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زنگ های تغییـر
برای ایجاد کشاورزی هوشمند
دکترحسینشیرزاد

4

نظامه�ای بهرهب�رداری م�ا در چ�ه عص�ری از دورهه�ای
تاریخی کش�اورزی به س�ر میبرند؟ آیا از کش�اورزی سنتی
ب�ه کش�اورزی مدرن موس�وم به تعالی�م انقالب س�بزی گذر
کردهایم؟ آیا چالشهای کش�اورزی م�درن در ایران ،الزامات
رسیدن به کشاورزی پایدار متکی بر شیوههای پستمدرن را
بهطورکامل فراهم کرده است؟ آیا نقش چرخههای پرماکالچر
(کشاورزی مبتنی بر فرهنگ بومی) و دانش درونزای تاریخی
به انتهای خود رس�یده است؟ پاس�خ به این پرسشها چندان
س�خت نیس�ت؛ بهویژه زمانی ک�ه بدانی�م و آگاه باش�یم که
کش�اورزی جهان در عصری پای گذارده که به عصر کشاورزی
هوشمند موسوم است .در واقع پویش شتابناک فناوری سبب
افزایش س�رعت تغیی�رات ،عدم ت�وازن ،ایج�اد فرصتهای
جدید و شکاف بین شیوه تولید کشاورزی در بین جوامع شده
است.
فناوریهای زیستش�ناختی ،اینترنت اش�یا ،اتوماسیون
و ه�وش مصنوعی این تهدی�د را ایجاد میکنن�د که تغییرات
پارادایمی�ک در نظام�ات بهرهبرداری کش�اورزی و مس�ئله
دس�تیابی ب�ه امنیت غ�ذا س�ریعتر از آن�ی تغیی�ر یابند که
اقتصادهای ملی بتوانند خود را با آنها تطبیق دهند.
از سوی دیگر فشارهای شدید بر منابع آبی ،خاکی و ناامنی
غذایی باع�ث تخریب نظامهای بهرهبرداری س�نتی ش�ده و
پدیده گرمایش زمین ،افزایش سطح آب دریاها ،اسیدیشدن
اقیانوسه�ا ،ذوبش�دن یخچاله�ا ،تغیی�رات اقلیم�ی،
زیستمحیطی و سلامت را هدف قرار داده و بهیقین ،امنیت
غذایی جهان را تا سال  ۲۰۵۰با چالشی بنیادی روبهرو میکند.
طرفه اینکه خشکس�الیها ،بارندگیهای سنگین ،سیل،
اثر ریزگردها و زیادشدن حداکثر دما و تغییرات اقلیمی باعث
کاهش عملکرد جهانی غالت نیز ش�ده و در این فهرست باید
پیامدهای خشکسالیهای گسترده را نیز اضافه کرد که باعث
کاه�ش عرضه آب و غذا ش�ده و دمای باال ک�ه کاهش توانایی
کش�اورزان برای کار در فضای آزاد را موجب ش�ده و افزایش
هزین�ه واردات محص�والت غذایی بهواس�طه تحمی�ل انواع
مالیاتها از سوی دولتها که تحریک تولید کشاورزی داخلی
را در پی داشته است.
در حقیقت بشر ،در هزار ه گذار از کشاورزی سنتی به انقالب
پرورش گیاهان گزینشی و تفوق گزارههای ژنتیک و کشاورزی
مکانیزه ،در انقالب س�بز و افزایش تولید متک�ی بر بهرهوری
حداکث�ری از منابع پایه ،امروزه به موج س�ومی از کش�اورزی
در جه�ان بر پای�ه ترکیب کارب�ردی از تکنولوژی کش�اورزی
دیجیتال ،ارتباطات و اطالعات مدرن ( ،)ICTکشاورزی دقیق
( )Precision Agricultureب�ه کم�ک رایانههای مرکزی و

راهکارهای فراتحلی�ل ابری ،اطالعات ماه�وارهای ،پهپادها،
تجهیزات دقیق و حسگرهای چندطیف (،)Multispectral
حوزه اینترنت اش�یا ( )IOTبا توان رشد س�االنه  ۲۰درصدی
در تولید ،سنسورها ،موقعیت س�نجهای جغرافیایی ،توانایی
تحلی�ل دادهه�ای اب�ری ( )cloud systemو عل�م رباتیک
ب�ه م�وج کش�اورزی هوش�مند ( )smart agriculturee
بوکار منحصربهفرد خویش و تنوع روبهرشد
اکوسیستم کس 
الیههای سختافزاری و نرمافزاری رسیده است
کارب�رد روبهرش�د آدرس دیجیتال�ی و آیپ�ی اختصاصی
دامها و قالدههای حسگر برای کنترل وضعیت سالمت گاوها،
روباتهای شیردوش ،آینده دامپروری در تعاونیهای فرانسه
و آلمان را متحول کرده است.
از س�ال  ۲۰۰۷ج�ان دی�ر ( )John Deereپیش�تازانه
تراکتورهای خود را به اینترنت متصل کرده اس�ت و اس�تفاده
از تراکتورها و ماش�ینهای برداشت هوش�مند و هواپیماهای
ب�دون سرنش�ین کش�اورزی ،آبیاری هوش�مند (ب�ا قابلیت
کاهش  ۳۰درصدی میزان مصرف آب) ،نورافش�انی مصنوعی
و کنت�رل خودکار محیطی در مزارع م�درن رواج زیادی یافته
و در بسیاری از کش�ورها نصب س�امانههای هوشمند مبارزه
ب�ا آفات ،بیماریها ،س�رمازدگی و تگرگ در دس�تور کار قرار
دارد.
تو گوی�ی زمان�ه خدماترس�انی «انف�رادی و اتمی�زه» به
کش�اورزان به پایان رس�یده و عصر خودنمایی هلدینگهای
کشاورزی،اتحادیههای تعاونی و تشکلها و شرکتهای بزرگ
پ�ا به عرصه نهاده اس�ت و با وجودش�رکتهای ب�زرگ و قوی
که در این زمین�ه فعالیت میکنند ،عمدت�ا مالکیت دادههای
جمعآوریش�ده ازس�نجش خاک ی�ا گیاه متعلق ب�ه اعضای
اتحادیهها یا ش�رکتهای تعاونی ملی است.بهگونهای که ارائه
ای�ن خدمات جزء بالفصل بس�ته حمایت�ی و یارانه دولتهای
مدرن در کمک به جامعه کشاورزی است.
اکنون بخش بزرگی از پروژههای نهادهای ملی و بینالمللی
تحقیقاتی اینترنت اش�یا در اراض�ی اتحادیههای تعاونیهای
کشاورزی و با س�رمایهگذاری مش�ترک تحت عنوان «مزارع
آنفارم و مدرسه در مزرعه» بهطور مشترک با همکاری محققان
مراکز تحقیقاتی و مدی�ران و اعضای تعاونیهای کش�اورزی
و تولیدی انجام میش�ود؛ ب�رای مثال در ک�ره جنوبی اعضای
تعاونیها از تلفنهای هوشمند خود برای نظارت بر اسیدیته و
درجه حرارت خاک،تجهیزات،محصوالت تولیدی دامداریها
و همچنین دریاف�ت دادههای ترویجی و آم�ار در خوراک دام
وتولی�د و پیشبینیهای آم�اری برای محص�والت و دامهای
خود اس�تفاده میکنند .صرفههای انرژی با کاربرد گسترده و
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رواج پنلهای فوتوس�ل خورشیدی در کشاورزی هندوستان و
پاکستان خیرهکننده است.
در کان�ادا پهپادها میتوانند از فاصل�های نزدیکتر مزارع را
بررس�ی کنند واطالعات دقیقت�ری را در اختیار کش�اورزان
عض�و تعاون�ی انتاری�و ق�رار دهن�د؛ همچنی�ن ازاطالع�ات
ماه�وارهای جمعآوریش�ده اس�تفاده میکنن�د ت�ا عملکرد
محص�ول ،ویژگیه�ای زمی�ن ،توپوگراف�ی ،س�طوح رطوبت
و س�طوح نیت�روژن م�زارع را بهص�ورت منظ�م ودر بازههای
زمانی مش�خص تحت پایش داشته باش�ند .عنصر روباتیک در
«گلخانهه�ای ژئوترمال» با اس�تفاده از ان�رژی اعماق زمین در
شهرهای افیون ،آالنیا و اسکهشهیر در ترکیه کاربرد عام یافته
است.
علم ژنومیکس در غرب اروپا ،با توانایی ترکیب همبس�تهای
از ارتب�اط بین ژنها و صفات فیزیکی دام و گیاه وارائه تصویری
پانورامی�ک از « »DNAو اس�تفاده از نش�انگرهای ژنتی�ک
نقط�ه پایانی بر کار ب�ا کل ژنوم و توالییابی آن رقم زده اس�ت.
ماهیگیری هوشمند نیز به کمک اس�تفاده از روباتیک ،کنترل
اتوماتیک و تکنیکه�ای هوش مصنوعی و نقش�ههای دقیق
منابع پایه از س�ال  ۲۰۱۴در اروپا ،کرهجنوبی وآمریکای شمالی
و ژاپن مطرح ش�ده اس�ت.در ایالت متحده آمریکا کش�اورزی
هوشمند با سیستمهای مدیریت اطالعات در سه زمینه فناوری
به کمک شبکه ( )AKIS Networkخدمات برنامهریزی برای
جمعآوری ،پردازش ،ذخیرهسازی و انتشار دادهها را بهمنظور
انجام عملیات و عملکرد مزرعه به کشاورزان عضو تعاونیهای
کشاورزی ارائه میدهد.
در اس�پانیا نی�ز مهمتری�ن ارب�اب رج�وع و بس�تر رش�د
اکوسیستم کشاورزی هوش�مند،نهادهای تحقیقاتی ،اتحادیه
تعاون�ی تولیدکنندگان می�وه و ترهبار منطقه آلمری�ا ،تعاونی
کشاورزی موسوم به «کاسی» هس�تند در مزارع و گلخانههای
ای�ن تعاونیها حس�گرها رطوبت و رس�انایی الکتریکی خاک،
وزن گی�اه و بس�تر خ�اک ،پارامتره�ای اقلیم�ی ،ترکیب هوا
(میزان ن�ور ،رطوبت موج�ود در هوا ،آلودگی ه�وا ،دمای هوا)
و پارامتره�ای دیگ�ر را در کن�ار سیس�تمهای تغذیهان�دازه
میگیرند.ای�ن دادهه�ا از راه وایفای یا  ۳Gبه ابر محاس�باتی
فرس�تاده میش�وند و ه�ر کارب�ر عض�و تعاون�ی کش�اورزی
میتوان�د از طری�ق ش�بکه اینترنت ب�ه آنها دسترس�ی پیدا
کند.
افزایش تابآوری و ظرفیتسازی سازگاری از طریق افزایش
دسترس�ی اعضای تعاونیها ب�ه اطالعات ،با کمک گس�ترش
وانتش�ار اطالعات و از راه هماهنگک�ردن کلیه تالشهایی که
باعث افزایش منافع جمعی میش�ود واس�تراتژیهای وس�یع
مدیری�ت ریس�ک ب�رای مدیری�ت رویداده�ای غیرمترقبه
بوهوای�ی و افزای�ش دسترس�ی بهموقع ،عادالن�ه وصحیح
آ 
ب�ه ش�بکهای از مناب�ع و نهادهها و سیس�تمهای پش�تیبانی
تصمیمگی�ری ( )DSSب�رای مدیری�ت کل مزرع�ه ب�ا ه�دف
بهینهس�ازی بازده روی ورودیها و همچنین استفاده گسترده
از « ،»GP – GNSSدر دس�تور کار فعاالن اروپایی کش�اورزی
هوشمند قرار دارد.
ای�ن موارد ب�رای اجرای مؤثر کش�اورزی هوش�مند ،تأمین
منابع مالی ،سرمایهگذاری ،نشاندادن شواهد بازاری ،آموزش
و مش�ارکت همه ذینفعان و ذیمدخلان ،تقویت تعاونیهای
کش�اورزی و روس�تایی و ایج�اد ش�واهد و ابزاره�ای ارزیابی

