  داشت:  اظهار  کرد سپس  عنوان  تن   ۷۵ و  میلیون  یک 
مورد  اراضی  از  هکتار  هزار   2۵۰ از   ۹۷-۹8 زراعـی  سـال 
بهره برداری حدود، ۵/2۵ میلیون تن محصول برداشت شده 
سال  به  نسبت  تنی  میلیون   ۳/۵ افزایش  نشان دهنده  که 

پایه است.
شرکت   8۴ مجموعه  از  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
 81 تعداد  خوزستان  استان  اراضی  برای  شده  پیشبینی 
و  ساماندهی  فرآیند  عضو  نفر   ۶۶۹ و  هزار   1۳ با  شرکت 
و 1۵۷  هزار  میزان 2۴۵  و  رسانید  اتمام  به  را  آن  تشکیل 
از  گرفتند.  قرار  شرکت ها  این  پوشش  تحت  اراضی  هکتار 
درصد   ۹۹ برای  طرح،  یک  فاز  اراضی  هزار   2۹۵ مجموع 

اراضی؛ شرکت های تعاونی تولید شده است.
محمد جواد صالحی نژاد در زمینه اقدامات صورت گرفته در فاز 
دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری اذعان داشت: تعیین اراضی فاز 
دوم طرح در سطح 2۵۵ هزار هکتار، تهیه جدول تخصیص آب 
و همچنین مطالعات در مورد نوع اراضی صورت پذیرفته که به 
امضای مشترک معاونین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو 

نیز رسیده است.
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جهاد نصر، ادامه دهنده راه و منش سنگرسازان بی سنگر است
وی افزود: بعد از پایان جنگ تحمیلی این سنگرسازان بی سنگر، در قالب موسسه جهاد نصر 
شرکت های زیرمجموعه استانی سازماندهی و در خدمت سازندگی کشور قرار گرفتند. هم 

اکنون نیز با همان روحیات دفاع مقدس در خدمت نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند.
داشت:  بیان  کشور  در  سازندگی  نیروی  این  ساختار  باره  در  کشور  نصر  جهاد  مدیرعامل 
موسسه جهاد نصر در قالب موسسه عمومی غیر دولتی تشکیل شده است و با بهره گیری 

از روحیه جهادی در امر توسعه و سازندگی کشور تالش کرده و می کند.
کلیه  اجرای  و  طراحی  مطالعات،  زمینه  در  موسسه  این  فعالیت  عمده  داشت:  بیان  وی 
پروژه های عمرانی و زیر بنایی با اولویت بخش کشاورزی است. از آنجایی که موسسه جهاد 
نصر یکی از موسسات تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی می باشد، ماموریت های محوله 

از سوی این وزارتخانه، عمدتا وظایف و پروژه های مرتبط با آب و خاک است.
عمده فعالیت های جهاد نصر در خوزستان

صالحی نژاد درباره فعالیت های این نهاد در خوزستان، بیان داشت:در خوزستان با توجه به 
موقعیت کشاورزی این استان چندین پروژه انجام شده است. مهم ترین و اصلی ترین طرح، 
طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی کشاورزی دشت های خوزستان و ایالم که معروف 

به طرح مقام معظم رهبری است.
از طرح هاست که موسسه  با گرد و غبار خوزستان یکی دیگر  ادامه داد: طرح مقابله  وی 
وظیفه احداث کانال انتقال آب و ایستگاه پمپاژ به منطقه فوق بحرانی جنوب شرق اهواز 
را برعهده داشت. تولید علوفه از سرشاخه های گیاه نیشکر در صفی آباد دزفول نیز یکی 

دیگر از طرح های موسسه است که در سنوات گذشته انجام شده است.
دشت های  هکتاری  هزار   ۵۵۰ اراضی  احیای  طرح  درباره  کشور  نصر  جهاد  مدیرعامل 
خوزستان و ایالم گفت: این طرح به عنوان بزرگترین طرح کشاورزی، حاصل مصوبات سفر 

مقام معظم رهبری در سال 1۳۷۵ به استان خوزستان است.
سال ۸9 جهاد نصر مجری طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم شد

هزار   ۵۵۰ احیای  طرح  مجری  عنوان  به  نصر  جهاد  مؤسسه   1۳8۹ سال  در  افزود:  وی 
هکتاری دشت های استان های خوزستان )حدود ۵۰۰ هزار هکتار( و ایالم )حدود ۵۰ هزار 

هکتار( مشخص شد.
صالحی نژاد درباره عملیاتی شدن این طرح کشاورزی گفت: در اولین سفر استانی دولت 
یازدهم در سال 1۳۹2 به استان خوزستان و با تخصیص یک ونیم میلیارد دالر از محل 

صندوق توسعه ملی، عملیات اجرایی طرح با شتاب چشم گیری ادامه پیدا کرد .
وی گفت: عملیات اجرایی طرح شامل احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای 

زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بود.
اهداف هشت گانه در طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم

اراضی دارای  از  افزود: در سال شروع طرح در حدود ۵۰۰ هزار هکتار  این مقام مسئول 
شبکه اصلی یا در دست اجرا بوده و فقط 2۰۰ هزار هکتار آن دارای شبکه فرعی بود. با 
احداث و بهره برداری شبکه ها در فاز اول طرح، این فاصله برطرف و امکان استفاده مناسب 

از سرمایه گذاری های باالدستی فراهم شد.
وی درباره اهداف هشت گانه این طرح عنوان کرد؛

• تقویت امنیت غذایی کشور،
• ارتقاء بهره وری و توسعه پایدار منابع آب و خاک،

از تشکل های  از طریق حمایت  با اجرای کشاورزی مدرن  ایجاد قطب کشاورزی  امکان   •
بهره بردار مردم نهاد،

ایجاد  آبیاری،  فرعی  باالدست شبکه های  در  انجام شده  از سرمایه گذاری های  استفاده   •
اشتغال پایدار در سطح منطقه بطور مستقیم و غیرمستقیم،

• افزایش ۹/۵ میلیون تن محصوالت کشاورزی،
• بکارگیری تولیدات و محصوالت داخلی بخصوص ادوات و ماشین آالت تخصصی تولید داخل،

• استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های ایرانی
• ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صنایع تبدیلی موادغذایی از جمله، احداث کارخانه های 
تولید شکر با توسعه چغندرقند در محدوده طرح به منظور حذف واردات شکر به کشور از 

اهداف اصلی این طرح است.

<<<
توسعه کشاورزی خوزستان
زمینه ساز مهاجرت معکوس

 از طرفی با اجرایی شدن این طرح، ارزش افزوده زمین های 
افزایش  به میزان 12هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  کشاورزان 
توانست  اول  فاز  آب،  مصرف  کارایی  ارتقا  بخش  در  یافت. 
بیش از ۶۵۰ میلیون مترمکعب مصرف آب را کاهش دهد. 
در بعد اجتماعی نیز پدیده مهاجرت معکوس از شهرها به 

روستاها را رقم زد.
این مگاپروژه کشاورزی که در دو فاز طراحی شده بود، بعد 
آب  نیافتن  تخصیص  دلیل  به   ،۹۴ سال  در  اول  فاز  پایان 
هزار   ۶ از  بیش  و  متوقف  نیرو  وزارت  سوی  از  کشاورزی 
نیروی کار مستقیم این طرح بیکار و طرح نیز متوقف شد. 
کارایی  و  کشاورزی  تولیدات  افزایش  بر  عالوه  که  طرحی 
مصرف اب، زمینه توسعه مناطق روستایی و زمینه بازگشت 
را  روستاها  به  خوزستان  شهری  حاشیه های  از  معکوس 

