
در گــزارش ششــمین گردهمایــی سراســری کشــت محصــوالت زراعــی، برعکــس بســیاری از ســمینارها و کنفرانــس هــای دولتــی کــه بــا اســتناد بــه آمــار 
کمــی و قیاســی، موفقیــت هــا را بــه رخ مــی کشــند و بــه تعریــف و تمجیــد از آنچــه کــه انجــام گرفتــه مــی پردازنــد، بــا شــیوه ای متفــاوت بــه روش هــای 
کیفــی تولیــد و افزایــش بهــره وری در عرصــه کشــاورزی اشــاره شــد و در عیــن حــال نارســایی هــا و عملکردهــای ضعیــف و نادرســت مــورد انتقــاد قــرار 

گرفــت.
 اگــر ســخنران اصلــی ایــن گردهمایــی را مهنــدس عبــاس کشــاورز معــاون امــور زراعــت قلمــداد کنیــم بایــد گفــت ارائــه گــزارش بــر چگونگــی افزایــش 

عملکــرد بــا تغییــر شــیوه هــای تولیــد طبــق آمــار و ارقــام تکیــه داشــت.......
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دکتر منصور انصاری 

پنج سال حکمرانی خوب در تولید محصوالت زراعی
با آب کمتر و افزایش بهره وری

در گزارش ششـمین گردهمایی سراسـری کشـت محصوالت زراعی، برعکس بسـیاری از سـمینارها و کنفرانس 
هـای دولتـی کـه با اسـتناد به آمـار کمـی و قیاسـی، موفقیت هـا را به رخ می کشـند و بـه تعریـف و تمجید 
از آنچـه کـه انجـام گرفته مـی پردازند، با شـیوه ای متفـاوت به روش هـای کیفی تولیـد و افزایـش بهره وری 
در عرصـه کشـاورزی اشـاره شـد و در عین حال نارسـایی هـا و عملکردهـای ضعیف و نادرسـت مـورد انتقاد 

قـرار گرفت.
 اگـر سـخنران اصلـی این گردهمایـی را مهندس عباس کشـاورز معـاون امور زراعـت قلمداد کنیـم باید گفت 

ارائـه گـزارش بر چگونگـی افزایش عملکـرد با تغییر شـیوه هـای تولید طبق آمـار و ارقام تکیه داشـت.
 عـالوه بـر اثبـات چرایـی افزایـش بهـره وری، بر اسـاس آنچه ارائـه شـد برنامه های آتی کشـاورزی کشـور 

نیز تجزیـه و تحلیـل گردید.

مهنــدس کشــاورز بــا مقایســه میانگین 
ــز، زمســتان و  ــی ســه فصــل پایی بارندگ
بهــار بــا  20 ســال گذشــته یــادآور شــد 
کــه بــا 30 درصــد کاهــش بارندگــی 
ــا در  ــرد م ــا عملک ــم ام ــوده ای ــه ب مواج
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــا ب ــه ه ــیاری زمین بس
روش هــای تولیــد افزایــش یافتــه اســت.

ــه قیــاس   مهنــدس عبــاس کشــاورز ب
هــای عــددی خــارج از مجموعــه عوامــل 
ــل  ــا تحلی ــه ب ــت بلک ــرایط نپرداخ و ش
شــرایط اقلیــم، میــزان مصــرف آب و 
ضرایــب آن آشــکار ســاخت کــه راهبــرد 
کشــاورزی کشــور در مســیر یــک تحــول 

ــوی اســت. ــر ماه و تغیی
 اشــاره بــه تغییــر فصــل کشــت چغندر 
قنــد از بهــار بــه پاییــز و بهــره گیــری از 
ــر  ــطح زی ــش س ــدون افزای ــبز ب آب س
کشــت یکــی از مصادیــق تغییــر نگــرش 
در شــیوه هــای تولیــد بــود کــه درســتی 

آن بــا آمــار و ارقــام اثبــات شــد. 
ــن  ــی روغ ــب خوداتکای ــش ضری افزای
یعنــی  در ســال 92-91  از 9 درصــد 
175 هــزار تــن بــه 330 تــن یعنــی 
14 درصــد در ســال 1397 بــا بهــره 
ــازگار  ــب و س ــای مناس ــری از بذره گی
ــی  ــا بازده ــاوت ب ــای متف ــم ه ــا اقلی ب
ــود کــه  ــاال یکــی دیگــر از مصادیقــی ب ب
ــور  ــاورزی کش ــاخت کش ــی س ــکار م آش
ــکالت  ــا و مش ــی تنگناه ــم تمام ــه رغ ب
ــذار  ــر گ ــداوم و تاثی ــانات م ــازار و نوس ب
قیمــت هــا، در عرصــه تولیــد در آســتانه 

دگرگونــی قــرار دارد.
ــش 5 درصــد  ــه افزای ــر برنام ــد ب  تاکی
ــه  ــی برنام ــره وری از آب ط ــالیانه به س
ششــم، بحــث اساســی دیگــری بــود کــه 

طراحــان راهبــرد کشــاورزی کشــور بــرای 
منافــع ملــی و نســل هــای آینــده در 
عرصــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی مــد 
ــورده  ــت خ ــه شکس ــد و نظری ــر دارن نظ
»تولیــد کمــی محصــوالت کشــاورزی بــه 
ــع آب و  ــودی مناب ــی ناب ــر قیمــت، حت ه

ــار گذاشــته شــده اســت. خــاک« کن
زیــر  کشــت رفتــن حــدود یــک میلیون 
و 700 هــزار هکتــار زمیــن هــای زراعــی 
در تنــاوب کشــت محصــوالت متعــدد بــه 
صــورت کشــت مســتقیم و برنامــه ریــزی 
ــار  ــون هکت ــا 3 میلی ــش آن ت ــرای افزای ب
ــود  ــری ب ــد بخــش دیگ ــداز امی چشــم ان
ــد  ــورد تاکی ــی م ــن گردهمای ــه در ای ک

قــرار گرفــت.
بخــش دیگــر متفــاوت ایــن گردهمایــی، 
ــژه  ــه وی ــا ب ــی عملکرده ــاد از بعض انتق
ــاز  ــورد نی ــای م ــام بذره ــه ارق در عرص
کــه مــی بایســت در داخــل صــورت 
ــت زراعــت و  ــه باشــد توســط معاون گرفت
همچنیــن برخــورد تنــد وزیــر نســبت بــه 
ــد  ــی چن ــع طبیع ــران مناب ــرد مدی عملک
ــه سیســتان و بلوچســتان  اســتان از جمل
ــالق  ــاورزان خ ــه کش ــود ک ــان ب و اصفه
در زمینــه تولیــد بــا کمتریــن هزینــه 
ــرده  ــا مشــکالت اداری مواجــه ک ــا را ب ه
بودنــد. ایشــان همچنیــن از شــرکت هــای 
پتروشــیمی کــه رانــت پنهــان منابــع ملی 
را در اختیــار مــی گیرنــد و بــا تبدیــل بــه 
کــود اوره و صــادرات آن منفعــت طلبانــه 
نمــی  را  کشــاورزان  اوره  کــود  ســهم 
ــازار نهــاده  دهنــد و موجــب التهــاب در ب

ــاد کــرد. ــدی انتق ــه تن مــی شــوند ب

ــر گســترش کشــت متراکــم  تاکیــد ب
ــا 10 برابــر بهــره وری آب  در گلخانــه ب
نســبت بــه روش هــای معمولــی آبیاری 
و کشــت دیــم نخــود در ســخنان وزیــر، 
آمــار توســط مهنــدس  ایــن  بیــان 
ــت  ــش امنی ــر افزای ــی ب ــاورز مبن کش
غذایــی بــا اتــکا بــه تولیــد داخــل از 56 
ــه 81 درصــد  درصــد در ســال 1390 ب
در ســال 1396 و همچنیــن ضریــب 
خوداتکایــی گنــدم از 69 درصــد در 
ســال 90 بــه 100 درصــد در ســال 97 
ــه رغــم کاهــش 26 درصــد بارندگــی  ب
و کاهــش ســطح کشــت همچنیــن 
افزایــش ضریــب خوداتکایــی در تولیــد 
قنــد و شــکر از 50 درصــد در ســال 
ــه 91 درصــد در ســال جــاری  1390 ب
در عیــن حــال کاهــش ســطح زیــر 
کشــت ایــن محصــول از 192 هــزار 
ــانه  ــار نش ــزار هکت ــه 129 ه ــار ب هکت
ــور و  ــش مح ــمند دان ــاورزی هوش کش

ــت. ــی اس ــد کیف ــه تولی ــی ب متک
ایــن  نهایــی  بنــدی  جمــع  در 
گردهمایــی از ارائــه آمــار و ارقــام قابــل 
تاییــد و تکذیــب کــه غالبــا دولــت هــا 
ــی  ــکار عموم ــردن اف ــد ک ــرای متقاع ب
زیــادی  فاصلــه  انجــام مــی دهنــد 
ــوب،  ــرد خ ــان عملک ــه بی ــت و ب گرف
موفــق یــا ناموفــق در مجموعــه شــرایط 
ــه وضعیــت اقلیــم،  ــکا ب ــا ات مشــخص ب
ــره  ــش به ــت و افزای ــر کش ــطح زی س
ــا و  ــف راهبرده ــن تعری وری و همچنی

ــت. ــی پرداخ ــای آت ــه ه برنام
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 بانک کشاورزی با 14 هزار میلیارد طلب از دولت
 و بدون بدهی به بانک مرکزی

افزایش 40 درصدی تجهیز منابع و نقدینگی نشانه اعتماد جامعه شهر و روستا به بانک کشاورزی

افزایــش 40 درصــدی تجهیــز منابــع و جــذب نقدینگــی و دســت یابی بــه 
رقــم 204 هــزار میلیــارد ریــال به عنــوان یــک رکــورد بی ســابقه در ســال 
ــال  ــه اول س ــد در 5 ماه ــن رون ــه ای ــش و ادام ــا 37 درصــد افزای 1396 ب
1397 تــا رقــم 811 هــزار میلیــارد ریــال ســپرده تجهیــز شــده، کاهــش 
ــر  ــع به عنــوان دو اصــل مهــم و تعیین کننــده ب هزینه هــای تمام شــده مناب
پایــه ارتبــاط خــوب و اطمینان بخــش بــا مــردم و ســپرده گذاران و مدیریــت 
داخلــی در بانــک کشــاورزی، اعطــای 361 فقــره تســهیالت بــا حجــم ریالی 
150 هــزار میلیــارد ریــال، ایفــای نقــش مؤثــر و درجــه نخســت در ایجــاد 
ــم  ــا اقلی ــرد متناســب ب اشــتغال در روســتاها به صــورت ســرمایه گذاری ُخ
و ســاختار روســتاها بااعتبــار تخصیصــی 1/5 میلیــارد دالر و از محــل 
صنــدوق ذخیــره ملــی بــا تخصیــص 42 درصــد از ایــن مبلــغ بــه صنایــع 
تبدیلــی و تکمیلــی و ایجــاد 21 هــزار و 500 شــغل جدیــد کســب وکارهای 
ــت  ــرای دریاف ــالش ب ــود ارزان 6 درصــدی، ت ــا س ــی ب کوچــک و خانوادگ
بقیــه ایــن اعتبــار کــه رقــم 30 هــزار میلیــارد ریــال می باشــد، پیگیــری 
جــدی و همه جانبــه طرح هــای محــوری وزارت جهــاد کشــاورزی هماننــد 
مکانیزاســیون، پــرورش ماهــی در قفــس بــا اســتانداردهای موجــود جهانــی، 
ــه ای  ــم گلخان ــت های متراک ــداث کش ــه از اح ــر و قابل توج ــت مؤث حمای
ــزرگ و کوچــک، همچنیــن توجــه جدی تــر  در سراســر کشــور در ابعــاد ب
ــه  ــت ب ــه خدم ــک در ارائ ــف بان ــری از وظای ــه بخــش دیگ ــه ب و همه جانب
مــردم در جوامــع شــهری و روســتایی بــا افزایــش دســتگاه های خودپــرداز 
ــازمان دهی 446  ــل و س ــبانه روزی، تحوی ــت ش ــا فعالی ــورد ب ــه 3200 م ب
ــراه  ــورد هم ــون و 793 م ــش از یک میلی ــوان، بی ــتگاه کارت خ ــزار دس ه
ــون  ــه 13 میلی ــک کشــاورزی ب ــداد کل کارت هــای بان ــش تع ــک، افزای بان
ــون  ــارد و 770 میلی ــه 4 میلی ــت یابی ب ــور و دس ــت کش ــان جمعی در می
تراکنــش بانکــی، بخشــی از توانمندی هــای بانــک کشــاورزی بــود کــه دکتر 
روح الــه خــدا رحمــی مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره بانــک کشــاورزی 
ــف در  ــانه های مختل ــگاران رس ــا خبرن ــک داری ب ــه بان ــبت هفت ــه مناس ب

میــان گذاشــت.
4 میلیارد و 793 میلیون تراکنش با 99 درصد ضریب موفقیت

ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــراز دیگ ــی در ف ــر خدا رحم دکت
افزایــش اعتبــار و اطمینــان بیشــتر مــردم بــه بانــک کشــاورزی گفــت: در 
تعــداد تراکنــش، بانــک کشــاورزی مقــام ســوم در میــان تمــام بانک هــای 
کشــور را دارد و درصــد تراکنش هــای موفــق مــا بیــش از 99 درصــد اســت، 

ــه عبارتــی کمتــر از یــک درصــد تراکنــش ناموفــق داشــته ایم. ب
کمترین ضریب و میزان بنگاه داری

دکتــر خدا رحمــی مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره بانــک کشــاورزی بــه 
یکــی از نقــاط ضعــف نظــام بانکــداری کشــور یعنــی گرایــش به بنــگاه داری 
ــش از 85  ــود بی ــاورزی باوج ــک کش ــت: بان ــرد و به صراحــت گف ــاره ک اش
ــود دارد و  ــه خ ــگاه داری را در کارنام ــزان بن ــن می ــت، کمتری ــال فعالی س

ــم  ــن کرده ای ــال تدوی ــدای امس ــه از ابت ــه ای ک ــق برنام ــی طب به طورکل
به تدریــج چــه از طریــق بــورس و چــه شــیوه های دیگــری ماننــد مزایــده، 
امــالک و اموالــش را واگــذار می کنــد کــه امیــدوارم در پایــان ســال جــاری 

آمــار خــوب و قابل توجهــی ارائــه و بــه اطــالع عمــوم برســانیم.
چگونگی افزایش و تجهیز منابع 40 درصد منابع

دکتــر خدارحمــی در پاســخ ســؤال خبرنــگار »پایــگاه اخبــار ســبز ایران« 
مبنــی بــر چرایــی دســت یابی بــه رکــورد کم ســابقه افزایــش 40 درصــدی 
ــک  ــال گفــت: بان ــارد ری ــزار میلی ــه 204 ه ــش نقدینگــی ب ــع و افزای مناب
ــک اســت و  ــک بان ــا در گام نخســت ی ــایر بانک ه کشــاورزی همچــون س
ــوالت  ــب تح ــن و در قال ــو احس ــه نح ــک داری را ب ــد بان ــت قواع می بایس

ــی رعایــت کنــد و آن را گســترش دهــد. ــکا در عرصــه دیجیتال قابل ات
ــا  ــد، م ــه ش ــن گفت ــه پیش ازای ــوری ک ــد: همان ط ــادآور ش ــان ی ایش
ــد  ــب 99 درص ــا ضری ــش ب ــون تراکن ــارد و 793 میلی ــورد 4 میلی ــه رک ب
تراکنــش موفــق دســت یافته ایم، ایــن خــود یــک نشــانه از خدمــات خــوب 

اســت کــه موجــب مقبولیــت در میــان مــردم شــده اســت.
کرامت  حفظ  با  توأم  برخوردهای  و  سپرده گذاران  و  مردم  اعتماد  جلب 
مشتریان موجب شده است مردم به این بانک باسابقه فعالیت مستمر 85 ساله 
اعتماد کنند، از این گذشته، جامعه شهری به این اطمینان و اعتقاد رسیده 
است که پول بانک کشاورزی در خدمت تولید گندم و خوداتکایی و فراوانی 
محصوالت و کاالهای کشاورزی قرار می گیرد و همچنین سپرده گذاری در 
این بانک برایشان برکت می آورد که البته به واقع نیز چنین است و بخش 
عمده ای از سپرده های بانک کشاورزی به صورت اعطای وام و تسهیالت به 

دست کشاورزان در اقصی نقاط کشور می رسد.
بانــک کشــاورزی؛ بســتانکار 14 هزارمیلیــاردی از دولــت، بدون 

ــک مرکزی! ــه بان بدهــی ب
دکتــر خدارحمــی مدیرعامــل بانــک کشــاورزی در پاســخ ســؤال خبرنگار 
ــر  ــه دکت ــه گفت ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــاخت های کش ــع زیرس ــه صنای مجل
همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی پیرامــون اعمــال مقــررات ســخت گیرانه 
بــرای بانک هــای بدهــکار بــه بانــک مرکــزی و اینکــه آیــا بانــک کشــاورزی 
بــه بانــک مرکــزی بدهــکار اســت یــا خیــر، همچنیــن دولــت چقــدر بــه 
ــا  ــن دو هســت ی ــر ای ــکان تهات ــا ام ــک کشــاورزی بدهــکار اســت و آی بان
ــک  ــتی از بان ــه برداش ــاورزی اضاف ــک کش ــبختانه بان ــت: خوش ــر، گف خی
ــه بانــک مرکــزی  مرکــزی نداشــته اســت و ازجملــه بانک هــای بدهــکار ب
ــرد مناســب،  ــل عملک ــه دلی ــزی ب ــک مرک ــط بان ــه شــمار نمــی رود، فق ب
یــک خــط اعتبــاری 1500 میلیــارد تومانــی در اختیــار بانــک کشــاورزی 
گذاشــته اســت کــه مــا اضافــه برداشــتی نداشــته ایم و دارای نمــره قبولــی 
از بانــک مرکــزی هســتیم، لــذا مقــررات ســخت گیرانه شــامل حــال بانــک 

ــود. ــاورزی نمی ش کش
ــا تشــریح  ــک کشــاورزی، ب ــه بان ــت ب ــای دول ــورد بدهی ه ایشــان در م
ــه محصــوالت کشــاورزی و پرداخــت غرامــت  خســارات پیش بینی نشــده ب
ــی  ــوان حام ــع به عن ــن مواق ــاورزی در ای ــک کش ــت: بان ــا گف ــه آن ه ب
کشــاورزی کشــور وارد عمــل می شــود و ایــن فراینــد اجتناب ناپذیــر 
اســت، لــذا ســرجمع تــا امســال دولــت 14 هــزار میلیــارد تومــان بــه بانــک 
ــاورزی  ــه کش ــت ب ــه دول ــل توج ــه دلی ــه ب ــت ک ــکار اس ــاورزی بده کش
مملکــت، تدابیــری بــرای پرداخــت ایــن بدهــی و در چارچــوب حمایــت از 

کشــاورزان اتخاذشــده اســت.
ــورد  ــگاران در م ــدد خبرن ــؤاالت متع ــا س ــه ب ــن برنام ــت ای ــی اس گفتن
ــد  ــت خری ــاورزی باب ــک کش ــای بان ــه پرداخت ه ــات روز ازجمل موضوع

ــت. ــه یاف ــم ادام ــاعت و نی ــدم دو س ــی گن تضمین
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تحول در روش های تولید محصوالت زراعی، در سال گذشته و پیش رو12
مهندس حجتی: سال گذشته سالی سخت با نتایجی خوب بود

آنچه که در پی 
می خوانید؛ رهیافتی 
کوتاه به سرفصل های 
عمده و بحث های 
مطرح شده در ششمین 
گردهمایی سراسری 
کشت محصوالت زراعی 
و حاوی نکات قابل 
اتکایی در عرصه تحوالت 
کشاورزی طی سال های 
اخیر است که به عنوان 
یک سند مطبوعاتی برای 
ماندگاری آنچه که انجام 
شده و قرار است انجام 
شود انتشار می یابد.
 سردبیر

وزیــر جهــاد کشــاورزی در ششــمین گردهمایــی 
سراســری کشــت محصــوالت زراعــی بــا یــادآوری تــوکل 
بــه خــدا کــه موجــب گشــایش در کار مــی شــود گفــت: 
ــه  ســال زراعــی ســختی داشــتیم و متوســط بارندگــی ب
ــل  ــم در مقاب ــن رق ــه ای ــید ک ــر نرس ــانتی مت 160 س
ــال  ــر در س ــانتی مت ــا 240 س ــط 220 ت ــار متوس انتظ
ــال  ــه س ــون نســبت ب ــا تاکن ــی م ــم اســت ول بســیار ک
قبــل 500 هــزار تــن بیشــتر گنــدم خریــداری کرده ایــم.

ــا  ــم و ب ــاور کنی ــود را ب ــت: خ ــی گف ــدس حجت  مهن
ــه  ــگاه ب ــن و ن ــای نوی ــن آوری ه ــه ف ــزارع ب ــز م تجهی
ــن  ــی تری ــا ابتدای ــه ب ــان کــه چگون ــخ گذشــتگان م تاری
وســایل هماننــد بیــل و کلنــگ توانســته انــد غــذای خــود 

ــم. ــش دهی ــد را افزای ــان تولی ــد راندم ــد کنن را تولی
وزیــر گفــت: ســال گذشــته دههــا هــزار چــاه را 
مســدود کــرده انــد، آنهایــی هــم کــه مجــوز چــاه 
داشــتند حقابــه هایشــان کاهــش یافتــه، روان آبهــا نیــز 
کــم شــد امــا خوشــبختانه در اکثــر محصــوالت افزایــش 

داشــته  ایم. تولیــد 
ــم  ــا را فراه ــش از تقاض ــد بی ــکان تولی ــوژی، ام تکنول

ــی ســازد م
حجتــی در فــراز دیگــری از ســخنان خــود بــه اســتفاده 
بهینــه از تکنولــوژی اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده 
ــش از  ــد را بی ــکان تولی ــد ام از فــن آوری هــای جدی
ــن موضــوع  ــه ای ــازد. وی ب ــی س ــم م ــا فراه تقاضــای م
اشــاره کــرد کــه بهــره وری آب در گلخانــه هــا و کشــت 
ــی تولیــد  ــر بیــش از روش هــای معمول متراکــم 10 براب
ــوژی در تمامــی زمینــه هــا  ــذا گســترش تکنول اســت، ل
از بــذر گرفتــه تــا ماشــین هــا و تجهیــزات و حتــی روش 
هــای نویــن تولیــد عــالوه بــر حفــظ منابــع آب و خــاک، 

بهــره وری را افزایــش مــی دهــد.
وزیــر در ادامــه بحــث خــود بــرای اســتفاده از تکنولوژی 
بــه موضوعاتــی همچــون ژنتیــک، اصــالح نــژاد، اســتفاده 
از نشــا کاری بــرای کاهــش مصــرف آب و بازدهــی بیشــتر 
ــرای کشــف ظرفیــت هــای  گیــاه و اســتفاده از دانــش ب
ــج  ــادآور شــد: خــاک گن ــرد. ایشــان ی ــاره ک ــان اش پنه
پنهــان اســت و بایــد در حفــظ و حراســت آن بکوشــیم و 

از هدررفــت آن جلوگیــری کنیــم.

انقالبی در مکانیزاسیون
ــه  ــی ک ــا اعتبارات ــت: ب ــود گف ــخنان خ ــه س ــاورزی در ادام ــاد کش ــر جه وزی
ــه اســت و  ــیون صــورت گرفت ــی در مکانیزاس ــع انقالب ــه واق ــم ب ــص داده ای تخصی
ــا ســهولت  ســعی کــرده ایــم در تمامــی زمینــه هــا نیــاز کشــاورزان متقاضــی را ب

ــم. ــرآورده کنی ــن و ب ــی تامی ــارات تخصیص ــه اعتب ــی ب دسترس
روش های نوین سامانه های آبیاری 

وزیــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه پیشــرفت قابــل توجــه در عرصــه 
روش هــای آبیــاری و گســترش کمــی و کیفــی آن بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای 
ــه گام در  ــت: گام ب ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــم و دوازده ــت یازده ــته در دول برجس
ایــن عرصــه جلــو رفتــه ایــم. از روش هــای آبیــاری تحــت فشــار بارانــی و قطــره 
ای حســب شــرایط اقلیــم بــه آبیــاری زیــر ســطحی، تیــپ و هــم اکنــون آبیــاری 
ــه در بســیاری  ــم ک ــرار مــی دهی ــورد اســتفاده ق ــی م هوشــمند را در طــراز جهان

ــه صفــر رســانیده ایــم. مــوارد، هدررفــت آب را ب
کشاورزی حفاظتی

ــن روش را  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــاورزی حفاظت ــه کش ــی ب ــدس حجت مهن
بــه عنــوان یــک پدیــده جدیــد در عرصــه اجــرا گســترش دادیــم و بــا کمــک ایــن 
ــرای خــاک ورزی  ــه ب ــن هزین ــا کمتری ــت خــاک ب روش، ضمــن حفاظــت از رطوب
تولیــد را افزایــش داده ایــم. ایشــان گفــت: وقتــی معــاون زراعــت موضــوع کشــت 
پاییــزه را بــه شــیوه کشــت مســتقیم مطــرح کــرد تــا حــدی متعجــب شــدم زیــرا 
فکــر کــردم ممکــن اســت جــواب ندهــد حــاال شــاهد هســتم 200 تــا 300 کیلــو 

در واحــد ســطح بــه 1.5 تــن تولیــد پایــدار رســیده اســت.
چند نکته در عرصه سیاست گذاری در استان ها:

تعامل با مقامات استان
وزیــر در پایــان ســخنان مفصــل خــود در مــورد تولیــد بــه چنــد نکتــه مهم اشــاره 
کــرد و خطــاب بــه مدیــران و کارشناســان اســتانی و حتــی کشــاورزان گفــت: هــر 
چــه کــه اطالعــات تخصصــی مربــوط بــه تولیــد و شــرایط و دشــواری هــای آن را 
بــا مقامــات اســتان و نماینــدگان منطقــه خــود در میــان بگذاریــد همراهــی و هــم 
فکــری و هــم یــاری آنــان را بــرای پیشــبرد کارهــای خــود بیشــتر خواهیــد داشــت.

مشکل کشاورزان را حل کنید، برای آنان مشکل ایجاد نکنید
ــاورزان  ــرای کش ــی ب ــکل آفرین ــواردی از مش ــه م ــود ب ــه دوم خ ــر در نکت وزی
اشــاره کــرد و بــه ذکــر مصادیقــی از جملــه پــرورش کبــک در ســراوان یــا پــرورش 
شــتر در بیابــان هــای اردســتان اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه بعضــی همــکاران 
ــه  ــد بلک ــرده ان ــول مســئولیت نک ــت حــل مشــکل کشــاورزان قب ــا نی ــب ب اینجان
در مقابــل خالقیــت هــا و ابتــکار عمــل هــا بــه بهانــه آییــن نامــه هــا و مقــررات، 
مشــکالتی مــی آفریننــد کــه جــای تاســف دارد. وی بــا ذکــر نــام یکــی از مدیــران 
گفــت: اگــر اینجــا حاضرنــد مــی بایــد آب مــی شــد و در زمیــن فــرو مــی رفــت. 
وزیــر گفــت: بعضــی مدیــران بــا ســخت گیــری هــای بیجــا خالقیت هــای کشــاورزانی 



13
97

اه 
د م

ردا
*م

م  
 دو

ال
* س

م 
ده

یاز
ره 

شما
13

کــه بــا تمــام وجــود و هســت و نیســت خــود پــا بــه میــدان تولیــد 
مــی گذارنــد را ســرکوب و بــرای آنــان مشــکل ایجــاد مــی کننــد کــه 
جــای تاســف دارد. ایشــان همچنیــن گفــت: زبــان و بیــان مــن از ابــراز 
ایــن مســائل قاصــر اســت و نویســنده هــم نیســتم کــه برخــی از ایــن 

مشــکل آفرینــی هــا را تشــریح کنــم!
جفاکاری شرکت های پتروشیمی در حق کشاورزان

ــی،  ــن گردهمای ــاورزی در ای ــاد کش ــر جه ــی وزی ــدس حجت مهن
ــع  ــه گفــت: متاســفانه شــرکت هــای پتروشــیمی کــه مناب دردمندان
ملــی را بــه ارزان تریــن قیمــت در اختیــار مــی گیرنــد، کــود اوره تولید 
مــی کننــد و بــا ارز گــران مــی فروشــند، چــه بســا تمــام ارز دریافتــی 
را هــم وارد کشــور نکننــد، حــال آنکــه ســهم کــود اوره کشــاورزان را 
ــد و موجــب التهــاب در  ــر بفروشــند نمــی دهن ــد ارزانت کــه مجبورن
بــازار کــود مــی شــوند. مهنــدس حجتــی گفــت: ایــن شــرکت هــا 2 
میلیــون و 500 هــزار تــن کــود اوره صــادر کــرده انــد در حالــی کــه 5 
میلیــون تــن تولیــد کــرده انــد، ایــن خیانــت بــه تولیــد ملــی و زیــان 

بــه کشــاورزی مملکــت اســت.
بر قیمت نهاده ها نظارت کنید

نکتــه چهارمــی کــه حجتــی بــه مدیــران اســتانی بیــان کــرد نظارت 
شــدید بــر قیمــت نهــاده هــای تحویلــی بــه مرغــداران و کشــاورزان 
بــود کــه تاکیــد کــرد: حتمــا بایــد نظــارت کنیــد کــه کنجالــه ســویا و 
ذرتــی کــه بــا ارز 4200 تومــان خریــداری مــی شــود بــا چــه قیمتــی 

بــه دســت مرغــداران مــی رســد.
 وظیفــه و مســئولیت داریــد کــه بــه شــدت بــر عرضــه ایــن نهــاده 
هــا نظــارت کنیــد و نگذاریــد در حــق تولیــد کننــدگان اجحاف شــود. 
در عیــن حــال بــر توزیــع و عرضــه گوشــت مــرغ نیــز نظــارت داشــته 
ــه دســت  ــا قیمــت مناســب ب ــاز ب ــورد نی ــن کاالی م ــه ای باشــید ک

مــردم برســد.
ــرایط  ــن ش ــان را در ای ــا شــب و روزم ــت: م ــی گف ــدس حجت مهن
ــم و  ــت اختصــاص داده ای ــه کشــاورزان و کشــاورزی مملک ــوار ب دش
دغدغــه و نگرانــی داریــم کــه آســیبی بــه بهــره بــرداران وارد نشــود.
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کشاورزی هوشمند بر پایه ویژگی های اقلیمی و محدودیت های آب و خاک
مهندس عباس کشاورز با ارائه نمودارهای مقایسه ای میان 
میزان بارندگی در پاییز و زمستان سال 1396 و میانگین 20 
ساله یادآور شد که اگر بارندگی های اردیبهشت و خرداد ماه در 
میان نبود با شدیدترین خشکسالی ها مواجه می شدیم.

اگــر بخواهیــم در البــه الی گــزارش جامــع و کیفــی مهنــدس عبــاس 
ــدگار  ــی مان ــویه مفاهیم ــه س ــام هم ــار و ارق ــر آم ــی ب ــاورز مبتن کش
ــم  ــد بگویی ــد بای ــزارش باش ــن گ ــای روح ای ــه گوی ــم ک جســتجو کنی
ــاورزی  ــد؛ کش ــاره ش ــزارش اش ــن گ ــه در ای ــق آنچ ــج و طب ــه تدری ب
ــای  ــی ه ــاس ویژگ ــر اس ــداری ب ــمندی پای ــوی هوش ــه س ــور ب کش
اقلیمــی و محدودیــت هــای آب و خــاک ســمت گیــری کــرده اســت 
و از مالحظــات سیاســی و شــعارهای احساســی حســاب نشــده فاصلــه 
گرفتــه اســت. امیــد آنکــه شــاکله وزارتخانــه از جملــه شــورای اطــالع 
رســانی و اداره کل روابــط عمومــی، نــه فقــط بــه خاطــر تبلیــغ دولــت 
ــرای حفــظ ایــن دســتاوردها، انتقــال  ــه، بلکــه ب ــا وزارتخان دوازدهــم ی
آنهــا بــه نســل هــای آینــده و رعایــت توســط دولــت آتــی کــه هنــوز 
ــوب و  ــورت مکت ــه ص ــود ب ــد ب ــی خواه ــه جناح ــت از چ ــکار نیس آش
مجــازی ثبــت و ضبــط و در ســطحی عمومــی اطــالع رســانی مضمونــی 

ــه خبــری شــود.  و ن
ــه  ــت ب ــت زراع ــزارش معاون ــل گ ــکان درج کام ــال ام ــر ح ــه ه ب
صــورت مکتــوب در ایــن مجلــه وجــود نــدارد، لــذا بــه ســرفصل هــای 
بحــث ایشــان مــی پردازیــم ولــی در عیــن حــال تمامــی آمــار و ارقــام 
ــرای  ــی ب ــهولت دسترس ــا س ــازی و ب ــورت مج ــه ص ــا را ب و نموداره
ــدگان و تصمیــم ســازان دلســوز اقتصــاد کالن  اســتفاده تصمیــم گیرن
کشــور، دانشــجویان، محققــان و موسســات علمــی کاربــردی در پایــگاه 

ــدگار شــود. ــا مان ــم ت ــران )پاســا( مــی گذاری اخبــار ســبز ای

افزایش میزان بارندگی، کشور را از خشکسالی نجات داد
ــان  ــه ای می ــای مقایس ــه نموداره ــا ارائ ــاورز ب ــاس کش ــدس عب مهن
میــزان بارندگــی در پاییــز و زمســتان ســال 1396 و میانگیــن 20 ســاله 
یــادآور شــد کــه اگــر بارندگــی هــای اردیبهشــت و خــرداد مــاه در میــان 

نبــود بــا شــدیدترین خشکســالی هــا مواجــه مــی شــدیم.
ــه  ــرد ک ــاره ک ــرو اش ــر نی ــه وزی ــه گفت ــوداری ب ــه نم ــا ارائ  ایشــان ب
ــی ســابقه  خشکســالی ســال زراعــی 96-97 طــی 47 ســال گذشــته ب
ــاه 96، 7  ــر م ــارش در مه ــزان ب ــد: می ــادآور ش ــان ی ــت. ایش ــوده اس ب
میلــی متــر، آبــان 4.3، آذر 16.2 و جمــع پاییــز 27.5 میلــی متــر بــوده 
در حالــی کــه میانگیــن 20 ســاله بــارش در پاییــز 59.4 میلــی متــر بــا 

ــوده اســت. درصــد منفــی 54 ب
ــم 91  ــی 96-97 ه ــال زراع ــتان س ــل زمس ــی در فص ــزان بارندگ می
ــار  ــن آم ــر اســت. ای ــی مت ــاله 162 میل ــن 20 س ــر و میانگی ــی مت میل
ــت  ــا عنای ــا ب ــی داد ام ــر م ــور خب ــدید در کش ــالی ش ــک خشکس از ی
پــروردگار در بهــار ســال جــاری بــه ویــژه در اردیبهشــت و خــرداد بــه 
طــور غیــر منتظــره ای میــزان بــارش ســه ماهــه بــه رقــم 72.5 میلــی 
متــر رســید کــه از میانگیــن 20 ســاله 58.7 میلــی متــر پیشــی گرفتیم. 