سرنوشتس�از برای تصمیمگیری و تصمیمسازی در مدیریت
کالن هستند.براس�اس پیشبینیه�ای فائو ،انتظار آن اس�ت
که گستره رش�د برنامههای کشاورزی هوش�مند تا سال ۲۰۲۰
با رش�د ۱۲درصدی به حجم ب�ازاری مع�ادل  ۵ .۸میلیارد یورو
برس�دکه دراین می�ان آمریکای ش�مالی و اروپا و اقیانوس�یه
بزرگتری�ن بازار و آس�یا نیز با رش�د ۲۰درصدی ب�ه همراه ۱۷
درصدرش�د س�االنه آفریقا دنبالهروی این تغییرات گس�ترده
باشند.
ب�ا توجه ب�ه اینک�ه ای�ران مجهز ب�ه زیرس�اختهای قوی
تکنول�وژی ارتباط�ات و اطالعات ب�وده و جزء  ۹کش�ور کلوپ
فضایی دنیا بهشمار میرود و قادر است تا پردازههای زیرمداری
را تجربه کند ،بخش کش�اورزی باید از ای�ن فرصت برای غلبه
بر بح�ران فرس�ایش منابع پای�ه و کنترل ضایع�ات و بهروری
حداکثری نهایت استفاده را ببرد.
جامعه کش�اورزی ایران نیازمند مقاومس�ازی خود از طریق
تولید بهصرفه و رقابت�ی و افزایش توانمندیها برای هماهنگی
ب�ا تغییرات اقلیمی اس�ت ک�ه چهره جدی�د خ�ود را متعاقب
خشکس�الیهای س�ه دهه گذش�ته از به�ار  ۱۳۹۸به همگان
نشان داده است.
ش�وربختانه نظام آموزش عالی کش�اورزی همچنان متکی
به آموزههای دهه  ۴۰توجهی به تغییرات تکنولوژیک نداش�ته
و سیس�تم تروی�ج و آموزش کش�اورزی کش�ور نی�ز اگرچه با
تولید برخی از اپلیکیشنهای فنی س�عی در نشر نوآوریهای
امروزی�ن دارد ،اما همچن�ان از الگوهای دهه  ۵۰س�ود میبرد،
در نظام تحقیقات کش�اورزی ما هم ،کشاورزی هوشمند هنوز
تا تبدیلش�دن به یک سوژه پژوهش�ی ناب فرسنگها فاصله
دارد.
ای�ران نیازمن�د نوس�ازی نهادهای کهن�ه تولی�د در بخش
کش�اورزی ،سیاس�تگذاری فعال و ایجاد چارچ�وب قانونی-
نهادی برای توانمندس�ازی کشاورزان بهویژه جامعه چها رونیم
میلیونی عضو ش�بکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور
از طریق هماهنگی بیش�تر کش�اورزی ب�ا تغیی�رات اقلیمی،
سیاستهای آب و محیط زیستی و سیستمهای امنیت غذایی
به کمک بهکارگیری تغییرات بینش�ی ،دانشی و مهارتی نهفته
در ذات کشاورزی هوشمند است.
نظام�ات بهرهبرداری گذش�ته به دلیل عدم پاس�خگویی به
نیازهای رو به تزاید و مطالبات انباشته دچار بحران ناکارآمدی
ش�دهاند .اتحادیههای روستایی و کش�اورزی ،مراکز خدمات
کش�اورزی ،ش�رکتهای س�هامی زراعی ،تعاونیهای تولید و
تشکلهای آببران با شرکت نامهها و اساسنامههایی که قریب
 ۵۰تا  ۲۵س�ال از عمرش�ان میگذرد حتی پاس�خگوی حیات
ایجابیش�ان نیستند چه برس�د که موتور پیش�رانه نهادی در
بخش به شمار روند.
سازمان مرکزی تعاون روستایی هم به دلیل کهنگی ساختار
و محت�وای اساس�نامهای با عمر بیش از  ۶۰س�ال ت�وان انجام
بهینه تعهدات خ�ود را در برابر جامعه کش�اورزان ندارد و باید
اساس�نامهای امروزین و مطابق ب�ا چالشه�ا و مقتضیات روز
برای آن تدوین کرد .کش�اورزی هوش�مند در دهه آینده قطعا
زنگهای تغیی�ر را برای پیریزی بنایی نو در کش�اورزی ایران
به صدا درمیآورد .همین امروز باید درپی ایجاد س�اختارهای
نهادی و بسترهای قانونی الزم برای پذیرش تغییرات وسیع در
بخش کشاورزی باشیم.

5
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توصیه محمودحجتی ،وزیر جهاد کشاورزی به همکارانش؛

ارباب رجوع را سرکار نگذارید
نسبت به کشاورزان سخت نگیرید

6

برخ�ی به دنب�ال آن هس�تند که وقت�ی ارباب رج�وع ب�ه وزارت جهاد
کش�اورزی مراجعه میکند چگون�ه به او نه بگوین�د و یا او را س�رکار قرار
میدهند .به خدا پناه میبرم به خاطر وجود این مشکالت نباید اجازه دهیم
که ارباب رجوع را تیغ بزنند.
به گزارش تس��نیم ،محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین گردهمایی
سراس��ری کش��ت محصوالت زراعی س��ال  99 - 98اظه��ار کرد :در توس��عه ایجاد
محصوالت گلخانهای در مقایسه با ظرفیتهایی که در کشور داریم و حتی کشورهای
همسایه عقب هستیم و این کشورها با سرعت بسیار بیشتری از ما حرکت میکنند.
وی افزود :سال گذشته  25تا  26درصد رشد توسعه گلخانهها را در کشور داشتیم
اما با این وجود تازه به  15هزار هکتار رس��یدهایم که این رقم در کش��ور همسایهمان
ترکیه  70هزار هکتار است و در یک استان کشور چین تنها  435هزار هکتار گلخانه
ایجاد شده است.
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه باید به دو موضوع آب و خاک به طور همزمان
توج��ه کرد گفت :توس��عه گلخانهه��ا منجر به آن میش��ود که مص��رف آب تا  85و
 90درصد کاهش یابد و در هر هکتار  10نفر اش��تغالزایی مس��تقیم ایجاد میش��ود.
همچنین توسعه گلخانهها منجر به اشتغالزایی در الیههای پیشین و پسین میشود.
حجتی یادآور ش��د که تولیدات گلخانهای ما در کشور پاسخگوی تقاضای موجود
در کشورهای همسایه نیس��ت و هنوز ظرفیتهای بسیار زیادی برای افزایش سطح
زیرکشت محصوالت گلخانهای وجود دارد.
وی با بیان اینکه  23درصد اش��تغال صورت گرفته در سال گذشته در روستاهای
کشور صورت گرفته گفت :کشاورزان ما توانس��تند اعتبارات اشتغالزایی را به خوبی
ج��ذب کنند اما در س��ال جاری نیز تنه��ا در بخش گلخانه  20ه��زار میلیارد تومان
تسهیالت داریم.
وی گفت :بعد از اینکه بانکها تسهیالت را به گلخانهداران میدهند در کمتر از 6
تا  8ماه فعالیت آنها به مرحله تولید میرسد و بسیار بهرهور است.
وزیر جهاد کش��اورزی تصریح کرد :بانک ،معاونت برنامهری��زی اقتصادی وزارت
جهاد کش��اورزی و سازمان برنامه و بودجه مساله پشتیبانی و تامین منابع مالی مورد
نیاز کش��اورزان را پیگیری و حل میکنند.حجتی در بخ��ش دیگری از صحبتهای
خود با بیان اینکه دش��من جنگ سخت و خش��نی را علیه ملت ایران انجام میدهد
گفت :در این ش��رایط باید از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود در کش��ور به خوبی
بهره بگیریم؛ دش��من از قدرت نظامی و اقتصادی خود در این راستا استفاده میکند
تا فش��ار را بر ملت ایران افزایش دهد.وی افزود :در این ش��رایطی که به دنبال توسعه
گلخانهها در کش��ور هس��تیم باید برای تامین به موقع نهادهها ،ماشین آالت و کود و
سم کشاورزان نیز تالش و همکاری صورت گیرد.
پتروشیمیها در قبال کشاورزان کملطفی میکنند
وی با اش��اره به مش��کالت تامین کود و سم گفت :پتروش��یمیها بیمهریهایی
برای ارائه کود به کش��اورزان داشتهاند اما بر اس��اس پیگیریهایی که از دوستانم در
پتروش��یمیها انجام دادهام و قولی که دولت در این خصوص داده است امیدوارم که
کمکاریهایی که تا امروز انجام شده جبران شود.
وزیر جهاد کش��اورزی افزود :اگر گفته میشود فالن شبکه مدرن در کشور توسعه
یافته اس��ت سیس��تمهای نوین آبیاری صددرصد افزایش یافته و ب��ه مرز  2میلیون
هکتار رس��یده و تجهیز و نوسازی در اراضی کش��اورزی افزایش یافته باید اثرات آن
نیز در محصوالت کشاورزی مشخص شود که شرط این امر تامین به موقع نهادهها و
انجام نظارتهای الزم است.
خوداتکایی دانههای روغنی به  17درصد رسید
حجتی ادامه داد :در ارتباط با دانههای روغنی وابس��تگی زیادی به خارج از کشور
داری��م اما با این وج��ود از  5تا  6درص��د خوداتکایی به  17درصد رس��یدهایم که در
مقایسه با تقاضای موجود در کشور بسیار اندک است.
وی گفت :وابس��تگی به دانههای روغنی عالوه بر اینکه در بخش تامین روغن ما را
وابس��ته میکند در بخش کنجاله نیز که نیاز صنایع دام و طیور است نیز وابستگی به
هم��راه دارد از این رو افزایش تولید دانههای روغنی به طور جد در دس��تور کار جهاد
کش��اورزی قرار گرفته است.وی در ادامه خطاب به معاونین و روسا و مسئوالن حاضر