فراهم می سازد.
تأکید مقام معظم رهبری بر

تبلیغ طرح های عظیم احیای اراضی
خوزستان و ایالم

به صورت  که  دیداری  در  رهبری  معظم  مقام 
در  قربان  عید  مناسبت  به  مردم  با  مجازی 
کرد  اشاره  طرح  این  به  داشت  مردادماه   1۰
اتفاق شدند: “خب،  این  ابعاد  ارائه  و خواستار 
اهداف  به  یعنی  نکرد؛  اثر  تحریم  که  گفتیم 
چیست؟  دلیلش  نرسید؛  دشمن  نظر  مورد 
در  تحریم  دوران  در  که  است  مهّمی  کارهای  دلیلش 
اِحیای  عظیم  ]از جمله[ طرح های  گرفت؛  انجام  کشور 
اراضی خوزستان و ایالم که یکی از کارهای مهم است؛ 
مردم  به  چقدر  شده،  تبلیغ  چقدر  اینها  نمی دانم  من 
اِحیای  در  گرفت  انجام  بزرگی  کارهای  شده؛  گفته 
خوزستان،  در  و  ایالم  در  زه کشی  نیازمند  زمینهای 
عمدتاً در خوزستان و مقداری در ایالم؛ زمینهای زیادی 
اِحیا شد و مورد استفاده قرار گرفت. این کارها همه در 

دوران تحریم انجام گرفت.”
برای بررسی ابعاد این طرح ملی با محمد جواد صالحی نژاد 

مدیرعامل جهاد نصر کشور به گفت وگو پرداختیم.
مدیرعامل جهاد نصر کشور در پاسخ به ماهیت جهاد نصر و 

پایه شکل گیری این بخش سازندگی اظهار داشت: 
در  که  جهاد  جنگ  رزمی  مهندسی  پشتیبانی  نیروهای 
زمان دفاع مقدس خدمات چشمگیری را ارائه دادند و لقب 

سنگرسازان بی سنگر را از امام راحل دریافت کردند.
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افزایش دوبرابری راندمان مصرف آب کشاورزی در منطقه
مدیر عامل جهاد نصر ادامه داد: همچنین راندمان مصرف آب از ۳۵ درصد )قبل از اجرای 
طرح( به طور متوسط به ۶۰ درصد افزایش یافت و در شبکه های تحت فشار به 8۰ درصد، 

کم فشار به ۶۰ درصد و ثقلی به ۵۵ درصد رسید. 
وی گفت: اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی طرح به میزان  2۹۵هزار هکتار 
اجرای  با  انجام شده  بررسی های  طبق  است.  بوده  بهبود  آن  درصد   8۵ حدود  در  که 
در  آب  مصرف  راندمان  آب،  منابع  از  بهینه  استفاده  و  زهکشی  و  آبیاری  شبکه های 
میلیون متر مکعب در  یافته که حدود 88۵  افزایش  اول در حدود %2۵  فاز  محدوده 

سال صرفه جویی به همراه خواهد داشت.
مطالعات  و  آبیاری  نوین  روش ها  اجرای  اولویت  اساس  بر  کرد:  تاکید  صالحی نژاد 
از؛  انجام گرفته، شبکه های آبیاری احداث شده در فاز اول طرح عبارت  امکان سنجی 
درصد،   1۶ معادل  هکتار  ۴۶هزار  ایی(  قطره  و  )بارانی  تحت فشار  آبیاری  شبکه های 
شبکه های آبیاری کم فشار )لوله( ۵۴هزار هکتار معادل 18 درصد، شبکه های آبیاری 
شبکه های  درصد،   ۳۵ معادل  هکتار  هزار   1۰۳ ساخته)کانالت(  پیش  کانال  با  ثقلی 

آبیاری ثقلی کانال درجا ۹2 هزار هکتار معادل ۳1 درصد است.
دستاوردهای حوزه تولیدات کشاورزی طرح 550 هزار هکتاری

تولید  داشت:  بیان  کشور،  برای  کشاورزی  طرح  این  دستاوردهای  ادامه  در  وی 
محصوالت کشاورزی از 1,۷۵ میلیون تن در سال شروع طرح در سال 8۷ به چهار و 
نیم میلیون تن در سال ۹۵ )در سطح 1۹۰ هزار هکتار( افزایش یافته و در سال ۹8 

به هشت و نیم میلیون تن رسید.
نگران عملیاتی نشدن فاز دوم این طرح هستیم

تامین  و  دوم  فاز  آب  تخصیص  گفت:  این طرح  دوم  فاز  درباره  نصر  جهاد  مدیرعامل 
منابع مالی آن در حال پیگیری است و جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی در سطح 
توافقاتی  است.  شده  برگزار  مشترک  بصورت  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  نیرو  وزارت 

صورت گرفته است اما نگرانی های در این زمینه وجود دارد.
وی درباه الگوی کشت برای فاز اول بیان داشت: الگوی کشت مناسب برای توسعه کشاورزی 
و  هکتار(   ۴۴۵ سطح  در  الگویی  مزرعه   ۳1( الگویی  مزارع  است.  شده  طراحی  منطقه 

پایلوت های آبشویی و تهیه دستورالعمل های مربوطه برای تدوین الگو اجرا شده بود.
صالحی نژاد درباره تامین آب این طرح گفت: تعیین اراضی فاز دوم طرح در سطح 2۵۵ 
مشترک  امضای  به  که  اراضی  نوع  و  مطالعات  آب،  تخصیص  جدول  تهیه  و  هکتار  هزار 

معاونین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو رسیده است.
40 میلیون دالر از فاز اول تخصیص داده نشده است

اول گفت:  فاز  از  میلیون دالر  نشدن ۴۰  داده  تخصیص  به  اشاره  با  مهندس صالحی نژاد 
عدم ابالغ اجرای فاز دوم طرح باعث تاخیر در اجرای کامل طرح و بهره مندی از نتایج آن 

و بیکاری پرسنل شاغل در شرکت هایی که در این طرح فعال بودند، می شود. 

جزئیات طرح 550 هزار هکتاری
 مقام معظم رهبری

طرح  داشت:  بیان  طرح  این  جزئیات  باره  در  صالحی نژاد 
استان های  دشت های  در  هکتاری  هزار   ۵۵۰ احیای 
خوزستان )حدود ۵۰۰ هزار هکتار( و ایالم )حدود ۵۰ هزار 
هکتار( است و دستور مقام معظم رهبری در سال ۷۵ بوده 
ولی ساز و کار اجرایی آن می بایست توسط دولت های وقت 
ابالغ می شد که در نهایت در سال 88 به صورت  تعیین و 
رسمی ابالغ شد ولی در نهایت در پایان سال ۹2 با تعیین 

1/۵ میلیارد دالر عمال اقدامات اجرایی صورت گرفت.
مدیرعامل جهاد نصر کشور اظهار داشت: پروژه های فاز اول 
شهرستان   ۴ و  خوزستان  استان  شهرستان  در2۰  طرح 

استان ایالم شامل:
شوش-دزفول-اندیمشک-شوشتر-دشت آزادگان-هویزه-
حمیدیه-اهواز-باوی-شادگان-امیدیه-هندیجان-بهبهان-

رامشیر-رامهرمز-خرمشهر-آبادان-ایذه-اللی-کارون است.
چرداول  و  مهران  دهلران،  شهرستان های  در  همچنین، 

اجرا شد.
اشتغال بیش از ۱6۸ هزار نفر
در طرح 550 هزار هکتاری

به  اجرا  دوره  در  اول  فاز  در  طرح  این  در  داد:  ادامه  وی 
زمان  در  و  بودند  نفر مستقیم مشغول  هزار  متوسط۷  طور 
در  بود.  نفر  هزار   ۷۹ حدود  شاغل  نیروی  این  بهره برداری 

این بخش به شکل غیرمستقیم 82 هزار نفر مشغول بودند.
شرکت   88 گفت:  طرح  این  پیمانکاران  درباره  نژاد  صالحی 
پیمانکاری، ۵1 شرکت مهندسی مشاور، ۳۷ تامین کننده کاال 
و تجهیزات در این طرح همراهی داشتند. با همکاری مدیران 

اجتماعی، مردم و کشاورزان همکاری خوبی با طرح داشتند.
دستاوردهای حوزه آب و خاک

طرح  550 هزار هکتاری
 وی درباره دستاوردهای فاز اول پروژه گفت: استفاده بهینه 
آب  از  استفاده  در  بهره وری  افزایش  خاک،  و  آب  منابع  از 
کشاورزی با اجرای روش های نوین آبیاری و روش های نوین 
کشت گلخانه ای، پس از بهره برداری کامل از طرح، پتانسیل 
کاهش مصرف آب حداقل به میزان متوسط ۳هزار مترمکعب 
در هر هکتار برای احداث شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیز 

و نوسازی اراضی ایجاد می شود.