ــه هــر حــال متوســط بارندگــی ســال  مهنــدس عبــاس کشــاورز گفــت: ب
زراعــی 96-97 بــه عــدد 160.5 رســید کــه بــا میانگیــن 20 ســاله 220.07 

فاصلــه زیــادی دارد و 26 درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد.
ــاد کشــاورزی  ــت وزارت جه ــور زراع ــاون ام ــاس کشــاورز مع ــدس عب مهن
در ششــمین گردهمایــی سراســری کشــت محصــوالت زراعــی ســال 98-97 
بــه ســرفصل هــای مهــم بحــث خــود اشــاره کــرد و گفــت: قصــدم از ارائــه 
ایــن گــزارش ایــن اســت کــه بــا آمــار هایــی کــه همکارانــم در بخــش هــای 
ــای انجــام شــده و  ــت ه ــاختار فعالی ــد س ــرده ان ــه ک ــت تهی ــف معاون مختل
ــه را  ــور و وزارتخان ــذاری کالن کش ــت گ ــرح در سیاس ــم مط ــات مه موضوع
ــه خودمــان و آنچــه  ــدون چشــم پوشــی، ب ترســیم کنــم و در عیــن حــال ب
کــه طبــق برنامــه و شــرح وظایــف مــی بایــد انجــام داده باشــیم و نــداده ایــم 

انتقــاد کنــم.
ــد،  ــد ش ــه خواه ــه ارائ ــه ک ــه الی آنچ ــت: در الب ــاورز گف ــدس کش  مهن
غفلــت هــا و عقــب ماندگــی هایــی کــه داشــته ایــم نیــز بــرای بهبــود برنامــه 

هــای آینــده مــورد اشــاره قــرار مــی گیــرد.
ــت  ــم امنی ــتاوردهای مه ــث دس ــن بح ــت: در ای ــت گف ــور زراع ــاون ام مع
ــه هــای  ــده برنام ــداز آین ــی در ســطح کالن، بهــره وری آب و چشــم ان غذای
چگونگــی افزایــش تولیــد گنــدم، پنبــه، صیفــی و ســبزی، دانــه هــای روغنی، 
جــو، برنــج، حبوبــات و محصــوالت علوفــه ای، کشــاورزی حفاظتــی و معرفــی 
محصــول جدیــد کینــوآ کــه جایگزیــن کشــت برنــج در مناطــق کــم آب بــر 
خواهــد شــد، برنامــه هــای مکانیزاســیون، تغذیــه گیاهــی، چشــم انــداز ســند 
الگــوی کشــت و شــاخص هــای اصلــی آن و تجربــه هــای جدیــد همــکاران 
ــی کــه  ــا آمارهای ــم ب ــکاردا از کشــاورزی در اراضــی دی ــت زراعــت و ای معاون

تهیــه شــده اســت مــورد مداقــه قــرار مــی گیــرد.
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 افزایش درصد انرژی در حوزه امنیت غذایی
 از 56 درصد به 80 درصد تولید داخل

ــرات  ــد تغیی ــی، رون ــت غذای ــدس کشــاورز در ســرفصل امنی مهن
ــوده  ــرژی تولیــد داخــل از ســال 1390 کــه 56 درصــد ب ســرانه ان
اســت تــا ســال 96 کــه بــه 81 درصــد رســیده اســت را بــه عنــوان 
ــل  ــی در داخ ــت غذای ــاد امنی ــده ایج ــای عم ــاخص ه ــی از ش یک

ــرار داد. مــورد بحــث ق

ضریب 100 درصدی خوداتکایی در گندم
مهنــدس کشــاورز در ادامــه، نمــودار تغییــرات ضریــب خوداتکایــی 
محصــول گنــدم کــه از 69درصــد ســال 90 بــه 100 درصــد ســال 
97 رســیده اســت را ارائــه داد و بــا مقایســه مضمونــی رونــد مقــدار 
بارندگــی و خریــد گنــدم بــا توجــه بــه بحــث بــارش کــم در ســال 
ــه 100  ــی ب ــش بارندگ ــد کاه ــا 26 درص ــد: ب ــادآور ش ــاری ی ج

درصــد خوداتکایــی رســیده ایــم.
ــا میانگیــن  ــم از ســال 1393 ب ــی و دی مقایســه ســطح گنــدم آب
ســه ســال منتهــی بــه ســال 1392، بحــث دیگــری بود کــه مهندس 
کشــاورز بــرای اثبــات افزایــش بهــره وری در واحــد ســطح بــه رغــم 
ــه  ــورد مداق ــی م ــد بارندگ ــت و 30 درص ــر کش ــطح زی ــش س کاه
قــرار داد و فــارغ از آمارهــای کمــی قیاســی بــه کیفیــت فــراوری در 
ــش روز و  ــری از دان مراحــل کاشــت، داشــت، برداشــت و بهــره گی

بــذور ســازگار بــا اقلیــم هــای چهارگانــه کشــور پرداخــت.

 تغییرات ضریب خوداتکایی 
محصول قند و شکر و کاهش واردات

ــد و تعامــل  ــدر قن ــور زراعــت در بخشــی دیگــر، موضــوع کاشــت چغن ــاون ام مع
بــا کارخانجــات قنــد کشــور را مــورد بحــث قــرار داد و بــه رقمــی اشــاره کــرد کــه 
آشــکار مــی ســاخت ضریــب خوداتکایــی در تولیــد قنــد و شــکر در ســال 1390 کــه 
ــدار رســیده اســت.  ــی پای ــرز خوداتکای ــه 91 درصــد و م ــک ب ــوده این 50 درصــد ب
ــد تغییــرات ســطح زیــر کشــت  چغنــدر قنــد طــی ســال هــای 1381  ایشــان رون
لغایــت 1396 کــه از رقمــی حــدود 192 هــزار هکتــار بــه 129 هــزار رســیده اســت 
ــه موضــوع  را نشــانه تحــول کیفــی در تولیــد ایــن محصــول راهبــردی دانســت و ب
رونــد کاهــش تدریجــی میــزان واردات شــکر از ســال 1381 الــی 1396 اشــاره کــرد. 
مهنــدس عبــاس کشــاورز گفــت: ایــن خــود یــک دســتاورد ملــی ارزشــمند و حاصــل 

تولیــد بــه روش هــای صحیــح و علمــی اســت.

تغییرات ضریب خوداتکایی محصول روغن
مهنــدس عبــاس کشــاورز در بخــش دیگــری از گــزارش جامــع خــود گفــت: دســت 
یابــی بــه رقــم 14 درصــد خوداتکایــی در روغــن بــا اتــکا بــه تولیــد داخل در شــرایطی 
ــود دســتاورد کمــی نیســت کــه در ســایه  ــن عــدد در ســال 90، 9 درصــد ب ــه ای ک
مدیریــت پــر تــالش و خــالق مجــری طــرح دانــه هــای روغنــی حاصــل شــده اســت.
وی افــزود: افزایــش تولیــد دانــه روغنــی کلــزا بــه عنــوان بهتریــن و ســالم تریــن دانه 
روغنــی کــه کنجالــه آن در داخــل نیــز مــورد اســتفاده دام و طیــور قــرار مــی گیــرد، 
از عــدد 175 هــزار تــن در ســال 91-92 بــه 330 هــزار تــن در ســال 1397 آشــکار 

مــی ســازد کشــاورزی کشــور در جهــت تحــوالت کیفــی تولیــد قــرار گرفتــه اســت.



برآورد بهره وری آب در تولید محصوالت زراعی آبی
مهنــدس کشــاورز موضــوع بهــره وری آب را فرامــوش نکــرد و گفــت: مــا بــه 
آنچــه گفتــه ایــم بــاور داریــم. ضریــب بهــره وری آب را از 8 درصــد بــه 1/32 
درصــد افزایــش داده ایــم و طبــق برنامــه ششــم ایــن ضریــب را ســالیانه تــا 5 

درصــد بــه شــیوه هــای علمــی و عملــی بــاال مــی بریــم.
بهــره وری آب در گنــدم از ســال 1365 تــا 1396، همیــن پدیــده در کشــت 
چغنــدر و تولیــد هــر کیلــو گــرم شــکر بــر متــر مکعــب، چشــم انــداز شــاخص 
بهــره وری آب در افــق آینــده و جــداول متعــدد در زیربخــش هــای مختلــف 
در مــورد آب و میــزان رطوبــت و درجــه گرمــا، همچنیــن تغییــر بــارش اســتان 
ــای  ــم ه ــی در اقلی ــدم آب ــت گن ــخ کش ــت تاری ــد رعای ــور، درص ــای کش ه
مختلــف، آمــار تولیــد بــذور پرورشــی گنــدم آبــی و دیــم و میــزان تامیــن بــذر 
گنــدم آبــی و دیــم بــه تفکیــک بــرای اســتان هــای کشــور از جملــه مباحثــی 

بــود کــه بــا مخاطبــان در میــان گذاشــته شــد.

موانع و مشکالت
در ادامــه مهنــدس کشــاورز به ســرفصل هــای موانــع و مشــکالت از جمله 
ناکافــی و مســتهلک بــودن کمبایــن هــای برداشــت اشــاره کــرد و گفــت: 
اتــالف 475 هــزار تــن گنــدم و بیــش از 168 میلیــارد تومــان خســارت ملی 
بــر مبنــای قیمــت 1300 تومــان بــرای هــر کیلــو گنــدم، زیــان 277 هــزار 
تومانــی بــر هکتــار بــرای کشــاورزان و اتــالف 893 میلیــون متر مکعــب آب، 

ناشــی از فرســودگی و ناکارآمــدی کمبایــن هــای کشــور اســت.



پیشنهاد برای بهبود وضعیت
مهنــدس کشــاورز همچنیــن بــه بهبــود توســعه مکانیزاســیون، توســعه کشــت 
حفاظتــی، توســعه سیســتم هــای آبیــاری نویــن، ضــرورت اعمــال حمایــت هــای 
ــازار و مصــرف  ــراوری، ب ــره تولیــد، ف دولتــی، ایجــاد تعامــل در حلقــه هــای زنجی
بــه عنــوان شــاخص هایــی بــرای بهبــود وضعیــت کنونــی اشــاره کــرد. مهنــدس 
کشــاورز در ادامــه گــزارش خــود کــه البتــه بــا محدودیــت وقــت نیــز مواجــه شــد 
بــه موضــوع پنبــه، ادامــه دســتاوردها و تحکیــم آنــان، محصــوالت صیفــی و ســبزی 
ــا منجــر  ــه غالب ــن بخــش ک ــورد مســائل و مشــکالت ای و آســیب شناســی در م
بــه زیــان کشــاورزان مــی شــود، مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت کلــزا و دانــه 
هــای روغنــی، کشــاورزی حفاظتــی و تنــوع کشــت در ایــن شــیوه کشــاورزی در 
محصــوالت مختلــف و اقلیــم هــای چهارگانــه کشــور، خطــوط اعتباری جذب شــده 
بــرای گســترش مکانیزاســیون، تعــداد تراکتورهــا، کمبایــن هــا و ادوات کشــاورزی 
موجــود و مــورد نیــاز کشــور، نشــاکاری برنــج، افــق هــای برنامــه ششــم در عرصــه 
مکانیزاســیون آبــی و دیــم و موضــوع بهبــود کیفیــت کــود و چگونگــی نظــارت و 
عرضــه آن بــه کشــاورزان، بحــث جــو و موضوعــات مرتبــط بــه آن، معرفــی طــرح 
توســعه کشــت محصــول کینــوا کــه جایگزیــن کشــت برنــج در مناطــق کــم آب 
خواهــد شــد و پیشــرفت و راندمــان تولیــد ایــن محصــول جدیــد، محصــوالت علوفه 
ای و طــرح توســعه علوفــه در دیمزارهــا، ســورگوم، چغنــدر علوفــه ای و مجموعــه 
محصــوالت درآمــدزا بــرای جایگزینــی برنــج پرداخــت و در انتهــای بحــث خــود بــه 
تدویــن ســند الگوی کشــت که ســه ســال و نیــم برایــش کار مطالعاتــی و تحقیقاتی 
انجــام شــده و در آینــده نزدیــک ابــالغ خواهــد شــد اشــاره کــرد. وی یــادآور شــد: 
ایجــاد امنیــت غذایــی، پایــداری در تولیــدات کشــاورزی و افزایــش درآمد کشــاورزان 

ســه شــاخص اصلــی ایــن ســند مــی باشــد.
ــزارش  ــن گ ــای ای ــداول و نموداره ــل ج ــن کام ــه مت ــی ب ــرای دسترس ــت ب ــی اس گفتن
 مــی توانیــد بــه پایــگاه اخبــار ســبز ایــران بــه نشــانی www.sabznn.ir یــا

www.agriwe.news مراجعه کنید.   
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مهنــدس مهاجــر مشــاور وزیــر و مجــری طــرح دانــه هــای روغنــی وزارت جهــاد کشــاورزی، کوشــنده ای خســتگی ناپذیــر و مدافعــی جــدی در عرصــه 
تولیــد دانــه هــای روغنــی و افزایــش ضریــب خودکفایــی تولیــد روغــن در داخــل، در ششــمین گردهمایــی سراســری کشــت پاییــزه بــه جــای ســخنرانی 
مفصــل بــه شــیوه ای بدیــع تــوام بــا جــداول و پاورپوینــت هــای آمــاری و عملکــردی، همچنیــن نمایــش تولیــد ســطوح زیرکشــت در اســتانهای مختلــف 

و راندمــان هــای تولیــد هرکــدام بــا تکیــه بــر بــذور اصــالح شــده مــورد اســتفاده بــرای اقلیــم هــای مختلــف اســت .
نکته ای که مهندس مهاجر بر آن تاکید داشت افزایش بهره وری با استفاده از بذرهای مرغوب و پربازده و مقاوم در مقابل کم آبی است.

 ایــن گــزارش تــوام بــا عکــس هــا و فیلــم هــای مــزارع پرحاصــل نوعــی شــادابی ، طــراوت و امیــدواری را در فضــای بهــم فشــرده ســالن خوشــه وزارت 
جهادکشــاورزی ایجــاد کــرد و بــه قــول معــروف خســتگی ســه ســاعته جلســه را از تــن حاضــران بیــرون کــرد و مهاجــر در زمــان کمــی کــه داشــت بــی 
آنکــه ســخنرانی مفصلــی انجــام دهــد بــا تصویــر پیــام رســای خــود را رســانید کــه اگــر بخواهیــم مــی توانیــم کــه بخــش عمــده ای از روغــن را بــا بهتریــن 

کیفیــت و ســالمترین نــوع آن در داخــل کشــور تولیــد کــرده و کنجالــه آن را بــه مصــرف دام و طیــور برســانیم.

بذر امید در افزایش تولید کلزا و دانه های روغنی
پیامی نو به شیوه ای متفاوت

مهندس مهاجر مشاور 
وزیر و مجری طرح دانه 
های روغنی وزارت جهاد 
کشاورزی، اگر بخواهیم 
می توانیم که بخش عمده 
ای از روغن را با بهترین 
کیفیت و سالمترین 
نوع آن در داخل کشور 
تولید کرده و کنجاله آن 
را به مصرف دام و طیور 
برسانیم.

گزارش وضعیت تولید کلزا  )سال زراعی1396-97(
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19 ضرورت و اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی بویژه کلزا

1- پایداری درتولید غالت به ویژه گندم.
2-کاهش وابستگی در روغن وکنجاله به خارج.

3- کاهش خروج ساالنه حدود 4 میلیارد دالرارز برای واردات.
4- افزایش کیفیت روغن مصرفی 

5-افزایش ضریب امنیت غذائی.

ضرورت توجه به کیفیت روغن نباتی و اهمیت آن
1- در ایران با جمعیت بیش از0 8 میلیون نفر ساالنه حدود 50000 

عمل جراحی قلب انجام می شود. در حالی که در کشور چین با جمعیت 
1.3 میلیارد نفر همین تعداد جراحی قلب انجام می شود. )16 برابر چین(.

2- ایران رکورد دار باالترین میزان مرگ و میر بیماری های قلبی در 
جهان می باشد.

3- بیماری های قلبی و عروقی بعد از تصادفات بیشترین عامل مرگ و 
میر ایرانیان است و ساالنه حدود 150 هزار نفر را به کام مرگ می کشاند.

4- در ایران سن ابتال به بیماری های قلبی و عروقی 10 سال پائین تر از 
متوسط جهانی است

5- روزانه حدود 400 نفر به علت بیماری های قلبی و عروقی جان خود را 
از دست می دهند. متاسفانه این آمارتکان دهنده رو به افزایش است.

6- نا سالم بودن بیش از 77 درصد روغن نباتی نباتی تولیدی کشور.

)دکتر حسین حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس-سال 1388(
نیاز کشور به روغن                                1.3میلیون تن
سرانه مصرف حداقل                              17 کیلو گرم

نیاز به کنجاله                                      3.5 میلیون تن
ظرفیت روغن کشی نزدیک                        6 میلیون تن

ظرفیت تصفیه روغن حدود                      3.9 میلیون تن
واردات روغن درسال 1396                     1.3میلیون تن

واردات دانه های روغنی درسال 1396        2.4میلیون  تن
واردات کنجاله درسال 1396                    1.4 میلیون تن

خالصه وضعیت کشت کلزا در سال زراعی1396-97

217,244 هکتار سطح کشت

174,127 هکتار سطح برداشت
340,000 تن تولید کل کشور
182,264 تن تولید کل کشور در سال گذشته
86,5 درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته

روند تولید کلزا طی سالهای 1394 تا 1397)تن(

 

استانهای برتر تولید کننده کلزا در کشور

سطح برداشت نام استانردیف
میزان دانه تحویلی شده)هکتار(

55970112550گلستا ن 1

1710031670ما زندرا ن 2
1810031235خوزستا ن3
1502629374فا رس 4
750019968کرما نشا ه 5
1007019223ا ردبیل 6
680013682ا یالم 7
530011687قزوین 8

 
استانهای دارای پتانسیل باال برای تولید کلزا

سطح برداشت نام استانردیف
میزان دانه تحویلی )تن( )هکتار(

27008131همدان1

34007930آذربایجان غربی2
38507024خراسان رضوی3
50386131آذربایجان شرقی4
17004896کردستان5
31403655خراسان شمالی6
16363248لرستان7
14802920مرکزی8
2607,52500جنوب کرمان9

 
استانهای نیازمند تالش بیشتربرای تولید کلزا

نام استانردیف
سطح برداشت 

)هکتار(
میزان دانه تحویلی )تن( 

20182401قم1
18102012هرمزگان2
6701629اصفهان3
12891583تهران4
9431472زنجان5
7871269کهکیلویه و بویراحمد6
680910البرز7
724750کرمان8
1150637سمنان9

 
استانهای نیازمند تالش بیشتربرای تولید کلزا

سطح برداشت نام استانردیف
میزان دانه تحویلی )تن( )هکتار(

320489چهارمحال و بختیاری11
700423سیستان و بلوچستان12
409196خراسان جنوبی13
130130گیالن14
80104بوشهر15
22038یزد16



اقدامات انجام شده
* تامین وتوزیع 1459 تن بذرکلزا.  )874 تن داخلی و   585  تن وارداتی(.

* توزیع حدود 2500 دستگاه بذرکار دانه ریز مخصوص کلزا با 40 درصد یارانه )حداکثر 50 میلیون ریال(.
* تدارک و توزیع تعداد 245 دستگاه هد برداشت کلزا با 40 درصد یارانه)حداکثر 40 میلیون ریال(.

* اجرای 6000 هکتار پایلوت کنترل علف های هرز هم خانواده کلزا )تدارک و توزیع مقدار15780 لیتر علف کش بوتیزان استار)در 12 استان(.
* اجــرای 14000هکتــار پایلــوت کنتــرل آفــات اول فصــل، به ویــژه کک، بــا تامیــن و تــدارک مقــدار 72.5 تــن بــذر پوشــش دار و ضدعفونــی شــده 

ــا ســموم حشــره کــش کــروزر و گائوچو.)اســتان های گلســتان،مازندران و خوزســتان(. ب

اقدامات و حمایت های انجام شده
* تشکیل کمیته های فنی تخصصی گیاه پزشکی، تغذیه و برداشت با همکاری موسسات تحقیقاتی.

* تامین اعتبار مورد نیاز اجاره خودرو جهت نظارت بر مزارع.
* اجرای مزارع pvs )مزارع مقایسه ارقام کلزا( دراستان ها.

* اجرای پایلوت مزارع ارقام جدید کلزا در 6 استان و در سطح 1800 هکتار
* انتقال دانش فنی وتکنولوژی تولید کلزا از کشورهای پیشرو

* پیگیری و تسهیل خرید و پرداخت به موقع بهای محصول تولیدی کشاورزان
* اجرای کارگاه های آموزشی با حضور اساتید و متخصصین داخلی و خارجی از جمله کشورهای فرانسه، آلمان، استرالیا، صربستان

ــن – اردبیــل – تهــران و  ــد زمســتانه در 5 اســتان کشــور شــامل قزوی ــام هیبری ــذر ارق ــن ب ــد  600 ت ــرای  تولی ــدام ب ــزی و اق ــه ری * برنام
ــی ــرقی و غرب ــوی، آذربایجان ش ــان رض خراس

* اجرای پایلوت های تغذیه ای ، مبارزه با افات و بیماری ها و علف های هرزبا همکاری موسسات تحقیقاتی.



اقدامات انجام شده
* اجرای پایلوت تغذیه در سطح 40 قطعه و11 استان .

* اجرای مزارع مقایسه عملکرد ارقام کلزا )PVS( به تعداد 20  مورد )11استان سرد و 9 استان گرمسیری(.
* اجرای مزارع پایلوت ارقام زمستانه کلزا در 6 استان و در سطح 1800 هکتاربا همکاری شرکت اورالیس فرانسه.

* اجرای مزارع پایلوت ارقام زمستانه کلزای شرکتهای NPZ.DSV.KWS آلمان توسط شرکت آرمان سبز در 14 استان و در سطح 1000 هکتار.
* اجــرای مــزارع مقایســه عملکــرد ارقــام کلــزای آلمانــی ، فرانســه و سوئیســی)PVS( توســط شــرکت بتــکا و هــم بــه تعــداد 5  مــورد )2اســتان ســرد 

و 3 اســتان گرمســیری(.

اقدامات انجام شده
* برنامــه ریــزی اجــرای کارگاه آموزشــی انتقــال دانــش فنــی و تکنولــوژی تولیــد کلــزا بــا همــکاری موسســه DLG آلمــان  و شــرکت جهادســبز 

بــرای 280 نفــر از کارشناســان کلــزا و شــروع برنامــه از 5 اســفند. در اســتان های خوزستان،گلســتان و خراســان رضــوی.
* تــداوم اجــرای دوره هــای آموزشــی عملــی بــا حضــور اســاتید و متخصصیــن داخلــی و خارجــی از جملــه کشــورهای فرانســه، آلمــان، اســترالیا، 

ــذور. ــا هماهنگــی شــرکت های وارد کننــده ب صربســتان ب
ــع بهــای  ــد و پرداخــت به موق ــی و پیگیری هــای الزم جهــت تســهیل خری ــی دولت ــزا توســط شــرکت بازرگان ــی کل ــد تضمین * هماهنگــی خری

محصــول تولیــدی کشــاورزان.
تولیــد حــدود 170 تــن بــذر هیبریــد ارقــام زمســتانه و برنامــه ریــزی بــرای تولیــد حــدود 650 تــن در ســال زراعــی 98-97 در داخــل کشــور بــا 

همــکاری شــرکت ملــی کشــت و صنعــت پــارس و شــرکت آرمــان ســبز آدینــه.

اقدامات انجام شده
* تأمیــن 42 میلیــارد ریــال اعتبــارات اســتانی 

بــه منظــور تامیــن هزینــه هــای:
* جابجایی کمباین

* کرایه خودرو
* کشت نشایی و آبیاری میکرو

* لوازم و تجهیزات اداری
* خرید کامپیوتر و متعلقات
* تجهیزات فنی و مهندسی

* مساعدت برای آزمون خاک
* خرید ادوات الگویی تخصصی
pvs اجرای مزارع الگویی و *

* اعتبــارات مربــوط بــه حــدود 450 میلیــارد 
ــه  ــال یاران ــارد ری ــذور،70 میلی ــه ب ــال یاران ری
تشــکیل  ریــال  میلیــارد   90 ادوات،  خریــد 
صنــدوق حمایــت از توســعه کشــت دانــه هــای 
روغنــی و اجــرای کارگاه هــای آموزشــی داخلــی 
و خارجــی و اجــرای پایلوت هــای انتقــال دانــش 
ــورت  ــج به ص ــوزش و تروی ــات، آم ــی، تحقیق فن

ــی پرداخــت شــده اســت. مل

برنامه کشت کلزای 1397-98
* برنامه تدارک نهاده ها برای سال زراعی  98-1397  در سطح :350000 هکتار

* برنامه تامین بذر کلزای مورد نیاز
* تامین بذر مناطق گرم و معتدل:  1120 تن

* تامین بذر گواهی شده مناطق سرد و معتدل:  830 تن
* برنامـــه ریزی و تامیـــن مقدار7000 کیلوگـــرم بذر والدیـــن هیبرید بهاره و زمســـتانه جهت 

کشـــت و تولید بـــذر کلزای مورد نیاز ســـال زراعـــی 98-99.
* برنامـــه ریزی و تامین مقـــدار 8.5 تن  بذر مادری آزاد گردافشـــان جهت کشـــت و تولید بذور 

op موردنیاز ســـال زراعی 98-99.
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مجــری طــرح چغنــدر قنــد در حاشــیه ششــمین گردهمایــی 
سراســری کشــت محصــوالت زراعــی، جزئیــات طــرح خوداتکایی 
شــکر را تشــریح کــرد و گفــت: براســاس ایــن برنامه تا افــق1404، 
کشــور در تولیــد شــکر به ضریــب خوداتکایــی بیــش از 95 درصد 

ــید. خواهد رس
ــبز  ــار س ــگار اخب ــو با خبرن ــت  و گ ــی در گف ــا یزدان علیرض
ایران دربــاره جزئیــات طــرح اقتصــاد مقاومتی شــکر اظهارداشــت: 
افزایــش ضریــب خوداتکایــی شــکر یکــی از طــرح  هــای اقتصــاد 
مقاومتــی اســت کــه از تیــر مــاه ســال  جــاری برنامــه  هــای ایــن 
ــرای آن، در حــال  ــن مجــری ب ــا تعیی ــه  طــور جــدی ب طــرح ب

پیگیــری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس ایــن برنامــه تــا افــق1404، کشــور 
ــد  ــش از 95 درص ــی بی ــب خوداتکای ــه ضری ــکر ب ــد ش در تولی
ــن  ــرای ای ــده ب ــف ش ــداف تعری ــت: از اه ــید، گف ــد رس خواه
طــرح، افزایــش بهــره وری آب، امنیــت غذایــی، تولیــد پایــدار در 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــتغال را می ت ــاد اش ــاورزی و ایج کش
ــطح  ــاورزی س ــاد کش ــد وزارت جه ــدر قن ــرح چغن ــری ط مج
زیــر کشــت بهــاره چغنــدر قنــد را حــدود یــک صــد هــزار هکتــار 
اعــالم و اضافــه کــرد: بــه دلیــل بحــران آب در کشــور، ایــن عــدد 
ــران آب  ــل بح ــه دلی ــد و ب ــد مان ــت خواه ــور ثاب ــرح مذک در ط
احتمــال کاهــش آن نیــز وجــود دارد ضمــن اینکــه در ایــن برنامه، 

افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح در دســتور کار قــرار دارد.
یزدانــی ادامــه داد: در کنــار ایــن مســاله، از آنجایــی کــه 
چغنــدر قنــد نقــش مهمــی در تنــاوب زراعــی محصــوالت دارد 
ــاورزی  ــاد کش ــره  وری آب، وزارت جه ــش به ــتای افزای و در راس
گســترش ســطح زیــر کشــت پاییــزه چغنــدر قنــد را در دســتور 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــدی خ کار ج

افزایش سطح زیرکشت پاییزه چغند رقند
 بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی، در 
ســال  جــاری افزایــش ســطح زیرکشــت پاییــزه چغنــدر قنــد بــه 

18 هــزار هکتــار بــرای 11 اســتان کشــور ابــالغ شــده اســت.
یزدانــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون حــدود 70 درصــد ایــن برنامــه 
تحقــق یافتــه و نزدیــک بــه 12 هــزار و 600 هکتــار کشــت پاییزه 
انجــام شــده اســت، گفــت: پیــش بینــی مــی  کنیــم امســال از 18 
هــزار هکتــار برنامــه تعییــن شــده، حــدود 13 هــزار تــا 13 هــزار 
و 500 هکتــار آن عملــی شــود چــرا کــه در برخــی اســتان  هــا 
ماننــد اســتان گلســتان، چغنــدر قنــد در تنــاوب زراعــی نبــوده و 
بایــد کشــاورزان آنجــا بــا کشــت ایــن محصــول آشــنا شــوند و در 
ایــن زمینــه آمــوزش ببیننــد ضمــن اینکــه مــا در حــال حاضــر 

ایــن آمــوزش  هــا را انجــام مــی  دهیــم.
ابالغ کشت پاییزه چغندر قند به 10 استان کشور

بــه گفتــه مجــری طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهــاد کشــاورزی، 
ــان  ــمالی، خراس ــان ش ــتان، خراس ــارس، گلس ــای ف ــتان  ه اس

خوداتکایی 95 درصدی شکر

رضــوی، کرمانشــاه، خوزســتان، لرســتان، اصفهــان و کهگیلویــه و بویراحمــد از جملــه اســتان  
هایــی هســتند کــه کشــت پاییــزه چغنــدر قنــد بــه آنــان ابــالغ شــده اســت.یزدانی بــا بیــان 
اینکــه طــرح انتقــال کشــت بهــاره چغنــدر قنــد بــه کشــت پاییــزه حــدود دو ســال اســت که 
اجــرا مــی  شــود، اظهــار امیــدواری کــرد تــا افــق 1404، ســطح زیــر کشــت پاییــزه چغنــدر 
قنــد بــه بیــش از 60 هــزار هکتــار افزایــش پیــدا کنــد ضمــن اینکــه ایــن عــدد در ســال 

گذشــته 6 هــزار و 200 هکتــار بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــت پاییــزه، عمــده آب مــورد نیــاز محصــول را نــزوالت جوی 
تامیــن مــی  کنــد اضافــه کــرد: مصــرف آب در ایــن نــوع کشــت نســبت بــه کشــت بهــاره 30 

تــا 50 درصــد کمتر اســت.
افزایش ضریب خوداتکایی شکر به 65 درصد

ــان اینکــه ســال گذشــته 5  ــا بی ــاد کشــاورزی ب ــد وزارت جه ــدر قن مجــری طــرح چغن
میلیــون و 600 هزارتــن از ایــن محصــول در کشــور تولیــد شــد، ادامــه داد: با احتســاب تولید 
نیشــکر در کشــور، در مجمــوع یــک میلیــون و 525 هــزار تــن شــکر تولیــد شــد و ضریــب 

خوداتکایــی مــا در ایــن زمینــه بــه حــدود 65 درصــد افزایــش یافــت.

علیرضا یزدانی در گفت  و گو 
با خبرنگار اخبار سبز ایران درباره 
جزئیات طرح اقتصاد مقاومتی شکر 
اظهارداشت: افزایش ضریب خوداتکایی 
شکر یکی از طرح  های اقتصاد مقاومتی 
است که از تیر ماه سال  جاری برنامه 
 های این طرح به  طور جدی با تعیین 
مجری برای آن، در حال پیگیری است.

https://www.mehrnews.com/news/3818016/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4
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تولید 1.6 میلیون تن شکر در کشور
 یزدانــی پیــش بینــی میــزان تولیــد چغنــدر قنــد در ســال  جــاری 
ــزان  ــا احتســاب می ــت: ب ــرد و گف ــالم ک ــن اع ــون ت ــز 6 میلی را نی
تولیــد نیشــکر، امســال بالــغ بــر یــک میلیــون و 600 هزار تن شــکر 

در کشــور تولیــد خواهــد شــد.
ــت  ــاورزی قیم ــاد کش ــد وزارت جه ــدر قن ــرح چغن ــری ط مج
ــدر  ــد تضمینــی چغن ــرخ خری ــرای ن ــه ب ــن وزارتخان پیشــنهادی ای

ــرد. ــالم ک ــان اع ــدود 300 توم ــد را ح قن
وی گفــت: از جملــه راه  هــای افزایــش بهره  وری در کشــت چغندر 

قنــد، انتقــال کشــت آن به پاییز و توســعه کشــت نشــایی اســت.
  مجــری طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهاد کشــاورزی درباره کشــت 
ایــن محصــول در اســتان آذربایجــان غربــی نیــز گفت: برنامه کشــت 
ایــن محصــول را در حــوزه دریاچــه ارومیــه بــه دلیــل شــرایط ویــژه 
دریاچــه و بحــران آب حــدود 23 هــزار هکتــار اعــالم کردیــم ضمــن 
اینکــه در ایــن نقطــه بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی امــکان کشــت 

پاییــزه چغنــدر قنــد وجود نــدارد.
ــب  ــد مناس ــاال و درآم ــی ب ــتغال زای ــه اش ــاره ب ــا اش ــی ب  یزدان
حاصــل از ایــن کار بــرای کشــاورزان، اضافــه کــرد: در همیــن راســتا 
مــا سیاســت  توســعه آبیــاری میکــرو، کشــت نشــایی و جایگزینــی 
محصــوالت زراعــی بــا چغنــدر قنــد را کــه نیــاز آبــی کمتری داشــته 
باشــند، در دســتور کار داریــم و امیدواریــم بــا همــکاری کشــاورزان 

اســتان ایــن اهــداف محقــق شــود.
گسترش کشت نشای چغندرقند

مجــری طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهــاد کشــاورزی درباره کشــت 
نشــایی نیــز اظهــار داشــت: ایــن نــوع کشــت در چغنــدر قنــد بــه دو 
ــا  ــه  ه ــذر را در گلخان ــه در روش اول ب ــی  شــود ک شــکل انجــام م
ــا دســتگاه  ــن نشــاها ب ــد، ســپس ای ــد می کنن کشــت و نشــا تولی
ــه در روش  ــن اینک ــد، ضم ــد ش ــل خواه ــن منتق ــه زمی ــاکار ب نش
فــوق، بــه طــور متوســط بیــن 3 تــا 4 مرتبــه آبیــاری کمتــر و در 
مصــرف 3 تــا 4 هــزار مترمکعــب آب صرفــه جویــی خواهــد شــد.