در جلسه گفت :رسالت تاریخی برعهده ما قرار گرفته است که این مسئولیت در واقع
لطف خداوند اس��ت که بر گردن ما قرار دارد.وزیر جهاد کشاورزی افزود :وقتی گفته
میش��ود تولید محصوالت کشاورزی  26درصد در مقایس��ه با سال  92رشد داشته
است این در واقع لطف خداوند است اما باید با سرعت بیشتری جلو برود.
میتوانیم به اندازه نیازمان در کشور محصوالت کشاورزی تولید کنیم
حجتی با اش��اره به مسائل مربوط به تامین آب و خشکسالی در کشور گفت :بروید
مش��اهده کنید که آبا و اجداد ما چه کارهایی تنها در بخش قنوات انجام دادهاند این
همت در شرایطی انجام شده که ما به ابزار محدودی دسترسی داشتهایم اما در بخش
مهندس��ی ،طراحی اجرای نقش��ه و دقت عمل فعالیتهای بزرگی در آن زمان انجام
شده است.وی افزود :درست است که در گذشته جمعیت ما کم بوده اما اکنون به ابزار
و تکنولوژیهایی دسترسی داریم که میتواند تولید ما را به اندازه کافی و حتی بیشتر
از نیاز افزایش دهد اما ما به اندازه نیاز از تجهیزاتمان استفاده نکردیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :نباید نسبت به ارباب رجوع و کشاورزان سخت گرفته
ش��ود و باید مقرراتزدایی در این خصوص صورت گیرد و الک��ی به مردم نگوییم که
بروید و بعدا بیایید و به اصطالح وی را سرکار بگذاریم!
از پرورش دهندگان شترمرغ تعهد محضری گرفتهاند
که نیاز به آب نداشته باشند
وی ک��ه خطاب به همکاران خودش در این وزارتخان��ه صحبت میکرد گفت :من
مشاهده کردهام که از پرورشدهندگان ش��ترمرغ خواستهاند که برای گرفتن مجوز
تعهد محضری دهند که نیاز به آب ندارند .کس��انی که این تعهد را گرفتهاند از آمریکا
یا رژیم صهیونیستی نبودهاند بلکه همکاران خود ما در وزارت جهاد کشاورزی بودند.
حجتی گفت :برخی به دنبال آن هس��تند که وقتی ارباب رج��وع به وزارت جهاد
کش��اورزی مراجعه میکند چگونه به او نه بگویند و یا او را سرکار قرار میدهند؛ حل
مشکالت مردم عبادت است و کشاورزی که برای گرفتن مجوز آمده است میخواهد
خرج خانواده خود را در بیاورد و از طرفی به تولید ملی کشور بیفزاید.
ارباب رجوع را برای دادن مجوز تیغ میزنند
وی اظهار داشت :وقتی که کار مردم انجام نمیشود و به طور مرتب کارش به عقب
میاندازند این به معنی آن اس��ت که ارباب رجوع را در ج��ای دیگر تیغ بزنند .موارد
به این شکل بسیار مش��اهده میشود خواهش میکنم که مراقبت کنید نگذارید این
اتفاقات بیفتد و اینطور با ارباب رجوع برخورد شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :به خدا پناه میبرم به خاطر وجود این مشکالت و نباید
اج��ازه دهیم که ارباب رجوع را تیغ بزنند و کارش را به تاخیر بیندازند تا بتوانند اقدام
ناپس��ند خود را انجام دهند.حجتی افزود :در صورتی که قرار بود کار کشاورزان برای
صدور مجوز حل شود همان اول باید حل شود و نباید بعد از مانع تراشی این موانع به
نحوی مرتفع شود این تاخیر انداختن کارها چه معنی میتوند داشته باشد؟!
وی در پایان صحبتهای خود گفت :از تمام استانها میخواهم دستیاری در این
ارتباط قرار دهند تا به امور مردم رس��یدگی کند و بلکه پرسنل نظارت انجام دهند تا
ما را از این منجالب موجود نجات دهد.

در پنجمین دوره معرفی مدیران نمونه کشور؛
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دکتر حسین شیرزاد به عنوان مدیر برگزیده جهادی کشور
انتخاب شد

انجمن ملی مدیریت جهادی کشور ،برای پنجمین سال متوالی
اقدام به انتخاب و معرفی مدیران نمونه کش�ور در عرصه مدیریت
و اقدامات جهادی در س�ال  ۱۳۹۷کرد که حس�ین شیرزاد ،رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل س�ازمان مرکزی تعاون روس�تایی ایران
یکی از برگزیدگان این همایش بود.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ،در بخشی
از پیام رئیس انجمن مدیریت جهادی کش��ور بمناسبت پنجمین همایش
ملی مدیریت جهادی آمدهاس��ت «:امید است در این همایش در کنار همه
بزرگان و مدیران برجس��ته کش��ور حلقه اتحاد محکم تر و عظیمتری برای
آبادانی و س��ربلندی س��رزمین پر افتخار ایران بنا کنی��م و بتوانیم میزبانی
شایسته برای تمامی عزیزان باشیم».
ش��یرزاد در حاشیه این مراس��م در گفتوگو با ش��بکههای برون مرزی
صدا و سیما اظهار داشت :برگزیده شدن مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی به عنوان مدیر جهادی سال  ۱۳۹۷بخش کشاورزی کشور متعلق
به خانواده س��ترگ تعاون روستایی ایران و مدیران این سازمان ،در حرکتی
اثربخ��ش ،کارا و بهرهور توأم ب��ا رویش حس تعهد و مس��ئولیت پذیری و
معلول س��رعت عمل در تصمیمگیری و غلبه بر موقعیتهای پارادوکسیکال
(متناق��ض و بغرنج) اس��ت .من به خان��واده بزرگ تعاون روس��تایی ایران،
کارکنان خدوم ،مدیران و کارشناسان صدیق سازمان با تمام وجود تبریک
گفته ،به همقطاری ،همکاری و همدلی با این عزیزان افتخار میکنم.

تقدیرمدیرعاملاتحادیهمرکزینظارتوهماهنگیتعاونیهای
روستاییوکشاورزیایرانازدکترشیرزاد

برگزاریهمایشآشناییباکسبوکارهای
نوپاواستارتآپهادرحوزهتعاونیها

به مناسبت خروج نام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از فهرست واگذاری های سازمان
خصوصیسازیانجامشد.
به گزارش پات ،رحمت اله بنار ،مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت ،با صدور نامهای خطاب به دکتر حسین
شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از پیگیریهای مجدانه و مستمر
ایشان در مدت زمان یک سال اخیر که منجر به مصوبه مورخ نهم تیرماه  ۱۳۹۸هیئت محترم وزیران مبنی بر
مستثنیشدنسازمانتعاونروستاییازواگذاریهایسازمانخصوصیسازیتأکیدکرد:اینرویدادبهعنوان
گام اول در تثبیت موجودیت و جایگاه س��ازمان تعاون روس��تایی ایران از اهمیت و ارزش بینظیری برخوردار
است.
بنار با اشاره به تدابیر و مدیریت هوشمندانه دکتر شیرزاد اظهار امیدواری کرد که گام دوم برنامه *تجدید
حیاتسازمان*باانجاماقداماتاصالحیدرحوزهقواعدحقوقی،ساختاروتشکیالتسازمانوبهبودکارکردها
و عمل به وظایف اساسی حاکمیتی ،موجبات تقویت و بالندگی پایدار سازمان و شبکه تعاونیهای روستایی و
کشاورزی ایران را فراهم آورد.

تقدیر 2مدیرعاملاتحادیهمرکزیشرکتهایتعاونیروستایی
ازدکترشیرزاد

همای�ش آش�نایی ب�ا کس�ب و کاره�ای نوپ�ا و
اس�تارت آپ ها در حوزه تعاونی ها با حضور مهندس
علی آبادی ،عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون
روس�تایی ای�ران با هم�کاری پارک عل�م و فناوری
گیالن و مدیریت تعاونی روس�تایی استان گیالن در
تاالر اجتماع�ات پارک علم و فن�اوری گیالن برگزار
شد.

بهگزارشپايگاهاطالعرسانيسازمانمركزيتعاونروستاييايران،دكتررزاقيمديرعاملاتحاديهمركزي
شركتهاي تعاوني توليد روستايي كشور در جمع شركت كنندگان نشست آموزشي_توجيهي توليد محصول
گواهي شده ،برگزيده شدن دكتر حسين ش��يرزاد معاون وزير جهاد كشاورزي و مدير عامل سازمان مركزي
تعاون روستايي ايران به عنوان مدير برتر و نمونه جهادي را به شبكه تعاوني هاي روستايي كشور تبريك و با اهدا
لوحونشانتعاونيهايتوليدازايشانتقديربعملآورد.
همچنیندرپیامجداگانهدیگریمحمدرضارزاقیمدیرعاملاتحادیهمرکزیشرکتهایتعاونیروستایی
از جناب آقای دکتر ش��یرزاد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران جهت
مستثنی شدن سازمان تعاون روستایی از لیست واگذاری ،تقدیر کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان
تعاونی روستایی،قدردانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی روستایی از تالش های ارزنده وسازنده
دکترشیرزادجهتمستثنیشدنسازمانتعاونروستاییازلیستواگذاری،بامدیریتخوبودلسوزانهجهت
فراهمنمودنسازوکارهایالزمازقبیلافزایشقابلیتها،تغییردیدگاهوباورمتولیانامرنسبتبهسازمانشبکه
میسرمیگردد.