با تشکر از مهندس پرویزی
مدیریت روابط عمومی جهادنصر

که مدیریت و برنامه ریزی تهیه مطالب را
عهده دار بوده است.
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تولید و عرضه کننده انواع کودها و سموم ارگانیک و بیولوژیک
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از  را  حیوانات  همه  اگر  بدانم  خواهم  می 
گندم  آن ها  جای  به  و  کنیم  خارج  مزرعه 
افتاد  خواهد  اتفاقی  چه  بکاریم  و...  جو  و 
و چه تفاوت هایی در توافق نامه آب وهوایی 
رخ  گلخانه ای  گازهای  انتشار  و  پاریس 

خواهد داد؟
اگر تمام دام ها را از بین ببریم آیا دیگر گاز 

متان یا گاز کربن تولید نخواهد شد؟
آن گیاهانی که به جای دام ها کاشته شده اند 

به چه میزان اکسیژن تولید خواهند کرد؟
به  را  دام ها  آن  دوباره  مدتی  از  پس  اگر 
مزارع برگردانیم، جنگل ها را می توان مجدداً 

به عرصه های کره زمین برگردانید؟
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اگر مراتع، جنگل شود
گوسفند(،  و  )گاو  چرنده  حیوانات  از  متان  گاز  انتشار  شوند  تبدیل  جنگل  به  مراتع  اگر 
از  یکی  هندوستان  کشور  مثال  به عنوان  می یابد.  کاهش  مگاتن   ۴۰ حد  در  سالیانه 
بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز متان است، چراکه میلیون ها گاو بدون آن که از شیر آن ها 
بهره برداری شود و یا گوشت آن ها به مصرف تغذیه برسد در تمام دوره زندگی خود فقط 
تغذیه کرده و گاز متان تولید می کنند. کشور نیوزلند، 1۰ میلیون هکتار مرتع دارد که 

زمانی جنگل بوده  است.
بومی  درختان  یا  کاج  جنگل های  توسط  مجدداً  مرتع،  از  مساحت  این  کنیم  فرض  اگر 

جنگل کاری شود، تقریباً معادل یک هزار تن دی اکسید کربن در هکتار ذخیره می شود.
دی اکسیدکربن  تن  میلیارد  ده  بکشد،  طول  سال   2۵۰ اراضی  این  شدن  جنگلی  اگر 
ذخیره خواهد شد. به دلیل آن که درختان کاج رشد سریعتری دارند، می توانند گازهای 

گلخانه ای را به سرعت جذب نموده و این زمان را به ۵۰ سال تقلیل دهند.
باید توجه داشت که این فرضیه بدون در نظر گرفتن عوارضی مانند آتش سوزی و سیل و 

موضوعاتی از این قبیل می تواند شرایط ایده آل باشد.
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تولید کربن خنتی
تفسیر این فرضیات قطعاً با مشکالتی مواجه می گردد. اول آن که در امکان اراضی کشاورزی 
و مراتع به جنگل وجود ندارد، چراکه جمعیت روبه افزایش کره زمین نیاز به غذا دارد که در 
صورت اقدام به جنگل کاری، ناچار از واردات مواد غذایی خواهیم بود. موضوع دوم آن  است 
که اگر منحصراً از مواد غذایی گیاهی استفاده کنیم، آیا ترسیب کربن به آن مقدار مورد نظر 
قابل اجرا خواهد بود یا نه؟ نکته سوم آن که در صورت رشد جنگل های بومی، پس از ۵۰ 
انتشار گاز دی اکسید کربن شروع خواهد شد و منابع کربنی شروع به غنی  سال، مجدداً 

شدن می کنند و جنگل های بالغ منبعی از کربن خنثی خواهند شد.
خالصه مطلب برای رسیدن به کربن خنثی

• باید گازهای گلخانه ای را چه در بخش کشاورزی و چه در بخش انرژی کاهش داد.
• با متوقف کردن جنگل زدایی در تمامی زمینه ها، اعم از درختان یا بوته ها، جذب کننده های 

کربن را حفظ کرد.
• حرکت به سمت استقرار یک رژیم غذایی با پایه گیاهی و استفاده کمتر از گوشت حیوانات.

در شرایط کنونی به منظور ممانعت از افزایش گازهای گلخانه ای، گرم شدن زمین و از بین 
رفتن یخچال های طبیعی و باال آمدن آب دریاها که تهدیدی برای حیات انسان و جانوران 
محسوب می شود، تعادلی بین از بین بردن منابع کالن گیاهی مانند آن چه در جنگل های 

آمازون اتفاق می افتد و استفاده از غذای حیوانی به وجود آورد. 

اشاره  نکته  دو  به  بپردازیم  بحث  ادامه  به  آن که  از  قبل 
ثابت  می کنیم. اول آن که مقدار اکسیژن بر روی کره زمین 
و در حد 21 درصد است که میلیون ها سال است جانداران 
کربن،  اکسید  دی  گاز  افزایش  با  و  کرده اند  تنفس  آن  از 
دی  غلظت  نمی شود.  ایجاد  آن  مقدار  در  چندانی  تغییر 
اکسید کربن در بدترین شرایط یک دهم درصد خواهد بود 

و موجب کاهش اکسیژن نمی شود.
ثانیاً، حیواناتی از قبیل گاوها و گوسفندها هستند که گاز متان 
آب وهوا می شوند. به  رسانی  آسیب  موجب  و  می کنند  تولید 
مزارع گندم و جو و... ظرفیت مشابهی در جذب دی اکسید 
جذب  بیشتری  کربن  درختان  اما  دارند،  مراتع  شبیه  کربن 
می نمایند و لذا وجود درخت در کاهش دی اکسید کربن از 

مراتع موثرتر است.
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نژاد های شاخص مرغ ایرانی عبارتند از:
نژاد مرندی

از نوع تخمگذار بوده و در سرتاسر آذربایجان پراکنده است. در ۶ تا ۷ ماهگی به شرایط تخمگذاری می رسد و سالیانه 
بین 12۰ تا 2۵۰ عدد تخم می گذارد. رنگ تخم مرغ آن قهوه ای روشن است. به رنگ های سیاه تا سفید دیده می شود. 

ساق پای آن دارای پر است. وزن مرغ ها بین 2 تا 2/۵ و خروس ها 2/۵ تا ۳ کیلوگرم است.
نژاد الری

عقب  به سمت  جلو  از  و شیب دار  کشیده  دارای شکل  آن  بدن 
است. رنگ های آن از قرمز، قهوه ای تا سفید و گل باقالتی 

تهران،  خراسان،  الر،  در  آن  جمعیت  بیشترین  است. 
این نوع مرغ  چابهار و اردبیل دیده می شود. وزن 

سنگین و سرعت رشد پرها در ابتدا ُکند اما از 
سه ماهگی به بعد افزایش می یابد.

شروع  ماهگی   ۷ از  آن  جنسی  بلوغ 
می شود که در ابتدا با تخم های کوچک 

تخم ها  اندازه  تدریجاً  و  شده  شروع 
یک  طول  در  می یابد.  افزایش 
تخم  عدد   1۰۰ تا   8۰ بین  سال 
می گذارد. رنگ تخم مرغ ها قهوه ای 
روشن است. وزن مرغ ها در سن 
و  کیلوگرم   ۴ تا   ۳ سالگی  یک 
خروس ها ۴ تا ۵ کیلوگرم است. 
به منظور  آن  از  افغانستان  و  ایران  شرقی  مناطق  در 

شرط بندی در جنگ خروس استفاده می کنند.
نژاد اصفهانی

دیده  همجوار  استان های  و  استان  آن  روستاهای  در 
رنگ  و  است  رنگ  سیاه  یک دست  نژاد  این  می شود. 