یزدانــی بــا بیــان اینکــه چغنــدر قنــد در ابتــدای رشــد و مرحلــه 
گیاهچــه بــه شــوری حســاس اســت، گفــت: امــا بعــد از ایــن مرحله 
گیــاه مقاومــت باالیــی نســبت بــه شــوری پیــدا می کنــد؛ بــا کشــت 

نشــایی مــا گیــاه را در مرحلــه حســاس بــه شــوری، یــاری می کنیــم تــا مشــکلی بــرای 
آن پیــش نیایــد.

وی شــیوه دیگــر کشــت نشــایی چغنــدر قنــد را نشــای ریشــه لخــت ایــن محصــول 
عنــوان کــرد و افــزود: ایــن روش توســط پژوهشــگران موسســه تحقیقــات چغنــدر قنــد 

کشــور و بــرای نخســتین بــار در جهــان شــکل گرفتــه اســت.
مجــری طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد: در ایــن روش بــذر 
ــاز کشــت می شــود و وقتــی ریشــه های  چغنــدر قنــد بــه صــورت متراکــم در فضــای ب
گیــاه بــه طــول بیــن 15 تــا 20 ســانتی متر رســیدند، بــا توجــه بــه فیزیولــوژی مناســب 
ــه زمیــن اصلــی منتقــل مــی  ــی انجــام و گیاهــان ب ــرگ زن ایــن محصــول، عملیــات ب

 شــوند.
ساخت دستگاه های نشا کار چغندر قند در داخل کشور

 یزدانــی ادامــه داد: تکنولــوژی مکانیزاســیون نشــاکار چغنــدر قنــد در کشــور وجــود 
نــدارد، لــذا بــا هماهنگــی  هایــی کــه بــا موسســه تحقیقــات چغنــدر قنــد و مرکز توســعه 
ــا شــرکت  هــای ســازنده ماشــین آالت  ــی ب مکانیزاســیون انجــام شــده، در حــال رایزن
کشــاورزی هســتیم تــا بحــث تولیــد دســتگاه  هــای نشــاکار در دســتور کار قــرار بگیــرد و 

ایــن دســتگاه  هــا بتواننــد نشــا ریشــه  لخــت گیــاه را بــه زمیــن منتقــل کننــد.
مجــری طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهــاد کشــاورزی دربــاره اینکــه آیــا در حــال حاضــر 
کشــت نشــایی در سراســر کشــور انجــام می شــود یــا خیــر، گفــت: درحــال حاضر کشــت 
نشــایی در کشــور در ســطح بســیار محــدود انجــام می شــود، ضمــن اینکــه برنامه توســعه 

ایــن کشــت بــرای ســال آینــده حــدود 3 هزارهکتار اســت.
نیاز به واردات شکر 700 هزارتن است 

مجــری طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه چغنــدر قنــد یکی 
از محصوالتــی اســت کــه بــا صنعــت ارتبــاط تنگاتنــگ دارد، اظهارداشــت: بــه نوعــی در 
ــه کشــاورزان کمــک می کننــد، آنهــا بــذور و  حــال حاضــر کارخانجــات هســتند کــه ب
نهاده هــای مــورد نیــاز را تامیــن و در اختیــار کشــاورزان قــرار می دهنــد و طلــب خــود را 

از کشــاورزان در زمــان تحویــل محصــول آنــان، تســویه مــی  کننــد.
ــن  ــه ای ــاز کشــور ب ــه اینکــه نی ــا اشــاره ب ــز ب ــازار شــکر نی ــاره تنظیــم ب ــی درب یزدان
محصــول حــدود 2 میلیــون و 200 هزارتــن اســت کــه یــک میلیــون و 525 هــزار تــن 
آن امســال در کشــور تولیــد شــد، گفــت: بنابرایــن مــا بــه حــدود 700 هزارتــن واردات در 

ســال  جــاری نیــاز داریــم.
وی ادامــه داد: دالالن و واســطه  هایــی کــه منافــع خــود را در واردات می  بیننــد، همواره 
در تــالش هســتند کــه بــه نوعــی بــازار را متالطــم و خواســته خــود را محقق کننــد، البته 

امســال بــی تدبیــری  هایــی نیــز انجــام شــد که چنیــن مســاله  ای را بــه  وجــود آورد.
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کشاورزی حفاظتی؛ پدیده ای نو برای توسعه پایدار

تجهیز 300 هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه های نوین آبیاری 

در حاشــیه ایــن گردهمایــی، موضوعــی کــه مــورد توجــه خبرنــگاران تخصصــی رســانه هــای عمومــی و مجالت 
تخصصــی قــرار گرفــت اطــالع از چنــد و چــون شــیوه کشــاورزی حفاظتــی بــود کــه پاســخ ســواالت خبرنــگاران را 
دکتــر زلقــی رئیــس ســتاد معاونــت زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی و مســئول طــرح کشــاورزی حفاظتــی داد. وی 
بــه علــت اشــتغاالت فــراوان برگــزاری گردهمایــی کــه بــر عهــده ایشــان بــود بــه صورتــی مختصــر گفــت: تاکنــون 
170 هــزار هکتــار بــه ایــن شــیوه کشــت شــده اســت و طبق برنامــه بایــد آن را بــه رقم 3 میلیــون هکتار برســانیم.
 دکتــر زلقــی بــه مقالــه ای اشــاره کــرد کــه بــه صــورت مشــروح در ایــن بــاره نوشــته شــده و خبرنــگاران را بــه 

مطالعــه آن ارجــاع داد.
گفتنــی اســت ایــن مقالــه مشــروح تحلیلــی در پایــگاه اخبــار ســبز ایــران )پاســا( بــه راحتــی قابــل دســترس 

اســت.
با سپاس و قدردانی از آقای احمد سناویز و سایر همکاران  واحد  سمعی بصری مرکز روابط عمومی 
وزارت جهاد کشاورزی بابت تهیه عکس های همایش

ــا  در حاشــیه برگــزاری ایــن گردهمایــی، مهنــدس اکبــری معــاون آب و خــاک کشــور نیــز ب
ــگاران  ــه خبرن ــاری ب ــن آبی ــر در عرصــه ســامانه هــای نوی ــه پیشــرفت هــای کــم نظی اشــاره ب
گفــت: در ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار در کشــور 280 هــزار هکتــار از اراضــی ســنتی و مــدرن 
ــم، امســال ایــن  ــا شــرایط اقلیــم مجهــز کردی ــه ســامانه هــای نویــن آبیــاری و متناســب ب را ب
رقــم را انشــااهلل بــه 300 هــزار هکتــار مــی رســانیم کــه 60 هــزار هکتــار آن اجــرا شــده اســت و 

فعالیــت همکارانــم در اقصــا نقــاط کشــور ادامــه دارد. 
مهنــدس اکبــری گفــت: بــا انجــام مطالعــات علمــی و بــا اتــکا بــه تجــارب عملــی در اســتان 
هــای مختلــف روز بــه روز شــاهد تحــول در ســامانه هــای نویــن آبیــاری زیــر ســطحی بــا کمترین 
ــر  ــل توجهــی ب ــر قاب ــت آب در کشــت هــای زراعــی هســتیم کــه تاثی ــر و هدررف ــزان تبخی می

تولیــد دارد.
مهنــدس اکبــری معــاون وزیــر همچنیــن بــه ترویــج و گســترش ســامانه هــای مــدرن آبیــاری 
هوشــمند اشــاره کــرد و گفــت: بزرگتریــن پــروژه آبیــاری هوشــمند در منطقــه خدآفریــن اجــرا 

شــده کــه در نــوع خــود یــک دســتاورد مانــدگار بــه شــمار مــی رود.

بــا عنایــت بــه تغییــر رویکــرد بــازار بــزرگ فــروش کشــور بــه ســوی بازارهــای الکترونیکــی و تحــت شــبکه در ســال هــای اخیــر و تســری ایــن 
ــا توجــه بــه بررســی و احســاس نیــاز بــه راه انــدازی سیســتم فــروش آنالیــن بــه عنــوان  ــازار محصــوالت و صنایــع کشــاورزی و ب موضــوع بــه ب
ابــداع کننــده ایــن نــوع فــروش در بــازار خــوراک دام و طیــور و بــه منظــور فــروش بــدون واســطه و مســتقیم بــه مصــرف کننــده، ایــن سیســتم 

در شــرکت خــوراک دام پــارس راه انــدازی شــد.
نشــانی بــه  ســایت شــرکت  وب  ابتــدا  پــارس،  دام  در شــرکت خــوراک  کوثــر  اقتصــادی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 

 www.parsfeedco.com در مــاه گذشــته بــه صــورت کامــل راه انــدازی، تکمیــل و رفــع نقــص گردیــد و در مــاه جــاری نیــز بــا پیگیــری 
مســتمر، بخــش فــروش اینترنتــی محصــوالت تکمیــل شــد.

ایــن اقــدام گامــی مؤثــر در جهــت تکمیــل حلقــه مفقــوده زنجیــره میــان تولیدکننــده و مشــتری بــوده و تأثیــر مثبتــی در جهــت تقویــت بنیــه 
زیرســاختی بخــش کشــاورزی و دامپــروری خواهــد داشــت.

راه اندازی سیستم فروش آنالین در بازار خوراک دام و طیور برای نخستین بار توسط شرکت خوراک دام پارس



 بخش تعاون کشور؛

 نقطه عطفی در جهت بازیابی
بازشناسی و تمرکز قوا برای حرکت رو به آینده

ــا  ــران ب ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــل س مدیرعام
صــدور پیامــی بــه مناســبت هفتــه تعــاون اعــالم کرد:بازتعریف 
ــی روســتایی و  ــی در حــوزه شــرکت های تعاون شــیوه حکمران
ــی  ــول و پویای ــور تح ــی به منظ ــات اساس ــاورزی از ملزوم کش

ایــن نهادهــا بشــمار مــی رود.
ــاورزی  ــاد کش ــانی وزارت جه ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
تعــاون  مرکــزی  ســازمان  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــام ب ــن پی ــتایی،متن ای روس
شــبکه  بالقــوه  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا 
ــه  ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــیار فرات ــا بس تعاونی ه

امــروزه جامعــه مــا از آن بهــره می بــرد.
ســیزدهم شــهریورماه در تقویــم ملــی بنــام روز تعــاون 
همــه  بــه  متعلــق  مناســبتی  اســت.  شــده  نام گــذاری 
ــی  ــه عطف ــه نقط ــور ک ــاون کش ــش تع ذی مدخالن بخ
ــرای  ــوا ب ــز ق ــی و تمرک ــی، بازشناس ــت بازیاب در جه
ــارک  ــن روز مب ــردد. ای ــی می گ ــه آینده تلق ــی رو ب حرکت
را بــه جامعــه تعــاون گــران و تالشــگران ایــن عرصــه تبریــک 
ــا از  ــور تعاونی ه ــی کش ــای کنون ــد در فض ــم. بی تردی می گوی
ــی  ــش قابل توجه ــد بخ ــه قادرن ــتند ک ــی هس ــدود نهادهای مع
ــدوش  ــود را ب ــی موج ــادی و اجتماع ــارهای اقتص ــار فش از ب
ــرای نشــان دادن  ــن شــرایط فرصتــی شایســته ب کشــیده و ای

تعاونی هاســت. توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا 
ــتایی  ــای روس ــمی تعاونی ه ــاد رس ــرن از ایج ــش از نیم ق بی
ــی  ــیر تحول ــادی از س ــال نم ــذرد. این 50 س ــور می گ در کش
حضــور، مشــارکت، همیــاری، دگریــاری، رابطــه منــدی دولــت 
ــاون گــری، توســعه  ــت، توســعه تع ــا دول ــردم ب ــردم و م ــا م ب
روســتایی و کشــاورزی و بســیاری مــوارد دیگــر ناشــی از 
حضــور ســاختاری بنــام تعاونــی بــه شــکلی رســمی و قانونــی 
در جامعــه ایــران بخصــوص جامعــه روســتایی و کشــاورزی مــا 
بــوده. ســاختاری کــه امــروز همــه مــا میــراث دار آن هســتیم 
ــتی های آن،  ــع کاس ــعه و رف ــظ و توس ــم در حف و وظیفه داری
ــودن بکوشــیم. ــا غیردولتــی ب همــه باهــم، فــارغ از دولتــی ی

ــش  ــا در بخ ــی تعاونی ه ــگاه واقع ــه جای ــبت ب ــا نس ــر دیدگاه ه تغیی
ــر پایــه  روســتایی و کشــاورزی و گســترش کّمــی و کیفــی فعالیت هــا ب
ــأن  ــور ش ــرفت درخ ــی و پیش ــن تعال ــی، متضم ــن تعاون ــول بنیادی اص
ایــن بخــش مهــم اقتصــاد کشــور اســت. بازتعریــف شــیوه حکمرانــی در 
حــوزه شــرکت های تعاونــی روســتایی و کشــاورزی از ملزومــات اساســی 
ــه  ــی ک ــی رود، تحول ــا بشــمار م ــن نهاده ــی ای به منظــور تحــول و پویای
بــرای اعتمادســازی و ابهام زدایــی در فضــای فرهنگــی و اجتماعــی 

ــاز ماســت. روســتاها بشــدت موردنی
بــرای مــا مســلم اســت کــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای بالقــوه شــبکه 
تعاونی هــا بســیار فراتــر از آن چیــزی اســت کــه امــروزه جامعــه مــا از آن 
ــن  ــای ای ــا و نقش آفرینی ه ــعه کارکرده ــذا توس ــد علی ه ــره می برن به

بخــش مســاعدت و همــکاری یکایــک مــا را طلــب می کنــد.
مدیریــت مطلــوب از منظــر ســازمان تعــاون روســتایی، به مثابــه 
ــذب  ــدف ج ــدار باه ــذاری پای ــرای گ ــروری ب ــای ض ــی ابزاره بازنمای
حداکثــری فرصت هــا و ایجــاد رابطــه ای پویــا و دینامیــک بیــن ســازمان، 
اتحادیه هــا و اعضــای تشــکل های صنفــی و ســازگار نمــودن آن بــا 
ــت. ــاورزی اس ــه کش ــادی جامع ــات اقتص ــن حی ــای امروزی ضرورت ه

ــرد-  ــازی ب ــک ب ــا در ی ــم ت ــالش کنی ــد ت ــران بای ــا تعاون گ ــه م هم
بــرد، تعادلــی پایــدار میــان اهــداف متنــوع جامعــه کشــاورزی، منویــات 
اســتراتژیک دولــت، منافــع و نیازهــای مــردم در روســتاها برقــرار ســازیم.

اگرچــه طــی دو دهــه گذشــته ضربــات و صدمــات ناجوانمردانــه ای کــه 
ــا ســودجویانه  ــه و ی ــر ســوء مدیریت هــا و اقدامــات نابخردان ــاً براث عمدت
عده ایــی بــه پیکــر شــبکه تعاونی هــای روســتایی و کشــاورزی و 
همچنیــن ســازمان تعــاون روســتایی وارد آمــده و به انحاءمختلــف 
ــا  ــوده ام ــه نم ــش مواج ــا چال ــی آن را ب ــدی و حیات ــریان های درآم ش
خوشــبختانه در دوره مدیریــت جدیــد بــا ســرعت و شــدت الزم بــا آن هــا 
برخــورد و تالش هــای جــدی بــرای احقــاق حقــوق ازدســت رفته مــردم 

آغازشــده اســت.
علــی ایحــال مایلــم در خاتمــه بــا اعتقــاد راســخ اعــالم نمایــم علیرغــم 
ــان  ــای روســتایی کشــور همچن ــات، شــبکه تعاونی ه ــن اتفاق همــه ی ای

وجــدان بیــدار جامعــه کشــاورزی و روســتایی ایــران اســت.
حسین شیرزاد

برای ما مسلم 
است که ظرفیت ها 

و توانمندی های 
بالقوه شبکه 

تعاونی ها بسیار 
فراتر از آن چیزی 

است که امروزه 
جامعه ما از آن 

بهره می برند 
علی هذا توسعه 

کارکردها و 
نقش آفرینی های 

این بخش مساعدت 
و همکاری یکایک 
ما را طلب می کند.
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مجتمع تولیدی گوشت مرغ ماهان، با ظرفیت 490 هزار قطعه مرغ مادر گوشتی؛ 

مجموعه ای توانمند و پیشرو در صنعت طیور کشور
در مقاطعــی از تاریــخ یــک ســرزمین در شــرایط دشــواری ها، متخصصــان، کارشناســان و مدیرانــی هســتند کــه با خضــوع و در کمــال تواضع 
بی آنکــه شــعار دهنــد در عرصــه عمــل و اجــرا و تأمیــن نیازمندی هــای مــردم و جلــب رضایــت آنــان در ســکوت و آرامــش، ضریب هوشــیاری 
و دقــت عمــل خــود را در عرصــه تولیــد مــواد غذایــی افزایــش می دهنــد و در کنــار آن می کوشــند تــا بــا خالقیــت و ابتــکار عمــل، کاالی 
موردنیــاز و ضــروری جامعــه مصــرف را بــا کاهــش ضایعــات و افزایــش بهــره وری، در باالتریــن کیفیــت و قیمت هــای پایین تــر عرضــه کننــد. 
شــعار آنــان بــرای حمایــت از نظــام، دســت یابی بــه موفقیت هــای بیشــتر در عرصــه تولیــد اســت. ایــن بخشــی از مفاهیمــی اســت کــه 
»مهنــدس رحمــن محمــدی« مدیرعامــل مجتمــع تولیــد گوشــت »مــرغ ماهــان« در ابتــدای گفتگــوی اختصاصــی خــود بــا خبرنــگار مــا بیان 
ــرای مــا فعــاالن تولیــد در  ــد« می گویــد: آنچه کــه در ایــن شــعار ب ــا طــرح شــعار »مــا اهــل کوفــه نیســتیم علــی تنهــا بمان مــی دارد و ب
عرصــه دام و طیــور مفهــوم می یابــد افزایــش تولیــد و تأمیــن نیــاز مــردم اســت، به ویــژه در شــرایطی کــه دشــمنی غــدار و سرســخت مــا را 
در محاصــره اقتصــادی قــرار داده اســت.

رحمــن محمــدی می گویــد: خواســته یــا 
ناخواســته مــا در فراینــد جهانی شــدن قــرار 
ــردمدار  ــه س ــازی ک ــه جهانی س ــه ن ــم البت داری
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــی اس ــتکبار جهان آن اس
ــرا  ــه »ف ــز در جامع ــی نی ــاظ جامعه شناس از لح
ــا »اطالعاتــی« مشــغول کســب وکار  صنعتــی« ی
ــا  ــود را ب ــرکت های خ ــه بایســتی ش هســتیم ک

ــع  ــوع جوام ــن ن ــات ای ــاخت ها و الزام زیرس
ــع  ــی جوام ــن ویژگ ــم. مهم تری ــق نمایی منطب
ــراوان اســت کــه  اطالعاتــی ســرعت تغییــر ف
صرفــاً بــا اعمــال مدیریــت علمــی و امتنــاع از 
ــوان  ــا می ت ــر آزمون وخط ــی ب ــت مبتن مدیری
ابتــدا مقدمــات بقــاء ســازمان و ســپس رشــد 
و توســعه کســب وکار را فراهــم نمــود کــه بــا 

اعمــال تحریم هــا و جنــگ اقتصــادی 
ــن  ــی بهتری ــتکبار جهان ــوی اس از س
ــت  ــق مدیری ــفابخش تلفی ــخه ش نس
علمــی ، بــا مدیریــت جهــادی در 
ــی خواهــد  چارچــوب اقتصــاد مقاومت

ــود. ب

))سهامی خاص((

دکتر سبحانی مدیر عامل 
اجداد زربال:

ابتدا با تعریف نادرست از 
انحصار سهم 90 درصدی 
راس در سال های قبل از 

1394 تحت عنوان رانت و 
امتیاز ویژه، بدون هیچگونه 
بررسی و تحقیق به صورت 

دستوی، مصنوعی و در 
قالب سهمیه بندی، سهم 

بازار رقبا راتا 45 درصد 
افزایش دادند و چنین 

تحلیل می شد که این کار 
یک حرکت ضد انحصار 

است.

مزرعه پرورش پولت- هشتگرد



ــد:  ــرای معرفــی توانایی هــا، تحــوالت و راهبردهــای مجتمــع تولیــد گوشــت مــرغ ماهــان می گوی وی در بخــش دیگــری از مقدمــه گفتــار خــود ب
ــدی  ــای تولی ــی و اداره واحده ــای مدیریت ــی فعالیت ه ــی تمام ــاورزی و به طورکل ــای کش ــوزه فراینده ــی در ح ــت غذای ــب امنی ــش ضری ــرای افزای ب
به طــور عــام می بایســت نظــام سیســتمی بــر اســاس آخریــن تحــوالت علمــی در حــوزه مدیریــت و بــا نگــرش بــه وضعیــت بــازار، چــه در داخــل و 

چــه خــارج از کشــور حاکــم شــود.
 وی یــادآور شــد: در چنیــن نــوع مدیریتــی اســت کــه نقــاط قــوت و دســتاوردها و یــا نقــاط ضعــف و مشکل ســاز خــارج از جایــگاه افــراد ســریعاً 
ــی  ــف مدیریت ــاط ضع ــا نق ــردی ی ــی و ف ــای مدیریت ــد و خالقیت ه ــل می کن ــی سیســتم عم ــام مدیریت ــن نظ ــود. در چنی ــکار می ش برجســته و آش

ــود. ــکارتر می ش آش

 سیر تکامل و تکوین 
مجتمع تولیدی گوشت مرغ ماهان

ــود در  ــوی خ ــه گفتگ ــدی در ادام ــن محم ــدس رحم مهن
ــرغ  ــت م ــدی گوش ــع تولی ــه »مجتم ــؤال ک ــن س ــخ ای پاس
ماهــان در چــه ســالی تأســیس و فعالیت هــای خــود را 
ــرای  آغــاز کــرد؟«، گفــت: ایــن مجتمــع مراحــل مختلفــی ب
رســیدن بــه وضعیــت کنونــی طــی کــرده اســت. ابتــدا در 14 
ــام  ــا ن ــیس و ب ــاص تأس ــهامی خ ــورت س ــان 1369 به ص آب
»فــرآور« ثبــت شــد کــه در تاریــخ 4 آذر 1370 بــه »مرغدانــه 
تهــران« و بعــد از آن در 23 بهمــن همــان ســال بــه مجتمــع 
تولیــد گوشــت »مــرغ ماهــان« تغییــر نــام یافتــه اســت. البتــه 
ــه  ــام و در ادام ــه ع ــاص ب ــهامی خ ــال 85، از س ــان س در آب
ــر  ــادی کوث ــازمان اقتص ــای س ــت ها و برنامه ه ــب سیاس حس
ــر وضعیــت  ــه ســهامی خــاص تغیی در ســال 1391مجــدداً ب

داد.
ــدی گوشــت  ــع تولی ــل مجتم ــدس محمــدی مدیرعام مهن
مــرغ ماهــان می گویــد: از همــان ســال 1369 ایــن مجتمــع 
ــا هــدف پــرورش طیــور، تولیــد گوشــت مــرغ و تخم مــرغ،  ب

مزرعه مرغ مادر ماهان-کرمان

ــته بندی،  ــتار و بس ــت کش ــک روزه و درنهای ــه ی ــور، جوج ــوراک طی خ
ــادر در  ــارم م ــا 9 ف ــر ب ــال حاض ــود و در ح ــاز نم ــود را آغ ــت خ فعالی
ــک  ــارکتی در آبی ــارم مش ــاد و دو ف ــاری، خرم آب ــان، س ــق کرم مناط
ــه  ــتگرد ب ــذار در هش ــت تخم گ ــرورش پول ــارم پ ــک ف ــلطانیه و ی و س
ــی در  ــه جوجه کش ــان و دو کارخان ــه دان در کرم ــک کارخان ــراه ی هم
ــور  ــت طی ــازی در صنع ــذار و ممت ــگاه تأثیرگ ــان از جای ــن و ماه ورامی

کشــور برخــوردار اســت.
 مجموعه ای قدرتمند 

با ظرفیت پرورش 490 هزار قطعه مرغ مادر
ــل  ــوان مدیرعام ــت به عن ــی اس ــدت کم ــه م ــدی ک ــدس محم مهن
ــه  ــا ک ــگار م ــؤال خبرن ــخ س ــد در پاس ــت می کن ــع فعالی ــن مجتم ای
ــان  ــرغ ماه ــای تحــت پوشــش مجتمــع م ــه واحده ــت مجموع »ظرفی
چقــدر اســت؟«، بــا تســلط کامــل کــه نشــان از ســابقه مدیریــت ایشــان 
ــع  ــد: مجتم ــادی دارد می گوی ــدی و اقتص ــف تولی ــای مختل در بخش ه
ــتان های  ــتقر در اس ــود مس ــدی خ ــای تولی ــری از واحده ــا بهره گی ب
کرمــان، تهــران، قزویــن، البــرز، زنجــان، مازنــدران و لرســتان ظرفیــت 
پــرورش 490 هــزار قطعــه مــرغ مــادر را داراســت کــه محصــول 
ــا  ــور ب ــر کش ــتردگی در سراس ــل گس ــه دلی ــا ب ــن واحده ــدی ای تولی
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28

ــد. ــتی می رس ــداران گوش ــت مرغ ــه دس ــتر ب ــهولت بیش س
وی افــزود: یکــی از تدابیــر مقتضــی و پیش بینی هــای 
ــه دان مســتقر  ــان، احــداث کارخان ــه ماه درســت در مجموع
در منطقــه ماهــان بــا ظرفیــت 25 هــزار تــن در ســال اســت 
کــه نیــاز تمامــی مــزارع مجتمــع ماهــان را تأمیــن می کنــد.

اطالع رسانی و ارتقاء آگاهی مشتریان
مــرغ  مدیرعامــل مجتمــع گوشــت  رحمــن محمــدی 
ــناخت  ــا ش ــوام ب ــویه و ت ــراری دوس ــرورت برق ــان به ض ماه
و آگاهــی بــرای انتخــاب آگاهانــه مشــتریان و خریــداران 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــاره می کن ــع اش ــن مجتم ــوالت ای محص
ــا و آگاهی هــای  ــش فنــی و ارتق ــه کــه افزایــش دان ــن نکت ای
ــت  ــره وری و تثبی ــش به ــب افزای ــتریان موج ــردی مش کارب
موقعیــت مجموعــه خواهــد شــد، گفــت: آمــوزش مشــتریان 
ــرداری از  ــوب بهره ب ــا شــیوه های مطل ــان ب ــردن آن ــنا ک و آش
ــب و جــذب  ــده در جل ــی مهــم و تعیین کنن محصــوالت، اصل
مشــتریان و افزایــش راندمــان تولیــد بــه شــمار مــی رود لــذا 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــم ک ــعی کرده ای ــف س ــرق مختل از ط
بپردازیــم، ازجملــه چــاپ و انتشــار جــزوات آموزشــی در 
ــتی  ــای گوش ــه ه ــرورش نیمچ ــف پ ــل مختل ــوص مراح خص
ــع آن هــا از محــل جوجه کشــی های شــرکت، ترجمــه،  و توزی

رحمن محمدی: یکی از راه کارهای مقابله با جنگ پردامنه 
اقتصادی تحمیلی بر کشور رفع مشکل ضعف کارآمدی است 

توضیح اینکه یکی از مشکالت عمومی کشورهای درحال توسعه 
ناکارآمدی دستگاه هاست که دالیل مختلفی دارد همانند نوع 
تکنولوژی و... که اصالح آن نیازمند صرف هزینه است لیکن 

بخش قابل توجهی با اصالح سیستم ها، روش ها و برقراری نظام 
مدیریت علمی بومی شده امکان پذیر است.

ــرغ گوشــتی راس 308«، گرچــه  ــرورش م چــاپ و انتشــار »راهنمــای پ
محــدود ولــی به عنــوان یــک مرجــع مورداســتفاده مرغــداران قرارگرفتــه 
اســت، طراحــی و راه انــدازی ســایت شــرکت مــرغ ماهــان کــه بازســازی 
ــتقیم و  ــور مس ــد، حض ــود می باش ــی خ ــل نهای ــترش آن در مراح و گس
ــه  ــی ک ــتری در واحدهای ــات مش ــد خدم ــان واح ــطه کارشناس ــال واس ب
ــه درخواســت  ــد و پاســخ ب ــا شــکایت دارن ــا مشــکل مواجــه شــده اند ی ب
واحدهایــی کــه نیازمنــد بازدیــد و مشــاوره هســتند و اطالع رســانی 
توأمــان در ایــن مراجعــات، نظرســنجی از مرغــداران به صــورت مســتقیم 
در ســمینارها و کنفرانس هــا و بــه شــیوه های مجــازی موجــود، برگــزاری 
ــرح  ــگاه های مط ــور در نمایش ــی و حض ــای آموزش ــا و کارگاه ه کالس ه
ــای  ــه فعالیت ه ــداران از جمل ــا مرغ ــتقیم ب ــاط مس ــراری ارتب ــرای برق ب
اطالع رســانی و ایجــاد رابطــه دوســویه بــا مرغــداران می باشــد کــه 
ــورت  ــداری را به ص ــتری م ــانی و مش ــه اطالع رس ــن مجموع ــه زودی ای ب
ــم  ــترش خواهی ــا و گس ــو ارتق ــای ن ــا ایده ه ــازمان یافته ب ــز و س متمرک

داد.
ظرفیت واحدهای تولیدی تحت پوشش و استقرار آنان در نقاط 

مختلف کشور
ــای  ــورد ظرفیت ه ــان در م ــت ماه ــد گوش ــع تولی ــل مجتم مدیرعام
ــد: اولیــن فارم هــای  ــان می گوی ــی آن زیرمجموعــه و پراکندگــی جغرافیای
شــرکت در اســتان کرمــان شــامل چهــار فــارم 55 هــزار قطعــه ای مــادر 
گوشــتی در منطقــه ماهــان در دهــه هفتــاد احــداث و مــورد بهره بــرداری 

قرارگرفتــه اســت.
ــوع  ــت مجم ــا ظرفی ــتی ب ــادر گوش ــارم م ــه ف ــدران س ــتان مازن در اس
ــان  ــه ماه ــه مجموع ــه ســاری از ســال 88 ب ــه در منطق ــزار قطع 100 ه

ــت اســت. ــال فعالی ــه و در ح اضاف
ــه ای  ــزار قطع ــارم 30 ه ــک ف ــان ی ــتان زنج ــد: در اس ــادآور ش وی ی
ــرح  ــورت ط ــلطانیه به ص ــه س ــوب در منطق ــرایط مطل ــت و ش ــا موقعی ب

مزرعه مرغ مادر خرم آباد- چگنی
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مدیرعامــل مجتمــع تولیــد گوشــت مــرغ ماهــان: 
یکــی از گام هــای موثــر در راســتای کاهش ریســک 
بهداشــتی و تحقــق اســتراتژی تشــکیل زنجیــره در  
مجموعــه ماهــان، احــداث کارخانــه دان مســتقر در 
منطقــه ماهــان بــا ظرفیــت 25 هــزار تــن در ســال 
اســت کــه نیــاز تمامــی مــزارع مجتمــع ماهــان را 

ــد. ــن می کن تأمی

سیلو-کارخانه دان ماهان

ــت. ــت اس ــغول فعالی ــال 91 مش ــی از س ــش خصوص ــا بخ ــارکت ب مش
همچنیــن در اســتان قزویــن و البــرز یــک فــارم مــادر گوشــتی بــا ظرفیــت حــدود30 هــزار قطعــه در منطقــه آبیــک و یــک فــارم پــرورش پولــت 
تخم گــذار بــا ظرفیــت ســالیانه 900 هــزار قطعــه در منطقــه هشــتگرد تحــت نظــارت شــرکت ماهــان و بــا مشــارکت شــرکت پیشــگامان کشــاورزی 
کوثــر در حــال فعالیــت هســتند و در اســتان لرســتان فــارم پــرورش مــرغ مــادر گوشــتی پیشــرفته و مــدرن 110 هــزار قطعــه ای ســراب دوره لرســتان 

بــا ظرفیــت 110 هــزار قطعــه در دو فــارم جداگانــه دایــر اســت.      