7

ندا ی تح ّول

در گفتوگو با دکتر حسین شیرزادمطرح شد ؛

دستاوردهای  15ماهه
تالشچشمگیرو مدیریتجهادی
در سازمانمرکزیتعاونروستایی
اکنونشبکهتعاونروستاییکشوربیشازششهزارتعاونیو
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مدیریت جه�ادی به معنای ب�ه کار گرفتن ش�اخصهها و مؤلفههای جهادی
همراه با بهره جس�تن از تمامی اس�تعدادها ،توانمندیها و بنمایههای فردی،
اعتقادی و س�ازمانی به منظ�ور تحقق اه�داف واالی آن یعن�ی ارتقای کمی و
کیفی اتمسفر حیات انسان است؛ بنابراین میتوان گفت مدیر در تحقق اصول
مدیریت جهادی نقش اساس�ی و ارزش�مند ایفا میکند .همچنین واژه مقدس
«جهاد» به عنوان پدیده ای که بار فرهنگی و معنایی س�ترگ در مکتب اسلام
دارد ،آنگاه که به عنوان صفت نوع خاصی از سازمان به کار میرود ،خود به خود
فرهنگ س�ازمانی را تحت تأثیر قرار داده و این فرهنگ نی�ز به نوبه خود تأثیر
زیادی بر مدیریت آن سازمان خواهد گذاشت.
دکتر حسین شیرزاد ،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی است که توانسته طی
مدت اندکی که ریاست این سازمان را بر عهده گرفته ،منشأ تحوالت عظیمی در این عرصه
شده که همین امر سبب شد در روزهای پایانی سال گذشته بعنوان مدیر برجسته جهادی
کشور معرفی شود.
رئیس جوان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درخصوص تعریف مدیریت جهادی
میگوید؛ چنانچه از منظر متدولوژی و رفتارشناسی تحلیلی به مفهوم گسترده و تأثیرگذار
«مدیری��ت» نظر بیفکنیم ،عموماً ب��ه روشها و تکنیکهای مختل��ف بومی-منطقهای،
متناس��ب با هنجارها ،معیارها و ش��اخصهای اجتماعی  -فرهنگی جوامع مختلف دنیا
مواجه میش��ویم؛ مدل معروف مدیریت ژاپنی موس��وم به «کایزن» نمونهای از این گونه
سبکها و متدهای مدیریتی است.
اگرچ��ه اصول و فنون مدیریت مدرن ،بهلحاظ علمی و تئوریک ،دارای تعاریف و قواعد
پذیرفته ش��ده جهانی همچون سیاس��تگذاری ،برنامهریزی ،هماهنگی ،س��ازماندهی،
هدایت و رهبری و نظایر اینهاس��ت ،اما حقیقت انکارناپذیر آن است که پارادایم مدیریت
با بنمایه دامنهدار و عمیق علوم انس��انی ،بههیچوجه از هندسه عملیاتی و اجرایی ثابتی
تبعیت نمیکند .در کشور ما نیز ازجمله دستاوردهای ارزشمند و بینظیر انقالب اسالمی
و بهویژه هش��ت س��ال دفاع مقدس مردم ای��ران ،نوعی مدیریت عملگ��را ،نتیجهمحور
و اخالقمدار برگرفت��ه از فرهنگ ایثار و مبارزه ،تحت عنوان «مدیریت جهادی» اس��ت؛
مکتب��ی منحصربهفرد و صاحب هویت در عرصه مدیریت که با ویژگیهای جالب توجهی
نظیر پیش��برد امور راهبردی با پایینترین سطح کمی و کیفی امکانات ،اعم از تجهیزات،
منابع و نیروی انس��انی ولی با حداکثر بهرهوری و کمترین میزان انحراف از مسیر اصولی و
آرمانی شناخته شده است.
مدیریت جهادی ،فیالواقع گونهای از اداره امور اجرایی اس��ت که در چرخه حیات آن،
هیچ یک از محدودیتهای نرمافزاری و سختافزاری موجود ،عاملی برای کندی حرکت و
روند رو به رشد اقدامات و تحوالت مثبت تلقی نمیشوند.
ش��یوهای راهب��ردی از مدیریت س��ازمانی که ب��ه تعبیری ،تجل��ی روحیات جهادی
رزمندگان جبهههای نبرد در مقابله با کاستیها و نامالیمات پیرامونی را در قابی شفاف و
فارغ از تجمالت و ظواهر فریبنده به تصویر میکشد.
وی در پاسخ به این سؤال که براس��اس تعریف ارائه شده از مدیریت جهادی ،مجموعه

تحت سرپرستی شما تا چه اندازه توانس��ته در این قالب کار کند ،اظهار داشت :در ارتباط
با تالش اخیر بنده و همکارانم در راس��تای تحقق «مدیریت جهادی» در سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران ،خاطرنشان میسازم این تشکیالت سازمانی با پیشینهای بالغ بر ۵۵
س��ال که دوران پرفراز و نش��یبی را در خاطره تاریخی خود دارد ،در بدو حضور اینجانب با
مشکالت عدیدهای دست و پنجه نرم میکرد.
هرچند به زعم بنده هنوز تا استقرار مفهوم مدیریت جهادی در سازمان مرکزی تعاون
روستایی راه بسیار طوالنی در پیش داریم ،اما شاید توصیف گوشهای از اتفاقات چندماهه
اخیر این سازمان ،به ایجاد درک مشترک از مقوله مورد بحث کمک بیشتری نماید؛
مدیریت این سازمان در هجدهم اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۷در شرایطی به بنده محول
شد که س��ازمان از منظر س��اختاری ،حوزه وظایف و کارکردهای سنتی و متعارف دچار
چالشهای جدی بود .از س��وی دیگر بخشی از سازمان بر اثر حریق نامعلومی سوخته بود
و با بحران و کسری منابع مالی در بیش از  ۱۰واحد اعتباری در  ۹استان مواجه بودیم.
بحران بدهی  ۲۵۰میلیارد تومانی پروندههای حقوقی مربوط به مطالبات س��ازمان از
ش��خصیتهای حقیقی و حقوقی و کسری منابع صندوق قدیمی تعاون «ایرانیان» ،وفور
پروندههای بالتکلیف خرید میوه ش��ب عید س��الهای قبل ،فقدان کارشناسان مجرب و
ورزیده به دلیل ظرفیت خالی  ۴۲درصدی سازمان از نیروهای مأموریتی ،نبود استراتژی
و چش��مانداز مدون و اهداف کم��ی و کیفی قابل احصاء ،از جمله مش��کالت عمد ه درون
سازمان و شبکه تعاون روستایی کشور بود.
از بین  ۱۴سامانهای که در طول سالها و با صرف هزینههای هنگفت در سازمان تهیه
ش��ده بود ،هیچ یک قابلیت گزارشدهی بههنگام و یا تدارک داش��بورد مدیریتی معتبر
نداشت.
سرنوش��ت طرحهای مطالعاتی هم دست کمی از س��امانههای مذکور نداشت ،ولی با
وجود همه مصائب اولیه با بازتعریف حوزههای وظیفهمندی ،ایجاد س��اختارهای جدید و
جذب نیروهای حاذق و تالش در جهت دستیابی به رویکردی سازنده ،تحولی همه جانبه
را آغاز کردیم؛ بهعنوان مثال ظرف این مدت ضمن حل و فصل عمده مشکالت واحدهای
اعتباری و انحالل حدود  ۹۰درصد از آنها ،درحوزه بازرگانی نیز موفقیت س��ازمان قابل
توجه بوده ،بهگونهای که بیش از  ۹۵درصد مطالبات کش��اورزان بابت خریدهای حمایتی
و توافقی ظرف کمتر از سه ماه پرداخت شد و استانداردهای تجاری تازهای تدوین و نظم و
نسقی نو در مناسبات بازاری و کمیتههای معامالت جاری شد.
در این زمینه باید به فروش  ۶۹تن زعفران خریداری ش��ده ازطریق بازار شفاف بورس
کاالهای کشاورزی طی مدت کمتر از چهار ماه اشاره کنیم.
گفتنی اس��ت تحول در نظام حسابرسی و س��اختار امور حقوقی سازمان ،اصالح نظام
داراییه��ای ثبتی ،مدیری��ت بازار محصوالت کش��اورزی ،تحول در نظ��ام مالی و اداری
سازمان ،پیشرفت در نظام صنفی کشاورزی و حرکت مؤثر در جهت انتظامبخشی به نظام
بهرهبرداری کشاورزی همه و همه در مدت کوتاه  ۱۵ماهه ،قطعاً با اعمال مدیریت سنتی و
متعارف امکانپذیر نبودهاست .تالش ما آن است که با تداوم اقدامات و رفع موانع موجود،
اصالحات س��اختاری سازمان و شبکه تحت پوش��ش را که بزرگترین سرمایه اجتماعی

بخش کشاورزی محسوب میشود ،به سرانجام مقصود برسانیم.
شیرزاد در مورد انحالل اکثریت قاطع موسسات اعتباری تعاون روستایی توضیح داد:
تا پایان مرداد ماه س��الجاری ،تعداد واحد اعتباری روستایی غیرفعال منحل و واحدهای
فع��ال از  ۶۷۲ب��ه ۴۲۶واحد اعتباری کاهش یافت��ه که فعالیت این واحده��ا نیز تنها در
محدوده عقد قرضالحسنه و سایر شاخصهای مجاز امکانپذیراست.
پیرو ابالغیه وزیر جهاد کش��اورزی ،جلس��ات متعدد س��تادی و اس��تانی و تأکیدات
نمایندگان سران قوا درباره ساماندهی وضعیت شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران که فعالیتهای اعتباری انجام میدهند ،باید عنوان کرد که
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ،شرکتهای مذکور را مجاز به عملیات اعتباری بدون
اخذ مجوز فعالیت از این بانک نمیداند و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه ،ایجاد و ثبت
نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز اس��ت ،بنابراین فعالیت
واحدهای اعتباری تنها در محدوده عقد قرضالحسنه مجاز است.
س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی طی چند مرحله مذاکره کار آموزشی و فرهنگی-
اقناعی در ابتدا س��عی کرد تا با تدوین برنامه ،دس��تورالعملها و آییننامههای اجرایی و
هماهنگیهای انجام شده با تمام توان بهویژه از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون نسبت
به کاهش میزان ش��اخصهای موثر در کنترل واحدهای اعتباری تعاونیهای روستایی و
اعضای آنها اقدام کند .در ابتدای سال  ۹۷در مجموع  ۹۵۰واحد اعتباری در کشور وجود
داشت که  ۶۷۲واحد اعتباری فعال و  ۲۷۸واحد اعتباری غیرفعال و شبهه فعال بودند.
ب��ا پیگیریها و اقدامات موثر و مس��تمر تا پایان مرداد ماه امس��ال تع��داد واحدهای
فعال با  ۳۷درصد کاهش ب��ه  ۴۲۶واحد اعتباری تقلیل یافت .همچنین تمام  ۲۷۸واحد
اعتباری غیر فعال و شبه فعال نیز که بستر مناسبی برای سوءاستفادههای اخیر به ویژه در
اس��تانهای تهران ،ایالم و البرز بودند ،کام ً
ال حذف شدند که کار بزرگی در تاریخ سازمان
مرکزی تعاون روس��تایی کشور محس��وب میشود .در حال حاضر س��ه استان خراسان
رضوی با  ،۹۹ته��ران با  ۶۵و فارس ب��ا  ۴۹واحد اعتب��اری دارای بیشترین تعداد واحد
اعتباری هستند؛ ضمن اینکه استان تهران به تنهایی  ۵۱درصد از حجم کل سپردهها را
دارد و بعد از تهران ،خراس��ان رضوی با  ۱۲درصد و فارس با  ۹درصد در ردیفهای بعدی
قرار میگیرند.
در این استانها سازمان تعاون روستایی بیشترین حجم مبارزه با واحدهای اعتباری
را دارد .همچنین از نظر تعداد س��پردهگذاران ،اس��تان تهران ب��ا  ۲۴درصد بیشترین و
استانهای خراسان رضوی با  ۱۹درصد و آذربایجان شرقی با  ۱۳درصد در ردههای بعدی
بیشترین س��پرده گذاران قرار دارند .در چند ماه اخیر ،تعدا س��پردهگذاران با  ۳۹درصد
کاهش از یک میلیون و  ۲۲۵هزار و  ۲۵۲نفر به  ۷۵۰هزار و  ۳۵۱نفر رسیده است .در هین
راس��تا در حال حاضر واحدهای اعتباری استانهای تهران ،خراسان رضوی و آذربایجان
ش��رقی به ترتیب دارای بیشترین سپردهگذار هس��تند که به تدریج روند کاهشی یافته
است.
همچنین در بحث کمیت تعداد تس��هیالت گیرندگان ،استان آذربایجان شرقی با ۲۵
درصد بیشترین و اس��تان تهران با  ۲۴درصد و اس��تان مرکزی با  ۱۲درصد در رتبههای
بعدی قرار دارند.
از بین  ۴۲۶واحد اعتباری در کش��ور بر اساس ش��اخص میزان معوقات  ۱۰درصد از
واحدهای اعتباری در مرز ریسک با فراوانی باال ،در استانهای تهران ،فارس و آذربایجان
شرقی قرار دارند .در حال حاضر از منظر میزان نقدینگی سرجمع ملی واحدها حدود ۳۵
درصد (استاندارد بانک مرکزی۳۰درصد) است .تاکنون با استفاده از ظرفیتهای حقوقی
سازمان مرکزی و نیروهای حراست سازمان بهطور هفتگی ریسکها کنترل میشود.
وی در ارتباط با خروج نام س��ازمان از فهرست س��ازمان خصوصی سازی بعد از قریب
 ۱۰س��ال متذکر ش��د :با تالش و پیگیریهای صورت گرفته و با توجه به اهمیت موضوع
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شبکه تعاونی ها و اتحادیه های تحت پوشش این سازمان در بخش کشاورزی ،نام سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران ،از فهرست واگذاری خارج شد .بر اساس ابالغیه دبیر هیئت
دولت در جلس��ه مورخ نهم تیرماه س��ال  ۹۸هیات وزیران ،این موض��وع مطرح و ضمن
تصویب ،نام این سازمان از واگذاری مستثنی شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
رسما" از شمول شرکتهای مورد واگذاری سازمان خصوصی سازی کشور خارج گردید.
ب��ا توجه به اهمیت تاریخی مصوبه اخیر هیئت محت��رم وزیران مبنی بر خروج دائمی
عنوان سازمان مرکزی تعاون روستایی از فهرست واگذاری های سازمان خصوصیسازی
و در وضعیت کنونی ،الزم اس��ت که با برنامه ریزی و تالش مجدانه در سایه فرصت مغتنم
حاصله ،ضمن شناس��ایی تمامی عوامل ایجابی و بنیادی که زمینه تنزل جایگاه اصیل و
حساس این س��اختار مردم نهاد و بی رقیب در مناسبات روس��تایی و کشاورزی کشور را