 2۴ سن  از  است.  قهوه ای  تا  سفید  آن  تخم مرغ های 
صورت  در  سال  یک  در  و  می رسد  بلوغ  به  هفتگی 

عدد   1۵۰ تا  تغذیه،  و  زندگی  شرایط  بودن  مناسب 
تخم مرغ می گذارد.

نژاد مازندرانی )گردن لخت(
و  مازندران  استان های  در  نژاد  این 

لخت  گردن  و  می شود  دیده  گیالن 
آن  رنگ  است.  آن  شاخصه های  از  یکی 

کرم تا قهوه ای روشن و گاه سفید است. تخمگذاری 
است. بیشتر  مرندی  نژاد  از  و  خوب  نسبتاً  آن ها  در 

سن بلوغ آن ها از ۶۹ هفتگی آغاز می شود.
نژاد خراسانی

این نژاد بومی استان خراسان است، اما در استان های مجاور نیز دیده می شود. از 
مشخصه های این نژاد تاج توت فرنگی شکل آن ها است. ریش بلند 
قائم نگه می دارند.  را به صورت  داشته و ُدم خود 
تعداد  اما  است،  مناسبی  گوشتی  نژاد 

تخم مرغ های آن کم است.
نژاد دشتیاری

در  است.  درازی  گردن  دارای  الری  نژاد  شبیه 
استان سیستان و بلوچستان مشاهده می شود. از نظر 
قهوه ای و کرم  تا  از سیاه  و  بسیار متنوع است  پرها  رنگ 

رنگ می باشد. میزان تولید تخم در این نژاد کم است. 

 مهندس کبری لطفی

چهار  از  جهان  سرتاسر  در  مرغ ها  تمام  که  می شود  گفته 
نوع وحشی به دست آمده اند که نژاد های ایرانی نیز از نتایج 

آن ها حاصل شده اند.
دارد  هزار ساله  پیشینه ای 1۰  کنونی  مرغ های  اهلی شدن 
که در ابتدا در ویتنام و سپس در هندوستان به اجرا درآمد 
و  فراعنه  سرزمین  تا  و  وارد  باستان  ایران  به  آن  از  پس  و 

یونان گسترش یافت.
نژاد  از  ایرانی  تحقیقات ژنتیکی نشان می دهد که مرغ های 

)Gallus Sonneratii( است.
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دامی  تولیدات  و  دام  امور  معاون  رضایی،  مرتضی  دکتر 
وزارت جهادکشاورزی از جمله مدیرانی که در هفته دولت 
فعالیت های  تشریح  به  باخبرنگاران  خبری  نشست  در  و 
آن  و مشکالت  بررسی مسائل  و  حوزه تحت مدیریت خود 
پرداخت. وی در کنار ارائه آمارهایی از تولیدات این معاونت 
کاری  حوزه  در  حدیث ها  و  حرف  و  پرسش ها  از  بعضی  به 

خود پاسخ داد.
تولید  در  دام  امور  بخش  عملکرد  از  دفاع  ضمن  وی 
و  دامداران  از مرغداران،  نیاز جامعه  مورد  دامی  محصوالت 
تولیدکنندگان به خاطر همه مشکالتی که برای آن ها ایجاد 

شده و زیان هایی که متحمل شده اند عذرخواهی کرد.

دکتر رضایی، معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی گفت: در حوزه فعالیت امور دام پنج 
محصول عمده وجود دارد که وضعیت تولید آنها به طور خالصه و مقایسه ای از سال ۹2 تا 
۹۹ از این قرار است: تولید گوشت قرمز در سال ۹2 حدود ۷۵۵ هزار تن که در سال ۹۹ 

با رشد حدود 2/۵ درصدی سالیانه به 88۰ هزار تن می رسد.
رشد؛  میانگین ۵/۵ درصد  با  تن  میلیون  به 11/۳  تن  میلیون  از 8/۳  همچنین شیرخام 
سالیانه، گوشت طیور از 1/۹۷ به 2/۷ میلیون تن با رشد ۶/۵ درصدی؛ تخم مرغ از 8۹۳ 
از 11۳ هزار تن و  به بیش  از ۷۴ هزار تن  به 1/۰۵ میلیون تن رسیده است. عسل  تن 

پیله تر ابریشم از ۹۰۰ هزار تن در سال ۹2 به 1/۳۵ میلیون تن رسیده است.
وی ادامه داد: سرانه مصرف محصوالت دامی در کشور از قرار 12/۵ کیلوگرم گوشت قرمز، 
12۴ کیلوگرم لبنیات، ۳1/۳ کیلوگرم گوشت مرغ )که در سال قبل به ۳2 کیلوگرم هم 

رسید(، تخم مرغ 11/۷ کیلوگرم و عسل 1/۳۵ کیلوگرم می باشد.
ایرانی می رسد در حدود ۳۰/۶۵ گرم  سرانه مصرف پروتئین حیوانی که روزانه به هر فرد 
است که با احتساب ۶/۵-۶ گرم پروتئین شیالتی مجموعاً ۳۶/۵ گرم پروتئین حیوانی برای 
هر فرد ایرانی تأمین بالغ می شود. این در حالی  است که براساس توصیه 
سازمان بهداشت جهانی، روزانه 2۹ گرم پروتئین حیوانی به صورت 
سیاست های  با  تولیدات  میزان  این  است.  نیاز  فرد  هر  برای  سرانه 

کالنی اتفاق افتاده که به بعضی از آن ها اشاره می شود. دکتر مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی

رسمًا از مرغداران

عذرخواهی می کنم

دکتر مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی

رسمًاازمرغداران

عذرخواهیمیکنم

تولید و ترکیبات ژنتیکی در زیربخش دام
برای  سبک،  دام های  مورد  در  بخصوص  بود  موجود  ایران  در  که  دام هایی  گفت:  رضایی 
تولید معیشتی مناسب بودند که با یک سری ترکیبات ژنتیکی جدید صفات جدیدی در 

آنها ایجاد شده است.
جمعیت بز شیری پرتولید از ۳ هزار رأس در سال ۹2 به حدود ۹۳ هزار رأس در سال ۹8 
و در سال ۹۹ به 1۶۰ هزار رأس خواهد رسید؛ گوسفند پربازده از 2 هزار رأس در سال 

۹2 به حدود 1۹۰ هزار رأس در سال ۹8 رسیده است.
در  گاو هلشتاین است که ضعف هایی مخصوصاً  جمعیت گاوهای آمیخته تک نژاد و تماماً 
سیستم ایمنی نشان می دهد و حذف اجباری از گله در مورد این نژاد باال است. در این 
مورد از مواد ژنتیک اصالح شده استفاده کرده و گاوهای دو منظوره را وارد کشور کردیم. 