کارخانجات جوجه کشی در خدمت کاهش هزینه های 
تولید

ــت  ــدی گوش ــع تولی ــل مجتم ــدی مدیرعام ــدس محم مهن
مــرغ ماهــان بــه یــک حلقــه از زنجیــره تولیــد ایــن مجتمــع 
ــن  ــی ورامی ــه جوجه کش ــد: کارخان ــد و می گوی ــاره می کن اش
ــال  ــه دار از س ــرغ نطف ــدد تخم م ــون ع ــت 20 میلی ــا ظرفی ب
1385 بــه مجموعــه ماهــان اضافــه گردیــده و مشــغول فعالیت 
می باشــد. ایــن کارخانــه پیــش از آن در بــدو تأســیس یعنــی 

ســال 1376 متعلــق بــه کشــت و صنعــت اشــراق بــود.
جوجه کشــی  کارخانــه  می افزایــد:  محمــدی  مهنــدس 
ــرغ  ــون تخم م ــت 20 میلی ــا ظرفی ــال 1379 ب ــان در س ماه
نطفــه دار راه انــدازی گردیــده و در خدمــت مجتمــع می باشــد. 
ــن  ــد بهتری ــا تولی ــز ب ــه مجه ــن کارخان ــه ای ــی اســت ک گفتن
و باکیفیت تریــن جوجه هــای یــک روزه جــزء مطرح تریــن 
ــداری کشــور اســت و  ــت مرغ کارخانجــات جوجه کشــی صنع
منشــأ خدمــات قابل توجهــی در عرصــه تولیــد گوشــت مــرغ 

ــه شــمار مــی رود. ب

چگونگی پیشگیری از وقوع بحران های صنعت مرغداری و یا کاهش 
دامنه آن ها 

از مهنــدس محمــدی ســؤال می کنــم: نظــر شــما به عنــوان مدیــری 
ــد  ــت تولی ــه در صنع ــر مترقب ــای غی ــورد بحران ه ــع در م ــوده و مطل کارآزم
گوشــت مــرغ و تخم مــرغ و همچنیــن راهــکار اساســی بــرای تثبیــت 
ــرای  ــت و مرغــداران ب ــه دول ــی ب موقعیــت تولیــد چیســت و چــه توصیه های

ــد؟ ــا داری ــه بحران ه ــش دامن کاه
اندیشــمندان علــم مدیریــت  یافته هــای  از آخریــن  می گویــد: یکــی 
ــی  ــرد اقتضای ــا رویک ــر ب ــه نگ ــه جانب ــا هم ــتمی و ی ــگاه سیس ــرورت ن ض
ــه مســائل ســازمان اســت و از دیگــر دســتاوردهای علــم اقتصــاد نیــز کــه  ب
ــت  ــز رؤی ــالمی نی ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــی نظ ــت های ابالغ در سیاس
می گــردد خصوصی ســازی و کــم کــردن تصدی گــری و میــزان دخالــت 
ــز اقتصــادی و حضــور در عرصه هــای کالن می باشــد  دولت هــا در مســائل ری
کــه بعضــاً عــدم رعایــت ایــن اصــول و برخــورد دســتوری و غیــر کارشناســی 
ــه صنعــت  ــع مختلــف ازجمل ــازار صنای زمینه ســاز نوســانات غیرمترقبــه در ب
ــه نــکات ذیــل توســط کلیــه گروه هــای  ــذا توجــه ب طیــور گردیــده اســت. ل

ــد:  ــر می رس ــه نظ ــته ب ــت شایس ــر در صنع ــع حاض ذینف
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راه اندازی فارم خرم آباد و دست آوردهای آن
ایجاد اشتغال مستقیم به تعداد 100 نفر و تعداد قابل توجه اشتغال غیرمستقیم

افزودن9  میلیون و 300 هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی مرغوب به ظرفیت ساالنه موجود کشور
افزودن 15 هزار تن گوشت مرغ به ظرفیت تولید کشور

کارخانه دان ماهان
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ــا تدویــن سیاســت ها، اســتراتژی ها  1- تغییــر رویکــرد دولــت ب
ــع  ــت از صنای ــاز و حمای ــات موردنی و ایجــاد زیرســاخت ها و امکان
دارای مزیــت رقابتــی بــرای حضــور در بــازار جهانــی اســت. توضیح 
اینکــه ظرفیــت جــذب نشــده بخش هــای مختلــف زنجیــره طیــور 
ــن  ــه، پایی ــورهای منطق ــن در کش ــرف پروتئی ــم انداز مص و چش
ــه رقبــای  ــرژی، حقــوق و دســتمزد و... نســبت ب ــودن هزینــه ان ب
منطقــه ای، تغییــر نــرخ تســعیر ارز فرصــت مناســبی بــرای متعادل 
ــدی  ــرای صــادرات محصــوالت تولی نمــودن واحدهــای موجــود ب
ــای  ــان اتاق ه ــی می ــاد هماهنگ ــب و ایج ــا ترکی ــه ب ــد ک می باش
بازرگانــی، وزارت امــور خارجــه، اقتصــاد دارایــی، جهــاد کشــاورزی 

و انجمــن صنفــی و تشــکیل زنجیره هــا محقــق خواهــد شــد. 
از برخوردهــای غیــر کارشناســی، یک جانبــه و  امتنــاع   -2
دســتوری دولــت در اقتصــاد و کســب وکار هماننــد تعییــن 
ســهیمه، افزایــش و کاهــش آن بــرای نژادهــای مختلــف بــه جــای 

ــد  ــودن تولی ــادی نم ــالم و اقتص ــت س ــای رقاب ــاد فض ایج
3- خــرده مالکــی، منفــک بــودن حلقه هــا ، ســنتی بــودن وجــه 
غالــب ســاختار صنعــت و عــدم تناســب آن بــا ســاختار کســب وکار 
نویــن و نیــاز ضــرورت بــه یکپارچه ســازی را تقویــت می نمایــد تــا 

امــکان اســتفاده از ظرفیــت مــازاد بــرای صــادرات فراهــم گــردد.
4- تقویــت تفکــر اســتراتژیک بــرای رشــد و توســعه صنعــت نیــز 
از دیگــر ضرورت هــا بــه نظــر می رســد بــرای مثــال بعضــاً فقــدان 
آمــار و اطالعــات صحیــح و دقیــق، عــدم اعتمــاد و تغییــر نســبی 
ــت و  ــوی دول ــی از س ــت های ابالغ ــه سیاس ــدگان ب از تولیدکنن
ترجیــح منافــع کوتاه مــدت بــه منافــع بلندمــدت زمینه ســاز ایــن 

نوســانات در صنعــت گردیــده. 

5- عــدم تثبیــت شــرایط اقتصــادی وابســته بــودن صنعــت بــه واردات نهاده هــا، 
ــدم  ــتی و ع ــاری دارای زیس ــک بیم ــن ریس ــاال رفت ــه، ب ــعیر  ارز، بیم ــرخ تس ن
حمایــت جــدی بیمه هــا و ... نیــز باعــث کاهــش انگیــزه ســرمایه گذاری و فعالیــت 
ــق  ــه مصادی ــانات ک ــروز نوس ــازاد( و ب ــت م ــم ظرفی ــت )علیرغ ــدی در صنع تولی
ــرغ و گوشــت  ــک روزه، تخم م ــا کاهــش قیمــت جوجــه ی ــا را در افزایــش و ی آن ه

مــرغ نیــز شــاهد هســتیم. 
 محمــدی گفــت: در تمــام دنیــا بخــش عمــده ای از بــازار توســط خــود 
تولیدکننــدگان یــا زنجیره هــا )اینتگریشــن( و یــا هولدینــگ هــای بــزرگ بــه نفــع 
ــر  ــک ضــرورت اجتناب ناپذی ــن موضــوع ی ــود و ای ــم می ش ــد و مصــرف تنظی تولی
بــرای رشــد و ارتقــاء صنعــت مرغــداری کشــور بــه شــمار مــی رود. امیــدوارم رشــد 
ــه حــدی برســد  ــت ب ــی شــاغل در صنع ــی و حقوق ــری اشــخاص حقیق ــوغ فک بل
کــه کلیــه گروه هــای ذینفــع در صنایــع مختلــف منافــع بلندمــدت خــود را فــدای 

ــد. ــدت ننماین ــع کوتاه م مناف
از مدیرعامــل مجتمــع تولیــد گوشــت مــرغ ماهــان می پرســم: افزایــش نــرخ ارز 
بــر فعالیت هــای شــما چــه تأثیــری داشــته اســت؟ آیــا افزایــش نــرخ ارز صادراتــی 
می توانــد دریچــه ای بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر و در مســیر صــادرات مــرغ 
ــدان  ــه فق ــا توجــه ب ــد: ب ــد؟ در پاســخ می گوی ــه ایجــاد کن ــه منطق ــرغ ب و تخم م
ــد  ــه همانن ــورهای منطق ــدگان کش ــه صادرکنن ــبت ب ــت نس ــی قیم ــت رقابت مزی
کشــور ترکیــه و همچنیــن سیاســت های حمایــت گرایانــه از صادرکننــدگان 
داخلــی؛ وجــود بوروکراســی منفــی اداری از یک ســو و اســتقبال خــوب و چشــمگیر 
ــرغ ماهــان در ســال های گذشــته  ــد م ــک روزه تولی ــی از جوجه هــای ی ــازار داخل ب
و قبــل از افزایــش نــرخ ارز اقدامــی جــدی و ســازمان یافته بــرای صــادرات جوجــه 
ــواردی هــم وجــود داشــت  ــر م ــود و اگ ــه دار نشــده ب ــرغ نطف ــا تخم م ــک روزه ی ی
ــا گذشــته  ــود، ام ــه ب ــر ســازمان یافته صــورت گرفت ــراد واســطه و غی ــق اف از طری
از افزایــش نــرخ ارز، حســب سیاســت ها و رهنمودهــای مهنــدس اســکندری 
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کارخانه جوجه کشی ورامین

ــای  ــه واحده ــوالت مجموع ــادرات محص ــث ص ــرد و بح ــد می نگ ــه تولی ــه ب ــدی همه جانب ــا دی ــه ب ــر ک ــادی کوث ــازمان اقتص ــرم س ــل محت مدیرعام
تحــت پوشــش ایــن ســازمان را پــس از تأمیــن نیــاز داخــل در دســتور کار قــرار داده اســت، ایــن موضــوع در شــرکت ســرمایه گذاری کشــاورزی کوثــر 
مطــرح اســت کــه صــادرات را بــا نگــرش تنظیــم بــازار داخــل در شــرایطی کــه ممکــن اســت مــازاد تولیــد تنظیــم بــازار را بــه هــم بریــزد به صــورت 

ــم. ــال کنی ــز دنب ــازمان یافته و متمرک س
تعرفه 50 درصدی عراق برای مرغ ایران

محمــدی یــادآور می شــود: در صــورت حــذف و یــا کاهــش تعرفه هــای صادراتــی می تــوان از شــرایط فراهم شــده ناشــی از افزایــش نــرخ ارز صــادرات 
محصــوالت و قــوام تولیــد داخــل و رشــد بهــره وری در واحدهــای تولیــدی اســتفاده نمــود امــا در شــرایط پیش آمــده، صــادرات می توانــد موجــب قــوام 
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مزرعه مرغ مادر ساری

تولیــد داخــل و ایجــاد ارزش افــزوده بهتــر در واحدهــای تولیــدی شــود امــا در شــرایط پیش آمــده، بعضــی از کشــورهای منطقــه از جملــه عــراق بــه 
هــر دلیــل کــه خــارج از ایــن گفتگوســت، بــرای محصــول گوشــت مــرغ ایــران تعرفــه 50 درصــدی در نظــر گرفتــه اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 

همیــن تعرفــه بــرای ترکیــه حــدود 8 تــا 10 درصــد اســت. ایــن موضــوع را دولــت بایــد در چارچــوب بحث هــای دیپلماتیــک مدنظــر قــرار دهــد.
برنامه های توسعه و نوآوری

از مهندس محمدی سؤال می کنم: برنامه های توسعه و نوآوری شما چیست؟
ــاد  ــب ایج ــد« موج ــاد »برن ــا ایج ــود، ب ــه می ش ــگ« گفت ــاً »مارکتین ــه اصطالح ــازی و آنچه ک ــازار س ــی، ب ــروز، بازاریاب ــای ام ــد: در دنی می گوی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــازار ب ــت در ب ــعه و رقاب ــاخص های توس ــی از ش ــود و این یک ــدی می ش ــد تولی ــک واح ــرای ی ــر ب ــزوده باالت ارزش اف
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ــوابق  ــل س ــه دلی ــان ب ــرغ ماه ــرکت م ش
محصــوالت،  برتــر  کیفیــت   ، درخشــان 
از ســهم  مشــتری مــداری و برخــورداری 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــی می توان ــر داخل ــازار مؤث ب
ســایر شــرکت های هولدینــگ کشــاورزی 
ــت  ــرو در صنع ــرکت پیش ــک ش ــوان ی به عن
مشــروط  تعریف شــده  چارچوب هــای  در 
توســط  مناســب  شــرایط  ایجــاد  بــه 
وزارت  هماننــد  تولیــد  متولــی  نهادهــای 
جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت، تأمین کننــدگان منابــع مالــی، 
ــرک،  ــد گم ــادرات مانن ــهیل کنندگان ص تس
ــا تنظیــم پروتکل هــای  وزارت امــور خارجــه ب
ــده  ــت تمام ش ــش قیم ــکاری و .... در کاه هم
ــر نقــش فزاینــده ای  و فــروش و صــادرات مؤث
را ایفــاء نمایــد. ولــی به هرحــال بــرای بهبــود 
افزایــش درآمــد در چارچــوب  و  فعالیــت 
مدیرعامــل  نــوروزی  دکتــر  رهنمودهــای 
ــاورزی  ــرمایه گذاری کش ــرکت س ــرم ش محت
ــش در  ــابقه مدیریت ــل س ــه دلی ــه ب ــر ک کوث
ــه  ــر مجموع ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش س
صنعــت دام و طیــور اشــراف دارد و همچنیــن 
ــعه  ــان، توس ــعه گرای ایش ــرش توس ــوع نگ ن
یکــی از الزامــات شــرکت ماهــان اســت و 
شــرکت مــا پتانســیل های الزم در ایــن عرصــه 

دارد. را 
 نگرش ها و پیشنهادات سازنده 

برای بهبود شرایط  
ــان  ــرکت ماه ــل ش ــان از مدیرعام در پای
ــه  ــاب ب ــی خط ــام خاص ــر پی ــم اگ می خواه
نماینــدگان  مســئوالن، دســت اندرکاران و 
ــد  ــت از تولی ــوب حمای ــس و در چارچ مجل
گوشــت مــرغ و تخم مــرغ و کمــک بــه 
ــد،  ــان کنن ــد بی ــی دارن ــت غذای ایجــاد امنی
ــد  ــود تولی ــرای بهب ایشــان پیشــنهاداتی را ب
ــرح  ــل مط ــرح ذی ــه ش ــد ب ــل در  5 بن داخ

می کننــد:
ــه  ــی ک ــن و مصوبات ــب قوانی ــدم تصوی *ع
ــد  ــم می آورن ــت را فراه ــاد ران ــات ایج موجب

و در صـــورت ایجــاد رانــت، شکســتن آن
کم بهــــره  تســــــهیالت   *پرداخــــت 

برای ایجاد تجهیزات بهتر و به روز 
و  یارانــه ای  بســته های  *پرداخــت 
و  نهایــی  تولیــد  بــه  فقــط  حمایتــی 
محصــول، نــه بــه خــط تولیــد )یارانــه 
انــرژی، حمل ونقــل و شــاید نهــاده( زیــرا در 
ایــن صــورت شــرکت های بــا بهــره وری بــاال 

شــد خواهــد  بهره منــد 
ــع  ــن جام * ایجــاد بســترهای الزم و قوانی
ــن  ــوالت ای ــه محص ــرای عرض ــی ب و حمایت
ــت حــذف  ــورس تخصصــی جه بخــش در ب

ــی ــطه گری و دالل ــنتی واس ــکل س ش
صادراتـــــی  مشـــــوق های  * ایجــاد 

طیــور  صنعــت  بــا  متناســب 
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مهندس محمدی: کارخانه جوجه کشی 
ماهان در سال 1379 با ظرفیت 20 

میلیون تخم مرغ نطفه دار راه اندازی 
گردیده و در خدمت مجتمع می باشد. 
گفتنی است که این کارخانه مجهز با 

تولید بهترین و باکیفیت ترین جوجه های 
یک روزه جزء مطرح ترین کارخانجات 

جوجه کشی صنعت مرغداری کشور است 
و منشأ خدمات قابل توجهی در عرصه 

تولید گوشت مرغ به شمار می رود.

کارخانه جوجه کشی ماهان

ضمنًا در راستای اجرای 
اصل 44 قانون اساسی 
و راهبردهای ابالغی از 
سوی سازمان اقتصادی 

کوثر، فرآیند ورود به 
بازار سرمایه )فرابورس( 

طی و احتماالً در فصل 
پائیز بخشی از سهام 

شرکت عرضه خواهد شد.

گفتنــی اســت مهنــدس رحمــن محمدی، 
ــانس و  ــع لیس ــود را در مقط ــالت خ تحصی
ــی  ــت صنعت فوق لیســانس در رشــته مدیری
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــد، در دانش ــش تولی گرای
و  اســت  کــرده  ســپری  مرکــز  تهــران 
هم اکنــون در مقطــع دکتــرا در رشــته 
مدیریــت دولتــی مشــغول تحصیــل اســت. 
در  مدیریتــی  ســوابق  از  ایشــان 
ــتضعفان،  ــاد مس ــادی بنی ــای اقتص بخش ه
خمینــی  امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد 
صنعــت  در  نیــز  کوتاهــی  مــدت  و 
ســال  اســت.  برخــوردار  خودروســازی 
هیئت مدیــره  موظــف  عضــو  گذشــته 
ــادی  ــازمان اقتص ــاورزی س ــگ کش هولدین
مدیرعامــل  هم اکنــون  و  بــوده  کوثــر 

می باشــد. ماهــان  شــرکت 
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وزیــر در مــورد اطــالع رســانی و تبلیــغ آبخیــزداری و آبخوانــداری گفــت: اگــر آبخیــزداری برایتــان جــدی اســت و موضوعیــت دارد ملــزم هســتید در 
ســطح کشــور بگوییــد، بنویســید، تبلیــغ کنیــد، فرهنــگ ســازی کنیــد، آنقــدر بگوییــد و اطــالع رســانی کنیــد تــا همــه ببیننــد و بشــنوند، آنوقــت یــک 

قــدرت ناشــناخته افــکار عمومــی پشــت پــروژه هــا و برنامــه هــای شــما قــرار مــی گیــرد کــه خودتــان هــم بــاور نمــی کنیــد
آنچــه کــه در پــی مطالعــه مــی کنیــد، گفتگــوی صمیمانــه و بــی تکلــف مهنــدس حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا مدیــران منابــع طبیعــی اســتان 

هــا بــا حضــور مهنــدس خلیــل آقایــی معــاون ایشــان و رئیــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــرداری اســت.

خون دل باید خورد، تا که ایران گوهری تابان شود
ــر،  ــه وزی ــاد و گالی ــا انتق ــوام ب ــه ت ــوی صمیمان   گفتگ

با مدیران استانی منابع طبیعی و آبخیزداری

 در ایــن جلســه غیــر خبــری، دکتــر بخشــنده معــاون 
توانمنــد مهنــدس حجتــی در عرصــه برنامــه ریــزی اقتصــادی 
هــم حضــور دارد. متــن کامــل گفتگوهــای ایــن جلســه کــه بــا 
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــتاها در اج ــرد روس ــی عملک ــوان »بررس عن
ــای  ــداری« در روزه ــزداری و آبخوان ــات آبخی ــا عملی ــط ب مرتب
آغازیــن شــهریور مــاه برگــزار شــد بــه دســت مــا رســید ولــی 
ــداول  ــای مت ــیوه ه ــه ش ــم آن را ب ــالش کردی ــدر ت ــر چق ه
ــل  ــم روح کالم منتق ــم دیدی ــار دهی ــم و انتش ــری تنظی خب
نمــی شــود، لــذا بهتــر آن دیدیــم کــه گفتــار صادقانــه و تــوام 
ــری را  ــر خب ــه غی ــن جلس ــر در ای ــاب وزی ــوزی جن ــا دلس ب
بــرای کشــاورزان و خطــاب بــه مســووالن و مدیرانــی کــه حــق 
فعــاالن بخــش را در البــه الی مقــررات دســت و پاگیــر پایمــال 
مــی کننــد بــه شــیوه گفتــاری بیاوریــم و البتــه ســعی کردیــم 
امانــت داری کنیــم اال در مــواردی کــه صــالح ندیدیــم انتشــار 

ــد. عمومــی یاب
ــن  ــه چنی ــدون مقدم ــود را ب ــار خ ــی گفت ــدس حجت  مهن

ــد: ــی کن ــروع م ش
رنجــی کــه پــرورش دهنــده کبــک ســراوانی کشــیده اســت 

غیرقابــل بیــان اســت
آقــای وزیــر مــی گویــد: طــی ســال جــاری ایــن چهارمیــن 

دیــدار مــا بــا مدیــران منابــع طبیعــی اســت. مــن صحبــت هایــم را بــا شــما کــرده 
ام. دوســتان! فلســفه وجــودی مــا خدمــت بــه مــردم اســت و مــردم هــم بایــد بــاور 
کننــد کــه مــا در خدمتشــان هســتیم، ایــن امــر برمــی گــردد بــه چگونگــی نــگاه و 

نگــرش مــا و شــیوه هــای اجرایــی کــه برمــی گزینیــم.
 امــروز شــرایط مــا در ارتبــاط بــا ایــن نکتــه، در مقایســه بــا یکــی دو ســال قبــل 

بــه مراتــب بهبــود یافتــه اســت و وضعیــت خیلــی بهتــری داریــم.
ایشــان خطــاب بــه مدیــران حاضــر در جلســه تاکیــد مــی کنــد: همراهــی کنیــد 
بــا مــردم. مــن بــا چنــد پدیــده تامــل برانگیــز طــی یکــی دو مــاه گذشــته روبــرو 
شــدم، یکــی در بلوچســتان بــود کــه بــه ســمت ســراوان مــی رفتیــم، ســراوان هــم 
3 میلــی متــر بــاران باریــده بــود، هــی فکــر مــی کردیــم آیــا ناچاریــم بــه ســراوان 
برویــم و اگــر برویــم بــه مــردم چــه بگوییــم؟ ســراوان جــزء مناطــق سرســبز و در 
عیــن حــال فرهنگــی و فرهنــگ دوســت بلوچســتان از نظــر حــوزه هــای علمیــه 
اهــل ســنت اســت، در بــدو ورود مــا را بــه جایــی بردنــد کــه یــک کســی داشــت 
کبــک پــرورش مــی داد، خیلــی کار زیبایــی بــود، تمــام غــم هایــی کــه 170-80 
کیلومتــر تــا خــاش ســر دل مــا بــود از دل مــا خــارج شــد. آنجــا بــا 4،5 مشــکل که 
ایــن آقــا داشــت مواجــه شــدیم؛ ایــن آقــا 4- 3 هــزار کبــک داشــت، مــی گفــت 
روزی 300-1200 تخــم مــی گذارنــد، در آن بــر و بیابــان و ریگــزار، در کویــر لــم 
یــزرع، سیســتم هــچ داشــت، کشــتارگاه داشــت، دو بــرادر جــوان بودنــد، پاکســتانی 
ــه قطــر  ــدا ب ــه بع ــد ک ــان مــی خریدن ــزار توم ــا هــر جفــت کبــک او را 150 ه ه
ــن کبــک  ــد ای ــد، مــی گفــت: دامپزشــکی، نیــروی انتظامــی و ... نمــی گذارن ببرن
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هــا را حتــی تــا زاهــدان ببریــم، بــازار کبــک هایــش فقــط 
ــورده  ــش خ ــر قیمت ــوی س ــراوان، ت ــازار س ــود ب ــده ب ش

بــود، خیلــی ناراحــت کننــده بــود. 
مشــکل دیگــرش اینکــه منابــع طبیعــی، 3 ســال پیــش 
ــن  ــر مجــوز زمی ــزار مت ــا 7 ه ــن آق ــه ای در کمیســیون ب
ــود، 3  ــوار کشــیده ب ــود، ایشــان 7 هــزار و400 متــر دی ب
ــره  ــه به ــه او پروان ــود و ب ــر ب ــا درگی ــال در دادگاه ه س
ــد، در نتیجــه بانــک کشــاورزی هــم  ــداده بودن ــرداری ن ب
ــره وار  ــور زنجی ــود و همینط ــرده ب ــیط نک وام او را تقس
مشــکالتی برایــش ایجــاد شــده بــود، خیلــی دردنــاک بود 
دوســتان، چــه بخــش هــای اولــش کــه هیــچ ارتباطــی به 
شــما نداشــت و چــه بخــش هــای بعــدی کــه مشــکالتش 
از شــما شــروع میشــد. اگــر بــه مــن بگوییــد یــک آقایــی 
آنجــا 100 هکتــار زمیــن مــی خواهــد، مــی گویــم بــه او 
بدهیــد، همیــن کــه فقــط دور آن دیــوار بکشــد، حداقــل 

ایــن دیــوار مــی شــود یــک تنــه ماســه گیــر، چــرا شــما بــرای 500- 600 متــر آنقــدر اذیتــش کــرده بودیــد؟ مــن نفهمیــدم، هنــوز هــم نمــی فهمــم، آیــا 
مــا نمــی توانیــم حــل کنیــم؟ چــرا، مــی توانیــم حــل کنیــم، اصــال فــرض کــن یکــی زمیــن خــوار، مــا آنجــا یکــی را مــی خواهیــم دهانــش را بــاز کنــد 
زمیــن هــا را بدهیــم بخــورد، چــه مــی شــود؟ دوســتان! نگــرش هایمــان را اصــالح کنیــم، اشــتباه مــی کنیــم، بعــد رفتــه بــود یــک پروانــه بــاغ وحــش از 
محیــط زیســت گرفتــه بــود کــه انقــدر درگیــرش کــرده بودیــم پروانــه اش هــم باطــل شــد، مــن کــه ناخــودآگاه دســت طــرف را گرفتــم و بوســیدم، خیلــی 
ناراحــت شــدم، از شــما خواهــش مــی کنــم کمــک کنیــد، همفکــری کنیــد، همراهــی کنیــد، خــدا خــوش نــدارد ایــن رفتــار مــا را، مســئوالن مملکتــی 
خــوش ندارنــد ایــن رفتــار مــا را، خــب او خــالف کــرده، امــا ایــن خــالف او مشــکلی در مبنــا ایجــاد مــی کنــد؟ خیــر، جنــگل بریــده بــود؟ بــه حقــوق 
کســی تجــاوز کــرده بــود؟ حــق کســی را خــورده بــود؟ شــما بیاییــد از االن تــا قیامــت هــر چقــدر ریگــزار خواســتید مــا بــه شــما تحویــل مــی دهیــم!

حکایت پرورش دهنده شتر در بیابان
آقــای وزیــر در ادامــه مــی گویــد: رفتیــم 
اردســتان اصفهــان، بــه دوســتان گفتــم چــرا روی 
ــن  ــم همی ــردم ه ــه م ــد؟ ب ــی کنی ــتر کار نم ش
ــذر  ــا زراعــت خارشــتر و ب را گفتــم، در ارتبــاط ب
نهــادن در دل خــاک و پایــداری کــه ایجــاد مــی 
کنــد، خارشــتر، هــم بــه لحــاظ خــواص درمانــی 
و هــم منبــع تغذیــه ای مطــرح اســت، پروتئیــن 

ــت.  ــه اس ــدازه یونج ــه ان آن ب
یــک آقایــی آمــد گفــت: مــن 500 تا شــتر دارم، 
ــه مــن نمــی  ــع امــا ب ــرای مرت تقاضــا کــرده ام ب
ــد؟  ــی دهی ــه او نم ــع ب ــرا مرت ــم چ ــد، گفت دهن
گفتنــد: ایــن مراتــع ممیــزی اســت، گفتــم: همــه 

مراتــع ایــن شهرســتان ممیــزی اســت؟ حــاال 
اردســتان از هلنــد بزرگتــر اســت! دو ســه تــا 
ســوال کــردم هیچــی نفهیمــدم ، دو ســه تــا 
ــت  ــد، ناراح ــط دادن ــی رب ــرف ب ــواب مزخ ج
شــدم، گفتــم: بــه مــن کــه اینجــوری جــواب 
مــی دهیــد بــه اربــاب رجــوع چطــوری جواب 
ــار در  ــون هکت ــد میلی ــا چن ــد؟ م ــی دهی م
اردســتان عرصــه داریــم، ایــن چنــد میلیــون 
ــه  ــارش را ب ــار، 10 هکت ــر 5 هکت ــار، ه هکت
ــا شــتر،  یــک کســی بدهیــد و او هــم 500 ت
ــا شــتر داشــته باشــد، چــه اشــکالی  1000 ت
ــی شــود  ــم م ــزی ک دارد؟ از چــه کســی چی
و بــه چــه کســی چیــزی اضافــه مــی شــود؟ 

بــه مملکــت خیلــی اضافــه مــی شــود و از هیــچ 
ــه از  کــس هــم هیــچ چیــز کــم نمــی شــود، ن
عرصــه هــا، نــه از اختیــارات، نــه از بیــت المــال.

خیز بزرگ بودجه آبخیزداری کشور
اعتبــار 3-2  داد:  ادامــه  مهنــدس حجتــی 
بــود؟ 50  داری چقــدر  آبخیــز  قبــل  ســال 
میلیــارد تومــان، امــروز شــما فقــط 55 میلیــارد 
تومــان از اســتاندار هرمــزگان مــی گیریــد! ایــن 
نتیجــه پرداختــن بــه موضــوع اســت. ظرفیــت را 
ببینیــد، ایــن ظرفیــت بالقــوه وجــود داشــته کــه 
آبخیــرداری هــم در ردیــف بودجــه بیایــد و هم از 
اســتاندار کمــک بگیــرد، مــا خودمــان تــک تــک 

ــم. ــم و نمــی کنی ــم بکنی ــی کار مــی توانی خیل
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38

ــتر و  ــرورش ش ــوچ و پ ــته بل ــکار بازنشس هم
ــاله ــدی گوس ــروار بن پ

ــته  ــا بازنشس ــکاران م ــی از هم ــاش یک در خ
ــد  ــرد و چن ــی ک ــروار م ــاله پ ــود، گوس ــده ب ش
تــا شــتر هــم داشــت، یــک شــترش هــم روزانــه 
10-12 لیتــر شــیر مــی داد. بلــوچ بــود، ســوال 
کــردم: چــرا شــترداری راه نمــی انــدازی؟ گفــت: 
ــر  ــع مدی ــن در واق ــب م ــاده ام. مخاط ــن آم م
اســتان بــود، خــب مدیــر اســتان نمــی توانســت 
ــد  ــد؟ بع ــوال کن ــش از او س ــال پی ــن را 3 س ای
ــری  ــگ زدم و پیگی ــدم و زن ــن آم ــه م ــم ک ه
ــی  ــی م ــد همراه ــتان دارن ــت دوس ــردم، گف ک
ــا  ــم؟ م ــا او حــرف بزن کننــد، خــب چــرا مــن ب
کــه خیلــی هســتیم، هــر کــدام از مــا بــا دو نفــر 
ــد مــی دانیــد چقــدر  در طــول ســال حــرف بزن
مــی شــود؟ شــتر ِســندی بــا 10-12 لیتــر شــیر 
روزانــه کــه هــر لیتــر تــا 15 هــزار تومــان خریدار 
دارد، بــا همیــن بوتــه زارهــای بیابــان هــا، کلــی 
ــاد  ــزوده ایج ــود، ارزش اف ــی ش ــاد م ــغل ایج ش
ــروز  ــن ام ــت را م ــه ظرفی ــن هم ــود، ای ــی ش م
ــش  ــال پی ــد س ــان 20 و چن ــم، هم ــی گوی نم
ــا  ــودم ب ــه اســتاندار سیســتان و بلوچســتان ب ک
ــتم.  ــی گذاش ــان م ــتان در می ــکاران و دوس هم
ــق  ــت خل ــدون حکم ــز را ب ــچ چی ــد هی خداون
ــه آن  ــا ب ــت دارد، م ــز حکم ــه چی ــرده، هم نک
ــی کــه در  ــار عرصــه های ــم. از کن ــرده ای ــی نب پ
منابــع طبیعــی در اختیــار شماســت بــه راحتــی 

ــد. ــردم کمــک کنی ــه م ــد، ب نگذری
حکایت مالچ دار شدن ما

وزیــر گفــت: نکتــه بعــدی بحــث مالــچ پاشــی 
اســت. مــا 4-5 اســتان بحرانــی در زمینــه 
ــتیم  ــی توانس ــه م ــک روی ــم، ی ــا داری ریزگرده
پاشــی  مالــچ  بگوییــم  کــه  باشــیم  داشــته 
ــود،  ــده ب ــم ش ــل ه ــده، خــب تعطی ــل ش تعطی
امــا از 3 ســال پیــش هــی داد و بیــداد کردیــم، 
دو ســال پیــش توانســتیم آن را در بودجــه 

ــی  ــدیم، م ــچ دار ش ــته مال ــال گذش ــم، س بگذاری
ــی  ــاال بعض ــود. ح ــی نش ــل ط ــن مراح ــد ای ش
ــد  ــی گوین ــی م ــع طبیع ــه در مناب ــتان ک دوس
پــول حمــل نداریــم حــرف بــی ربــط مــی زننــد. 
10-15 هــزار میلیــارد تومــان بــه ایــن اســتان هــا 
ــتاندار سیســتان بلوچســتان،  ــی اس ــی رود، یعن م
2-3-5 میلیــارد تومــان پــول بــرای حمــل مالــچ 
ــی  ــر شــب در ب ــت سیســتان را ه ــدارد؟! وضعی ن
ــی ســی شــاهد هســتیم کــه هــی برایمــان دل  ب
مــی ســوزانند، اینهــا قابــل قبــول اســت؟ بــه خــدا 
قســم قابــل قبــول نیســت، مــا جمعــی کــه امــروز 

ــئولیم. ــداهلل مس ــتیم عن ــالن هس ــن س در ای
هــر وقــت بــه موضــوع پرداختیــم پولــش جــور 

شــد!
ــاری  ــرای آبی ــا ب ــر در ادامــه گفــت: مگــر م وزی
ــرای  ــا ب ــر م ــتیم؟  مگ ــول داش ــار پ ــت فش تح
ــرای 550  آبخیــزداری پــول داشــتیم؟ مگــر مــا ب
هــزار هکتــار خوزســتان پــول داشــتیم؟ مگــر مــا 
بــرای 46 هــزار هکتــار سیســتان پــول داشــتیم؟ 
مگــر بــرای طــرح تنفــس پــول داشــتیم؟ بــرادران! 
ــه موضــوع  ــم، حــل شــد. ب ــه موضــوع پرداختی ب
بپردازیــد، مســئله بشــود برایتــان، مــن خواهــش 