مدیریت یک سازمان میتواند در عرصههای مختلف
تأثیرگذار باشد ،اما زمانی میتواند دستاوردهای بزرگ
مورد انتظار را تحقق بخشد که با مؤلفههای جهادی و
پیشرفته همراه باشد .بی تردید ،در صورتی که مدیر
با رویکرد جهادی به هدایت سازمان بپردازد ،میتواند
عالوه بر اهداف مالی به اهداف غیرمالی و متعالی
سازمانی نیز نائل شود
فراهم آورده ،فصل جدیدی از حیات س��ازمان و ش��بکه تحت حمایت آن در حوزه های
فضایی اجتماعی امروزی جامعه روستایی و کشاورزی کشور گشوده شود.
بدون تردید ،بازتعریف و نهادینه سازی شرایط ساختاری اساسنامه ای و سازوکارهای
شفاف حاکمیت شرکتی در سازمان ،شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی ،شرط الزم
جهت جلوگیری از تکرار پروژه حذف در آینده خواهد بود ،چرا که به اعتقاد حقیر ،توسعه
نیافتگی سازمانی و فقدان انعطاف پذیری های ساختاری و عملیاتی ،کاهش ظرفیت های
انطباقی در مقابله با تحوالت دم افزون اجتماعی تاریخی ،ضعف مفرط متغیرهای نوآوری
و ارتقاء فرهنگ س��ازمانی و نظایر آن از مهمترین عوامل زیربنایی در تضعیف مؤلفه های
وجودی و عملکردی سازمان و بالطبع شبکه مردمی تعاونیهای روستایی به شمار میروند
که الزم اس��ت با بازمهندسی ساختاری و طراحی الگوریتمهای کارآمد مدیریتی ،شرایط
و قابلیت پاس��خگویی مجموعه را نس��بت به نیازهای متنوع امروزین جامعه کشاورزی و
روستایی ایجاد نماییم.
معاون وزیر جهادکش��اورزی درراستای تالش مجموعه تعاون روستایی جهت توسعه
برنده��ای محصوالت ارگانیک بیان داش��ت :در ح��ال حاضر برندهای ارگانیک بس��یار
محدود ،سهم قابل توجهی در بازار کش��اورزی دارند و ما تالش می کنیم برندسازی این
محصوالت را تقویت کنیم .در راستای توسعه برندهای محصوالت ارگانیک ایران ،ضمن
تأسیس شرکت سرگانیک ذیل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور،
بمنظور گسترش فعالیتهای تولیدی محصوالت ارگانیک ،مذاکراتی را با شرکای خارجی
اتحادیههای مرکزی تعاون روستایی در برخی کشورهای اروپایی آغاز کردهایم تا بتوانیم
این برندها را در کش��ورهایی مانند اسپانیا ،آلمان و فرانسه داشته باشیم و تولیدکنندگان
ایرانی سهم بیشتری در این بازارها داشته باشند .سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
برای نخستین بار متولی افزایش حاشیه سود محصوالت ارگانیک شده و این کار از طریق
مدیریت ریسک در واحدهای تولید این محصوالت باید صورت بگیرد.
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کشت ارگانیک تخصصی است و قطعاً نیاز به دانش آموختگان فنی و تکنیکی دارد
و یکی از راهها ب��رای جذب دانشآموختگان به بخش کش��اورزی ،ورود آنها به حوزه
تولیدات ارگانیک اس��ت .وی ادامه داد :این اقدام عالوه بر افزایش حاشیه سود و ارزش
افزوده در حوزه ارگانیک ،به کاهش بیکاری دانش آموختگان کشاورزی کمک میکند.
دانش آموختگان کشاورزی را میتوان در این اراضی جذب کرد که گام بلندی هم برای
باال بردن اش��تغال تخصصی در بخش کشاورزی و هم توسعه کس��ب و کارها در حوزه
ارگانیک اس��ت .وی ادامه داد :این سازمان با توجه به ضرورت توسعه کشت محصوالت
ارگانیک ،توسعه کس��ب و کارهای این محصوالت را در بطن شرکتهای تعاونی تولید
روستایی پیگیری میکند.
ش��یرزاد اذعان داش��ت :در حال حاضر سه هزار فروش��گاه مصرف داریم تا بتوانیم
همگام با توس��عه کش��ت محصوالت ارگانیک ،فروش این محصوالت را داشته باشیم.
توسعه کسب و کارهای ارگانیک مستلزم آن اس��ت که بستر الزم برای آن فراهم شود
و ریس��ک قیمتی نیز کاهش یابد تا با بهای منصفانه تولید محصوالت ارگانیک صورت
گیرد .ما در این راس��تا کمک خواهیم کرد که کش��ت ارگانیک در شرکتهای تعاونی
روستایی رقابتیتر شود.
در صورتی که محصوالت ارگانیک قابل رقابت ش��ود ،میتوانیم سهم قابل توجهی
از بازار را به این محصوالت اختصاص دهیم .اکنون تولیدکنندگان و فعاالن محصوالت
ارگانیک کش��ور از یک بیصدایی در رنج هستند .آنها میتوانند در مجموعه سازمان
مرکزی تعاون روستایی یک تش��کل یا کنفدراسیون قوی تشکیل دهند و این اقدام به
زنجیرههای لجستیک و افزایش رایزنی فعاالن ارگانیک کمک میکند که بحمداهلل این
مهم محقق شده است.
ش��یرزاد در زمینه بسط و توسعه همکاریهای متقابل سازمان تحت مدیریت خود با
نهادهای دیگر خاطرنشان کرد :تفاهمنامه همکاری میان مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه
پاسداران با س��ازمان تعاون روستایی امضاء شده است که این تفاهمنامه برای یکهزار
و  700نف��ر در مناط��ق مرزی ایجاد اش��تغال میکند .یکهزار و  700نف��ر از اعضای
شرکتهای تعاونی و روس��تایی در مناطق مرزی و کمتر برخوردار هستند که با ایجاد
اشتغال برای این افراد در واقع مرزهای کشور از امنیت برخوردار میشوند.
مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون س��پاه با همکاری س��ازمان تعاون روس��تایی در
ی کشاورزی پیشتاز
عرصه تکنولوژیهای نوین و انتقال آن به مناطق روس��تایی و اراض 
ش��دند تا با اس��تفاده از این طرحها ،بتوانند در پهنههای کشاورزی و روستایی مناطق
دورافتاده به اقشار محروم کمک کنند.
توسعه این طرحها ،عاملی در جهت کاهش ریسک فعالیتهای تولیدی در مناطق
ش حرکتهای آیندهس��از شبکه تعاونی در مناطق
روس��تایی است و میتواند نویدبخ 
روستایی و محروم باشد .اکنون شبکه تعاون روستایی کشور بیش از شش هزار تعاونی
و  4/5میلیون عضو دارد که این شبکه میتواند نقش بزرگی در تولید ایفا کند.
همکاری سازمان مرکزی تعاون روس��تایی با فائو نیز اخیرا ً در زمینه زنجیره ارزش
زعفران کلید خورده است .پیرو اعالم آمادگی دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران
در مورد ایجاد زمینه همکاری این س��ازمان با فائو در
چارچوب توس��عه ت��وان بازاریاب��ی محصوالت
داخلی و بهبود توان تولیدی و صادراتی ش��بکه
تعاونیه��ای روس��تایی و کش��اورزی ،مکاتبه
رس��می در این م��ورد با دفتر مذک��ور در ایتالیا
انجام شد.
در ای��ن مکاتبه ضمن اش��اره ب��ه جایگاه و
نقش س��ازمان و ش��بکه تعاونیهای روستایی
و کشاورزی در بخش کش��اورزی کشور بهویژه
کارکرده��ای آن در توس��عه ب��ازار و بازرگانی
محصوالت کش��اورزی ،آمادگ��ی همکاری