در سال ۹2 حدود ۵ هزار رأس ترکیب ژنتیکی گاوهای سمینتال داشتیم که به ۳۰۰ هزار 
رأس در سال ۹8 رسیده و پیش بینی ۴۵۰ هزار رأس برای سال ۹۹ را داریم.
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زنجیره های تولید
وی ادامه داد: توسعه زنجیره های ارزش یا به اصطالح، موضوع از مزرعه تا سفره را مد نظر 
قرار داده ایم، به طوری که تمام حلقه های تولید به صورت قراردادی یا مالکیتی به هم وصل 
باشند. در حال حاضر نزدیک به 1۶ درصد گوشت مرغ کشور و حدود ۳۵ درصد جوجه 

یکروزه در زنجیره ها تولید می شود.
گسترش  که  بوده  مالکیتی  زنجیره های  افتاده  اتفاق  ایران  در  آن چه  داد:  توضیح  رضایی 
یا  افراد  دنیا  در  اما  می کند  طلب  را  سنگینی  بسیار  سرمایه  چون  دارد؛  محدودیت  آن 
شرکت هایی به نام »اتصال دهنده حلقه ها« وجود دارند که زنجیره ها را به صورت قراردادی 
به هم وصل می کنند و ما نیز باید به دنبال ایجاد زنجیره های قردادی باشیم. وی افزود: 
در گوشت قرمز 8 زنجیره، شیر خام 1۵ زنجیره و در زمینه مرغ تخمگذار 2 زنجیره تولید 

شکل گرفته است.
مرغ سایز

تولید  دیگر  مهم  موضوع  گفت:  وزارت جهادکشاورزی  دام  امور  معاون 
استاندارد است. متأسفانه در کشور ما مردم گرایش  یا مرغ  مرغ سایز 
به مرغ درشت دارند و این گرایش از طرف مردم به بازار القا می شود. 
ترویج  را در جامعه  این هستیم که مرغ سایز  دنبال  به  تمام تالش  با 
دهیم. از بعد اقتصادی، تولید مرغ درشت ضریب تبدیل را حدود ۰/2 
افزایش می دهد که باعث می شود سالیانه در حدود ۷۰۰ هزار تن دان 

بیشتر در مرغداری ها مصرف شود.
همچنین در بعد اقتصاد خانواده نیز ضایعات و دور ریز مرغ باال می رود. 
سایز  مرغ  به  مردم  تمایل  تا  انجام  درستی  الگوسازی  که  امیدواریم 

بیشتر شود. وزن مورد نظر برای مرغ سایز زیر 1۷۰۰ گرم است.
تراز تجاری

دالر  میلیون   ۷۰۰ به  نزدیک  جمعاً   ۹8 سال  طیور،  و  دام  بخش  در  کرد:  عنوان  رضایی 
انجام شده و در حدود 1/2۶ میلیارد دالر نیز واردات داشته ایم که یکی از علل  صادرات 
در  همچنین  است.  کشور  ژنتیکی  مواد  صادرات  در  دشواری  تجاری،  تراز  شدن  منفی 

بسیاری از تولیدات دامی صادرات با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه شده است.
گزینه هایی برای جایگزینی ارز دولتی

رضایی در پاسخ به سوال خبرنگار مجله »دام و کشت و صنعت« درخصوص مشکالت و 
مورد  این  در  نهاده ها گفت:  تأمین  برای  تومانی  ارز ۴2۰۰  اختصاص  از  ناشی  ناکارآمدی 
است  مطرح  که  گزینه هایی  از  یکی  است.  بررسی  حال  در  و  مطرح  متفاوتی  گزینه های 
این که ارز دولتی را برای نهاده ها برداریم که البته تبعاتی هم دارد و باید عواقب آن در نظر 

گرفته شود.
ثانیاً  و  می شود  بیشتر  برابر  چهار  حدود  تولیدکننده  واحدهای  در  نقدینگی  به  نیاز  مثاًل 
به  باید مشخص شود که بسته حمایتی دولتی چگونه  باال می رود.  قیمت تمام شده کاال 
دهیم،  ادامه  فعلی  با همین شیوه  باید  زمان  آن  تا  که  رسید  نهایی خواهد  مصرف کننده 

ضمن آن که نیاز شدید به نظارت دارد.
آنها  برای  از مرغداران و دامداران به خاطر همه مشکالتی که  وی ضمن معذرت خواهی 
پیش آمده است، گفت: شاید بهتر باشد ارز ۴2۰۰ تومانی را حذف و یارانه را مستقیماً به 

مصرف کننده نهایی گوشت داد تا این مشکالت مرتفع شود.
رضایی در ادامه گفت: پیگیر تمامی ارز اختصاص یافته به واردات نهاده ها هستیم و مقدار 
در  باید  که  گردیده  ثبت  تماماً  شده،  دریافت  شرکت ها  و  افراد  توسط  که  ارزی  و  نهاده 
قبال آن پاسخگو باشند. کارگروهی متشکل از چند دستگاه مختلف هم برای پیگیری این 

موضوع تشکیل شده و هرکس تخلفی انجام داده با آن برخورد خواهد شد. 

اقلیمی  خاص  شرایط  به  توجه  با  شتر  صنعتی  توسعه 
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بسمه تعالی

اعظم اهلل اجورنا و اجورکم

جناب آقای دکتر خاوازی

وزیر محترم جهاد کشاورزی

موضوع: عدم تامین نهاده های خوراکی طیور به خصوص کنجاله سویا و ذرت شرکت های زنجیره ای

با سالم،

استحضار  به  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر  سوگواری  ایام  تسلیت  عرض  با  تراماً؛ 
اح

می رساند که مجموعه اقدامات به عمل آمده آن وزارتخانه در تامین نهاده ها، نه تنها گشایشی ایجاد ننموده 

است؛ بلکه شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت تمام نهاده های خوراکی مربوط به خصوص دو نهاده اصلی، 

در بازار می باشیم. از آنجایی که در شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ همزمانی 
کنجاله سویا و ذرت 

تولید مستمر و روزانه گوشت  برای  وجود گله های مولد مادر گوشتی و جوجه گوشتی در سنین مختلف 

مرغ در حال تولید و پرورش می باشند و باید پاسخگوی انتظارات مشتریان و مصرف کنندگان گوشت مرغ 

تنها  نه  زنجیره ای  شد. شرکت های  خواهند  متحمل  نهاده ها  این  فقدان  اثر  در 
را  آسیب  بیشترین  باشند، 

تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته اند؛ بلکه هر بار به دالیل واهی گرفتار بی مهری آن وزارتخانه و استان های 

مختلف شده اند. بدیهی است با ادامه بی توجهی به شرکت های زنجیره ای که بیشترین سرمایه گذاری را در 

دور از انتظار نخواهد بود در 
ختار یافته هستند، 

این صنعت نموده اند و پیشگامان و خط شکنان تولید سا

آینده نزدیک، شاهد مراسم ختم و عزای کل صنعت طیور کشور باشیم.

هر  در  مرغ،  گوشت  صادرات  و  بازار  تنظیم  استراتژیک،  ذخیره  تأمین  برای  وزیر!  آقای  جناب 

حمایت  به  مشروط  بود،  خواهند  استوار  و  مستحکم  مطمئن،  پشتوانه ای  زنجیره ای  شرکت های  شرایطی، 

مرار تولید گوشت مرغ، 
عملی و توانمندسازی آن ها می باشد. در شرایط دشوار کنونی الزمه ادامه بقا و است

ط ویژه ارزی برای واردات 
اوالً تأمین ۵۰ هزار تن کنجاله سویا و 1۰۰ هزار تن دانه ذرت، دوماً تخصیص خ

نهاده های تولید گوشت مرغ توسط شرکت های زنجیره ای، مورد استدعاست.

عبدالعلی طهماسبی

رئیس هیئت مدیره

قیمت سرسام آور نهاده های خوراکی دام و طیور و کمبود 
آن در بازار، طی چند ماهه گذشته بر زیان های هنگفتی 

پیکر نحیف و نیمه جان این صنعت وارد آورده که در 
بسیاری از واحدهای تولیدی، کار را به ورشکستگی و 

بازماندن از تولید رسانده است.
در شماره های گذشته مجله و قبل از حاد شدن شرایط، 
چندی مرتبه به این موضوع و خواستار چاره اندیشی در 

این مورد شدیم اما گویا فریادهای از سر دلسوزی مجله، 
به جایی نرسیده است.