مــی کنــم اینهــا مســئله بشــود برایمــان.
 فکــر کــن یــک لیتــر آب را در زمیــن رهــا کنــی 
و آن آب 4 متــر پاییــن تــر در قالــب یــک قنــات، 
ــد  ــی چن ــد، زندگ ــرون بیای ــا چشــمه بی چــاه و ی
ــادی  ــد ش ــه لبخن ــد؟ چ ــی ده ــات م ــر را نج نف
ــر  ــر 100 لیت ــاند؟ اگ ــی نش ــتا م ــره روس ــر چه ب
آب را ســفره کــردی یــا 4 تــا بوتــه ســبز کــردی، 
ــرآن  ــه ق ــن هم ــا ای ــود، م ــی ش ــده م ــا دی قطع
ــراً  ــال ذره خی ــل مثق ــن یعم ــم؛ »فم ــی خوانی م
یــره و مــن یعمــل مثقــال ذره شــراً یره«،آثــار آن 
مترتــب بــر محیــط زیســت مــردم، زندگــی مــردم 
و اقتصــاد مــردم اســت. شــما بــه صــورت گمنــام 
و بــی نــام خیلــی مــی توانیــد کار کنیــد، خیلــی 
کارهــا در کشــور شــده، ولــی کارهــای زیــادی هــم 

مانــده کــه انجــام شــود.
 1000 مملکــت  آبخیــزداری  امــروز 

دارد  اعتبــار  تومــان  میلیــارد 
حجتــی در ادامــه گفتگــوی خــود یــادآور 
شــد: شــما تــا امــروز توانســته ایــد حــدودا 
ــکاری  ــل هم ــان از مح ــارد توم 300 میلی
اســتانداری هــا جلــب کنیــد، 700 میلیــارد 
تومــان هــم در یــک ردیــف از قبــل داشــته 
تومــان  میلیــارد  بــا 1000  ایــد، حــاال 
ــط  ــا فق ــاق ه ــن اتف ــد. ای ــزداری کنی آبخی
ــا  ــد. ب ــی افت ــردن م ــگاه ک ــه و ن ــا توج ب
نــگاه کــردن و عبــور کــردن هیچکــدام 
ــان را  ــد. خودم ــی افت ــا نم ــاق ه ــن اتف از ای
بگذاریــم جــای آبــاء و اجدادمــان، ببینیــم بــا 
چــه مشــکالت و فقــری دســت بــه گریبــان 
بــوده انــد؟ شــما کدامتــان حــرف داشــته اید 
و رفتــه ایــد بــه اســتاندار یــا مســئول دیگری 
ــد؟ در  ــرده ان ــکاری نک ــه هم ــد ک ــه ای گفت
زمینــه کارهــای زیربنایــی، جــدی و اصولــی، 
کســی بــه شــما جــواب منفــی نمــی دهــد، 
هــر چقــدر هــم یــک اســتاندار بــی خیــال و 
ــا شــما  ضعیــف باشــد در ایــن زمینــه هــا ب
همــکاری مــی کنــد. نــه اینکــه برویــد 
ــین  ــا ماش ــت ی ــم اس ــان ک ــد حقوقم بگویی
ــم و ...، آنهــا هــم مــی گوینــد حقــوق  نداری

همــه کــم اســت. 
شــما برویــد بگوییــد، آقــای اســتاندار! 50 
میلیــون تومــان، 100 میلیــون تومــان بــه ما 
ــه آب از آن رد  ــن دره ای ک ــم ای ــده ببری ب
مــی شــود و تبدیــل بــه ســیالب مــی شــود 
را مدیریــت کنیــم کــه ایــن عرصــه، دشــت، 
ــود،  ــالن ش ــی اش ف ــش گیاه ــتا پوش روس
ــه خــاک، قنــات، ســیالب،...  ایــن موضــوع ب
ــه  ــت و ب ــر کســی رف ــد. اگ ــی کن کمــک م
ــواب  ــرد و ج ــا ک ــم تقاض ــه گفت ــوی ک نح
منفــی گرفــت بیایــد بــه مــن بگویــد بــا کــی 
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39 ــد کاری را  ــرده اســت. بروی و کجــا صحبــت ک

عنــوان کنیــد، پــول هــم جــور مــی شــود.
مردم را به همکاری دعوت کنید و فعالیت 

های اطالع رسانی و فرهنگ سازی را گسترش 
دهید

ــئوالن  ــردم، مس ــت: م ــه گف ــر در ادام وزی
محلــی و منابعــی کــه در مرکــز هســت را 
بــه همــکاری بطلبیــد، بعــد هــم کار تبلیغــی 
ــر روز در  ــرداری را ه ــد، کار آبخی ــام دهی انج
رســانه هــای اســتان، منطقــه و ملــی مطــرح 
ــا  ــید ت ــت ببخش ــا موضوعی ــه آنه ــد، ب کنی
ــود،  ــاد ش ــا ایج ــرای آنه ــدار ب ــتوانه پای پش
ــار طــرح هــای آبخیــز داری تبلیــغ  اگــر ده ب
ــک  ــم، ی ــی بین ــن م ــار آن را م ــک ب شــود، ی
ــار را  ــک ب ــور، ی ــس جمه ــای رئی ــار را آق ب
ــک  ــتاندار، ی ــک اس ــار را ی ــک ب ــری، ی رهب
ــک  ــت ی ــده و ....، آن وق ــک نماین مســئول، ی
ــم و  ــته ای ــه ای نشس ــک گوش ــا ی ــه م روز ک
ــد  ــی زن ــزداری حــرف م ــک کســی از آبخی ی
ــان  ــم یادم ــده ای ــانه دی ــه در رس ــری ک تصوی
ــغ  ــد تبلی ــد، نگویی ــتان باش ــد. حواس ــی آی م
تبلیغــات  ندارد،اثــر دارد، روی بحــث  اثــر 
قطعــا کار کنیــد، حــرف بزنیــد، مصاحبــه 
ــه خصــوص امســال  کنیــد، برنامــه بدهیــد، ب
ــال  ــد حضــوری وســیع و فع ــی خواهی ــه م ک
ــای  ــر ســال ه ــد ده براب داشــته باشــید و چن

ــد،  ــرح کنی ــی مط ــطح مل ــدی در س ــث ج ــک بح ــورت ی ــه ص ــش ب ــن را برای ــد، ای ــته کار کنی گذش
ــد. ــق کنی ــش خل ــتوانه برای پش

امتیازهای آبخیزداری 4 استان را اصال نمی پذیرم!
آقــای وزیــر یــادآور شــد: ایــن کــه 10-15 اســتان امتیــاز خیلــی پاییــن و در حــد صفــر دارنــد را نمــی 
پذیــرم. اســتان هرمــزگان یکــی از اســتان هــای پیشــرو در امــر آبخیــزداری اســت ولــی بقیــه اســتان هــا 
نمــره قبولــی نمــی گیرنــد. البتــه در اســتان هرمــزگان هــم فقــط عملکــرد آقایــان نبــوده، پــول هــای 

دیگــری هــم بــوده کــه قصــد نــدارم در اینجــا بــه آنهــا اشــاره کنــم.
آبخیزداری را جدی بگیرید

وزیــر گفــت: مــن خواهــش مــی کنــم دوســتان، داســتان آبخیــزداری را خیلــی جــدی تــر بگیریــد. 
بخــش عمــده کار مــا عرصــه هــای وســیع بــاالی صــد میلیــون هکتــار اســت کــه جــای کار بســیتر دارد. 
اســتانداران اســتان هایــی کــه نتوانســته انــد کار کننــد فقــط مقصــر نیســتند، روســای ســازمان هــای 
جهــاد کشــاورزی هــم ضعیــف بــوده انــد، چــرا نتوانســته انــد اســتاندارها را بــه میــدان بیاورنــد؟ علــت 
رتبــه هــای پاییــن را پیــدا کنیــد؛ شــخصیت اســتاندار بــوده؟ مدیــر منابــع طبیعــی حوضــه آبخیــزداری؟ 
ــر  ــم، اگ ــان بدهی ــزداری نش ــث آبخی ــان را در بح ــد خودم ــا بای ــاورزی؟ م ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــه آن  ــت دارد ب ــان موضوعی ــث برایت ــر بح ــم، اگ ــما آموخت ــاور ش ــن از ب ــد و م ــه داری ــد، ک ــاور داری ب
بپردازیــد، در ســطح کشــور مطــرح کنیــد و مســئله روز کنیــد. امــروز دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه 

خیلــی از ســدهای ســاخته شــده را جمــع 
کنــد، اگــر بناســت آبــی جمــع شــود بایــد 
ــود  ــع ش ــی جم ــای زیرزمین ــفره ه در س
ــت و  ــر اس ــد صف ــر در ح ــم تبخی ــه ه ک
ــار  هــم آبخوانهــا را حفــظ مــی کنیــم. آث
بیولوژیــک، پوشــش گیاهــی و حفــظ 

خــاک و اینهــا هــم هســت.
شــن هــای روان، اســتان هــای درگیــر و 

شــیوه هــای مقابلــه بــا آن
ــش  ــور کمابی ــای کش ــتان ه ــب اس اغل
درگیــر شــن هــای روان هســتند امــا چند 
اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و 
ــوک پیــکان  بخشــی از خراســان هــا در ن
حملــه ماســه هــای روان قــرار دارنــد. 

ــگان و ... .  ــهر، ری ــور ایرانش بمپ

در خوزســتان ســال گذشــته یــک رکــورد 
تاریخــی ایحــاد شــد؛ بــاالی 15-16 هکتــار، 
البتــه بــا پشــتیبانی هــای گوشــه کنــار عمــل 
ــان و  ــل کرم ــا مث ــه جاه ــر بقی ــا س ــد، ام ش

ــد. سیســتان و بلوچســتان بــی کاله مان
برای دریاچه هامون چاره جویی کنیم

وزیــر جهــاد کشــاورزی یــادآور شــد: یــک 
بــذر را بگــذاری در دل خــاک و چنــد قطــره 
آب بــه آن بدهــی و بــروی، بعــد تبدیــل 
شــود بــه یــک بوتــه، ایــن داســتان خارشــتر 
اســت! 10-15 متــر ریشــه ایــن بوتــه پاییــن 

مــی رود، چــرا ایــن کار را نمــی کنیــم؟
ــون در  ــرای هام ــل ب ــک راه ح ــا ی ــرا م چ
ــت  ــچ وق ــر هی ــم؟ دیگ ــی دهی ــتان نم سیس
ــتر  ــک بس ــد، ی ــی آی ــون نم ــوی هام آب ت

ــچ  ــی هی ــت، یعن ــاک اس ــت خ ــل برداش ــت، مح اس
ــه  ــر دریاچ ــه در براب ــون ک ــا هام ــب ب ــی متناس گیاه
ــت  ــدارد؟ دس ــود ن ــت وج ــم هس ــیرین ه ــه، ش ارومی
طبیعــت را بگیریــم، کار انجــام بدهیــم، نگوییــد پــول 
نیســت، امکانــات نیســت، اگــر کار انجــام بدهیــد هــم 

ــود. ــا بش ــد ت ــات، بخواهی ــم امکان ــول هســت ه پ
خــرم آبــاد لرســتان را بــا 400 تــا 500 میلــی متــر 

بارندگــی در ســال دریابیــم
ــت: در  ــود گف ــه خ ــار صمیمان ــه گفت ــر در ادام وزی
ــم  ــی داری ــه های ــور عرص ــاط کش ــایر نق ــمال و س ش
کــه مــی توانــد تبدیــل بــه زراعــت چــوب، تبدیــل بــه 
جنــگ مصنوعــی بشــود، امــا مــا نخواســته ایــم، شــما 

ــد. ــی نخواســته ای ــع طبیع ــران مناب مدی
ــاخته  ــی س ــتر، پارک ــمت الش ــه س ــاد ب ــرم آب در خ
ایــد بــه نــام مخمــل کــوه کــه االن دســت شــهرداری 
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40
ــتند و  ــتقر هس ــا مس ــا آنج ــت ه ــت، درخ اس
ــر  ــا کمــی آن طــرف ت آبیــاری مــی شــوند، آی
ــن طــرف  ــر، چــرا ای ــم اســت؟! خی آنجــا جهن
ــا  ــا آنج ــتند ام ــتقر هس ــا مس ــت ه ــن درخ ای

ــت؟ نیس
ــی  ــر بارندگ ــی مت ــد، 400 میل ــته ای نخواس
ــا مســتقر مــی شــوند،  ــن درخــت ه اســت، ای
ــد 100  ــا بگویی ــه آنه ــتند، ب ــم هس ــردم ه م
مــی  هکتــار   1000 هکتــار،   500 هکتــار، 
دهیــم، نهــال هــم مــی دهیــم غــرس کنیــد، 
خودتــان  هــم  ســال   50-40-30 از  بعــد 
ــن و  ــرس ک ــه ای غ ــه، پل ــد، ن ــت کنی برداش
پلــه ای برداشــت کــن، 1000 هکتــار مــی 
دهیــم ســالی 20 هکتــار برمیــداری 20 هکتــار 
ــا  ــار را ب ــال اول 20 هکت ــی کاری، س ــر م دیگ
ــر  ــی مت ــده، 400-500 میل ــر آب ب ــال تانک مث
هــم بارندگــی هســت، اینطــوری بــه نفــع 
ــی  ــرا نم ــت، چ ــت اس ــه و ممکل ــاک، عرص خ
خواهیــد؟ بخواهیــد مــی شــود، در اروپــا شــده 
اســت، حــدود 30-40 هکتــار در غــرب اســتان 
گیــالن مــی شــود زراعــت چــوب کــرد، آنجــا 
ــا 15میلیــون تومــان در ســال  هــر هکتــاری ت

ــد. ــی کن ــوب م ــد چ تولی

خون دل باید خورد!
وزیــر در ادامــه گفــت: خــون دل بایــد 
خــورد، نمــی خواهیــم بگوییــم میلیــون 
ــر  ــد ه ــت دارن ــه قابلی ــتان ک ــار. 10 اس هکت
کــدام در 50 هکتــار، مــی شــود 500 هکتــار، 
ــار 1000  ــا 100 هکت ــم 10 ت ــد ه ــال بع س

ــان را،  ــن جری ــم ای ــار، راه بیندازی هکت
اولیــن ســفرم اوایــل ســال 93 بــه لرســتان 
ــای رئیــس جمهــوری، مــن برگشــتنی  ــا آق ب
ــان  ــه و زالی ــه زاغ ــودم. در گردن ــا ماشــین ب ب
هنــوز بــه دوراهــی چاالنچــوالن نرســیده بودم 
ــا دو نفــر صحبــت کــردم؛ یکــی  ــگ زدم ب زن
رییــس موسســه جنــگل و مرتــع و یکــی هــم 
رئیــس منابــع طبیعــی، همــان روز از مخمــل 
ــان  ــد آقای ــرار ش ــودم، ق ــرده ب ــور ک ــوه عب ک
پیگیــری کننــد، اکنــون 4 ســال از آن زمــان 
ــا و  ــت ه ــن ظرفی ــوز ای ــی هن ــذرد ول ــی گ م

قابلیــت هــا دســت نخــورده باقــی مانــده.
عرصــه مــی توانــد تبدیــل بــه جنــگل 
دســت کاشــت شــود، آیــا ایــن بهتــر از دیمــی 
کــه هــر روز شــخم مــی شــود نیســت؟ بهتــر 
ــی شــوید  ــان را م ــر روز بیاب ــه ه ــی ک از باران

نیســت؟

کشور را از این کچلی نجات دهید!
آقــای وزیــر گفــت: پوشــش گیاهــی ایجــاد کنیــد، 
بــا همــان زالزالــک شــغالی)کویج شــغالی(، ولــی انجام 
دهیــد، از ایــن حالــت کچلــی مملکــت را خــارج کنید. 
االن علمــای هیدورلــوژی هــم مــی گوینــد کــه وقتــی 
گیــاه داشــته باشــی بــارش خواهــی داشــت، بیابانــی 
و کچلــی باعــث کــم بارشــی اســت، یکــی از دالیــل 
شــکل گیــری بــارش در عالــم طبیعــت همیــن گیــاه 
اســت. در مریــوان 700 میلــی متــر بارندگــی داریــم، 
ــر بارندگــی کــم  ــی مت چــرا کچــل اســت؟ 700 میل

اســت؟
پاســخ مــردم را بدهیــد، حتــی اگــر گفتــه آنــان غیر 

منطقی باشــد
ــادآور مــی شــود:  ــه ی ــی وصیــت گون ــر در پایان وزی
ــاب رجــوع را  خواهــش مــی کنــم دوســتان، نیــاز ارب
ــا رجــوع  ــه م ــرای چیــزی ب مثــل فرزندانمــان کــه ب
مــی کننــد حــل کنیــد، هــر چنــد خواســته اشــان 
ــدگان خــدا خــوب  ــن بن ــا ای ــی باشــد. ب ــر منطق غی
رفتــار کنیــد، خیلی اجــر دارد، پاســخ مــردم را بدهید، 
ــد، آن  نگذاریــد مــردم ناراضــی از در اداره بیــرون برون
ــرود، مــی شــد حــل  ــان ن ــا شــتری را یادت کبکــی ی
شــود، حــل کنیــد، نگذاریــد بماند، اگــر نتوانیم پاســخ 
بدهیــم مدیونیــم، فــردا مــورد بازخواســت قــرار مــی 
گیریــم و هیــچ کــس هــم نمــی توانــد کمکمــان کند!

آنچــه کــه در پــی مــی خوانیــد برداشــت هایی 
ــدس  ــرده مهن ــی پ ــروح و ب ــوی مش از گفتگ
خلیــل آقایــی بــا مدیــران منابــع طبیعــی 
اســتان هــا در نشســتی غیــر خبــری اســت کــه 
نشــان مــی دهــد ایشــان دغدغــه آبخیــزداری 
ــود  ــزم خ ــی را دارد و ع ــع طبیع ــظ مناب و حف
ــه  ــزداری در 627 حوض ــعه آبخی ــرای توس را ب
آبخیــز بــه ویــژه پــس از اختصــاص مبلــغ 200 
ــزم  ــره ارزی ج ــدوق ذخی ــون دالر از صن میلی
کــرده اســت. وی انتقاداتــی بــه شــیوه عملکــرد 
بعضــی از همــکاران خــود مــی کنــد کــه نمــی 
تــوان بــه آنــان اشــاره کــرد ولــی ایــن تذکــرات 
ــدس  ــه مهن ــازد ک ــی س ــکار م ــادات آش و انتق
ــی مــی خواهــد در ســطح اســتان  ــل آقای خلی

هــا تحــول ایجــاد کنــد. 
ــن نشســت گفــت: در  ــی در ای مهنــدس آقای
گام نخســت بایــد حمیــت جمعــی و مســئولیت 
پذیــری را ارتقــاء داد. وی ســپس بــه 87 نــوع 
بــذر اشــاره کــرد و افــزود: از ایــن تعــداد بــذر 
12 نــوع آن برتــر و عمــده اســت کــه بایــد بــه 
ــن  ــد و ای ــه بزنن ــا جوان ــد ت ــال کنی ــت ذنب دق
الزامــا بایــد در چارچــوب شــرایط آب و هوایــی 
ــن  ــی ای ــه زمان ــه در چ ــد ک ــتان باش ــر اس ه
ــاوری را  ــن ب ــا باالتری ــود ت ــته ش ــا کاش بذره

داشــته باشــند. 

ــرفت کار  ــرد: پیش ــد ک ــی تاکی ــدس آقای مهن
ــه  ــق عکــس ب ــد از طری ــه بای ــه مرحل ــه ب مرحل

ــود. ــزارش ش ــب گ اینجان
رصد 627 حوضه آبخیز از طریق ماهواره

مهنــدس خلیــل آقایــی معــاون وزیــر و رئیــس 
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری گفــت: 
تعــداد 627 حوضــه آبخیــز تعریــف شــده اســت 

کــه اینجانــب بــا توجــه و متناســب بــا مقــدورات از 
ــه  ــم و البت ــی کن ــد م ــداوم رص ــواره م ــق ماه طری
ــر و رئیــس  ــق دبی ــا از طری ــزارش ه ــار آن گ در کن

ســتاد از کارشناســان گرفتــه مــی شــود.
 ایشــان یــادآور شــد: پرداختــن بــه ایــن گــزارش 
ــل  ــه غاف ــردن در عرص ــما را از کار ک ــد ش ــا نبای ه

کنــد.

منابع طبیعی امسال، تمام قد به اجرا ایستاده است
ــا،  ــگل ه ــازمان جن ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــن مع ــح و روش ــوی صری گفتگ

ــا ــتان ه ــود در اس ــه خ ــر مجموع ــا زی ــزداری ب ــع و آبخی مرات
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خلیــل آقایــی گفــت: آن اســتان هایــی 
ــتاندار  ــود را از اس ــارات خ ــون اعتب ــه تاکن ک
ــت و پیگیــری  ــد از نظــر مدیری ــه ان هــا نگرفت
ضعیــف هســتند. موضــوع کــم آبــی و بــی آبــی 
یــک موضــوع ملی اســت و اجــرای آبخیــزداری 
یــک اصــل مهــم اســت کــه بایــد بــه فوریــت 
ــم  ــا کمــک و ه ــن و ب ــق ممک ــر طری ــه ه و ب

ــود.  ــرا ش ــا اج ــتان ه ــات اس ــری مقام فک
ــاز  ــت س ــم و سرنش ــدی مه ــا ح ــوع ت موض
اســت کــه بعضــا دکتــر الریجانــی رئیــس 
ــود  ــورد کمب ــود را در م ــی خ ــس نگران مجل
ــرای  ــرای اج ــتان ب ــا آن اس ــن ی ــارات ای اعتب
ــد. ــی کن ــالم م ــب اع ــه اینجان ــزداری ب آبخی

 مهنــدس خلیــل آقایــی خطــاب بــه مدیــران 
ــدا  ــان پی ــما اطمین ــد: ش ــی گوی ــتانی م اس
کنیــد و بــاور داشــته باشــید کــه بودجــه هــای 
ــا توجــه  ــرای اجــرای آبخیــزداری ب متعــارف ب
بــه اهمیــت فــوق العــاده ای کــه بــرای تمامــی 
مقامــات نظــام از جملــه مقــام معظــم رهبــری 

ــی نیســت.  دارد کاف
اگــر بعضــی از دوســتان 57 میلیــارد تومــان 
بــرای اجــرا ارزیابــی مــی کننــد، بــا توجــه بــه 
دامنــه گســترده کار بایــد 120 میلیــارد تومــان 
ــم  ــا ک ــرا حتم ــه در اج ــد، چونک ــا کنن تقاض
ــرایطی  ــن ش ــر در چنی ــا اگ ــد آورد، ام خواهن
20 میلیــارد تومــان تقاضــا کردنــد معلــوم 
ــا  ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــان ب ــزم ش ــت ع اس

ــت. ــه نیس ــه جانب ــدی و هم ج
 ایــن تعامــل را خودتــان بایــد در ســطح 
ــال  ــه دنب ــری و مصران ــز پیگی ــتان و مرک اس
ــی  ــک کار ارزشــمند مل ــد ی ــد. شــما داری کنی
و حاکمیتــی انجــام مــی دهیــد، ســربلند 
و اســتوار مطالبــه اعتبــار و بودجــه کنیــد، 
ــذار اســتان و  ــر گ ــات تاثی ــا مقام موضــوع را ب
ــد و خالقیــت و  حتــی مــردم در میــان بگذاری
ابتــکار بــه خــرج دهیــد تــا کارتــان پیــش رود.

مشارکت مردمی را جدی بگیرید
مهنــدس خلیــل آقایــی کــه پیــش از انتصاب 
ــت  ــوده اس ــر ب ــی وزی ــاون پارلمان ــد، مع جدی
ــب  ــردم و جل ــدون مشــارکت م ــد: ب ــی گوی م
نظــر و همــکاری و همراهــی آنــان شــما موفــق 
نخواهیــد بــود، مشــارکت مــردم را جلــب و در 
عیــن حــال خدمــت صادقانــه و تاثیرگــذار بــه 

آنــان را جــدی بگیریــد تــا موفــق شــوید. 
عالمت گذاری در مستثنیات

مهنــدس خلیــل آقایــی در ادامــه بحــث 
ــی  ــر جای ــد: اگ ــی گوی ــردم م ــه م ــت ب خدم
میــان اراضــی ملــی و مســتثنیات عالمــت 
ــاوزی  ــن تج ــد از ای ــه بع ــد ک ــذاری کردی گ
صــورت نگیــرد یعنــی در آن نقطــه میــان 
دعــوا،  اختــالف،  مــردم  و  ملــی  اراضــی 
درگیــری، پرونــده و دادگاه نخواهیــد داشــت و 
اگــر موضــوع ســوخت رســانی بــه روســتاها را 
بــه گونــه ای اجــرا کردیــد کــه تخریــب منابــع 
ــد  ــود برس ــزان خ ــن می ــه کمتری ــی ب طبیع
ــد.  ــی اســت و گــزارش دهی ــام خوب حــاوی پی
ــی  ــد گابیون ــد 4 بن ــزارش بدهی ــه گ ــا اینک ام
ــدارد،  ــی ن ــره شــود پیام ــا آب ذخی ــم ت زده ای

ــت. ــارف شماس ــول و متع ــه معم وظیف

معاونت فنی و آبخیزداری در استان ها ادغام می شوند
ــه  ــه مدیــران حاضــر در ایــن نشســت گفــت: ب مهنــدس خلیــل آقایــی معــاون وزیــر خطــاب ب

ــت مشــارکت ایجــاد مــی شــود. ــام و معاون ــزداری ادغ ــت فنــی و آبخی زودی دو معاون
وی تاکیــد کــرد: موضــوع جلوگیــری از آتــش ســوزی را جــدی بگیریــد. بهانــه هایــی هماننــد پول 
نداریــم، یــگان حفاظــت کــم تعــداد اســت یــا خــوب عمــل نکــرده اســت پذیرفتــه شــده نیســت، 
مدیــر هســتید و بایــد تامیــن اعتبــار کنیــد. یقیــن بدانیــد مقامــات اســتان هــم اهمیــت موضــوع 

را مــی داننــد.

 مهنــدس خلیــل آقایــی در ادامــه بحــث 
خــود بــه نکتــه تــازه ای اشــاره مــی کنــد 
ــغ و  ــی، تبلی ــا در معرف ــد: م ــی گوی و م
ــم.  ــرده ای ــت ک ــزداری غفل ــج آبخی تروی
ــت آن در  ــر برک ــرات پ ــوم و اث ــن مفه ای
جغرافیــای طبیعــی بــرای مــردم و حتــی 
بعضــی از مقامــات، بــه طــور همــه جانبــه 
آشــکار نیســت، مــی بایســت گــزارش های 
مســتند تهیــه کنیــد تــا در ســطح اســتان 
ــد  ــا و کشــور اطــالع رســانی شــود. بای ه

ــه  ــب ب ــه مخاط ــتداللی در جامع ــای اس ــث ه بح
ــات را  ــردم و مقام ــه مشــارکت م ــد ک ــان آوری می
ــکار  ــه پیمان ــن وظیف ــازید، ای ــراه س ــا خــود هم ب
نیســت، ایــن وظیفــه مدیــران اســتانی اســت کــه 
دارنــد یــک امــر حاکمیتــی را دنبــال مــی کننــد.

مهنــدس خلیــل آقایــی بــا طــرح مباحــث 
تشــکیالتی و خطــاب بــه مدیــران گفــت: الزامــی 
اســت کــه شــورای عالــی مرکــب از کمیتــه فنــی 
ــد. ــکیل بدهی ــگل و ... را تش ــع، جن ــان، مرت بیاب
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 اختصاص ۲۰۰ میلیون دالر 42
از محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری

فرســایش  میــزان  کشــور  مراتــع  در  آبخیــزداری  عملیــات  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  بیابــان  و  مراتــع  امــور  آبخیــزداری،   معــاون 
اســت.  شــده  کمتــر  تــن   5 متوســط  به طــور  نیــز  ســدها  بــه  وارده  رســوب  و  کاهش یافتــه  هکتــار  در  تــن   9 خــاک 
ناصــر حیــدری پــوری صبــح امــروز در نشســتی خبــری بابیــان اینکه 17 ســال از رونــد خشک ســالی در کشــور می گــذرد، اظهار داشــت: طبق نقشــه های 
توپوگرافــی ســالیانه 410 میلیــارد مترمکعــب آب در کشــور وجــود دارد کــه بخشــی از ایــن آب هــا تبخیر و بخشــی بــه دلیل نبــود مدیریت مصــرف به هدر 
مــی رود کــه بــه نظــر می رســد بــرای مقابلــه بــا شــرایط خشک ســالی ها و تغییــرات اقلیمــی بــه حفــظ نــزوالت جــوی بیش ازپیــش بایــد توجــه شــود.

صنــدوق  محــل  از  دالر  اختصاص 200 میلیــون  وی از 
توســعه ملــی بــرای آبخیــزداری خبــر داد و گفــت: بــا اقدامــات 
ــه  ــزان واردات رســوب ب ــزداری می ــٔه آبخی ــه درزمین انجام گرفت

ــت. ــرده اس ــت ک ــن اف ــدها نیز 5 ت س
حیــدری پــوری بــا بیــان اینکــه در ســطح حوزه هــای 
و 387 دشــت  ممنوعــه  بالغ بر 370 دشــت  آبخیــزداری 
ــفره ها  ــف س ــرای تعری ــد ب ــرد: بای ــح ک ــم، تصری ــی داری بحران
پیگیری  می کنیــم  و  باشــیم  داشــته  عملیاتــی  برنامــه 
ــاورزی را  ــی از  کش ــر، بخش ــی و مؤث ــای عملیات ــا کارکرده ب

امتیازبخشــیم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــع و بیاب ــور مرات ــزداری، ام ــاون آبخی مع
اینکــه عملیــات ارزیابــی 627 حــوزه آبخیــز در اولویــت 
برنامه هــای امســال اســت و بــا تأکیــد بیشــتری در دســتور کار 
قــرارداد افــزود: طــرح عملیــات ارزیابــی و اجــرای 595 حــوزه 
ــکاران  ــه پیمان ــال ب ــرداد امس ــه م ــم مناقص ــر در مراس آبخی
ــید  ــرداری رس ــه بهره ب ــرح ب ــون 449 ط ــه تاکن ــد ک ــه ش ارائ
ــز انتخــاب  ــز نی ــز حــوزه آبخی ــکاران 398 حــوزه آبخی و پیمان
شــدند و عملیــات اجرایــی در 284 حــوزه نیــز پــس از انتخــاب 

ــکاران آغازشــده اســت. ــه پیمان ب
کاهــش رســوب در پشــت ســدها از مهم تریــن آثــار 

ــات آبخیزداری  عملی
ــری  ــع آب، جلوگی ــت از مناب ــت: حفاظ ــوری گف ــدری پ حی
ــت  ــی، تقوی ــاکنان محل ــاز س ــن نی ــاک و تأمی ــایش خ از فرس
پوشــش گیاهــی، تقویــت منابــع آب زیرزمینــی و کاهــش 
ــرای  ــوب اج ــار مطل ــن آث ــدها از مهم تری ــوب در پشــت س رس

ــت. ــور اس ــزداری در کش ــای آبخی طرح ه
ــرای  ــای اج ــر مزای ــیالب را از دیگ ــیل و س ــت س وی مدیری
طرح هــای آبخیــزداری دانســت و افــزود: در پنــج ســال اخیــر 
ــوع  ــاهد وق ــدت ش ــن م ــد و در ای ــته ش ــیل شکس ــورد س رک

ــم. ــف کشــور بودی ــزار ســیل در مناطــق مختل ه
ــا  ــور م ــت: کش ــا گف ــازمان جنگل ه ــئول س ــام مس ــن مق ای
همــواره در گــروه کشــورهای ســیل خیز قــرار دارد امــا بــا تغییر 
شــرایط آب و هوایــی و شــدت ،مــدت و زمــان بارندگــی در تمام 
ــا  ــدران ت مناطــق کشــور از اســتان های شــمالی گیــالن و مازن

سیســتان و بلوچســتان شــاهد وقــوع ســیل هســتیم.
ــت  ــع مدیری ــه جام ــون نقش ــت: هم اکن ــوری گف ــدری پ حی
ــرای  ــا اج ــت و ب ــده اس ــور تدوین ش ــر کش ــیل گی ــق س مناط
طرح هــای آبخیــزداری و مهــار و جــذب آب در عرصه هــای 
باالدســت شــاهد مدیریــت ســیل و ســیالب در کشــور خواهیــم 

بــود.
معــاون آبخیــزداری ســازمان جنگل هــا و مراتــع دربــاره 
میــزان مدیریــت فرســایش خــاک در عرصه هــای آبخیــز 
افــزودد: ر 16 اســتان کشــور ایســتگاه پایــش نصب شــده اســت 
ــر  ــق در ه ــن مناط ــد در ای ــج نشــان می ده ــی نتای ــه ارزیاب ک

ــت. ــده اس ــری ش ــاک جلوگی ــن خ ــایش 4 ت ــار از فرس هکت
وی گفت: تاکنــون عملیــات آبخیــزداری در 11 میلیــون 
هکتــار از 26 میلیــون هکتــار از عرصه هــای آبخیــز کشــور بــه 
ــز در دســت اجراســت. ــار نی ــون هکت ــان رســیده و 7 میلی پای

ــازده طــرح  ــزود: ی ــع اف ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــزداری س ــاون آبخی مع
ــه  ــور ازجمل ــز کش ــزرگ آبخی ــای ب ــز در حوزه ه ــزداری نی ــی آبخی مل
ــرقی و  ــی و ش ــان غرب ــتان های آذربایج ــه در اس ــه ارومی ــوزه دریاچ ح
ــمنان ،  ــتان های س ــز در اس ــرک نی ــه ات ــوزه رودخان ــتان و در ح کردس

ــت. ــده اس ــمالی اجراش ــان ش ــتان و خراس گلس
ــوب ســاخت برخــی از ســدها در  ــر نامطل ــاره تأثی ــوری درب حیــدری پ
ــرای  ــداث و اج ــرای اح ــت: ب ــز گف ــوزه آبخی ــی در ح ــع آب ــش مناب کاه
ســدها در یــک حــوزه آبخیــز بایــد بــه تمــام جوانــب توجــه و مطالعــات 

ــرد. ــی شــود و مالحظــات جــدی صــورت گی ارزیاب

امضــای تفاهم نامــه مشــترک بــا وزارت نیــرو اجــرای 
آبخیــزداری طرح هــای 

ــرای  ــرای اج ــرو ب ــا وزارت نی ــترک ب ــه مش ــای تفاهم نام وی از امض
طرح هــای آبخیــزداری در باالدســت ســدها خبــر داد و افزود: بــا اجــرای 
ــد. ــه پشــت ســدها کاهــش می یاب ایــن طرح هــا میــزان ورود رســوبات ب

ــون  ــاالنه 250 میلی ــرو س ــزارش وزارت نی ــاس گ ــر اس ــت: ب وی گف
مترمکعــب رســوب وارد ســدها می شــود.