تجاری این س��ازمان با طرفهای اروپایی به ویژه در امور بازاریابی و توسعه محصول با
محوریت زعفران و اهمیت راهبردی گیاه زعفران اعالم ش��د .در این زمینه محصوالتی
با ارزش افزوده باال و دارای مزیت داخلی مانن��د زعفران (با تأکید برتقویت ماده موثره
آن یعن��ی کروسین ،ﭘﻴﻜﺮوﻛﺮوﺳﻴﻦ و سافرانال) و خ��واص دارویی آن از سوی سازمان
مرک��زی تعاون روستای��ی ایران مورد نظر ب��وده و به آمادگ��ی اتحادیههای سراسری
تعاونیه��ای روستایی تحت پوش��ش سازمان مرک��زی تعاون روستای��ی ایران برای
مشارکت در این زمینه نیز اشاره شده است.
با پیگیری و برگزاری جلسات مشترک توسط آقای دکتر حسین عمادی ،نماینده
جمهوری اسالمی ایران ،مدیر کل فائو آقای داسیلوا در تاریخ  ۳۱مرداد ماه سال گذشته،
پیشنهاد خود برای ارائه کمکهای فنی از جمله حمایت از توسعه پایدار زنجیره ارزش

در حال حاضر سه هزار فروشگاه مصرف داریم تا بتوانیم
همگام با توسعه کشت محصوالت ارگانیک ،فروش این محصوالت
را داشته باشیم .توسعه کسب و کارهای ارگانیک مستلزم آن
است که بستر الزم برای آن فراهم شود و ریسک قیمتی نیز
کاهش یابد تا با بهای منصفانه تولید محصوالت ارگانیک صورت
گیرد .ما در این راستا کمک خواهیم کرد که کشت ارگانیک در
شرکتهای تعاونی روستایی رقابتیتر شود
زعفران کش��ور ،بهبود ارزش افزوده و محصوالت جنبی ،حمایت از نش��انه جغرافیایی
زعفران ایران از طریق تقویت تعاونیها و ش��رکتهای خصوصی و بهطور کلی تقویت
ساختار زنجی��ره ارزش را ارائه کرده و ضمن ابراز تمایل ف��راوان به همکاری ،خواستار
اعزام هیئتی از فائو به ایران برای بررسی راهکارهای پیش رو شد.
بر اساس پیش��نهاد فائو ای��ن همکاریها از طری��ق مرکز سرمایه گ��ذاری فائو در
خصوص اجرای ط��رح توسعه زنجی��ره ارزش زعفران انجام خواهد ش��د .عالوه بر آن
پیش��نهاد ش��ده است تا با استفاده از الگوهای موفق در زمینه تحلیل بازار محصوالت
مانند «تحلیل بازار زعفران» ،طرحهایی ویژه در مورد محصول زعفران نیز اجرا ش��ود.
در این زمینه تبادل نظرات کارشناسی در مورد نحوه انجام این مبادالت و به ویژه تأکید
سازمان بر برنامههای عملیاتی و اجرایی و گذار از ارزیابیهای مطالعاتی در دست اقدام
است.
نکته قابل ذکر دیگ��ر اینکه با ابتکار سازمان مرکزی تعاون روستایی کش��ور برای
نخس��تین بار کنترل کیفی محص��ول و تعیین گرید (درجه) زعفران بر اساس ش��کل
ظاه��ری (خصوصی��ات مورفولوژیک) توسط آزمایش��گاههایی جه��ت کنترل کیفی
محصول زعفران و کارش��ناسان مجرب انجام خواهد ش��د .آزمایش��گاه های همیار به
کارگرفته شده در طرح شامل آزمایشگاه روبینا گل پاسارگاد (تایباد) ،آزمایشگاه کیان
طوس (تربت حیدریه) ،آزمایشگاه پژوهشکده علوم صنایع غذایی (مشهد) ،آزمایشگاه
آتکام (دانش��گاه فردوسی مش��هد)  ،آزمایشگاه مصطفوی (مش��هد) ،آزمایشگاه تستا
(مشهد) و آزمایشگاه تروند زعفران قائن ( قائن خراسان جنوبی) بوده که با حضور تعداد
سه مباش��ر خرید زعفران در استان خراسان رضوی و سه مباش��ر در خراسان جنوبی
مجموعاً شش مباشر انجام شد.
در ح��ال حاضر سهم کنونی ایران از بازار جهان��ی زعفران پایین است و انتظار
میرود همکاری سازم��ان مرکزی تعاون روستایی با فائو در انجام مطالعات علمی
زنجیره ارزش و تأمین زعفران ،کش��ت ق��راردادی ،تدوی��ن استانداردهای جامع
محصول زعفران در کشور ،فرآوری زعفران ،معرفی رسمی برند ملی زعفران ایران در
بازاره��ای هدف ،حضور پر رنگ و قوی تجار ایران��ی در بازارهای جهانی و گرفتن سهم
بیشتر از بازار ،منشاء اثرات مفیدی شود.

کارنامه درخشان
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
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در مجم�ع عمومی عادی س�ال  ۱۳۹۷س�ازمان مرک�زی تعاون
روس�تایی ایران ازعملکرد موفق این س�ازمان در خارج ش�دن از
لیست واگذاری به بخش خصوصی و همچنین تحول چشمگیر در
شاخص های عملکردی سازمان و شبکه تحت پوشش تقدیر شد.
جلس�ه مجمع عموم�ی عادی س�الیانه س�ازمان مرک�زی تعاون
روس�تایی ایران با موضوع بررس�ی عملکرد مربوط به س�ال مالی
منتهی ب�ه  ۲۹اس�فند  ۱۳۹۷ب�ا حضور مهن�دس مهرفرد ب�ه عنوان
نماین�ده وزارت جه�اد کش�اورزی و رئی�س مجم�ع و نمایندگان
وزارتخان�ه های ام�ور اقتصادی و دارائی ،س�ازمان برنام�ه و بودجه و مدی�ر عامل اتحادی�ه مرکزی تعاونی های روس�تایی و
کشاورزی ایران ساعت  ۱۰صبح روز سه شنبه مورخ  ۹۸/۶/۱۲در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در ابتدای این جلس�ه دکتر حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره س�ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تشریح عملکرد
سازمان و شبکه تحت پوشش به برخی از مهمترین اقدامات این سازمان در سال  ۱۳۹۷پرداخت.
دکترش�یرزاد با بیان اینکه مس�تثنی شدن س�ازمان مرکزی تعاون روس�تایی از واگذاری به بخش خصوصی مهم ترین اتفاق
برای این سازمان در مقطع یک سال گذشته بوده است اضافه کرد :با خروج نام سازمان از لیست واگذاری ها ،موفق شده¬ایم
یکی از اصلی ترین چالش های سازمان را که موجب بروز مسائل و مشکالت عدیده در روند انجام وظایف و مأموریتها از جمله
کمبود ش�دید نیروی انس�انی متخصص در س�تاد و مراکز اس�تانی و عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز و نظایر آن بود ،پشت سر
بگذاریم.وی با اش�اره به اینکه درآمد س�ازمان در سال  ۹۷نسبت به س�ال قبل از آن ،افزایش  ۴۳درصدی داشته و زیان خالص
س�ال  ۹۷نسبت به س�ال پیش  ۴۲درصد کاهش یافته اس�ت عنوان کرد :دارائیهای سازمان در س�ال  ۱۳۹۷نسبت به سال ۱۳۹۶
معادل  ۶درصد افزایش نش�ان می دهد که عمده این افزایش شامل  ۲۳درصد دریافتی های تجاری و غیر تجاری و  ۴۷درصد
پیش پرداختها بوده است.
ش�یرزاد همچنین از عملکرد موفق س�ازمان در تش�کیل دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کش�اورزی ای�ران خبر داد و
افزود :نهاد س�ازی در ش�بکه اتحادیه ها و تعاونیهای بخش کش�اورزی و بسته ش�دن پرونده های باز س�الهای گذشته در حوزه
بازرگانی ،از دیگر موفقیت های سازمان در سال گذشته است.
در ادام�ه دکتر حش�مت مش�اور عالی رئیس هیئ�ت مدیره و مدیر عامل س�ازمان مرکزی تعاون روس�تایی طی گزارش�ی از
اقدامات مالی و عملکردی س�ازمان به اقداماتی مانند تأمین و توزیع موفق حدود  ۶۶هزارتن س�یب درختی ،پرتقال تامس�ون
و پرتقال والنس�یا در طرح تنظیم بازار میوه سال  ، ۹۸فروش حدود  ۶۷تن زعفران در بورس کاالی کشاورزی  ،خرید و فروش
 ۴۰۵۱تن خرمای استعمران اشاره کرد.
همچنین دکتر مسلمی ،معاون توسعه تعاونیها و تشکلها نیز از ایجاد نهادهای اجتماعی و اقتصادی بهره برداران و فعاالن بخش
کش�اورزی در س�طوح ملی و محلی همس�و با سیاس�تهای وزارت جهاد کش�اورزی و ایجاد زنجیره های ارزش و تأمین در این
جلسه ،گزارش مبسوطی ارائه کرد.
در پای�ان  ،نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه کش�ور از کارنامه درخش�ان س�ازمان مرکزی تعاون
روس�تایی ایران و تحول چشمگیر در شاخص های عملکردی این س�ازمان رضایت خود را ابراز و خواستار تداوم این فرآیند
در شبکه تعاونی ها و بخش کشاورزی شدند.

11

ندا ی تح ّول

با حکم وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت ؛

عضویتدکترحسینشیرزاددرکمیسیون
دائمیهیاتامنایموسسهپژوهشهای
برنامهریزی،اقتصادکشاورزیوتوسعهروستایی

با حکم مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی رقم خورد؛

انتصاب دکتر حسین شیرزاد به عنوان دبیر
هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ،طی حکمی ،دکتر حسین
ش�یرزاد را به عضویت کمیسیون دائمی هیات امنای مؤسسه پژوهش های
برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی کشور منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،در حکم
مهندس محمود حجتی آمده است؛
جناب آقای دکتر حسین شیرزاد
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سالم علیکم
به اس�تناد جزء ه بند  ۱دستورالعمل نحوه تش�کیل و فعالیت کمیسیون
دائمی هیات امنای موسس�ه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی
و توس�عه روس�تایی ،جنابعالی به عنوان عضو کمیس�یون دائمی منصوب
میشوید.
توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
محمود حجتی

بازدید دکتر شیرزاد از
نمایشگاه بین المللی الکامپ
12

معاون وزی�ر جهاد کش�اورزی و مدی�ر عامل س�ازمان مرک�زی تعاون
روستایی ایران از نمایشگاه بین المللی الکامپ بازدید کرد .
به گ��زارش پایگاه اط�لاع رسانی سازمان مرک��زی تعاون روستای��ی ایران دکتر
شیرزاد از نمایش��گاه بین المللی (الکامپ) بازدید و با ش��رکت های استارتاپ بخش
کشاورزی در این نمایشگاه دیدار و گفت و گو کرد.