به گزارش مجله »دام و کشت و صنعت« 
اخیراً نیز عبدالعلی طهماسبی، رئیس 

هیات مدیره »انجمن ملی تولیدکنندگان 
زنجیره ای گوشت مرغ« در نامه ای به 

دکتر خاوازی، وزیر جهادکشاورزی 
)که رونوشت آن به دکتر 

مرتضی رضایی، معاون امور 
تولیدات دامی وزارتخانه 
ارسال شد( ضمن ابراز 

بی مهری وزارتخانه به این 
تشکل صنفی، خواستار 

تخصیص کنجاله سویا و 
ذرت مورد نیاز به این 

انجمن شد.
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شرکت فنى و مهندسىشرکت فنى و مهندسى به پاالیش سبز آناهیتا به پاالیش سبز آناهیتا

 اولین سازنده
 (MDSP)دستگاه هاى آبگیر لجن مولتى دیسک اسکرو پرس

ID-38685 به شماره ثبت

توانمندى ها:
• به روز رسانى و افزایش ظرفیت تصفیه خانه هاى آب و فاضالب

RO طراحى، اجرا و خدمات نگهدارى دستگاه هاى آب شیرین کن •
• تامین کننده مواد شیمیایى مورد نیاز تصفیه خانه هاى آب و فاضالب

• طراحى و اجراى تصفیه خانه هاى فاضالب صنعتى و بهداشتى در صنایع
• تامین تجهیزات مورد نیاز

(بلوئر، دیفیوزر،آبگیر لجن،پکیج هاى تصفیه فاضالب،
،PAC ،و ...)، (سیلیس،کربن،آنتراسیت  RO آب شیرین کن

سولفات آهن،آلوم، واردات انواع پلى الکترولیت آنیونى و کاتیونى)
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کاربردها:
• در تمام صنایعى که با مشکل لجن روبرو هستند

(کشتارگاه ها، صنایع غذایى، نساجى ها و تصفیه خانه هاى فاضالب).
مزایاى دستگاه مولتى دیسک اسکرو پرس

نسبت به سایر تجهیزات آبگیر لجن:
• بهره بردارى و نگهدارى آسان

• مصرف انرژى بسیار پایین
• نیاز نداشتن به اپراتور دائم و راهبرى آسان

• سازگارى بسیار عالى با لجن هاى روغنى و چرب
• نیاز به فضاى بسیار کم(در مقایسه با سایر تجهیزات آبگیرى لجن)

• دستگاه به دلیل کارکرد با دور پایین، هیچ گونه سروصدا و لرزشى ندارد
• تکنولوژى ساخت،آنچنان است که نیازى به فیلتر یا قطعات مصرفى ندارد

• قابلیت خود شویندگى و نداشتن گرفتگى(به دلیل حرکت مداوم دیسک ها)
• دستگاه با استنلس استیل 304 (یا هرگونه آلیاژ سفارش شده) ساخته و عمر باالیى

 در برابر خوردگى دارد
• دستگاه به دلیل سرعت کم و فشار پایین(در مقایسه با سایر تجهیزات آبگیر لجن)

استهالك بسیار کمى دارد.

خدمات فنى مهندسى(صنعت آب و فاضالب)

:(MDSP)روش کار دستگاه آبگیر لجن مولتى دیسک اسکرو پرس
ابتدا لجن به داخل مخزن لخته سازى وارد مى شود. سپس با تزریق پلیمر

و انجام میکسینگ، فرآیند فلوکوالسیون انجام مى شود.
بعد از تشکیل فالك هاى درشت، لجن به صورت ثقلى وارد محور آبگیر مى شود

و در آنجا عملیات آبگیرى صورت مى گیرد و آب حاصل از لجن
از قسمت تحتانى دستگاه خارج مى شود

وکیک لجن آبگیرى شده از انتهاى محور تخلیه مى گردد.
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:(MDSP)روش کار دستگاه آبگیر لجن مولتى دیسک اسکرو پرس
ابتدا لجن به داخل مخزن لخته سازى وارد مى شود. سپس با تزریق پلیمر

و انجام میکسینگ، فرآیند فلوکوالسیون انجام مى شود.
بعد از تشکیل فالك هاى درشت، لجن به صورت ثقلى وارد محور آبگیر مى شود

و در آنجا عملیات آبگیرى صورت مى گیرد و آب حاصل از لجن
از قسمت تحتانى دستگاه خارج مى شود

وکیک لجن آبگیرى شده از انتهاى محور تخلیه مى گردد.
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 مهندس عطیه گل باف

نوزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت از تاریخ 12 لغایت 1۵ شهریور سال جاری برگزار گردید. این نمایشگاه 
و شکالت  شیرینی  انجمن  دبیر  مغازه ای،  و جمشید  وزارت صمت  سرپرست  سرقینی،  جعفر  با حضور 

افتتاح گردید.
هم افزایی ۱00 شرکت ایرانی

نمایشگاه امسال به سبب شیوع کرونا به صورت بسیار محدودی نسبت به سال های قبل و در ۳-2 سالن، 
با حضور 1۰۰ شرکت ایرانی برگزار گردید. ضمن اینکه بازدید حضوری آن بسیار کم و محدود به 

فعاالن این صنعت بود و عموم عالقه مندان فقط از طریق فضای مجازی قادر به کسب 
اطالعات از این نمایشگاه بودند. بنابراین تعداد اندکی متخصص و تولیدکننده ها 

فرصت حضور فیزیکی در نمایشگاه را پیدا کردند.
اعالم کرد  مغازه ای طی مصاحبه ای  نمایشگاه، جمشید  روز  اولین  در 

با  و  تنها در ۹ هزار مترمربع  نمایشگاه  ناچار فضای  به  امسال  که 
خارجی  شرکت های  متأسفانه  و  شد  برگزار  محدود  سالن های 

گذشته  سال  در  که  حالی  در  نداشتند،  کرونا  علت  به  هم 
حضور  و  مترمربع  هزار  پنجاه  فضای  با  نمایشگاه  این 

شرکت های خارجی برگزار شده بود.

نمایشگاهی شیرین در سایه کرونا 

گام نوزدهم

هدف گیری ۱/5 میلیارد صادرات
صنعت  این  در  کرد،  اشاره  همچنین  وی 

از طرف تولیدکنندگان آن  )شیرینی و شکالت( 
شاهد پیشرفت های خوبی بوده ایم به صورتی که در 

بخش صادرات از چهل میلیون دالر به یک میلیارد 
دالر رسیده ایم و هم اکنون می توانیم بازار منطقه را 

که در حدود یک تا 1/۵ میلیارد دالر است تأمین کنیم. 
پیشرفت های خوبی نیز در زمینه ماشین آالت این صنعت 

نیز شاهد رشد  بسته بندی  در بخش  آن که  داشته ایم. مضافاً 
خوبی بوده ایم.

فرصتی برای تفکر بیشتر
و  صنعت  این  مثبت  پتانسیل  به  توجه  با  که  می شود  اشاره  پایان  در 

تولیدکنندگان دلسوز در این برهه از زمان در بخش صادرات، می توانیم شاهد 
حفظ  و  دولت  جانبه  همه  حمایت های  ضمن  و  بوده  کشور  برای  مناسب  ارزآوری 

کیفیت محصوالت و به خصوص در زمینه بسته بندی، بتوانیم در بازار جهانی رقابت و حضور 
خوبی داشته باشیم.

اگرچه کرونا باعث کم رنگ شدن نمایشگاه های ما در سال جاری شده است، اما برگزاری این نمایشگاه 
می تواند فرصتی برای تفکر و برنامه ریزی برای سال های آتی باشد. 



تهیه

تولیدکننده کیک گرده طبیعى 20درصدزنبورکده بامارزنبورکده بامار
داراى انواع آنزیم، پروتئین و ویتامین هاى مورد نیاز زنبور

بدون هیچ گونه پودر سویا و ...

آماده همکارى با

تعاونى ها و زنبورستان ها

آماده همکارى با

تعاونى ها و زنبورستان ها
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کمپوت خرما
تهیه

میوه ها  نگهداری  برای  آسانی  و  دم دستی  روش های 
در  را  آن  می توان  که حتی  دارد  وجود  غذایی  مواد  و 

آشپزخانه های منازل و توسط افراد خانواده انجام داد و 
نیاز به صنایع و امکانات پیچیده ای ندارد.

فراوانی  فصل  در  را  محصوالت  می توان  روش ها  این  با 
آنها  از  سال  فصول  طول  در  و  کرد  بسته بندی  و  فرآوری 

استفاده نمود.
خانواده  به  و  است  اقتصادی  اینکه  عالوه بر  روش ها  این 
گسترده ای  زمانی  بازه  در  را  محصوالت  از  استفاده  امکان 
و  برده  باال  هم  را  محصول  ارزش افزوده  می دهد،  سال  از 

ضایعات آن را نیز کاهش می دهد.