حیــدری پــوری تصریــح کــرد: بــرای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری و 
مقابلــه بــا آثــار خشک ســالی در کشــور بــه 125 میلیــارد تومــان اعتبــار 

نیــاز اســت.
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ــاص 100  ــن از اختص ــا همچنی ــازمان جنگل ه ــزداری س ــاون آبخی مع
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای عملیــات آبخیــزداری در 41 حــوزه 

جنــگل و مرتــع خبــر داده اســت
وی گفــت: بــا اجــرای طرح هــای آبخیــزداری در باالدســت مراتــع کشــور 
کــه مســاحت آن 84 میلیــون و 700 هــزار هکتــار اســت شــاهد افزایــش 

تولیــد علوفــه معــادل 120 کیلــو در هــر هکتــار خواهیــم بــود.
بــه گفتــه وی، درنتیجــه ایــن اقدامــات برداشــت علوفــه نیز120کیلوگــرم 
در هکتــار افزایــش داشــته اســت و امســال بــا توجــه بــه مقولــه آبخیــزداری 
بازنگــری در نظــام توزیــع اعتبــار در ایــن بخــش در دســتور کار قرارگرفتــه 

تــا اجــرای طرح هــا تســریع شــود.
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــا در بخ ــازمان جنگل ه ــزداری س ــاون آبخی مع
ــا  ــه داد: ب ــور، ادام ــاک در کش ــایش خ ــد فرس ــه رون ــاره ب ــا اش ــود، ب خ
ــاک  ــایش خ ــزان فرس ــده می ــزداری انجام ش ــات آبخی ــه اقدام ــه ب توج
ــزان واردات  ــه می ــن اینک ــه؛ ضم ــار کاهش یافت ــور 9 تن در هکت در کش

ــت. ــرده اس ــت ک ــن اف ــدها نیز، 5 ت ــه س ــوب ب رس
ناصــر حیــدری پــوری گفــت: پروژه هایــی بــرای بهبــود وضعیــت 
آبخیــزداری کشــور مصــوب شــده کــه از ابتــدای شــهریور تــا پایــان آذرمــاه 

ــد. ــد ش ــاح خواه ــور افتت ــای مذک پروژه ه
ــه پرسشــی مبنــی  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در پاســخ ب
ــد  ــیل مانن ــیر س ــران در مس ــهرداری ته ــط ش ــا توس ــاد پارک ه ــر ایج ب
ــزداری  ــای آبخی ــات حوزه ه ــت: عملی ــار داش ــه اظه ــای نهج البالغ پارک ه
در حوزه هــای شــهری مربــوط بــه شــهرداری ها اســت زیــرا مــا مســئولیت 

ــت. ــده اس ــهرداری ها واگذارش ــه ش ــاط ب ــود را دراین ارتب خ
ــهرها  ــه در ش ــیل هایی ک ــه  در مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــدری پ حی
قرارگرفتــه نبایــد کــف آن را بــا ســیمان صــاف کــرد، اضافــه کــرد: ایــن امــر 
باعــث می شــود کــه جــذب آب در زمیــن صــورت نگیــرد، ســرعت ســیل 

کاســته نشــود و ممکــن اســت در پایین دســت خســارت ایجــاد کنــد.

 در ادامــه ایــن نشســت قاســم حســین پــور مدیــرکل دفتــر 
ــز در  ــع نی ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــیالب ها در س ــرل س کنت
ایــن جلســه بــا تأکیــد بــر اینکــه کشــورمان در گــروه ســیل 
خیرتریــن کشــورهای جهــان قــرار دارد گفــت: بــرای کاهــش 
خطرپذیــری و مدیریــت و کنتــرل ســیالب در مناطــق بحرانی 
کشــور تاکنــون 285 طــرح ملــی در حوزه هــای آبخیــز 
ــرداری  ــه بهره ب ــه دوم امســال ب ــه در نیم اجراشــده اســت ک

می رســد.
ترحــم بهــزاد مدیــرکل مراتــع نیــز 56 میلیــون و 200 هزار 
هکتــار از عرصه هــای مرتعــی کشــور را فقیــر دانســت و 
ــر از 25  ــای کمت ــن عرصه ه ــی در ای ــش گیاه ــزود: پوش اف

درصــد اســت.
ــا اجــرای طرح هــای آبخیــزداری در باالدســت  وی گفــت: ب
ــزار  ــون و 700 ه ــاحت آن 84 میلی ــه مس ــور ک ــع کش مرات
ــادل 120  ــه مع ــد علوف ــش تولی ــاهد افزای ــت ش ــار اس هکت

ــود. ــم ب ــار خواهی ــر هکت ــو در ه کیل
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1.5 میلیون هکتار از اراضی کشور زیرپوشش
عملیات آبخیزداری و آبخوان داری

آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس 
ــزداری و  ــات آبخی ــال عملی ــرد: امس ــی ک ــور پیش بین کش
آبخــوان داری در 1.5 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور اجــرا 

ــود. ش
ــتادی و  ــران س ــری مدی ــت سراس ــی در نشس ــل آقای خلی
ــه اهمیــت و کارکردهــای  ــع  طبیعــی کشــور ب اســتانی مناب
مهــم و اساســی طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری 
اشــاره کــرد و افــزود: آبخیــزداری در ســال های کــم بــاران، 
ــوع  ــاران از وق ــال های پرب ــد و در س ــع آوری می کن آب جم

ــد. ــری می نمای ــیل جلوگی س
وی تصریــح کــرد: هیــچ پــروژه ای در منابــع طبیعــی 
ــد و از  ــد ش ــف نخواه ــردم تعری ــور م ــدون حض ــور ب کش
ــاس  ــر اس ــا ب ــرای پروژه ه ــل اج ــاب مح ــده انتخ ــال آین س

ــود. ــد ب ــی خواه ــترده مردم ــارکت گس مش
ــه  ــه نقش ــان این ک ــاورزی بابی ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ترسیم شــده  آبخیــزداری  طرح هــای  اجــرای  بــرای  راه 
ــاخت:  ــان س ــدارد خاطرنش ــود ن ــز وج ــی نی ــت و ابهام اس
ــی بیــن بخش هــای مختلــف  امــروز انســجام ســازمانی خوب
ــود دارد. ــان وج ــع و بیاب ــگل، مرت ــوزه جن ــازمانی در ح س

ــان ســال جاری 1.5 میلیــون  ــا پای وی پیش بینــی کــرد ت
هکتــار عملیــات آبخیــزداری و آبخــوان داری در کشــور 

انجــام شــود.
آقایــی بــه نشســت و امضــای تفاهم نامــه همــکاری 
ــران  ــرد و از مدی ــاره ک ــتاندار کشــور اش مشــترک با 20 اس
ــاط  ــا اســتانداران ارتب ــی اســتان ها خواســت ب ــع طبیع مناب

ــند. ــزداری باش ــع آبخی ــا مداف ــا آن ه ــد ت ــرار کنن برق
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
درعین حــال بــه دیــدار بــا اســتاندار هرمــزگان اشــاره کــرد 
ــای همتــی اســتاندار هرمــزگان  ــا آق و گفــت: هنگامی کــه ب
ــادی  ــا اعتق ــه امضــا رســاندیم وی ب ــه همــکاری ب تفاهم نام
ــار از  ــان اعتب ــت 58 میلیارد توم ــزداری داش ــه آبخی ــه ب ک

ــه ایــن کار اختصــاص داد. اســتانداری ب
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان ســاخت: 
بــا عملکــرد خــوب و نتیجه بخــش می توانیــم بودجــه 
اختصاصــی از صنــدوق توســعه ملی بــه بخش آبخیــزداری را 
پایــدار نماییــم و هــر اســتانی نتوانــد اعتبــارات الزم را بــرای 
ــتان هایی  ــه اس ــارات آن را ب ــد اعتب ــذب کن ــوزه ج ــن ح ای

ــم داد. ــاص خواهی ــد اختص ــتری دارن ــدی بیش ــه توانمن ک
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
ــع  ــتر در مناب ــرح کاداس ــرای ط ــت اج ــه اهمی ــن ب همچنی
طبیعــی اشــاره داشــت و گفــت: تــا پایــان ســال جــاری طرح 

ــود. ــرا می ش ــور اج ــای کش ــه جنگل ه ــتر در هم کاداس
ــی  ــع طبیع ــران مناب ــا مدی ــت ب ــه نشس ــی در ادام آقای
ســتادی و اســتانی کشــور خاطرنشــان کرد: ادارات کل منابع 
ــبت  ــان الزم را نس ــت و اطمین ــد دق ــتان ها بای ــی اس طبیع
ــا داشــته باشــند و وقتــی  ــودن فعالیت ه ــه نتیجه بخــش ب ب
ــاً  ــرد حتم ــورت بگی ــتانی ص ــال کاری در اس ــت نه ــرار اس ق
ــه  ــی منطق ــرایط اقلیم ــا ش ــب ب ــد متناس ــا بای ــن نهال ه ای

باشــد.
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
ــدی  ــن توانمن ــد ای ــات بای ــر مهندســی و مطالع ــزود: دفت اف

ماهواره ای 627 حــوزه  طریــق سیســتم  از  کــه  باشــد  داشــته  را 
آبخیــزداری تعیین شــده در اســتان ها را رصــد کنــد.

ــوازی کاری را  ــده کاری و م ــاورزی، پراکن ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
آفتــی بــزرگ در ادارات دانســت و گفــت: در ادارات کل معــاون فنــی را 

ــا معاونــت آبخیــزداری ادغــام خواهــد کــرد. ب
آقایــی بــا تأکیــد بــر مشــارکت گســترده و اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــع طبیع ــت مناب ــرای مدیری ــر ب ــتگاه های دیگ دس
بایــد از تمــام ظرفیت هــای موجــود کشــور ازجملــه فرماندهــی نیــروی 
ــتفاده  ــا و . . . اس ــاده ای، دهیاری ه ــهری و ج ــای ش ــی، دوربین ه زمین

کــرد.
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قاچاق گندم به خارج، تهدید خوداتکایی!

ــته  ــال گذش ــی دو س ــن یک همی
حرف وحدیث هــا،  کــه  بــود 
ــار رســمی و  تحلیل هــا و بعضــًا اخب
غیررســمی واردات »گنــدم قاچاق« 
گنــدم  بــا  آن  قاطــی کــردن  و 
ــن  ــم از ای ــانه ها، اع ــی در رس داخل
یــا آن جنــاح سیاســی انعــکاس 
ــای  ــه تکذیبیه ه ــه البت ــت ک می یاف
ــم  ــانه ها می دیدی ــز در رس آن را نی

یــا می شــنیدیم.

حساســیت تــا آنجــا بــود کــه یکــی دو مــورد مخلــوط 
ــه ســیلو توجــه  ــرای حمــل ب کــردن ماســه در گنــدم ب
ــرای  ــر را ب ــای ناظ ــای نیروه ــگان را برانگیخــت و پ هم
صحت وســقم موضــوع بــه میــان کشــید و نهایتــاً صــدور 
احکامــی بــرای متخلفــان را در پــی داشــت، حتــی 
ــرای  ــندی ب ــوان س ــی به عن ــدر انزل ــدم از بن واردات گن
ــکار خوداتکایــی گنــدم خبرســاز شــد. به واقــع گنــدم  ان
ــد  ــر جناحــی بگوی ــا مگ ــم جناحــی، سیاســی شــد ت ه
ــدواری  ــاد امی ــر ایج ــرش ب ــک نگ ــده ایم. ی ــکا ش خودات
ــد  ــل تأکی ــد داخ ــه تولی ــان ب ــردم و اطمین ــان م در می
می کــرد و جنــاح دیگــر بــر بی کفایتــی و ناتوانــی 

ــی. ــت در خودکفای دول
ــی  ــدم خوداتکای ــا ع ــدم و ی ــی گن ــع خوداتکای به واق
ــرا کمتــر کســی قصــد داشــت  ــه ای بیــش نبــود زی بهان
کــه عمیق تــر موضــوع را ریشــه یابی کنــد. در ســال 
زراعــی 94-95، قیمــت خریــد هــر کیلــو گنــدم 1270 
تومــان، ســال زراعــی 95-96، 1290 تومــان و در ســال 
ــس از  ــالم، پ ــر در اع ــاه تأخی ــا 8 م ــی 96-97 ب زراع
کشمکشــی طوالنــی میــان وزارت جهــاد کشــاورزی 
و شــورای عالــی اقتصــاد در اردیبهشــت ماه گذشــته 

ــد. ــالم ش ــان اع 1300 توم
ــر دالر آزاد  ــرخ ه ــال 1395، ن ــر در س ــوی دیگ از س
ــان  ــا پای ــان و ت ــن نوســان حــدود 3400 توم ــا کمتری ب
ــه اول  ــی در 9 ماه ــش اندک ــا افزای ــرخ ب ــن ن 1396 ای
ــید. در  ــان رس ــا 4000 توم ــدود 3700 ت ــه ح ــال ب س
ــط  ــور متوس ــدم به ط ــی گن ــت جهان ــال ها قیم ــن س ای
ــر 330  ــا حداکث ــان 270 ت ــدم می ــن گن ــر ت ــرای ه ب
ــرخ  ــه ن ــدم ب ــاده، قیمــت گن ــی س ــه عبارت ــود، ب دالر ب
جهانــی و بــا تحویــل در بنــادر حــدود 750 تومــان و بــا 
ــان  ــتر از 850 توم ــل بیش ــص و حمل ونق ــه ترخی هزین
ــی  ــا 400 تومان ــاوت 300 ت ــک مابه التف ــس ی ــود، پ نب
در هــر کیلــو گنــدم بــرای ســودجویان می توانســت 
و  بســیار  شــنیده های  و  گفته هــا  باشــد.  پرجاذبــه 
ــدم  ــه گن ــت ک ــکاس می یاف ــددی انع ــار متع ــه اخب البت

قاچــاق ارزان تــر از نــرخ تضمینــی داخلــی وارد و بــا گنــدم داخلی 
مخلــوط و ســیلو می شــود. حتــی گفته هــای غیررســمی حکایــت 
از آن داشــت کــه بعضــی مباشــران خریــد، خــود در امــر واردات 
ــداری  ــمالی و خری ــورهای ش ــت از کش ــدم ارزان قیم ــاق گن قاچ
ــد. خالصــه  ــش می کنن ــای نق ــی ایف ــرخ تضمین ــا ن مجــدد آن ب
در یــک کالم، تفــاوت وسوســه انگیز قیمــت خریــد تضمینــی 
باقیمــت آن در کشــورهای  به ویــژه در ســال 1395  گنــدم 
ــر  ــی ب ــاق واردات ــاط قاچ ــه در ارتب ــود ک ــی ب ــمالی موضوع ش
ــد  ــار می گفتن ــن اخب ــان ای ــه مخالف ــد، گرچ ــد می ش آن تأکی
ــزان  ــه می ــاق آن ب ــی پرحجــم اســت و واردات قاچ ــدم کاالی گن
ــل  ــی از دالی ــاید یک ــت، ش ــر نیس ــذار، امکان پذی ــوه و تأثیرگ انب
ــورای  ــت ش ــه و درنهای ــازمان برنامه وبودج ــدید س ــت ش مقاوم
عالــی اقتصــاد در مقابــل پیشــنهاد وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
ــد تضمینــی گنــدم در ســال زراعــی 1396- ــرخ خری افزایــش ن
ــاوت  ــی و تف ــدم داخل ــت گن ــش قیم ــه افزای ــود ک ــن ب 97 همی
ــب واردات  ــایه موج ــورهای همس ــی و کش ــت جهان ــا قیم آن ب
ــرخ  ــاره ن ــش یک ب ــال، افزای ــود، اما امس ــاق آن نش قاچ
ــمی و آزاد  ــرخ غیررس ــان و ن ــه4200 توم ــمی دالر ب رس
آن تــا 10 هــزار تومــان موجــب شــده اســت کــه معادلــه 
قاچــاق گنــدم معکــوس شــود و همــان ســودجویانی کــه 
ــی  ــاق وارد و قاط ــور قاچ ــدم را به ط ــتند گن می توانس
ــت  ــدم ارزان قیم ــز گن ــک نی ــد این ــل کنن ــدم داخ گن
ــتان و  ــراق، افغانس ــون ع ــورهایی چ ــه کش ــی را ب داخل
حتــی ترکیــه قاچــاق و بــا نــرخ دالر 10 هزارتومانــی ایــن 

ــد. ــود کنن ــب خ ــه را نصی ــودی قابل توج ــار هم س ب
هم اکنــون  از  بایــد  آتــی  بگیروببندهــای  به جــای  حتمــاً 
ــام  ــازمان نظ ــس س ــت رئی ــی اس ــش داد. گفتن ــارت را افزای نظ
ــت  ــل قیم ــرد: »حداق ــالم ک ــنبه اع ــاورزی روز ش ــی کش صنف
خریــد تضمینــی گنــدم بایــد 1800 تومــان باشــد تــا کشــاورزان 
انگیــزه تولیــد داشــته باشــند«، ایــن گفتــه را بایــد جــدی گرفــت 
زیــرا به واقــع نرخــی کمتــر از ایــن رقــم طمــع ســودجویان بــرای 

ــد. ــش می ده ــارج را افزای ــه خ ــاق آن ب قاچ
ــه  ــم اینک ــد فراگیری ــاً بای ــه حتم ــوزه ای ک ــان، آم ــن می در ای
خوداتکایــی در گنــدم یــا هــر کاالی دیگــری بیــش از آنکــه متأثر 
ــد تابعــی از شــرایط اقتصــادی و  ــد داخــل باشــد، می توان از تولی

مبــادالت بازرگانــی نیــز باشــد.
منصور انصاری
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فاجعه استفاده از آب های شیرین در سواحل جنوبی برای شرب و صنعت
روی کاغذ ماندن مصوبه دولت در مورد برقی کردن چاه های کشاورزی

ســال ســخت آبــی بــا بــارش 168 میلیمتــر و 31 درصــد کاهــش میــزان 
بارندگــی، کاهــش روان آب هــا نســبت بــه ســال گذشــته بــا 231 میلیمتــر 
ــرداری 56.3  ــک و بهره ب ــه تفکی ــور ب ــی کش ــع آب ــد مناب ــی، درص بارندگ
درصــدی از آب چاه هــا یعنــی 48 میلیــارد مترمکعــب به عنــوان بیشــترین 
میــزان اســتفاده از ذخایــر آب کشــور، تجزیه وتحلیــل و درجه بنــدی خــاک 
ــه 1.3  ــتفاده در 6 کالس ازجمل ــل اس ــوب و غیرقاب ــبت های مرغ ــه نس ب
ــد از کل 37  ــامل 6.5 درص ــی ش ــوب و عال ــاک مرغ ــار خ ــون هکت میلی
میلیــون هکتــار اســتعداد خاکــی کشــور و غیرقابــل اســتفاده بــودن 16.3 
میلیــون هکتــار از کل مســاحت خاکــی کشــور در کالس 6 جایگاه شــاخص 
ارزیابــی خاک هــا بــرای حفــظ و نگهــداری آب و ذخیــره آن، اجــرای 1800 
ــای  ــه دولت،خبره ــاورزی در هفت ــروژه کش ــاک از 3650 پ ــروژه آب وخ پ
ــاری  ــالم و 550 هــزار هکت ــاری ای ــدی از پروژه هــای 238 هــزار هکت جدی
خوزســتان و اعتبــارات ارزی تخصیص یافتــه بــرای آن هــا، پــروژه دوم 
ــه غــرب و شــمال غــرب کشــور  شــبکه های آبیــاری و زهکشــی موســوم ب
ــه شــیوه  شــامل 10 اســتان، اجــرای بزرگ تریــن پــروژه ســامانه آبیــاری ب
»ســنتر  پیــوت« در جهــان در منطقــه خداآفریــن، امضــای یــک فاینانــس 
ــن  ــاری در ای ــن آبی ــرای توســعه ســامانه های نوی ــی ب ــون یوروی 100 میلی
منطقــه بــا همــکاری شــرکت اتریشــی بــاور Baver(( و هوشــمند بــودن 
ــار  ــاری تحت فش ــار آبی ــزار هکت ــرای 180 ه ــامانه ها ، اج ــن س ــی ای تمام
ــار  ــزار هکت ــاورزان و 100 ه ــه کش ــل ب ــنتی و تحوی ــی س ــور اراض در آبخ
اراضــی مــدرن به عنــوان یــک رکــورد بی ســابقه در ســال 1396، مقایســه 
ــدای  ــار از ابت ــاری تحت فش ــن آبی ــامانه های نوی ــرای س ــتاوردهای اج دس
ــه میــزان یک میلیــون و 836 هــزار هکتــار و آنچه کــه در دولــت  انقــالب ب
ــه  ــه ب ــار انجام شــده اســت ک ــزار هکت ــه وســعت 745 ه ــد ب ــر و امی تدبی

ــد،  ــد ش ــزوده خواه ــال 1397 اف ــر در س ــار دیگ ــزار هکت ــدد 57 ه ــن ع ای
ــار  ــدن اعتب ــر ش ــم 7 براب ــوات به رغ ــت قن ــی مظلومی ــل چرای تجزیه وتحلی
احیــاء و بازســازی آن هــا از ســال 1394 تاکنــون، افزایــش راندمــان آبیــاری 
ــه 43 درصــد به عنــوان یــک دســتاورد در بهــره وری  کشــور از 39 درصــد ب
آب و افزایــش ایــن بهــره وری از 920 گــرم در هــر مترمکعــب بــرای تولیــد 
یــک کیلــو مــاده خشــک به صــورت محصــول بــه یــک کیلــو و 400 گــرم، 
حمایــت همه جانبــه از »دهمیــن نمایشــگاه تکنولوژی هــای زیرســاخت 
ــرای  ــال ب ــه امس ــرج« ک ــاری ک ــگاه آبی ــه »نمایش ــوم ب ــاورزی« موس کش
اولیــن بــار از 2 تــا 5 اســفندماه در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی 
برگــزار می شــود و هماهنگــی بــرای حضــور تمامــی مدیــران کل آب وخــاک 
ــدس  ــه مهن ــود ک ــن نمایشــگاه، بخشــی از ســرفصل هایی ب اســتان ها در ای
اکبــری معاونــت آب وخــاک وزارت جهــاد کشــاورزی در جمــع خبرنــگاران و 
بــه مناســبت هفتــه دولــت مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار دارد و اطالع رســانی 

کــرد.
دســتاوردهای تاریخــی دولــت تدبیــر و امیــد در عرصــه 

کشــاورزی
ــاع از  ــه دف ــیار ب ــیت بس ــا حساس ــت ب ــن نشس ــری در همی ــدس اکب مهن
چنــد موضــوع در دولــت تدبیــر و امیــد به عنــوان دســتاوردهای درخشــان و 
به یادماندنــی در تاریــخ کشــاورزی کشــور پرداخــت و گفــت: به رغــم کاهــش 
31 درصــدی بارندگــی نســبت بــه ســال گذشــته و حتــی کاهــش ســطح زیــر 
کشــت گنــدم، خریــد گنــدم از مــرز 9.5 میلیــون تــن گذشــته اســت و ایــن 
ــن دســتاورد تاریخــی به رغــم مشــکالت اقلیمــی،  ــد. ای ــم افزایــش می یاب رق
حاصــل بهره گیــری بهینــه از شــیوه های آبیــاری ازجملــه تیــپ، بــه زراعــی، 
بــذور مناســب بــا شــرایط اقلیــم و اســتفاده از دانــش روز در کشــاورزی اســت.
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ایشــان همچنیــن بــه خوداتکایــی در محصــول شــکر اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن اتفــاق در حالــی رخ می دهــد کــه کشــور بــا بحــران تنــش 

آبــی مواجــه اســت.
الگــوی طــرح جامــع کشــت در کارگروه ملــی ســازگاری بــا  

بی کم آ
مهنــدس اکبــری یــادآور شــد: طــرح جامــع الگــوی کشــت و تصویب 
ــا حضــور چنــد  ــا کم آبــی« کــه ب آن در »کارگــروه ملــی ســازگاری ب
وزارتخانــه، رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه و دکتــر کالنتــری معــاون 
به عنــوان  می شــود،  برگــزار  ماهیانــه  به صــورت  رئیس جمهــور 
ــور  ــه رئیس جمه ــی ک ــد و اهمیت ــر و امی ــت تدبی ــتاوردی در دول دس
ــه موضــوع آب می دهنــد یادکــرد و گفــت: خوشــبختانه  کشــورمان ب
ــی  ــه یک ــاک ک ــه خ ــیار، الیح ــای بس ــا و تالش ه ــس از پیگیری ه پ
از مهم تریــن قوانیــن بــرای یکــی از گران بهاتریــن ســرمایه های 
کشــور اســت مراحــل نهایــی خــود را بــا همــکاری نماینــدگان مجلس 

ــد. ــپری می کن س
مصــرف آب در ســواحل جنوبــی به صــورت شــرب و صنعتی 

ــت یک فاجعه اس
مهنــدس اکبــری در حیــن گفتگــو و در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار 
ــران کــه پرسید؛»شــنیده ها حاکــی از مصــرف  پایــگاه اخبــار ســبز ای
آب شــیرین در ســواحل جنوبــی کشــور بــرای شــرب و صنایــع اســت، 
آیــا ایــن موضــوع صحــت دارد؟«، گفــت: بلــه، متأســفانه صحــت دارد و 
مــا به شــدت نســبت بــه ایــن کار اعتــراض داریــم. ایــن رخــداد یــک 
ــدس  ــوی مهن ــه ای از س ــری از آن نام ــرای جلوگی ــت و ب ــه اس فاجع
ــور  ــی رئیس جمه ــر روحان ــه دکت ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــی وزی حجت
ــا  ــه ب ــم ک ــت داری ــانه ها درخواس ــی رس ــم و از تمام ــال کرده ای ارس

موضــوع بــه جــد برخــورد کننــد.

ــا 5  حمایــت همه جانبــه از نمایشــگاه آبیــاری تهــران، 2 ت
ــی ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــفند در مح اس

مهندس اکبری همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله »پیش به سوی 
کشاورزی اقتصادی« در موردحمایت از نمایشگاه موسوم به »فّناوری های 
تا 5 اسفندماه در محل دائمی  از 2  امسال  زیرساخت کشاورزی« که 
نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود گفت: با توجه به حمایت های 
قبلی و مکاتبات انجام شده معاونت آب وخاک به سازمان توسعه تجارت 
برای صدور مجوز این نمایشگاه در تهران، حمایت ما همه جانبه و جدی 

خواهد بود.
وی تأکید کرد: برای تمامی مدیران کل آب وخاک استان ها و همچنین 
شرکت ها نامه می نویسم و تکلیف می کنیم که از این نمایشگاه بازدید 
کنند و در آن حضور جدی و همه جانبه داشته باشند، همکاران خود ماهم 
باید حضور یابند زیرا این نمایشگاه تبلور تکنولوژی و فن آوری های 
روز در عرصه سامانه های نوین آبیاری است و باسابقه دیرینه ای 
که دارد به کانونی برای تبادل اطالعات آموزش و ترویج تبدیل 

می شود.
از  بخشی  انعکاس  به واقع  نمایشگاه  این  کرد:  تأکید  اکبری  مهندس 
دستاوردها و عملکرد خود معاونت در ارتقاء فن آوری و کیفیت ساخته ها 
و قطعات نیز به شمار می رود و بستری برای انتخاب آگاهانه کشاورزان 

برای انواع مختلف سامانه های آبیاری نوین است، الزم است که برگزارکنندگان 
و متولیان بیایند و موارد را پیگیری کرده و نیازهای خود را مطرح کنند تا 
در قالب یک همکاری مؤثر با بخش خصوصی بتوانیم نمایشگاهی آبرومند و 

قابل توجه برگزار کنیم.
اعتراض شدید به بی توجهی به برقی کردن چاه های کشاورزی

در  ایران  اخبار سبز  به سؤال خبرنگار  پاسخ  در  اکبری همچنین  مهندس 
مورد سرنوشت»مصوبه 157156 مورخه 93.12.10 هیئت دولت مبنی بر 
برقی کردن چاه های کشاورزی«گفت: متأسفانه این مصوبه هنوز روی کاغذ 
باقی مانده و هیچ اقدامی برای آن از جانب وزارت نیرو صورت نگرفته است زیرا 
که مقررشده برق کشاورزی ارزان باشد و این موردپسند وزارت نیرو نیست، 
لذا هنوز کشاورزان با حمل گازوئیل و مواد سوختی و احتمال آلوده کردن 
محیط زیست از چاه های خود بهره برداری می کنند و این بی توجهی غیرقابل 

فهم است زیرا منافع ملی فدای منافع اندک و تنگ نظرانه بخشی می شود .
ایشان به طور قاطع گفت: نه به عنوان معاون وزیر و مسئولیتی که در عرصه 
آب وخاک کشور دارم، بلکه به عنوان یک کارشناس که حدود 40 سال است 
در این عرصه فعالیت می کنم و به واقع دلم می سوزد و دغدغه تعالی کشور 
را دارم، خواستار این هستم که نهادهای مرتبط برای برقی کردن چاه های 

کشاورزی همکاری کنند.
تأکید بر تحویل حجمی آب به کشاورزان

به  آب  حجمی  تحویل  مورد  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  آب وخاک  معاون 
کشاورزان یادآور شد: تقاضای جدی ما تحویل حجمی آب به کشاورزان است؛ 
این شیوه عالوه بر اینکه راستی آزمایی در مورد میزان مصرف آب کشاورزی 
است، کشاورزان را ملزم می کند که به موضوع انتخاب محصول برای کاشت 
اقتصادی فکر کنند و به تدریج این شیوه تحویل آب بر الگوی کشت تأثیر 

مثبت خواهد گذاشت.
که مصرف  دارم  دالیل محکمی  این جانب همچنان  گفت:  اکبری  مهندس 
آب کشاورزی 60 تا 65 درصد است و رقم های دیگری که اعالم می شود با 

شیوه های غیرعلمی محاسبه شده که موردقبول ما نیست .
عدم همخوانی اهداف برنامه ششم با اعتبارات تخصیصی

مهندس اکبری یادآور شد: به رغم تأکیدهای مثبت و خوب برنامه ششم در 
مورد آب، متأسفانه اعتبارات تخصیصی به اندازه کافی منظور نمی شود و این 
امر بر تحقق آماج های برنامه تأثیر می گذارد. این موضوع وقتی اهمیت دارد 
که توجه داشته باشیم با افزایش 2 درجه گرما در اقالیم مختلف کشور، حداقل 

37 میلیارد مترمکعب تبخیر آب افزایش خواهد یافت.
راهبردهای معاونت آب وخاک

تقاضای  مدیریت  اعمال  آب،  حجمی  تحویل  شد:  یادآور  اکبری  مهندس 
مصرف آب، بهره وری بهینه از آب های مرزی، توسعه تحقیقات و بهره گیری 
با  متناسب  کم آبی  با  سازگار  طرح های  اجرای  مناسب،  فن آوری های  از 
شرایط اقلیم، بهبود وضعیت خاک کشاورزی، تقویت حکمرانی آب توسط 
بهره برداران، کاهش ضایعات و اصالح الگوی مصرف مواد غذایی، حمایت از 
محصوالت کم آب بر، اصالح روش های کشت و تغییر فصل کشت و نهایتاً 
کشاورزی حفاظتی ازجمله راهبردهای معاونت آب وخاک است که به صورت 

برنامه، تدوین، اجرا و پیگیری می شود.
گزارش مشروح تر برای استفاده تخصصی از این مصاحبه در مجالت »صنایع 
با آمار و  زیرساخت های کشاورزی« و »پیش به سوی کشاورزی اقتصادی« 

ارقام درج خواهد شد.
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 در ابتدا از خانم مسعودی سؤال می کنم :
+چرا به فکر اخذ مجوز چنین پایگاه خبری در حوزه کشاورزی افتادید؟ضرورت آن چه بود؟

** بیــش از 20ســال اســت کــه در عرصــه تهیــه خبــر، تدویــن گــزارش و تحلیــل و ترجمه اخبــار، مطالب 
و مقــاالت کشــاورزی از زبــان انگلیســی و فرانســه فعالیــت می کنــم و  ســعی داشــته ام تحــوالت کشــاورزی 
کشــورهای پیشــرفته و موفــق در عرصــه تولیــد را بــه جامعــه کشــاورزی کشــور معرفــی کنــم، به ویــژه در 
ــی، دو  ــاالت دریک ــب و مق ــن مطال ــیاری از ای ــه بس ــزی ک ــت گذاری و برنامه ری ــد و سیاس ــیوه های تولی ش
مجلــه تخصصــی به طــور کامــل و در بایگانــی فعالیت هــای مطبوعاتــی ام در ســایت معاونت مطبوعاتــی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی به صــورت موجــز و برگزیــده قابل دسترســی اســت، امــا بــا گســترش و توســعه 
باورنکردنــی رســانه های دیجیتالــی فکــر کــردم بــا هزینه کمتر، ســرعت بیشــتر و ســهولت دسترســی بســیار 
آســان تر می تــوان ایــن مفاهیــم، ایده هــا و نــکات کاربــردی در حــوزه اقتصــاد کشــاورزی در پهنــه گیتــی را 

بــا تطبیــق بــه شــرایط کشــور خودمــان و تحلیــل و تفســیر، فرهنگ ســازی و اطالع رســانی کــرد.
بهره گیری از توانایی های حیرت انگیز رسانه های دیجیتالی برای کشاورزی کشور

 فکــر کــردم بحث هــا و تحلیل هــای بدیــع همکارانــم در دو مجلــه »صنایــع زیرســاخت های کشــاورزی« 
ــه  و »پیــش به ســوی کشــاورزی اقتصــادی« و ســایر مجــالت همــکار کــه هرکــدام یــک ســرمایه ملــی ب
شــمار می رونــد بافاصلــه زمانــی یــک مــاه و شــاید بیشــتر بــه اطــالع مخاطبــان عالقه منــد  می رســد کــه 
بــا اســتفاده از ایــن پایــگاه می توانیــم در کمتریــن زمــان ممکــن همیــن بحث هــا و تحلیل هــا را انتشــار و 
در اختیــار مخاطبــان متخصــص و مرتبــط قــرار می دهیــم. البتــه در ابتــدای راه انــدازی ایــن پایــگاه توقــع 
نداشــتیم تــا ایــن انــدازه بــا اســتقبال مواجــه شــود، امــا پــس از بررســی و مداقــه در ماهیــت ایــن اســتقبال 
و ســرعت مقبولیــت »پایــگاه اخبــار ســبز ایــران« تــا حــدودی پــی بردیــم کــه علــت جــا افتــادن ایــن پایگاه 
خبــری در ایــن اســت کــه فقــط بــه انعــکاس اخبــار کــه غالبــاً در پایگاه هــای مختلــف به طــور مکــرر منتشــر 
می شــود اکتفــا نکــرده، بلکــه تکیــه اصلــی اش بــر تفســیر، تحلیــل، طــرح ایده هــای بدیــع تــوأم بــا انتقــاد 
و راهــکار و ترجمــه مفاهیــم و مطالــب یــا انعــکاس نتایــج تحقیقــات از منابــع معتبر دانشــگاهی و مؤسســات 
تحقیقاتــی و یــا آشــکار کــردن زوایــای پنهــان و پوشــیده اقداماتــی اســت کــه انجام می گیــرد و بدین واســطه 

توانســته اســت در مــدت کوتاهــی توجــه مخاطبــان خــاص و عــام را به تدریــج برانگیــزد.
شعار ما از همان آغاز کار این بود »خبر به تنهائی کافی نیست، تفسیر، تحلیل، خبر« !