با ابلاغ جدید وزی�ر جهاد کش�اورزی مبنی بر انتص�اب دکتر
حس�ین ش�یرزاد به عنوان دبی�ر هیات عال�ی نظارت ب�ر اصناف
کش�اورزی ای�ران ،اج�رای اصالحی�ه جدی�د آییننام�ه اجرایی
نظام صنف�ی کاره�ای کش�اورزی و مناب�ع طبیعی کش�ور کلید
خورد.
مهن��دس محم��ود حجتی وزی��ر جهادکش��اورزی در راست��ای تحقق
اصالحیه آییننامه اجرایی نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور
مصوب  ۱۳۹۷/۱۰/۰۴هیات وزیران ،طی حکمی دکتر حس��ین ش��یرزاد
رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل سازمان مرکزی تع��اون روستایی ایران
را ب��ه عنوان دبیر هیات عال��ی نظارت بر اصناف کش��اورزی ایران منصوب
کرد.
در این حک��م خطاب به دکتر ش��یرزاد آمده است :ب��ه استناد ماده ۱۱
اصالحی��ه آییننام��ه اجرایی نظ��ام صنفی کاره��ای کش��اورزی و منابع
طبیعی مبنی بر تش��کیل هی��أت عالی نظارت بر اصناف کش��اورزی ایران
ب��ه عنوان باالتری��ن مرج��ع نظارتی نظام صنف��ی کش��اورزی ،جنابعالی
ب��ه عنوان دبیر هی��أت عالی نظارت بر اصناف کش��اورزی ای��ران منصوب
میشوید.
الزم اس��ت ضم��ن تش��کیل دبیرخانه ،ام��ور مربوط��ه را در چارچوب
وظای��ف و اختی��ارات هی��ات عالی نظ��ارت با همک��اری اعض��ا پیگیری
نمایید.
گفتنی است به موج��ب اصالحیه اخیر آییننام��ه اجرایی نظام صنفی
کشاورزی و منابع طبیعی کش��ور ،تغییرات ساختاری قابلمالحظهای در
نظام صنفی کشاورزی رقم خواهد خورد که از آن جمله میتوان به تشکیل
اتاق اصناف کش��اورزی و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در
سطح ملی و اتاقهای اصناف کش��اورزی شهرستان مشتمل بر نمایندگان
اتحادیههای صنوف مختلف کشاورزی شهرستان و کمیسیونهای نظارت
بر اصناف کشاورزی ش��هرستان در ش��هرستان های مختلف کشور اشاره
کرد.
همچنین ،اعضای ثابت هیأت عالی نظارت بر اصناف کش��اورزی ایران،
ب��ر اساس ماده  ۱۱اصالحی��ه آییننامه نظام صنفی کش��اورزی ،عبارت از
وزیر جهاد کش��اورزی به عنوان رئیس ،وزرای کشور ،دادگستری ،صنعت،
مع��دن و تجارت ،تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی ،نیرو ،بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکی ،هیات رئیس��ه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رؤسای اتاق
بازرگان��ی صنایع معادن و کش��اورزی ایران و اتاق اصن��اف ایران خواهند
بود.

کمیته کنتـرل و نظارت
نظ��ر بـه اینکه امر کنترل و نظـارت بر امور تعاونی ها از جایگاه واهمیت ویژه اي
برخوردار بوده و هس��ت ،این مهم می بـایست با دقت و در کمال بی طرفی در جهت
حفظحقوقاعضاءتعاونیهابهمنظورپیشـگیريازاشـتباهاتویاتخلفاتاحتمالی
صورتپـذیردکهدرنتیجهاحتمالبروزاشـتباهاتوتخلفاتبهحداقلممکنخواهد
رسید.بههمینمنظوردرطولسال 1397تعداد 449جلسهکمیتهکنترلونظارت
با تعداد 1982موضوع و 2625مصوبه در سازمان مرکزی و مدیریت استان ها برگزار
سیدعباسسیدی*
گردید.
حسابرسیسالیانه:
در راست��ای اجرای ماده  139الي  141قانون ش��ركت هاي تعاوني مصوب سال  1350مبنی بر حس��ابرسی
واحدهای تعاونی از تعداد 5033واحد تعاونی فعال حسابرسی سالیانه تعداد 4925واحد تعاونی تا پایان سال1397
(%98واحدهایفعال)توسطحسابرسانتعاونیروستاییاستانهاویاموسساتحسابرسیانجامشدهاست.ضمنا
تا پایان تیر ماه سال  98تعداد  2450تعاونی اعم روستایی و کشاورزی حسابرسی شده و مابقی تا پایان شهریور ماه
حسابرسیخواهندشدوتبعآنمجامععمومیجهتتصویبصورتهایمالیبرگزارخواهدشد.
حسابرسیعملیاتی:
بهمنظورنظارتبهموقعواثربخشوارائهراهکارهایپیشنهادیبرایبهبودعملیات،حسابرسیعملیاتیتعداد
 3115واحد تعاونی در سال 97انجام شده است(.حدود %62واحدهای فعال) و طبق برنامه ابالغی در سال جاری نیز
حسابرسی عملیاتی تعاونی ها در حال اجرا می باشد در همین راستا تیم حسابرسی به 26استان از دفتر حسابرسی
اعزام و نسبت به تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی برخی تعاونی های سطح استان اقدام و گزارشات حسابرسی تهیه
شده در کمیته کنترل و نظارت سازمان مرکزی با حضور مدیر تعاون روستایی استان و مدیر عاملین برخی تعاونی ها
تشکیل و مصوبات جهت اجرایی شدن به استان ابالغ شده و پیگیری های الزم جهت تحقق مصوبات در حال اجرایی
شدن می باشد .
برنامهنرمافزارسیترا:
اجرای برنامه سیس��تم یکپارچه مالی تعاونی ها(سیترا) در  %75تعاونی هااجرایی شده و در همین رابطه سی و
چهارمین جلسه کارگروه در هفته گذش��ته جهت ارتقاء برنامه نرم افزار یاد شده و اصالح و افزودن برخی فرآیندها
منجمله حس��ابداری صنعتی و محاسبه میانگین موزون موجودی کاال و اص�لاح استهالک به روش جدید ،اصالح
انتقال کاال بین انیارها و  ...که قب ً
ال مصوب شده بود ،تشکیل گردید تا ظرف کمتر از یک هفته نسبت به نهایی نمودن
اصالحات و ورژن 8و ابالغ به استان ها جهت اجرایی شدن در تعاونی ها اقدامات الزم صورت پذیرد.
سیتراپالس:
به منظور استاندارد سازی عملیات مالی و اجرایی بازرگانی شبکه و انتقال دانش نوین مالی در نگهداری مکانیزه
عملیات مالی و بازرگانی و تس��هیالت در عملیات نظارت بر تعاونی ها و اجرای یک پارچه اتوماسیون سازمان جهت
جمع آوری صحیح ،بروز و بر خط اطالعات ش��بکه تعاونی ها و  ...برنامه نرم افزار سیترا پالس با تصویب هیات مدیره
محترمسازماندرحالتهیهوتولیدمیباشدکهتاکنوننیازسنجیوتهیه RFBبرنامهفوقالذکروطراحیساختو
تولیدساختاربرنامهنویسیآنانجامومابقیظرفمدتمعینیدرقراردادمنعقدهانجامخواهدشد.
*مدیرحسابرسیسازمانمرکزیتعاونروستاییایران
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

افتتاح مدرن ترین خزانه وزارت جهاد کشاورزی
در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
م�درن تری�ن خزان�ه وزارت جهاد
کش�اورزی در س�ازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران افتتاح شد.
ب�ه گ�زارش پای�گاه اطالع رس�انی
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
دکت�ر حس�ین ش�یرزاد مع�اون وزیر
جهاد کش�اورزی و مدیر عامل سازمان
مرک�زی با اعلام این خبر اظه�ار کرد:
ای�ن خزانه مجهز به سیس�تم های روز
امنیتی از قبیل سنس�ور دود و حرارت
؛سیستم هشدار ورود و ....است.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عا مل سازمان
مرکزی تعاون روستایی خبر داد:

تشکیلکمیتهرسیدگیبهتخلفاتاداریسازمان
مرکزیتعاونروستاییایران؛پسازچهلسال

دکتر شیرزاد در نشس�تی که با حضور مدیرکل
دفتر بازرس�ی وزارت جه�اد کش�اورزی ،معاونین
و مدی�ران س�ازمان مرک�زی تع�اون روس�تایی
ای�ران برگ�زار ش�د از تش�کیل و ش�روع ب�ه کار
کمیته رس�یدگی به تخلف�ات اداری این س�ازمان
خبر داد.
به گزارش پات ،در این نشس��ت احک��ام اعضاء کمیته
تخلفات سازمان قرائت و به اعضاء ابالغ گردید.
دکتر شیرزاد  ،معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این
جلسه ضمن برش��مردن ضروریات ایجاب چنین ساختار
نظارتی به صورت مس��تقل اظهار ک��رد :تاکنون و علیرغم
گذشت چهل سال سابقه حضور فعال سازمان و شبکه در
عرصه کش��اورزی ایران ،مسائل و مش��کالت سازمانی در
کمیته های تخلف��ات اداری خارج از سازمان مورد بررسی
و مداق��ه قرار می گرفت که خارج از تش��کیالت اداری این
سازمان بودند.
وی اف��زود :امروز بع��د از چهل س��ال و در سایه بینش
متعالی مق��ام عالی وزارت جهاد کش��اورزی و سایر ارکان
نظارت��ی وزارت متب��وع توانس��ته ایم ل��زوم ایجاد چنین
ساختاری را اثب��ات و از بعد ساختاری موفق به تش��کیل
آن شویم.
مدیر عامل سازمان مرکزی تع��اون روستایی ایران در
ادامه به تخصصی بودن فعالیت های سازمان در بعد خرید
و فروش اش��اره کرد و گفت :جن��س فعالیت های سازمان
بس��یار تخصصی است و مس��ائلی که در خری��د و فروش
ومحصوالت کش��اورزی به اقتضای نفس ای��ن فعالیت ها
حادث م��ی گردد ،بای��د توسط مراج��ع تخصصی ،درون
همین سازمان مورد بررسی قرار گیرند تا از تسامح بیشتر
جلوگیری شود.
دکتر ش��یرزاد ادامه داد :امیدواریم ای��ن کمیته بتواند
ضمن اغنای بیش��تر محیط حرف��ه ای ،موجبات صیانت
بیش��تر از حقوق مادی و معنوی کارکنان شریف و خدوم
این سازمان را فراهم نماید.
گفتن��ی است اعض��اء منتخب کمیته تخلف��ات اداری
سازمان ش��امل آقایان :احمد موذن ،احمدی طالش��یانی
و مهن��دس کمالی به عنوان عضو اصلی و آقایان :محس��ن
مأموریان و دکتر داریوش حش��مت به عن��وان عضو علی
البدل معرفی شدند.
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با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ؛