"عطا کشتی بان" یکی از فارغ التحصیالن علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
برای نخستین بار در کشور موفق به تولید کمپوت خرما شده است.

چنانچه وی می گوید: در این پروژه، برای افزایش ماندگاری خرما، کمپوت آن در شیره خرما 
تولید شده است تا تازگی و خاصیت میوه حفظ شود.

این پژوهشگر کشورمان توضیح داد: داخل خرما ماده ای به نام »ژلی فنول« وجود دارد 
که دارای خاصیت آنتی اکسیدانتی و ضد سرطان است.

باشد،  نشده  انجام  آن  روی  فرآوری  و  می شود  استفاده  میوه  به صورت  خرما  وقتی 
ژلی فنول به فیبرهای خرما چسبیده و از بین می رود، ولی با فرآوری خرما، این پیوند 

می شکند و ژلی فنول کامال مورد استفاده بدن قرار می گیرد.
کشتی بان افزود: در روش جدید همچنین ماندگاری خرما بدون هیچ گونه ماده افزودنی 

حفظ می شود.
روش تهیه

در  دقیقه  به مدت 18۰  مواد شوینده   و  آب  با  از شستشو  شیشه ها پس 
آون)Oven( با دمای 2۰۰ درجه سلسیوس استریل می شوند. سپس خرماها 

پس از درجه بندی و شستشو به سه قسمت تقسیم می گردند:
قسمت اول به مدت ۳۰ دقیقه، قسمت دوم به مدت 2۵ دقیقه و قسمت سوم 
به مدت 2۰ دقیقه در شیره خرما جوشانده می شوند)شیره خرما با بریکس 

۷2 درصد و pH برابر ۴/۵(.
شیشه(  حجم  درصد   ۵۰ )تا  شیشه ها  درون  به  و  جدا  شیره  از  خرماها 
جوشاندن  برای  خرما  شیره  از  آب  جای  به  دلیل  این  به  می یابند.  انتقال 
استفاده شد که از کنده شدن پوست خرما، تغییر طعم و انتقال ماده جامد 

محلول از خرما به آب جلوگیری شود.
مرحله بعد تهیه شربت کمپوت است که با استفاده از شیره خرما با درصد 
مقدار  بریکس  که  صورت  این  به  می آید.  دست  به  ۷۰درصد  اولیه  بریکس 
این  به ۶۰درصد رسانده ، سپس  از آب مقطر  استفاده  با  را  از شیره  معینی 
محلول  از  استفاده  با  اول  قسمت   pH و  شده  تقسیم  قسمت  سه  به  شیره 
رسانده   ۳/۵ به  سوم  قسمت  و   ۴ به  دوم  قسمت   ،۴/۵ به  سیتریک  اسید 
با بریکس ۶۵ و ۷۰درصد  می شود. تمامی مراحل فوق برای تهیه شربت هایی 
که هریک دارای pH های معادل ۴/۵، ۴ و ۴/۵ بودند تکرار شد. بدین ترتیب ۹ نوع 

مختلف از شربت شیره خرما تولید می گردد)یعنی ۳ بریکس متفاوت با pH 3 متفاوت(.
خرمای  از  محصول  این  تولید  برای  که  است  تأمل  قابل  مطلب  این  ذکر  البته 
فرآوری های  از  استفاده  با  که  شده  استفاده  دو(  )درجه  نیمه خشک 
 .)Adding Value(می یابد افزایش  آن ها  کیفیت  و  ارزش  انجام یافته 
میزان  کاهش  عالوه بر  روش  این  از  استفاده  با  دیگر  به عبارت 
ضایعات خرما می توان باعث افزایش کیفیت خرمای درجه دو شد.

کیفیت و کاربرد محصول
شد،  داده  آن  به  ارزیابان حسی  از طرف  که  باالیی  امتیازهای  دلیل  به  محصول  این  کیفیت 
مناسب ارزیابی می شود. از سوی دیگر میوه خرما به دلیل حجم کم و انرژی زا بودن بخش اصلی 
جیره غذایی افراد سانحه دیده که ناشی از بالیای طبیعی و جنگ ها می باشد به خصوص در سه 

هفته ابتدایی پس از سانحه را تشکیل می دهد.
نگهداری  نامناسب  روش های  دلیل  به  نجات  و  امداد  سازمان های  هزینه های  از  زیادی  بخش 

خرما و فاسد شدن آن در ماه های ابتدایی پس از خرید، از بین می رود.
باالتر، جلوی  با کیفیت  غذایی  ماده  تامین  این محصول می توان عالوه بر  با جایگزین کردن 

هدر رفتن این هزینه ها را نیز گرفت. 

 فریبا نبوی طهرانی فر



زیست فناور

شرکت زیست فناور هخامنش
پیشرو در زمینه هاى بیوتکنولوژى دارویى، صنایع غذایى و مکملى

و ارائه محصوالت گسترده بین المللى

آماده همکارى با محققان و مراکز تحقیقاتى 
info@hkhbiotech.ir

09160954429
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 پریسا حیدری

ایران به دلیل داشتن آب وهوای متنوع یکی از بهترین کشورها 
است؛  سبزی  انواع  صادرات  و  فرآوری  تولید،  کشت،  برای 
نیز  زمستان  فصل  در  حتی  کشور  جنوب  در  که  به طوری 
مشتری  همسایه  کشورهای  اکثر  و  می شود  کشت  سبزی 
سبزی و صیفی ایران هستند. ایران پنجمین کشور از لحاظ 

تولید محصول سبزی و صیفی در جهان است.
است  مواردی  از  یکی  هم  تبدیلی سبزی  و صنایع  فرآوری 
که می توان به آن پرداخت و از آن برای رونق صادرات بهره 
جست. شاید حجم زیادی از فرآوری را هم بتوان به صورت 
از  و پس  انجام  مقیاس  کارگاه های کوچک  در  یا  و  خانگی 
ارائه کرد که در  بازار  بازاریابی، محصول را به  بسته بندی و 
از  جلوگیری  برای  روشی  می تواند  تازه خوری  مصارف  کنار 

ضایعات سبزی ها باشد.

در صادرات ضعیف عمل کرده ایم

ایران
کشور چهارفصل

تولید سبزی

جواد باقری، کارشناس و عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران 
و  بهار  در  تولید سبزی  می گوید:  و صنعت«  و کشت  دام  »مجله  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
و  تابستان  پایان  تا  و  بازار عرضه می شود  به  مرور  به  و  و حومه کشت  تهران  در  تابستان 
اوایل پاییز در این مناطق سبزی تولید می گردد. با سرد شدن هوا سبزی در جنوب کشور 
و استان هایی مانند استان خوزستان و شهر های اهواز، دزفول، شوشتر و برخی استان های 
اقتضای  به  هم  کشور  مناطق  دیگر  در  می شود.  تولید  و...  کاشان  و  اصفهان  مانند  دیگر 
توسط کشاورزان  این محصوالت عمدتاً  بازار می شود.  شرایط آب وهوایی آن ها سبزی وارد 

خرده پا و دیگر کشاورزان تولید و کمتر در قالب شرکت های بزرگ انجام می شود.
وی ادامه داد: از اطراف تهران مانند شهریار، کرج، ری و... در بهار و تابستان سبزی تولید 
و به بازار عرضه می شود که بیش از 8۰ درصد آن در تهران استفاده می گردد که اصطالحاً 

به این سبزی ها »دور شهری« می گوییم.
هم  آلوده  آب های  و  فاضالب  از  سبزی  تولید  برای  آیا  که  مسئله  این  مورد  در  باقری 
استفاده می شود، گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ سبزی با آب های آلوده و فاضالب 

تولید نمی شود و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
انواع سبزی،  قیمت  افزایش  به  توجه  با  اخیر  سال  دو  یکی  می گوید: طی  کارشناس  این 

ضایعات آن به حداقل و شاید به کمتر از 1۰ درصد رسیده است.
باقری می گوید:  در مورد سبزی ها هم مانند بسیاری از محصوالت کشاورزی الگوی کشت 
براساس نیازسنجی مشخص وجود ندارد به همین دلیل در بعضی سال ها با مازاد تولید و 

از بین رفتن محصول مواجه می شویم.