ایــن تفــاوت و ویژگــی باعــث جلب توجــه مخاطبــان خــاص گردیــد، از ایــن گذشــته بــا اســتفاده از آرشــیو 
ــابق( و  ــروران س ــور« )دامپ ــی، دام و طی ــع زیرســاخت های کشــاورزی، غذای ــاله مجله»صنای ــی و 20 س غن
داشــتن لیســت کاملــی از شــماره تلفن هــای اشــخاص و شــخصیت های مهــم و مؤثــر و نماینــدگان کنونــی و 
ادوار گذشــته و اســاتید دانشــگاه و بخشــی از محققــان کشــاورزی توانســتیم بــرای معرفــی توانایی هــای ایــن 

پایــگاه از راه میانبــر وارد شــویم .
مســعودی گفــت: بــرای مشــاهده ایــن پایــگاه بــا عنوان پایــگاه اخبــار ســبز ایــران )پاســا( و یــا از طریــق 
وب آدرس های www.agriwe.newsیا www.sabznn.ir بــه صفحــه اصلــی ســایت وارد خواهیــد شــد.

وی یــادآور شــد؛ تیــم تحریریــه پایــگاه تــالش کــرده و متعهــد شــده اند کــه از اخبــار تکــراری دوری کننــد 
و اخبــار تکــراری منتشرشــده بــه همــراه تفســیر و تحلیــل باشــد، به واقــع ســعی داریــم زاویــه دیــد را از خبــر 

بــه »چرایــی رخدادهــا«، تصمیمــات، اقدامــات و اثربخشــی آن هــا ســوق دهیم.
 ضرورت تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در عرصه فرهنگ سازی

+ ســؤال می کنیــم: بــا توجــه بــه اینکــه حجــم عمــده ای از موضوعــات کشــاورزی مرتبــط بــا وزارت جهــاد 
کشــاورزی و برنامه هــا، سیاســت ها و اقدامــات انجام شــده یــا در دســت انجــام ایــن وزارتخانــه اســت، نظــر 

شــما در مــورد شــیوه های اطالع رســانی و فرهنگ ســازی ایــن نهــاد دولتــی چیســت؟
ــاد  ــزان وزارت جه ــه ری ــت گذاران و برنام ــوی سیاس ــیاری از س ــای بس ــه تالش ه ــد: بااینک ** می گوی

نادیده انگاشنت راهربد فرهنگ سازی برای دفاع از کشاورزی کشور

به بهانه یک ساله شدن پایگاه اخبار سبز ایران)پاسا(
گفتگویی بی حاشیه با خانم فرانک مسعودی صاحب امتیاز و مدیر مسئول

در پــی صــدور مجــوز رســمی از ســوی معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی بــرای پایــگاه خبــری کشــاورزی آینــده جهــان )اخبــار 
ــری  ــگاه خب ــن پای ــاله ای ــت یک س ــه فعالی ــه ب ــا توج ــران( و ب ــبز ای س
ــدت  ــت در م ــته اس ــه توانس ــری ک ــیری، خب ــی، تفس ــبک تحلیل ــا س ب
کوتاهــی توجــه بســیاری از تصمیم گیرنــدگان و تصمیــم ســازان در داخــل 
ــای  ــادی و ارگان ه ــای اقتص ــالمی، نهاده ــورای اس ــس ش ــه، مجل وزارتخان
ــار  ــده اخب ــًا« انعکاس دهن ــه صرف ــل ک ــن دلی ــه ای ــر را ب ــت و ناظ فرادس
ــم  ــا ســرکار خان ــی اختصاصــی ب ــد، گفتگوی ــب نمای ــه خــود جل نیســت ب
ــام  ــگاه انج ــن پای ــاز ای ــئول و صاحب امتی ــعودی مدیرمس ــک مس فران
ــی  ــه چگونگ ــدی در عرص ــث جدی ــرح بح ــل ط ــه دلی ــه ب ــم ک داده ای
اطالع رســانی بــرای حمایــت بیشــتر کشــاورزی و کشــاورزان کشــور حائــز 

ــت. ــت اس اهمی

کشــاورزی بــرای بهبــود وضعیــت کشــاورزان و توســعه پایدار کشــاورزی 
در دولــت روحانــی انجــام می گیــرد و شــاهد گســترش کمــی و بعضــاً« 
تحــوالت ســاختاری در ایــن بخــش مهــم اقتصــادی کشــور هســتیم و 
غالبــاً« فضــای عمومــی حاکــم بــر ایــن وزارتخانــه و اکثــر کارکنــان و 
مدیرانــش صادقانــه و بــا قصــد خدمــت بــه مــردم و کشــاورزان اســت و 
بــا کمتریــن حقــوق و مزایا و بیشــترین تالش شــبانه روزی و ســاعات کار 
می کوشــند کــه کار کشــاورزی مملکــت به خوبــی انجــام شــود و چــرخ 
کشــاورزی به درســتی بچرخــد، امــا متأســفانه کمتریــن توجه و تالشــی 
باهــدف جلــب حمایــت افــکار عمومــی عــام و خــاص بــرای تثبیــت این 
ــود.  ــرد، می ش ــه و می گی ــه انجام گرفت ــا و آنچ ــتاوردها و عملکرده دس
بــه عبارتــی، هیــچ نگــرش تعریف شــده، ســازمان یافته و منســجمی از 
ــان ایشــان و به طورکلــی شــاکله  ســوی وزیــر جهــاد کشــاورزی، معاون
ــای  ــه دیواره ــه ای ک ــدارد، به گون ــود ن ــوزه وج ــن ح ــه در ای وزارت خان
ــا  ــه نظــر می رســد و ب دفاعــی ایــن تالش هــای گســترده فروریختــه ب
کمتریــن تکانــه در میــان افــکار عمومــی ایــن تالش هــا و دســتاوردها 
زمینــه  ایــن  در  تاکنــون  البته آنچــه  می شــود  گرفتــه  نادیــده 
ــه و  ــاعی فداکاران ــدی و مس ــی از توانمن ــرد، ناش ــه و می گی انجام گرفت

ــا دســت خالی اســت. شــبانه روزی همــکاران روابــط عمومــی ب
مهنــدس حجتــی در دوره وزارتــش در کابینــه موســوم بــه اصالحات، 
ــت  ــق داش ــاوری عمی ــی و مردم ب ــکار عموم ــه در اف ــرژی نهفت ــه ان ب
ــت  ــه ســمت تقوی ــت آن ب ــه و هدای ــرژی نهفت ــن ان ــب ای ــرای جل و ب
کشــاورزی و کشــاورزان و همراهــی مقامــات اســتانی و ملــی اعتبــارات 
خــاص اطالع رســانی و فرهنگ ســازی قابل توجهــی اختصــاص داده 
ــژه ای داشــت،  ــود و در ایــن زمینــه برنامه ریــزی و سیاســت گذاری وی ب
امــا در دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــا تبعیــت از یــک نگــرش و شــیوه 
ســنتی و بــا ایــن اســتدالل کــه »مــا کار خودمــان را می کنیــم هرکــس 
بخواهــد ببینــد و بدانــد، خواهــد فهمیــد و خواهــد دید«،بــه آنچــه انجام 
ــا  ــر پیامکــی ی ــک خب ــکاس ی ــد در حــد انع ــاق می افت ــد و اتف می ده
خبــر کوتــاه رســانه ای قانــع اســت. ایــن نگــرش هرچنــد متواضعانــه و 
منبعــث از بی تکلفــی ایشــان باشــد نمی توانــد بــه حمایــت همه جانبــه 
ــم  ــه از چش ــی ک ــد؛ واقعیت ــاورزان بیانجام ــاورزی و کش ــردم از کش م

وزارتخانــه پنهــان مانــده اســت.
 جایگاه رسانه های تخصصی و پایگاه های خبری تعریف نشده است

مســعودی در بخشــی دیگــر از گفتگــوی اختصاصــی اش بــا خبرنــگار 
ــران می گویــد: اخبــار ســبز ای

ــی  ــالت تخصص ــج مج ــه به تدری ــالب ک ــال از انق ــت 40 س باگذش
ــی  ــد، ط ــی یافتن ــی و کیف ــترش کم ــد و گس ــا گرفتن ــاورزی پ کش
چنــد ســال اخیــر نیــز شــاهد فعالیــت چنــد پایــگاه خبــری قدرتمنــد 
و قابل اتــکا در حــوزه کشــاورزی، صنایــع غذایــی و اقتصــاد کشــاورزی 

هســتیم.

http://www.sabznn.ir/
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ــوان  ــون به عن ــاورزی اکن ــی کش ــالت تخصص ــیاری از مج بس
ــاورزان  ــاورزی و کش ــار کش ــه دار در کن ــد ریش ــای تنومن درخت ه
ــا  ــایی ها و کمبوده ــام نارس ــود تم ــد و باوج ــت قرارگرفته ان مملک
ــانی  ــاوت اطالع رس ــبت های متف ــه نس ــف و ب ــکال مختل ــه اش ب
و فرهنگ ســازی می کننــد و در تمــام تنــد پیچ هــا و فــراز و 
نشــیب هایی کــه شــاکله وزارتخانــه یــا کشــاورزی مملکت از ســوی 
ســایر بخش هــای دولــت یــا مجلــس مــورد بی مهــری قرارگرفتــه 

ــد. ــه پرداخته ان ــاع منطقــی و منصفان ــه دف اســت ب
ایــن دســتاورد کمــی بــرای یــک وزیــر چنانچــه بخواهــد در کنار 
اقدامــات عملــی مثبــت و ســازنده خود فرهنگ ســازی کند نیســت 
و کمتــر وزارتخانــه ای ایــن ســرمایه عظیم اعــم از تشــکیالت، دفاتر 
مســتقل، دبیــران، مدیــران، خبرنــگاران کارآزمــوده ، آگاه و مشــرف 
بــر اقدامــات کشــاورزی کشــور را در کنــار خــود دارد در شــرایطی 
کــه دولــت بــرای ایــن دســتاورد قابل اتــکا بخــش خصوصــی حتــی 

یــک ریــال ســرمایه گذاری نکــرده اســت.
شــاید وزارت نفــت، اقتصــاد و دارایــی و ...نیــازی بــه ایــن تعــداد 
رســانه تخصصی نداشــته باشــند اما کشــاورزی کشــور و کشــاورزان 
دارنــد، حــال اگــر مداقــه کنیــد ایــن ســرمایه عظیم کمــی و کیفی 
و معنــوی و فرهنگــی هیــچ جایگاهــی در ســاختار سیاســت گذاری 

و برنامه ریــزی وزارتخانــه نــدارد.
 

رنجیدگی یا ناامیدی وزیر از رسانه ها
مدیرمســئول و صاحب امتیــاز پایــگاه خبــری »آینــده کشــاورزی 
ــا  ــران« )پاســا( ب ــد »اخبــار ســبز ای ــا برن ــا شــاخصه ی جهــان«، ب
اشــاره بــه علــل و عوامــل بی توجهــی وزارتخانــه بــه ایــن ســرمایه 
ــد:  ــانی می گوی ــازی و اطالع رس ــه فرهنگ س ــده در عرص حاصل ش
ــلیم النفس  ــب، س ــردی خوش قل ــوان ف ــی به عن ــدس حجت مهن
ــی و  ــی و بیرون ــارهای درون ــه فش ــر مجموع ــت در اث ــاک دس و پ
ــبت  ــی نس ــای تاریخ ــاورزی و غفلت ه ــاختاری کش ــکالت س مش
ــده در اقتصــاد کالن و مســئولیت ها و  ــن بخــش تعیین کنن ــه ای ب
ــه لحــاظ  ــر آن مترتــب اســت، چــه ب توقعــات و انتظاراتــی کــه ب
ــردن  ــراه ک ــاع و هم ــغ و اقن ــت های تبلی ــه سیاس ــخصی و چ ش
ــاید  ــت ش ــده اس ــدید ش ــی ش ــار درون گرای ــی دچ ــکار عموم اف
ــژه  ــانه های به وی ــات و رس ــوری از مطبوع ــی و دلخ ــوع رنجیدگ ن

ــت. ــده اس ــد ش ــه ناامی ــا دارد ک تخصصی ه
ایشــان متقاعد کــردن زیرمجموعه خــود را در ســطح وزارتخانه و 
اســتان ها نســبت بــه سیاســت ها در قالــب جلســات متعــدد داخلی 
و گردهمایی هــا کافــی می دانــد، ایــن شــیوه بــرای پیشــبرد 
ــدی بســیار کمــی دارد و  ــی کارآم ــای اجرائ سیاســت ها و برنامه ه

ــت. ــده اس ــروز منسوخ ش ــان ام ــی در جه به طورکل
 

جلسات مکرر بجای اطالع رسانی
ــرض  ــد: ف ــده می گوی ــن پدی ــتر ای ــریح بیش ــعودی در تش مس
کنیــم وزارتخانــه تصمیــم جــدی بــرای تغییــر الگــوی کشــت برنج 
ــی اســتان های کشــور به جــز دو اســتان  ــت آن در تمام و ممنوعی
شــمالی گیــالن و مازنــدران گرفتــه اســت و یــک مصوبــه هــم از 
هیئــت دولــت مزیــد بر ایــن تصمیــم در دســت دارد. تمــام مدیران 
ســازمان های جهــاد کشــاورزی سراســر کشــور را دعــوت به جلســه 
می کنــد تــا ایــن امــر مهــم ملــی و بســیار حســاس را بــا آنــان برای 

اجــرا در میــان بگــذارد.
ایــن جلســه احتمــاالً« بــا موافقــت صد درصــد شــرکت کنندگان 
بــه پایــان می رســد و مدیــران، راهــی اســتان های هــدف 
می شــوند. طبــق همیــن روش، ایــن مدیــران نیــز ضرورتــاً« 
ــه  ــتان ها و کلی ــاورزی شهرس ــاد کش ــران جه ــا مدی ــه ای ب جلس
مدیــران کل ادارات اســتان خــود برگــزار و سیاســت ابــالغ می شــود.

البتــه شــاید مدیــران باتدبیــر، بــا اســتانداران و ائمــه جمعــه هــم 
جلســاتی بــرای توجیــه ایــن موضــوع خطیــر ملــی برگــزار کننــد و 
درنهایــت ایــن ممانعــت، بــر اســاس اصــل غافلگیــری ســر صحنــه 
اجــرا و بــا تمهیداتــی ماننــد قطــع ســهمیه آب، عــدم تخصیــص 

ــود. ــی ش ــت عملیات ــائلی ازاین دس ــا و مس نهاده ه
مســعودی می گویــد: روش هایــی کــه همراهــی کشــاورزان را بــه 
مقاومــت آنــان در مقابــل تصمیمــات ایجــاد می کنــد طبیعی اســت 

کــه مقاومت هایــی از ســوی کشــاورزان صــورت می گیــرد و در جــو اعتراضــی ســنگین، مقامــات اســتان از ائمــه 
جمعــه گرفتــه تــا اســتانداران و بیشــتر از همــه نماینــدگان »رأی محــور« مجلــس، شــروع بــه حمایت از کشــاورزان 
معتــرض می کننــد؛ در چنیــن شــرایطی چه بســا جهــاد کشــاورزی اســتان و حتــی وزارتخانــه بــه دلیــل سیاســی 
شــدن موضــوع عقب نشــینی کننــد و تمامــی وقــت ، هزینه هــای رفت وآمــد و جلســات و ده هــا و صدهــا مــورد 

دیگــر بی نتیجــه باقــی بمانــد.
ایــن همــان انتقــادی اســت کــه نســبت بــه شــیوه های متــداول قدیمــی بــا جلســات متعــدد بی انتهــا می شــود؛ 

فقــط بــا برگــزاری ایــن جلســات نمی تــوان بــه کشــاورزان و کشــاورزی کشــور کمــک کــرد.
حــال فــرض کنیــم وزارتخانــه قبــل از ایــن جلســه بازی هــای کم حاصــل، در مدتــی کمتــر از 6 مــاه بــا یک هــزارم 
ــی  ــریات تخصص ــژه نش ــانه ها به وی ــق رس ــتمر و از طری ــور مس ــت، به ط ــق مأموری ــد و ح ــای رفت وآم هزینه ه
مطــرح، افــکار عمومــی مــردم در ســطح کشــور یــا اســتان ها را آن چنــان متقاعــد می کــرد کــه کاشــت برنــج در 
اســتان های کــم آب، کاری ضــد منافــع ملــی، نادرســت و مذمــوم اســت و منافــع کشــاورزان را نیــز در درازمــدت 

ــود. تأمیــن نمی کنــد؛ نتیجــه اجــرای چنیــن سیاســتی، بــدون زدوخــورد به طورقطــع متفــاوت می ب
 مدیران جهاد با موضوعات آشنا هستند نیازی به جلسه نیست

ــران شهرســتان ها،  ــی مدی ــاد کشــاورزی و حت ــران جه ــی آن مدی ــه و در پ ــان وزارتخان ــی معاون ــاً« تمام تقریب
اگــر نگویــم کهن ســال، حتمــاً« میان ســال هســتند و بــا تمامــی مفاهیــم، موضوعــات، سیاســت ها و برنامه هایــی 
ــد، موضوعــات جدیــدی  ــه جلســات مکــرر و مســتمر دعــوت می شــوند آشــنایی کامــل دارن ــرای آن هــا ب کــه ب
نیســتند. همیــن الگــوی کشــت حداقــل 20ســال اســت کــه در گفتارهــا و مواضــع مســئوالن جهــاد کشــاورزی 
بیان شــده و حتــی در ســال92 به طورجــدی در دســتور کار اجرائــی قرارگرفتــه اســت و نیــاز بــه جلســه تشــریح و 
توضیــح نــدارد، امــا شــیوه فضاســازی بــا کمک رســانه ها در میــان افــکار عمومی، حتــی نماینــدگان رأی محــور را از 
حرکت هــای بازدارنــده بــرای توســعه پایــدار کشــاورزی و مقابلــه بــا دشــواری های ناشــی از منابــع آب بازمــی دارد و 

ــد. ــه اعتراضــات به شــدت کاهــش می یاب دامن
ــا  ــاری و ده ه ــا روش هــای ســنتی آبی ــد مســدود کــردن چاه هــای غیرمجــاز، هــدر دادن آب ب مســائلی همانن
ــه دلیــل عــدم فرهنگ ســازی و اطالع رســانی تحلیلــی و  موضــوع دیگــر در فضــای عمومــی کشــاورزی کشــور ب
ایجــاد زمینه هــای فکــری بــرای آن هــا به عنــوان معضــالت و مشــکالت بازدارنــده اجتماعــی بــروز و ظهــور می یابــد 
کــه موجــب کاهندگــی در اجــرای سیاســت های تحــول ســاز وزارت جهــاد کشــاورزی شــده و خواهنــد شــد؛ پــس 
ــانی  ــرفصل اطالع رس ــک س ــد، ی ــام ده ــد انج ــام داده و می خواه ــه انج ــار آنچه ک ــی در کن ــدس حجت ــد مهن بای
عمیــق تحلیلــی، اثباتــی، اســتداللی را فراتــر از اطالع رســانی خبــری موردحمایــت قــرار دهــد تــا بســترها بــرای 

اجــرا فراهــم شــود.
 

فرهنگ سازی استداللی، اثباتی در کنار خبررسانی
وی در ادامــه بحــث خــود افــزود: بــه دلیــل در برگیــری و طیــف وســیع مخاطــب چــه در عرصــه بهره بــرداران با 
4 میلیــون جمعیــت و بــا احتســاب خانواده هــای آنــان همچنیــن جمعیــت 80 میلیونــی کشــور کــه روزی حداقل 
ــا فرآورده هــای کشــاورزی و دامپــروری و صنایــع تبدیلــی مرتبــط بــه آنــان تقاطــع دارنــد، موضــوع  ــار ب ســه ب
فرهنگ ســازی اســتداللی، اثباتــی، تحلیلــی و نــه الزامــاً خبررســانی، حائــز اهمیــت فوق العــاده اســت و بســیاری از 
موفقیت هــا و تحقــق اهــداف و برنامه هــای وزارت جهــاد کشــاورزی بســتگی تــام و تمــام بــه متقاعــد کــردن افــکار 

عمومــی جامعه گســترده مخاطــب دارد.
 افزایش قیمت گوشت مرغ و اتهام ناتوانی به وزارتخانه

ــر  ــه اگ ــان رســیده اســت ک ــزار توم ــاالی ده ه ــه ب ــرغ ب ــون قیمــت گوشــت م ــه داد: هم اکن مســعودی ادام
ــر  ــر س ــه ب ــته و آنچه ک ــه ماهه گذش ــه س ــا تاریخچ ــوام ب ــتدالل و ت ــا اس ــی ب ــع و کاف ــازی به موق فرهنگ س
مرغــداران کشــور رفتــه در میــان افــکار عمومــی اشــاعه شــود مــردم به رغــم دشــواری های شــدید معیشــتی، 
ــه ناتوانــی یــا  به جــای اعتــراض بــه گرانــی در بســیاری مــوارد همراهــی می کننــد و وزارتخانــه کمتــر متهــم ب

می شــود. بی کفایتــی 
اگــر مــردم دریابنــد کــه مرغــداران طــی ماهــه ای گذشــته زیان دیده انــد و اگــر تولیــد آنان متوقــف شــود در گام 
اول مصرف کننــدگان آســیب می بیننــد و کشــور و دولــت در مخمصــه قــرار می گیرنــد، ایــن افزایــش منطقــی 
قیمــت کمتریــن واکنــش و نارضایتــی را خواهــد داشــت؛ البتــه در چارچــوب اقتصــاد کالن و حفــظ پایه هــای 
امنیــت غذایــی الزم اســت دولــت تمهیداتــی همچــون کارت حمایتــی خریــد شــیر و مــواد لبنــی و حتی گوشــت 

مــرغ و تخم مــرغ بــرای دهک هــای پاییــن جامعــه اتخــاذ کنــد.
 

توقع از وزارتخانه در حد یک تبریک کاغذی
+ )ســؤال می کنیــم( بــا توجــه بــه راه انــدازی یــک پایــگاه تحلیلــی، تفســیری، خبــری در عرصــه کشــاورزی چه 

توقعاتــی از وزارتخانــه دارید؟
ــن  ــبات کاری در چنی ــرف و مناس ــی ع ــه! ول ــه ن ــع ک ــد( توق ــب دارد می گوی ــه ل ــد ب ــه لبخن ** )درحالی ک
مــواردی حکــم می کنــد بــا تأســیس، راه انــدازی و شــروع بــه کار و بــا اخــذ مجــوز رســمی یــک روزنامــه، مجلــه 
یــا پایــگاه خبــری در عرصــه کشــاورزی از ســوی وزارتخانــه متبــوع در حــد یــک تعــارف کاغــذی هــم کــه شــده 

تبریــک گفتــه شــود؛ به ویــژه وقتــی ســرمایه گذاری مــادی و معنــوی از ســوی بخــش خصوصــی باشــد.
بعضــاً« مشــاهده می شــود وزیــر یــا معاونــان ایشــان بــرای افتتــاح یــک واحــد تولیــدی جدیــد در هــر بعــد و 
ــان را تشــویق کننــد و  ــه ســرمایه گذار تبریــک بگوینــد و آن ــا ب ــدازه، راهــی اقصــی نقــاط کشــور می شــوند ت ان
در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی دســتورات فــوری صــادر نمایند،امــا متأســفانه در مــورد کارهــای فرهنگــی و 
اطالع رســانی، موضــوع امــری بدیهــی و پیش پاافتــاده تلقــی می شــود و ایــن نشــان از نــوع نگــرش بی اعتنایــی 

ــات و رســانه ها داد. ــه مطبوع ب
  مصاحبه اختصاصی خبرنگار »اخبار سبز ایران « )پاسا(

مرضیه زارعی 
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  مدیریت یکپارچه مقابله با بحران 
ناشی از مخاطرات طبیعی در کشاورزی

ــران  ــت بح ــگیری و مدیری ــی پیش ــتورالعمل اجرای دس
ســرمازدگی، یخ زدگــی و تگــرگ در باغــات و گلخانه هــای 
کشــور از ســوی معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ابــالغ شــد.

جهــاد  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــزی و  ــاون برنامه ری ــنده مع ــاورزی،عبدالمهدی بخش کش
امــور اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی طــی نامــه ای بــه 
ــد  ــا تأکی ــن وزارت ب ــران ارشــد ســتادی و اســتانی ای مدی
بــر لــزوم اعمــال مدیریــت یکپارچــه و هماهنــگ کاهــش 
مخاطــرات و مدیریــت بحــران ســرمازدگی،یخ زدگی و 
ــتورالعمل  ــور، »دس ــای کش ــات و گلخانه ه ــرگ در باغ تگ
اجرایــی پیشــگیری و مدیریــت بحــران ســرمازدگی، 
یخ زدگــی و تگــرگ در باغــات و گلخانه هــای کشــور« 
ابالغــی طــی نامــه شــماره 78109 مورخ 97.5.8 وزیر 
کشــور و قائم مقــام رئیــس شــورای عالــی مدیریــت بحــران 

ــرد. ــالغ ک ــرا اب ــرای اج کشــور را ب
ــه  وی در ایــن نامــه تصریــح کــرده اســت:با توجــه ب
اهمیــت و حساســیت ویــژه موضــوع، تأکیــد می نمایــد 
ضمــن اقــدام به موقــع، وفــق ماده 6 دســتورالعمل 
مذکــور، گــزارش عملکــرد آن حــوزه را به طــور مســتمر 
و فصلــی بــه دفتــر مدیریت بحــران و کاهــش مخاطرات 

بخــش کشــاورزی ارســال نماییــد.
 بــا کلیــک روی ایــن عبــارت دســتورالعمل اجرایــی 
ــت بحــران ســرمازدگی،یخ زدگــی  پیشــگیری و مدیری
ــه هــای کشــور در پایــگاه  و تگــرگ در باغــات و گلخان
اخبــار ســبز ایــران بــه نشــانی sabznn.ir می توانیــد 
ــدا  ــتورالعمل دسترســی پی ــن دس ــل ای ــل کام ــه فای ب

کنیــد.

 ممنوعیت کشت پائیزه 
در خوزستان توجیه قانونی ندارد

ــه اعــالم  ــا اشــاره ب نماینــده مــردم شــوش در مجلــس ب
ــرق  ــازمان آب و ب ــوی س ــزه از س ــت پائی ــت کش ممنوعی
ــه اســتان خوزســتان تعریف شــده  خوزســتان گفــت: حق آب

ــدارد. ــی ن اســت و ممنوعیــت کشــت هیــچ توجیــه قانون
ســید راضــی نــوری در حاشــیه ســفر وزیــر جهــاد 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــوش گف ــتان ش ــه شهرس ــاورزی ب کش
نــزوالت جــوی ســال گذشــته در فصــل پائیــز، ممنوعیــت 
ــی  ــتان توجیه ــرق خوزس ــوی آب و ب ــزه از س ــت پائی کش

ــدارد. ن
وی بابیــان اینکــه حق آبــه خوزســتان بــه شــکل قانونــی 
تعریف شــده و از ســوی هیــچ ســازمانی قابــل منــع نیســت، 
خواســتار برنامه ریــزی بــرای کشــت محصــوالت جایگزیــن و 
اســتفاده بهینــه از آب در مصــارف کشــاورزی شــد و افــزود: 
ــالم از  ــق اع ــاورزی و طب ــاد کش ــر جه ــر نظ ــاورزان زی کش

ســوی ایــن ارگان بــرای کشــت پائیــزه اقــدام کننــد.
نــوری بیــان کــرد: کشــت پائیــز امســال طبــق ســنوات 
گذشــته بــا اولویت کشــت محصــوالت بــا مصــرف آب کمتر 

اســت.
نماینــده مــردم شــوش در مجلس شــورای اســالمی بابیان 
ــن  ــاورزی در تأمی ــوالت کش ــی محص ــت برخ ــه کش اینک
مایحتــاج ضــروری مــردم حائــز اهمیــت اســت، تأکیــد کرد: 
نســبت بــه مســائلی کــه بــه کشــاورزان و تولیــد مایحتــاج 

ضــروری مــردم ضربــه وارد کنــد تمکیــن نخواهیــم کــرد.

گذر از رخدادهای ماندگار کشاورزی
تهیه و تنظیم: سیاوش انصاری

http://maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/dastoorolamal.pdf
http://maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/dastoorolamal.pdf
http://maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/dastoorolamal.pdf
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 نافرمانی مدیران پتروشیمی 
از مصوبات دولت 

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
ــران  ــی مدی ــت: نافرمان ــور گف ــود اوره در کش ــن ک تأمی
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــت و س ــات دول ــیمی از مصوب پتروش
ــث ایجــاد مشــکالتی در  ــود اوره، باع ــد ک ــف تولی و توق

ــد. ــور ش ــطح کش س
ــن  ــون ت ــاالنه 5 میلی ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش حجت
کــود اوره در کشــور تولیــد می شــود کــه از ایــن میــزان 
دو تــن در مصــرف داخلــی و مابقــی  بــه خــارج از کشــور 

ــود. ــادر می ش ص
ــش  ــال افزای ــه دنب ــران پتروشــیمی ب ــزود: مدی وی اف
قیمــت میــزان دو تــن کــود اوره مصــرف داخــل کشــور و 

عرصــه آن بــه قیمــت  کــود اوره صادراتــی بودنــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بیــان کــرد: بــا تــالش دولــت 
و تصویــب در هیئــت تطبیــق مجلــس شــورای اســالمی، 
ــته و  ــود برگش ــول خ ــه روال معم ــود اوره ب ــد ک تولی
بــه زودی مشــکل تأمیــن ایــن کــود بــرای کشــت پائیــزه 

ــود. ــع می ش مرتف

 تولید داخل
تأمین کننده نیمی از مصرف کشور 

ابراهیــم هزارجریبــی در بازدیــد از مــزارع پنبــه 
ــن وش  ــزار ت ــال 180 ه ــه امس ــان اینک ــار بابی گرمس
پنبــه از مــزارع پنبــه کاری شــده کشــور برداشــت 
می شــود، ابــراز داشــت: ایــن میــزان تأمین کننــده 
ــی  ــی رود و مابق ــمار م ــه ش ــور ب ــرف کش ــی از مص نیم
ــتاده  ــاجی فرس ــای نس ــه کارخانه ه ــق واردات ب از طری

ــد. ــد ش خواه
وی بابیــان اینکــه امســال در بیــش از 71 هــزار هکتــار 
از زمین هــای کشــاورزی کشــور پنبــه کشت شــده 
ــه  ــال ب ــه امس ــت پنب ــر کش ــطح زی ــزود: س ــت، اف اس
ــی نداشــته اســت. نســبت ســال گذشــته تغییــر چندان

مدیــرکل دفتــر پنبــه وزارت جهــاد کشــاورزی بابیــان 
ــول  ــت محص ــر کش ــطح زی ــش س ــرای افزای ــه ب اینک
پنبــه نیازمنــد دسترســی آب هســتیم، ابــراز داشــت: در 
ــود  ــت می ش ــه در آن کش ــه پنب ــی ک ــیاری از نقاط بس
ــه  ــع آب مواج ــود مناب ــا کمب ــالی و ب ــار خشک س دچ
ــن  ــار تأمی ــر گرمس ــهری نظی ــذا در ش ــت ل ــده اس ش
ــن  ــه ای ــول پنب ــار محص ــزار هکت ــک ه ــش از ی آب بی

ــت. ــروری اس ــتان ض شهرس
هزارجریبــی بابیــان اینکــه امســال دولــت بــه دنبــال 
خریــد تضمینــی محصــول پنبــه اســت، تصریــح کــرد: 
دولــت برنامــه اقتصــاد مقاومتــی پنبــه را در دســتور کار 
ــت  ــرار داده اســت و می کوشــد در صــوت حمای خــود ق
ــن  ــعه در ای ــم توس ــه شش ــال 1404و برنام ــق س ــا اف ت

محصــول بــه خوداتکایــی برســد.