 GYGA-ED طبقه بندی اقلیمی ایران- با استفاده از روش
)ون وارت و همکاران، 2۰1۳(

عملکرد مناسبی در صادرات نداریم
عملکرد  مورد  این  در  نظرم  به  می گوید:  شده  خشک  سبزی های  صادرات  مورد  در  وی 
بازاریابی  ناکارآمدی در  چندان مناسبی نداریم. به دلیل عدم وجود بسته بندی مناسب و 

توفیق چندانی برای صادرات نداشته ایم.
ضایعات  از  مقداری  شده،  خشک  سبزی های  همچنین  و  شسته  و  تمیز  سبزی  عرضه  با 
کاسته شده است و اشتغال زایی هم ایجاد کرده که منافعی نیز برای کشاورزان داشته است. 
در مورد سبزی های صنایع تبدیلی به همین سبزی های پاک کرده و خشک شده محدود می شود.

وی در مورد واحدهای سبزی پاک کنی گفت: این واحدها کارگاه های کوچکی هستند که 
بسته به فصل، انواع سبزی را مستقیماً از سبزی کاران یا از میدان مرکزی تهیه و پس از 
پاک کردن و شست وشو، آن را به بازار مصرف می دهند که با توجه به خرید عمده ای که 

انجام می دهند هزینه تمام شده آن ها پایین می آید.
باقری در مورد کشت گلخانه های کشت سبزی هم می گوید که کشت گلخانه ای عمدتاً در 
فصل زمستان انجام می شود و برای کشاورز با توجه به این که در این فصل، سبزی کمتری 

در فضای باز کشت و تولید می شود، سود مناسبی ایجاد می کند.
وی عنوان کرد در مناسبت های مختلف مانند: ماه رمضان، محرم و شب عید مقداری نوسان 

و افزایش قیمت به دلیل تقاضای بیشتر ایجاد می شود. 



فروشگاه سایت زنبورعسل ایرانفروشگاه سایت زنبورعسل ایران
فروش کلیه لوازم زنبوردارى و پرورش ملکه و ژل رویال

www.mellifera.ir

ارسال
به تمام نقاط

کشور امین جهانى  09144929484

لوازم زنبوردارى جهانىلوازم زنبوردارى جهانى
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 مهتاب علیزاده

چای  است  ممکن  ندارید،  قهوه  خوردن  به  میل  شما  اگر 
بهترین انتخاب باشد. اما مصرف روزانه چای امکان دارد چه 

تأثیری روی شما بگذارد؟
یکی از مطلوب ترین نوشیدنی ها در تمام جهان، چای است. 
از به رختخواب رفتن، هر روز صبح پس  آدم ها آن را قبل 
از بیدار شدن، در ساعات روز و بعدازظهر و خیلی از اوقات 
دیگر می نوشند. در بسیاری از مناطق چای را با خرما، نبات 

یا شکر زیاد و یا همراه با یخ مصرف می کنند.
منفی  تأثیرات  از  آیا  است؟  نوشیدنی خوب  یک  چای  آیا  اما 
احتمالی آن به  ویژه در زمانی که در طول روز آن را جرعه جرعه 

می نوشید اطالع دارید؟
در مورد مصرف روزانه چای، برخی عقیده دارند که نوشیدن 
آن بسیار خوب و برای سالمتی مفید است، چراکه اکثریتی 
به طور  جهان  در  عمر  طوالنی ترین  با  افراد  مسن ترین  از 

روزانه چای نوشیده اند.
مردم منطقه اوکنیاوا در ژاپن، به طور روزانه چای سبز می نوشند 
که در این رابطه از اهالی اوکیناوا سوال شد و آن ها راز طول عمر 

خود را در نوشیدن چای سبز می دانستند.

همیشه چای بنوشید

تفاوت بین چای و قهوه
در ابتدا باید بدانیم چه تفاوتی بین نوشیدن چای با قهوه وجود دارد؟
چندانی  تفاوت  دارد  امکان  چای،  نوشیدن  روش  و  نوع  براساس 

بین چای با قهوه وجود نداشته باشد. چنانچه شما چای زیادی 
دریافت  بیشتری  کافئین   ،)Earl Grey یا  سیاه  )چای  بنوشید 
یک  نوشیدن  همان  شما  بدن  صورت  این  در  که  می کنید 

استکان قهوه را تجربه خواهد کرد.
کافئین  قهوه،  به  نسبت  نوشیدن چای سیاه،  با  دارد  امکان  اما 

کمتری دریافت کنید. حال اگر هر روز چای بنوشید امکان دارد این اتفاقات رخ دهد:
قهوه، مقدار  ازجمله  و  نوشیدنی ها  از عناصر غذایی است که سایر  • چای دارای گروهی 
کمتری از آن ها را دارند. چای  دارای انواعی از مواد غذایی و شیمیایی است که در گیاهان 
 )Phytonutreints( مختلف دیگر به صورت جداگانه وجود دارند. مواد مفید غذایی گیاهی

به دسته ای از مواد اطالق می شود که برای فعالیت های حیاتی و سالمتی انسان مفیدند.
کاهش  آلرژی ها،  با  مقابله  آنتی اکسیدانتی،  خواص  مواد،  این  مفید  جنبه های  از  برخی 

خطرات سرطان ها و جلوگیری از روند پیری است که همگی در چای وجود دارند.
تنظیم کردن  به  می توانند  چای ها  از  برخی  چای:  با  بدن  متابولیسم  کردن  قاعده مند   •

متابولیسمی که به هر دلیل از موازنه خارج شده کمک نمایند.
نشریه تحقیقات علوم پزشکی Journal of Research in Medical Sciences، بیان می کند 
ارتباط  که  باشد  داشته  بدن  متابولیسم  تنظیم  در  مفیدی  اثرات  می تواند  سبز  چای  که 
نزدیکی با کنترل قند خون و وزن دارد. حال اگر بخواهیم با هدف تنظیم متابولیسم چای 

بنوشیم بهتر است که از چای سیاه استفاده کنیم.
• افزایش ادرار: انواعی از چای عماًل موجب افزایش ادرار می شوند. مواد فزاینده ادرار در 
چای باعث می شوند تا بدن ما از نمک و آب زیاد موجود در آن به صورت ادرار رها شود. 
افرادی که دارای مشکالت کلیوی، دیابت و  معموالً چای های دارای مواد )Diuretic(، به 
ناراحتی های قلبی هستند، توصیه می شود. اما پس از ساعت ۴ بعدازظهر باید از نوشیدن 

چای امتناع کرد مگر آن که بخواهیم در طول شب بیدار مانده تا به دستشویی برویم.
• کمک به کنترل وزن: تحقیقات زیادی روی تأثیر چای سبز به کنترل وزن انجام 
زیادی  تأثیر  سبز،  مصرف چای  هفته  که 12  داده  نشان  بررسی  است.  شده 
بر کاهش وزن و چربی شکمی زنان داشته است. دلیل پنهان این بررسی 
به خاطر افزایش سطح مصرف انرژی با کنترل متابولیسم و کمک به مصرف 

چربی بوده است.
جایگزینی چای با آب

با نوشیدن فقط ۳ لیوان چای در روز، هیچ تأثیر منفی از 
آن مشاهده نشده است. 

آبکی  مواد  مصرف  میزان  در  مراقبت  دیگر  مهم  نکته 
افراد  که  است  نوشیدنی  مواد  ازجمله  چای  است. 
غیرعالقه مند به نوشیدن آب می توانند از آن به صورت 
یک جایگزین استفاده کنند. اما توصیه بسیار مهم 
آن است که هیچگاه نوشیدن چای را به جای نوشیدن آب 

قرار ندهید که هر چیزی به جای خویش نیکوست.
بفرمایید چای آماده است. 