اراضی کشاورزی، فاضالب محور!
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران 
گفــت: تمــام اراضــی کــه در شهرســتان ری داریــم بــا آب 
نامتعــارف یــا فاضــالب شــهری زیــر کشــت مــی رود  کــه 
شــامل غــالت، گنــدم، جــو و ســردرختی اســت امــا ایــن 
ادعــا راداریــم کــه دیگــر کشــت ســبزی و صیفــی بــا ایــن 

ــود. ــام نمی ش ــا انج آب ه
موضــوع اســتفاده از آب هــای نامتعارف یا همــان فاضالب 
شــهری و صنعتــی در جنــوب تهــران به ویــژه شــهری ری 
ــانه ها  ــواره توســط رس ــن موضــوع هم ــدارد و ای ــی ن تازگ
ــود  ــب می ش ــی تکذی ــئوالن دولت ــط مس ــرح و توس مط
ــاد  ــاری رئیــس ســازمان جه ــم ذوالفق ــار، کری ــن ب ــا ای ام
ــن موضــوع را تأییــد کــرد و  کشــاورزی اســتان تهــران ای
ــارف  ــرای مص ــاورزان ب ــه کش ــرف حق آب ــل آن را مص دلی

شــهری در تهــران دانســت.

کلید خوردن کشت فرا سرزمینی در کنیا
ــت  ــی وضعی ــا از بررس ــران در کنی ــی ای ــزن بازرگان رای
ــا، نخــود و  ــواع لوبی ــات ) ان ــواع حبوب ــد و صــادرات ان تولی
عــدس( در کشــور کنیــا و راهکارهــای همــکاری فعــاالن 

ــر داد. ــن حــوزه خب ــا در ای ــران و کنی اقتصــادی ای
ــط  عمومــی ســازمان توســعه تجــارت  ــه نقــل از رواب  ب
ایــران، مرتضــی دیــالن، در ایــن خصــوص گفــت: کشــور 
کنیــا هفتمیــن تولیدکننــده انواع لوبیــا در جهــان و دومین 
تولیدکننــده پیشــرو در شــرق آفریقا پــس از تانزانیا اســت، 
ــی و  ــاورز معمول ــون کش ــش از 1/5 میلی ــط بی ــه توس ک
ــزا،  ــرقی، نیان ــت، ش ــق »دره ریف ــنتی در مناط ــور س به ط
ــاس  ــه مقی ــعتی ب ــزی« در وس ــی و مرک ــتان های غرب اس
حــدودی یک میلیــون هکتــار کشــت می شــود. ایــن 
 pigeon( کشــور چهارمیــن تولیدکننده لوبیــای ســودانی
ــاالوی در  ــار و م ــد، میانم ــورهای هن ــس از کش pea(  پ
دنیاســت کــه مــازاد آن بــه  کشــورهای آمریــکا، انگلیــس و 

ــردد. ــد شــمالی صــادر می گ ایرلن

تحت پیگرد؛ عوامل توزیع خارج از شبکه 
کودهای یارانه ای

عضــو هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت خدمــات 
ــع  ــل توزی ــدی عوام ــورد ج ــاورزی از برخ ــی کش حمایت
خــارج از شــبکه کودهــای یارانــه ازجملــه کــود اوره خبــر 

داد.

حمیــد رســولی گفــت: از شــرکت های پتروشــیمی 
تولیدکننــده کــود اوره خواســتیم کــه بــا توجــه بــه این کــه 
ــارج از  ــروش آن خ ــت، از ف ــی اس ــود اوره کاالی اساس ک
شــبکه رســمی کارگــزاران این شــرکت و تعاونی روســتایی 

خــودداری کننــد. 
وی ادامه داد: متأســفانه در تعدادی از اســتان های کشــور 
شــاهد عرضــه خــارج از شــبکه کودهــای شــیمیایی به ویژه 
اوره هســتیم، بــه همیــن خاطــر از مدیــران شــعب شــرکت 
و همین طــور رؤســای ســازمان های جهــاد کشــاورزی 
ــودن  ــه ای ب ــه یاران ــت ب ــا عنای اســتان ها خواســتیم کــه ب
ــاده،  ــفات س ــل، سوپرفس ــفات تریپ ــوپر فس ــای س کوده
دی آمونیــوم فســفات کلرورپتاســیم، ســولفات پتاســیم و 
ــر  ــود در ه ــارت خ ــت نظ ــن تقوی ــود اوره، ضم ــژه ک به وی
اســتان و کنتــرل مســتمر و همه جانبــه بــر عملکرد شــبکه 
رســمی کارگــزاران توزیــع کــود، بــا هــر نــوع عرضــه خارج 
از شــبکه کودهــای مذکــور بــا جدیــت تمــام و بــدون فوت 

وقــت برخــورد کننــد.

 ۱۳۰ طرح کشاورزی در هفته دولت 
در قزوین افتتاح می شود

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن گفت: 
در هفتــه دولــت 130 طــرح آب وخــاک، دام و طیــور، باغــی 
و زراعــی، شــیالت و منابــع طبیعــی بــا 58 میلیــارد تومــان 

اعتبــار در اســتان قزویــن افتتــاح می شــود.
ــتن  ــا داش ــن ب ــتان قزوی ــت: اس ــه گف ــه خمس فاطم
یــک درصــد مســاحت کشــور حــدود 4 درصــد تولیــدات 
کشــاورزی را بــه میــزان 5 میلیــون تــن محصــوالت باغــی 
و دامــی و زراعــی بــه خــود اختصــاص داده اســت و در ایــن 

عرصــه جایــگاه خوبــی دارد.
وی افــزود: بــا داشــتن دشــت قزویــن در تولید کشــمش 
ــه در  ــدق، زغال اخت ــون، فن ــوم، زیت ــور س ــه اول، انگ رتب
ــارم و  ــوم و ذرت چه ــه س ــارچ رتب ــوری، ق ــه دوم کش رتب

ــتیم. ــم هس ــرغ هفت تخم م
خمســه بیــان کــرد: بــا برداشــت گنــدم بــه میــزان 240 
هــزار تــن بــا افــت زیــر نیــم درصــد امیدواریــم تــا پایــان 
فصــل برداشــت بیــش از 245 هــزار تــن گنــدم برداشــت 

شــود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــادآور شــد: 
میــزان برداشــت کلــزا در اســتان حــدود 11 هــزار و 680 

ــوده کــه 98 درصــد تعهــدات انجام شــده اســت. ــن ب ت

ذخایر مصرف یک ساله گندم !
»یــزدان ســیف« معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: 
ــی  ــال و بخش ــه پارس ــوط ب ــدم مرب ــر گن ــی از ذخای بخش

ــد امســال اســت. ــه خری ــوط ب مرب
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ذخایــر گنــدم درزمینــهٔ 
اعمــال تحریم هــای یک جانبــه آمریــکا علیــه ایــران نگرانــی 
نداریــم؛ زیــرا کشــاورزی آخریــن بخشــی اســت کــه تحــت 
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ــرد.52 ــرار می گی ــا ق ــر تحریم ه تأثی
بــه گفتــه وی ، از آغــاز فصــل برداشــت تاکنــون هشــت 
میلیــون و 900 هــزار تــن گنــدم بــه ارزش 11 هــزار و 837 
ــات  ــادی از مطالب ــش زی ــداری و بخ ــان خری ــارد توم میلی

ــت. ــده اس ــاورزان واریزش ــاب کش به حس
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران پیش بینــی 
کــرد تــا پایــان فصــل برداشــت دســتکم 700 هزارتــن گندم 

از کشــاورزان مناطــق سردســیر کشــور خریــداری شــود. 
بارندگی هــا،  درصــد   26 کاهــش  باوجــود  امســال 
ــا  ــه پارســال ب توانســتیم تولیــد گنــدم کشــور را نســبت ب
افزایــش ســرمایه گذاری، توســعه آبیــاری تحت فشــار و 

به کارگیــری بذرهــای مناســب بــاال ببریــم.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــروز بیماری هــا و آفــات 
ــت: در  ــمرد و گف ــدم برش ــد گن ــکالت تولی ــی از مش را یک
ــول  ــد محص ــدود 35 درص ــالیانه ح ــته س ــال های گذش س
بــه همیــن دلیــل از بیــن می رفــت امــا اکنــون بــا افزایــش 
آگاهــی کشــاورزان از طریــق برگــزاری دوره هــای آموزشــی 

ــده ایم. ــت تولیدش ــع اف مان

 منطقه گواتر چابهار 
از بهترین نقاط کشت میگو 

هدایــت اهلل میرمرادزهــی مدیــرکل شــیالت سیســتان و 
بلوچســتان اظهــار داشــت: 600 هکتــار از زمین های منطقه 
گواتــر چابهــار در ســال جــاری بــه زیــر کشــت میگــو رفــت 

کــه تاکنــون هــزار و 600 تــن برداشت شــده اســت.
ــک و 20  ــوی رودی ــایت میگ ــازی س ــزود: آماده س وی اف
ــادی ایجــاد  ــد اشــتغال زی نقطــه دیگــر در چابهــار می توان

کنــد.
ــی از  ــو یک ــرورش میگ ــه پ ــان اینک ــی بابی میرمرادزه
ــت،  ــور اس ــغل ها در کش ــودآورترین ش ــن و س باصرفه تری
خاطرنشــان کــرد: بــرای تولیــد هــر کیلــو میگــو 10 تــا 13 
هــزار تومــان هزینــه می شــود و بــه قیمــت هــر کیلوگــرم 
18 تــا 22 هــزار تومــان ســر مزرعــه بــه فــروش می رســد.
مدیــرکل شــیالت سیســتان و بلوچســتان بابیــان اینکــه 
منطقــه گواتــر چابهــار از بهتریــن نقاط کشــور برای کشــت 
میگــو اســت، خاطرنشــان کــرد: بایــد تمامــی چهــار هــزار 
هکتــار اراضــی مســتعد گواتــر زیــر کشــت میگــو بــرود تــا 

بتــوان تولیــد میگــو را افزایــش داد.
ــو در  ــرورش میگ ــایت پ ــک س ــرد: هم این ــان ک وی بی
منطقــه ســاحلی گواتــر بــرای 400 نفــر به طــور مســتقیم 

و 800 نفــر غیرمســتقیم شــغل ایجــاد کــرده اســت.
میرمرادزهــی ادامــه داد: از هــر هکتــار به طــور متوســط از 
500 تــا 2 هــزار و 800 کیلوگــرم میگــو برداشــت می شــود.
ــر در حــال  وی بیــان کــرد: ســایت پــرورش میگــو گوات
ــار  ــاحت، 660 هکت ــار مس ــزار هکت ــار ه ــا چه ــر ب حاض
ــی  ــمالی و جنوب ــمت ش ــه 2 قس ــی ب ــات زیربنای تأسیس

تقســیم بندی شــده اســت.

 دلیل اصلی کمبود کود اوره؛ 
تقاضای افزایش قیمت 

ــاک  ــرکت پ ــد از ش ــان بازدی ــی در جری ــود حجت محم
ــون  ــت: اکن ــگاران گف ــع خبرن ــتان در جم ــوب خوزس چ
ــد  ــور تولی ــود اوره در کش ــن ک ــون ت ــم میلی ــار و نی چه
ــن آن در داخــل  ــون ت ــه 2 میلی ــک ب ــه نزدی ــود ک می ش

ــود.  ــادر می ش ــی ص ــرف و مابق ــور مص کش
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت ارز و نافرمانــی مدیــران 
پتروشــیمی از مصوبــات و دســتورات رئیس جمهــوری 
ــران  ــت: مدی ــار داش ــود اوره اظه ــه ک ــوص عرض در خص
پتروشــیمی توقــع داشــتند در ایــن وضعیــت ارزی 2 
میلیــون تــن کــودی کــه بــه مصــرف داخــل می رســد نیــز 

ــی عرضــه شــود.  باقیمــت صادرات
ــث  ــوع باع ــن موض ــزود: ای ــاورزی اف ــاد کش ــر جه وزی
شــد عرضــه کــود اوره در خــرداد و تیرمــاه بــا مشــکالتی 
ــا  ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ــه ش ــتان ها مواج ــطح اس در س
ــس مشــکل برطــرف  ــری مجل ــت و پیگی پشــتیبانی دول

شــد. 
وی گفــت: خوشــبختانه یــک ماهــی اســت کــه وضعیت 
آرام بــه آرام بــه حالــت تعــادل برمی گــردد و همــکاران مــا 
در جهــاد کشــاورزی در تالش انــد کــه ایــن عقب افتادگــی 

ــران کنند.  را جب
حجتــی افــزود: ایــن گرفتــاری کــه در خوزســتان 
ایجــاد شــد مربــوط بــه کشــت تابســتانه مثــل ذرت بــود و 
امیدواریــم ایــن مشــکل را در ارتبــاط بــا کشــت های پاییزه 

نداشــته باشــیم. 
وی اظهــار داشــت: کشــت های پاییــزه در مناطــق ســرد 
در شــهریور آغــاز می شــود و بایــد کــود موردنیــاز آن هــا را 

نیــز تأمیــن کنیم. 

تقاضاهای کاذب بازار با اصالح سامانه 
بهین یاب حذف می شود

ســامانه بهیــن یــاب باهــدف شناســایی تولیدکننــدگان 
واقعــی بخــش پایین دســتی توســط وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت راه انــدازی شــده اســت. از طریــق ایــن ســامانه، 
مــواد اولیــه بــه تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان واقعــی 

ــود. ــه می ش ــورس کاال عرض ــط ب توس
محمدرضــا پــور ابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس در نامــه ای بــه محمد شــریعتمداری وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت، اعــالم کــرد: سیاســت جدیــد ارزی دولت 
باهــدف اصــالح نظــام ارزی و آثــار آن در اقتصــاد ملــی بــا 
همــکاری کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 

ــت.  ــده اس ابالغ ش
ــرار شــده اســت  ــه ق ــن مصوب ــر اســاس ای ــزود: ب وی اف
نــرخ تســعیر بــرای فهرســت کاالهــای گــروه یــک 
)مشــتمل بــر 25 قلــم کاال( برابــر بــا 4200 تومــان و بــرای 
ــه  ــازار ثانوی ــده در ب ــی کشف ش ــرخ توافق ــا ن ــایر کااله س

ــرد. ــرار گی ــالک عمــل ق م
ــا توجــه بــه تأثیــر نــرخ غیررســمی  وی اضافــه کــرد: ب
بــازار ارزبــر مجموعــه کاالهــای مختلــف در ماه هــای 
اخیــر بــه نظــر می رســد سیاســت اعمــال نــرخ ترجیحــی 
ــا  ــق ب ــارت دقی ــد نظ ــی نیازمن ــای اساس ــرای کااله ارز ب
ــای  ــه فعالیت ه ــد در عرص ــازوکارهای جدی ــتفاده از س اس

ــی اســت. بازرگان
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تأکیــد کــرد: در 
غیــر ایــن صــورت، تخصیــص ارز بــه کاالهــای گــروه یــک، 
ــرای  ــی ب ــرخ ترجیح ــای ن ــردم از مزای ــدی م ــه بهره من ب

ــرخ  ــن گــروه منجــر نخواهــد شــد و عمــالً ن کاالهــای ای
ترجیحــی بــه محلــی بــرای توزیــع رانــت در اقتصاد کشــور 

منجــر خواهــد شــد.

امتناع از عرضه، علت افزایش قیمت مرغ
محمــد امامــی امیــن معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری تهــران در پایــان نشســت تنظیم بــازار در جمع 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی توزیــع مــرغ 
ــه  ــتور کار قرارگرفت ــت آن در دس ــرل قیم ــور کنت به منظ
ــوه و  ــن می ــرم در میادی ــرغ گ ــت م ــت گوش ــت قیم اس
تره بــار و فروشــگاه های زنجیــره ای را کیلویــی 8 هــزار 
ــزار و 650  ــی 7ه ــرغ منجمــد را کیلوی ــان و م و 175 توم

تومــان اعــالم کــرد. 
همچنیــن مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام اســتان تهــران 
ــح  ــا تصری ــگار ایرن ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص در گفت وگ
کــرد: مــرغ اســتان تهــران از ســه اســتان شــمالی کشــور 
ــدن  ــک ش ــل خن ــه دلی ــداران ب ــود و مرغ ــن می ش تأمی
ــد روزی  ــا، چن ــتر مرغ ه ــری بیش ــدف وزن گی ــوا و باه ه
ــث  ــن مســاله باع ــه ای ــد ک از عرضــه آن خــودداری کردن

افزایــش قیمــت مــرغ شــد.
ســالمی ادامــه داد: عرضــه مناســب و هدفمنــد مــرغ در 
ــه حــدود 9هــزار و 400  روزهــای اخیــر قیمــت مــرغ را ب
ــون  ــه اکن ــش داد درحالی ک ــگاه ها کاه ــان در فروش توم
قیمــت ســاماندهی شــده گوشــت مــرغ گــرم در میادیــن 
میــوه و تره بــار و فروشــگاه های زنجیــره ای اعالم شــده 

اســت.
ــران کاهــش  ــور دام اســتان ته ــرکل پشــتیبانی ام مدی
ــتانه  ــا در آس ــش تقاض ــاه و افزای ــزی در تیرم ــه ری جوج
بازگشــت حجــاج و مــاه محــرم را از دیگــر دالیــل افزایــش 
قیمــت مــرغ اعــالم و بیــان کــرد: روزانــه یــک هــزار و 800 
تــا دو هــزار تــن مــرغ گــرم و یک صــد تــا 150 تــن مــرغ 

ــازار عرضــه می شــود. ــه ب منجمــد بــرای تأمیــن نیــاز ب

امضای تفاهم نامه تولید ماشین کشاورزی 
ایران و ارمنستان 

»محســن رحیمــی«: ایــن تفاهم نامــه در وزارت توســعه 
اقتصــادی جمهــوری ارمنســتان با حضــور معاونــان وزیران 

کشــاورزی و اقتصــاد ایــن کشــور بــه امضــا رســید.
بــر پایــه ایــن تفاهم نامــه، شــرکت ایرانــی انــواع قطعــات 
ماشــین آالت کشــاورزی ایرانــی را بــه ارمنســتان صــادر و 
ــاژ می کنــد. ــی مونت ــن کشــور به طــور نهای آن هــا را در ای

صنــدوق توســعه کســب وکار ارمنســتان نیــز درزمینــهٔ 
و  نمایشــگاه ها  در  اداری، حضــور  رویه هــای  تســهیل 
رویدادهــای تجــاری، کمک هــای فنــی، اطالع رســانی 
ــن شــرکت همــکاری  ــا ای ــی ب و ســایر حمایت هــای قانون

می کنــد.
رحیمــی ادامــه داد: بــر پایــه تفاهــم صــورت گرفتــه، در 
ــرار اســت صــادرات قطعــات منفصــل  ــه نخســت ق مرحل
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ایــران بــه ارمنســتان صــورت گرفتــه تــا مونتــاژ نهایــی در 
ایــن کشــور انجــام شــود.

بــازار هــدف ایــن شــرکت ایرانــی ابتــدا بخش کشــاورزی 
ــو  ــورهای عض ــایر کش ــد س ــه بع ــتان و در مرحل ارمنس

ــه اقتصــادی اوراسیاســت. اتحادی

شیرین کامی در صادرات شیرینی و شکالت 
»غالمرضــا ســبز علــی« دبیــر میــز شــیرینی، شــکالت 
و فرآورده هــای غــالت ســازمان توســعه تجــارت ایــران: در 
چهارماهــه امســال 166 هــزار تــن محصــوالت شــیرینی و 
ــون  ــه ارزش 228 میلی ــالت ب ــای غ ــکالت و فرآورده ه ش

دالر صــادر شــد.
ــراق نخســتین کشــور هــدف  ــه داد: ع ــی ادام ســبز عل
ــود و 131  ــترین ب ــوالت بیش ــوع محص ــن ن ــی ای صادرات
میلیــون و 700 هــزار دالر از ایــن محصــول را جــذب کــرد.

وی اضافــه کــرد: افغانســتان دومیــن بــازار هــدف 
صادراتــی شــیرینی و شــکالت ایــران بــود کــه 49 میلیــون 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــهم را ب ــزار دالر س و 300 ه
ــی از  ــکالت را یک ــیرینی و ش ــت ش ــی صنع ــبز عل س
ــاال برشــمرد کــه در صــورت  صنایــع دارای ارزش افــزوده ب
ــه و  ــواد اولی ــن م ــد تأمی ــادرات )مانن ــکالت ص ــع مش رف
نقدینگــی موردنیــاز( می توانــد هــدف بیــش از یــک 

ــد. ــق کن ــادرات را محق ــارد دالر ص میلی
ــوری  ــاحل عاج، جمه ــتان، س ــتان، افغانس ــراق، پاکس ع
ــی  ــدف صادرات ــای ه ــر بازاره ــارات و قط ــان، ام آذربایج
ــالت  ــای غ ــکالت و فرآورده ه ــیرینی، ش ــوالت ش محص

ــت. ــران اس ای
در 11 ماهــه پارســال 513 هــزار تن شــیرینی و شــکالت 
بــه ارزش 615 میلیــون دالر بــه بازارهــای هــدف صادراتــی 
ــوری  ــاحل عاج و جمه ــتان، س ــتان، افغانس ــراق، پاکس ع

آذربایجــان صــادر شــد.

 هشدار جدی کارشناسان 
در مورد خطرپذیری باالی کشت دوم 

بارندگی هــای پراکنــده هفتــه گذشــته مازنــدران ســبب 
شــد تــا برخــی شــالی کاران هشــدار جــدی کارشناســان در 
مــورد خطرپذیــری بــاالی کشــت دوم پــس از نیمــه مرداد 
را نادیــده گرفتــه و همچنــان مشــغول »آب تخــت کــردن« 

ــاکاری باشند. و نش
بــر پایــه آمــار هواشناســی مازنــدران، در هفتــه پایانی 26 
مــرداد سراســر اســتان شــاهد بارندگــی بــود کــه کمتریــن 
میــزان 1.5 میلی متــر و بیشــترین هــم 43 میلی متــر بــود.

موسســه تحقیقــات برنــج هرســال بــا جمع بنــدی 
داده هــای مختلــف ازجملــه پیش بینی هــای فصلــی 
هواشناســی و دوره طغیــان آفت هــای مختلــف زمــان 
مشــخصی را بــرای پایــان کشــت دوم برنــج اعــالم می کنــد 
و امســال هــم حداکثــر زمــان مناســب بــرای ایــن کار را تــا 

ــرد. ــالم ک ــاری اع ــرداد ج 20 م
ــد کــه پشــت ســر  ــن موسســه معتقدن کارشناســان ای
ضریــب  کارشناســی،  تعیین شــده  موعــد  گذاشــتن 
ــا  ــت ت ــی کاش ــازه زمان ــول را در ب ــیب پذیری محص آس
ــا ســرمای زودرس  ــه ســبب طغیــان آفــت و ی برداشــت ب

افزایــش می دهــد.
ســرمای زودرس ســال 95 کــه بــا بــارش بــرف در 
روزهــای نخســت آذر همــراه بــود، افــزون بــر نابــودی بیش 
ــدران، بخشــی از  ــات مازن از 50 درصــدی محصــول مرکب
کشــت دوم برنــج را هــم در مناطــق مختلــف اســتان از بین 
بــرد، اگرچــه بــه علــت عمــق خســارت باغ هــای مرکبــات 
ــانه ها  ــه رس ــر موردتوج ــوع کمت ــن موض ــان، ای در آن زم

قــرار گرفــت.

ابالغ رسمی تشکیل یگان حفاظت سازمان امور 
اراضی کشور از سوی ستاد کل نیروهای مسلح

ــالغ رســمی  رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور از اب
تشــکیل یــگان حفاظــت ســازمان امــور اراضــی کشــور از 

ســوی ســتاد کل نیروهــای مســلح کشــور خبــر داد.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی 
بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان امــور اراضــی، علیرضــا 
اورنگــی رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور در گفتگویی 
ــمی  ــالغ رس ــرق از اب ــه ش ــگار روزنام ــا خبرن ــی ب تفصیل
ــور  ــی کش ــور اراض ــازمان ام ــت س ــگان حفاظ ــکیل ی تش
ــر داد و  ــای مســلح کشــور خب از ســوی ســتاد کل نیروه
گفــت: بــه زودی بــا معرفــی فرمانــده یــگان در ســطح ملی 
و تعییــن فرماندهــان اســتانی ایــن یــگان با هــدف حفاظت 
ــود  ــت موج ــری از ظرفی ــره گی ــا به از اراضــی کشــور و ب
اکیــپ هــای گشــت حفاظــت اراضــی ســازمان و تامیــن 
و تکمیــل ســایر ملزومــات و منابــع پیــش بینــی شــده در 

دســتورالعمل ابالغــی، کار خــود را آغــاز خواهــد کــرد.
ــت: از 18   ــور گف ــی کش ــور اراض ــازمان ام ــس س ریی
ــون  ــا 13  میلی ــاورزی 12 ت ــن کش ــار زمی ــون هکت میلی
هکتــار زمیــن زراعــی، حــدود ســه  میلیــون هکتــار باغــی 
ــت  ــا تح ــن زمین ه ــام ای ــه تم ــت ک ــش اس ــی آی و مابق

ــد.  ــرار دارن ــازمان ق ــارت س ــت و نظ مدیری
اورنگــی بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته در 
قالــب 320 اکیــپ گشــت ویــژه بــا هماهنگــی بــا نیــروی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــم اظه ــی کار می کردی انتظام
اهمیــت موضــوع از نیمــه دوم ســال 96 از ســتاد کل 
نیروهــای مســلح در اجــرای مــاده 35 قانــون احــکام دائمی 
ــاورزی  ــی کش ــت اراض ــگان حفاظ ــاد ی ــت ایج درخواس
ــه  ــور ار اضــی را ب ــگان حفاظــت ســازمان ام ــا ایجــاد ی ی

ــم.  ــه کردی ــط ارائ ــئوالن ذی رب مس
ــتاد کل  ــه س ــوب مجموع ــکاری خ ــا هم ــزود: ب وی اف
نیروهــای مســلح، مخصوصــا ناجــا خوشــبختانه در تاریــخ 
هفتــم شــهریور ســال 97 ایجــاد یــگان حفاظــت ســازمان 
ــالغ  ــای مســلح اب ــور اراضــی توســط ســتاد کل نیروه ام
ــق دســتورالعملی کــه ایــن  ــر ایــن اســاس و مطاب شــد. ب
یــگان دارد، نســبت بــه انتصــاب فرمانــده یــگان در ســطح 

ــرد.  ــم ک ــدام خواهی ــتان ها اق ــی و در اس مل
ــا انتصــاب فرماندهــان  ــدوارم کــه ب اورنگــی گفــت: امی
ــگان در ســطح ملــی و اســتانها و پیگیری هــای بعــدی،  ی
بــرای تنظیــم ســاختار این یــگان، دریافــت ردیــف اعتباری 
و گرفتــن پســت ســازمانی ســایر دســتگاه ها نظیر ســازمان 

برنامه  و بودجــه و ســازمان اداری و اســتخدامی بــرای تحقــق 
ایــن مهــم همــکاری کننــد. 

رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور تاکیــد کــرد: پیش 
از ایــن بحــث حفاظــت از اراضــی کشــاورزی یــک همکاری 
ــده  ــود نماین ــه خ ــواردی ک ــر در م ــود؛ مگ ــی ب بین بخش
ــه 360  ــک ب ــون نزدی ــی داد. تاکن ــخیص م ــرا تش دادس
ــطح  ــگان در س ــژه و ی ــت های وی ــار گش ــودرو در اختی خ
ــا کار گشــت زنی، نظــارت و  ــه اســت ت ــرار گرفت کشــور ق
پیشــگیری را انجــام دهنــد. از این پــس بــا تشــکیل یــگان، 
همــه نیروهــای گشــت مــا تحــت امــر یــگان حفاظــت قرار 

خواهنــد گرفــت.
 وی دربــاره اینکــه یــگان فقــط به مســئله تغییــر کاربری 
ــه بحــث  ــه ب ــا اینک ــد ی اراضــی کشــاورزی توجــه می کن
ــا تخریــب خــاک و برداشــت غیرمجــاز آب هــم  مقابلــه ب
خواهــد پرداخــت، گفــت: با اســتقرار یــگان، تمــام نیروهای 
تحــت امــر یــگان بــه عنــوان ضابــط قضائــی بــا هماهنگــی 
دادســرا می تواننــد بــا مــوارد تخلــف برخــورد کننــد. بنــا بر 
سیاســت های وزارت جهــاد کشــاورزی اگــر چنانچــه جایی 
تشــخیص داده شــد کــه از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنــد، با 
هماهنگــی ناجــا می تــوان وظایــف دیگــری هــم بــه یــگان 
داد. صــادرات خــاک و برداشــت غیرمجــاز خاک هــای 
ــت  ــا برداش ــه ب ــاره مقابل ــت دارد. درب ــاورزی ممنوعی کش
بیش ازحــد آب وزارت نیــرو یــگان مســتقل دارد. ســازمان 
جنگل هــا و محیــط  زیســت هــم بــرای بحث هــای 
تخصصــی خــود یــگان دارنــد و وظایف ســنگینی بــر دوش 

ایــن یــگان وجــود دارد. 
ــان  ــروز )زم ــن ام ــه همی ــت ک ــن گف ــی همچنی اورنگ
ــرز  ــتان الب ــی اس ــور اراض ــت ام ــه( مدیری ــام مصاحب انج
ــا  ــاوجبالغ ب ــتان س ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه و مدیری
همراهــی معــاون دادســتان و مأمــوران انتظامــی بیــش از 
250 مــورد تغییــر کاربری در اراضی کشــاورزی شهرســتان 
را قلع و قمــع کردنــد. ایــن اقدامــات برای مراحل پیشــگیری 
اســت و بــا نظــر دادســتان ایــن اقدامات انجام شــده اســت. 
در تهــران و شــمیرانات هــم روزهای گذشــته بیــش از 200 

ــا حکــم داشــتیم. مــورد قلع و قمــع ب

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبار تسهیالت توسعه اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی

ــال  ــهریورماه س ــر ش ــه آخ ــا هفت ــاورزی ت ــک کش بان
ــرح  ــه اول ط ــی مرحل ــار ابالغ ــد اعتب ــاری 100 درص ج
ــادل  ــایری مع ــتایی و عش ــدار روس ــتغال پای ــعه اش توس
21000 میلیــارد ریــال را در قالــب تســهیالت ارزان قیمــت 
بــرای اشــتغال پایــدار روســتاییان و عشــایر مصــوب کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، 
ــال  ــارد ری ــش از 18500 میلی ــون بی ــزان تاکن ــن می از ای
تســهیالت ارزان قیمــت در قالــب بالــغ بــر 10700 فقــره 
طــرح، منعقــد و پرداخــت شــده اســت کــه اجــرای ایــن 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــد ایج ــغل جدی ــا 29500 ش ــرح ه ط
ــد از  ــش از 50 درص ــت بی ــت ، پرداخ ــر اس ــایان ذک ش
اعتبــار طــرح اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری کشــور 
بــر عهــده بانــک کشــاورزی اســت کــه ایــن اعتبــارات بــا 
ــن روســتاهای مناطــق  ــر بی ــا 10 درصــد متغی ــرخ 4 ت ن
مــرزی، ســایر روســتاها و نواحــی صنعتــی و روســتایی بــه 

واجــدان شــرایط پرداخــت مــی شــود.
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Natural Resource Organization is 
stand to execute in current year 
 Eng. Khalil Aghaie, in an interview said 

that he decided to improve 627 aquifer-
ous regions in the country. He said about 
allocating 200,000,000 dollars to improve 
aquiferous region and he want to resolve it.
He criticized some of his colleagues that 

appear he is not satisfied on protecting 
natural resources in many provinces. He 
appointed to 87 types of seeds for improv-
ing damaged regions but only 12 seeds are 
better for this program.

Abbas Keshavarz, minister assistant, speech in 6th assembly 
of crops cultivation, in brief: 
In1- Climate condition and no rain 

in fall and winter caused 30% lower 
water in the country. 
2-But with more rain in March and 

April compensate the water shortage 
in winter.
3-Many of seed varieties cannot 

produce enough crop, so we have to 
change the seeds and apply new ones.
4-Few provinces combat seriously 

to pests specially wheat bugs.
5-Introducing “Quinoa” to
 replace with rice and wheat.
6-Compilation and communicating 

the studies on 3 years cultivation
 pattern program according to feed security, sustainability in agricultural 

and increasing farmers income
7-Obligation to increase 25% in non-irrigated crops cultivating in fall and 

winter, and prevent soil erosion.
Eng. Abbas Keshavarz with 40 years managing jobs and research tasks is 

one of the best and activist in agriculture sector which has an honorable past 
in those 40 years. 
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5 years good governance in crop producing with lower 
water and more efficiency
In the report of 6th assembly on crop cultivating offered statistics on 

qualified production and increasing efficiency and at the same time 
criticized weak performances and deficiencies. 
Eng. Abbas Keshavarz, minister assistant in agronomy offered a 

report based on new ways to increase performance and changing 
producing methods. He showed some graphs and figures that indi-
cated rain levels in last fall and winter.
He said about some changes in cultivation time of some crops such as sugar beet from spring to au-

tumn without any increasing in infield grounds.
He appointed that we increased self-sufficiency rate in oil seeds from 175000 ton 320,000 ton in 2018 

(1397). And in water usage our plan is to increase 5% yearly in water efficiency.
Now, we cultivate one million and 700,000 hac by direct tilling in rotating and we hope to increase it 

to 3,000,000 hac.
Agriculture minister criticized hardly petrochemical companies on uric fertilizers distributing and 

some natural resources managers in few provinces.

A comprehensive report on 6th 
crops cultivating assembly in 
smart agriculture attitude 
In 5th year of Dr.Rouhani presidential, 6th 

assembly on crops cultivating was held in 
attending of 8 minister assistants and agricul-
ture managers from 32 provinces. Eng. Abbas 
Keshvarz, minister assistant of crop produc-
ing and executer of oil seeds and sugar beet 
plan, offered a report on last year activities 
and next year policies2018-19(1397-98).
A detailed report about climate and water condition in 2017-2018, crops harvesting per 

hectare such as wheat, barley, oil seeds, sugar beet, cotton, rice, etc. was offered.
Direct tillage and suggested to replace “Quinoa” to rice.
The cultivation pattern document with three original indexes on food security, increasing 

efficiency and farmers income introduced to assembly.
All of the statistics, figures and tables were introduced in “PASA” www.sabznn.ir or 

www.agriwe.news.
These chickens can gain the standard weight in 38 to 40 days.
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