شرکتهای تعاونی تولید
ک تخصصی میشوند
پلیکلینی 
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نشست بررسی راهکارها و تقویت تعاملهای سازمان مرکزی تعاون
روس�تایی ایران با نظام مهندس�ی کش�اورزی و منابع طبیعی کشور با
محور ایجاد مراکز خدمات کش�اورزی غیردولتی با حضور دکتر حسین
شیرزاد ،دکتر ش�اهرخ رمضاننژاد ،مهندس حس�ن عنایتی ،مهندس
نادر علیزاده ،دکتر محمدرضا رزاقی و جمعی از مدیران تعاون روستایی
و اتحادیههای استانی برگزار شد.
به گزارش پات ،معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با تأکید بر اهمیت
همکاری سازم��ان مرکزی تعاون روستایی ایران با نظام مهندسی کش��اورزی و
منابع طبیعی کش��ور گفت :سوابق همکاری این دو سازم��ان به حدود سه چهار
سال قبل برمیگردد که تفاهمنامهای فیمابین دو سازمان برقرار ش��د ،اما جنبه
عملیاتی به خود نگرفت و در همان بدو آغاز به دلیل کاستیها و نارساییهای آن
کنار گذاش��ته شد ،زیرا نتوانست انتظارات دوطرف را برطرف کند .پیشنهاد دارم
که آن تفاهمنامه را کنار گذاش��ته و برمبنای پیوند فک��ری بین این دو سازمان،
پروژهای تعریف شود و تمام توان خود را برای اجرای آن در یک بازه زمانی مشخص
بگذاریم.
دکتر ش��یرزاد در ادامه با اشاره به نوسازی ش��بکههای تعاونیهای روستای
کشور ،افزود :با توجه به ضرورت بهرهگیری از نیروهای متخصص و قابل اعتماد،
در دگریس��ی و بازسازی اعضای هیئتمدیره و حاکمیت ش��رکتی ،میتوانیم از
توان و خدمات سازمان نظام مهندسی استفاده کنیم.
مدیرعام��ل سازمان مرک��زی تعاون روستای��ی ایران همچنین ب��ا نگاهی به
همکاریه��ای فیمابین در حوزهه��ای نرمافزاری ،ادام��ه داد :سازمان مرکزی

تعاون روستای��ی ایران میتواند بهعنوان بس��تری برای اجرایی ک��ردن و بروز و
ظه��ور ایدهها و برنامههای سازم��ان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی
کش��ور در یک سپهر مش��خص و چشمانداز معین باش��د و این دو سازمان از این
زاویه میتوانند با یکدیگر با در نظر گرفتن تعهدات طرفین تعامل داشته باشند.
دکتر ش��یرزاد در زمینه اعطای مجوزه��ا تصریح ک��رد :در گفتوگو با دکتر
رمضانن��ژاد این موضوع طرح ش��د که میتوانی��م با همک��اری همدیگر با یک
سهامداری مش��خص با ش��رکتهای تعاونی تولید میتوانیم حتی خط هوایی و
کارگو نیز داش��ته باش��یم .بنابراین میتوانیم خدمات بازرگانی را اورهال کنیم.
بس��یاری از شرکتها که در حوزه بازاررسانی فعالیت میکنند را میتوانیم از این
طریق به شراکت بگذاریم.
رئی��س هیات مدی��ره سازمان تعاون روستایی ایران با اش��اره ب��ه رهایی این
سازمان از چنبره خصوصیسازی و بازگش��ت آن بهصورت کامل به دولت ،ادامه
داد :با دوباره دولتی شدن این سازمان ،این شانس وجود دارد که بتوانیم گامهای
مطمئنتری برداریم.
او همچنی��ن تأکید ک��رد :سازمان مرکزی تع��اون روستایی ای��ران آمادگی
همکاری با سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور در زمینه
ایج��اد مراکز خدمات کش��اورزی غیردولتی ب��ا محوریت ش��رکتهای تعاونی
تولی��د روستای��ی ،ش��رکتهای سهامیزراعی و ش��رکتهای کش��توصنعت
را دارد ت��ا پویای��ی بیش��تری در این همکاری حاصل ش��ود .آین��ده سازمان در
دگردیس��یهایی اس��ت که ایج��اد ش��ده و سیر این دگردیس��یها بای��د ادامه
پیدا کند.
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غنای مفهومی شرکتهای تعاونی تولید
دکتر ش��یرزاد با بیان اینکه ش��رکتهای تعاونی تولید ،به مثابه مراکز خدمات
کش��اورزی غیردولتی هس��تند ،تصریح کرد :اکنون زمان رسمیت بخش��یدن به
یکی از مهمترین وظایف شرکتهای تعاونی تولید در عرصه خدمترسانی است.
ایجاد این مراکز ،به معنای نفی موجودیت ش��رکتهای تعاونی تولید نیست ،بلکه
به منزله غنای مفهومی ش��رکتهای تعاونی تولید اس��ت .در معنای دیگر تبدیل
ش��رکتهای تعاونی تولید به پلیکلینیکهای تخصص��ی را نمایندگی میکند؛
یعنی تعاونی تولید در کنار سای��ر فعالیتهایی که انجام میدهد ،فعالیت دیگری
هم میپذیرد که به نوعی بازی برد -برد برای هر دو سازمان خواهد بود.
این اقدام میتواند به ش��فافسازی صورتهای مالی شرکتهای تعاونی تولید
روستایی کمک کند .به عقیده من میتواند در حاکمیت شرکتی تعاونیهای تولید
درگردیس��ی ایجاد کند که این ش��رکتهای تعاونی تولید به سمت فعالیتهای
تخصصیتر پیش روند .به واسطه استفاده ش��رکتهای تعاونی تولید روستایی از
آرم سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی ،شرکتهای تعاونی تولید
میتوانند از امتیازات خوبی بهرهمند شوند.
رئیس هیات مدیره سازم��ان مرکزی تعاون روستایی با بی��ان اینکه باد تغییر
وزیدن گرفته است ،افزود :هر تغییری سخت است و هر کسی در برابر آن مقاومت
کند ،در نهایت میش��کند ،درحالی که میتوان از ای��ن تغییرات بهعنوان فرصت
بهره گرفت ،درغیر اینصورت با ایجاد مراکز خدمات کش��اورزی غیردولتی بدون
مشارکت ش��رکتهای تعاونی تولید روستایی ،تنها به رقیبسازی منتهی خواهد
شد.
این معاون وزی��ر در ادامه گفت :اختیارات و امتیازاتی که از سوی سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار شرکتهای تعاونی تولید روستایی
ق��رار میگیرد ،در قبال آن انتظار میرود ش��رکتهای تعاون��ی روستایی ،درصد
پرداختی به آن سازمان داشته باشند.
* داوری سازمان مرکزی تعاون روستایی
این مقام مسئول بر همین اساس تصریح کرد :سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران میتواند بهعنوان ناظر و داور بر تفاهم فیمابین اتحادیه مرکزی تعاونیهای
تولید روستایی ایران و سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی ،ظاهر
شود.
به گفته او ،در همکاری ش��رکتهای تعاونی تولی��د و سازمان نظام مهندسی
کش��اورزی و منابع طبیعی ،ریس��کی متوجه ش��رکتهای تعاونی تولید نیست و
دغدغهها در این زمینه ،قابل رفع است.
دکتر شیرزاد ،تأکید کرد :یک کارگروه متش��کل از اتحادیههای تعاونی تولید
روستایی و ش��رکتهای تعاونی تولید با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی برای تعیین درصد پرداخت ش��رکتهای تعاونی تولی��د به این سازمان،
شکل گیرد.
* ابراز امیدواری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی از همکاری
دو سازمان
رئیس سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی کشور نیز در ادامه با
ن جدیدی که در سازم��ان مرکزی تعاون روستایی ایران
اب��راز امیدواری از گفتما 
ایجاد شده ،گفت :با چنین رویکردی امید میرود که بتوانیم همکاریهای خوبی
را در آینده داشته باشیم.
دکتر رمضان نژاد در ادامه با اش��اره به چهار چالش پیش روی بخش کشاورزی
و اقدامات سازمان نظام مهندسی در این راستا ،افزود :بخش کش��اورزی از ناحیه
ورود سرمایه غیردولتی رن��ج میبرد .ورود سرمایه مردمی در این بخش با سرعت
الزم و مکفی همراه نیس��ت که ضرورت دارد در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
در این زمین��ه سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیع��ی ،به دو مقوله
کسبوکارها و ابزار جذب سرمایه میتواند ورود داشته باشد.
کس��بوکارها پنجره ورود سرمایه محس��وب میشوند .اگر کس��بوکارها از
جذابیت کافی برخوردار نباش��ند ،سرمایهگذار را جذب نمیکنند .در این زمینه،

این سازمان تمام تالش خود را بر تس��هیل فرآیند و رفع موانع جذب سرمایههای
مردمی قرار داده است .همچنین بخش��ی از مشکالت به نبود ابزار سرمایهپذیری
بازمیگردد .در این زمینه ،تنها به ابزاره��ای پولی و بانکی متکی بودیم که تالش
داریم با ایجاد لیزینگها به جذب سرمایه البته با همکاری سازمان مرکزی تعاون
روستایی که این قابلیت در آن وجود دارد ،اقدام کنیم.
او همچنین با اش��اره به سرع��ت پایین انتق��ال دانش و تکنول��وژی به بخش
کش��اورزی ،افزود :مهمترین رسالت سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع
طبیعی ،دانشگستری در محیط کشاورزی ،اش��اعه دانش و اطالعات کشاورزی
است .همگان متفق هستند که دانش ،بهرهوری را به وجود میآورد .باوجودیکه
در بس��یاری از حوزهه��ا م��ازاد و سرریز دان��ش و تکنولوژی را داری��م ،در برخی
حوزههای دیگر با کمبود مواجهیم که همین امر سبب ش��ده بخشهای محروم،
در سایه قرار گیرند .در  ۱۵سال گذش��ته با این زمین��ه فعالیت این سازمان که در
اساسنامه آن نیز موجود است ،نپرداختهایم ،اما اکنون ذیل این وظیفه ش��رکتی،
ش��رکتهای دانشبنی��ان در عرصه کش��اورزی ایجاد کردیم ،ام��ا متأسفانه این
فرآیند تکمیل نشد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میتواند
بهعنوان بستری برای اجرایی کردن و بروز و ظهور
ایدهها و برنامههای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی کشور در یک سپهر مشخص و چشمانداز
معین باشد و این دو سازمان از این زاویه میتوانند با
یکدیگر با در نظر گرفتن تعهدات طرفین تعامل داشته
باشند
برهمین اساس هم حلق��ه مفقوده آخر که ایجاد مراکز کش��اورزی غیردولتی
برای اش��اعه دانش و تکنولوژی است را ایجاد کردیم تا بتوانیم از این طریق ،دانش
را به بخش کش��اورزی منتقل کنیم .توسعه کاربرد پهپادها در بخش کش��اورزی
یک��ی از فناوریهای جدیدی است که قصد داریم ب��ا همین هدف ،در بخشهای
مختلف کش��اورزی آن را گسترش دهیم .مراکز کش��اورزی غیردولتی ،ویترینی
خواه��د بود تا از طری��ق آن ،فناوریهای را ب��ا دیدگاه پایداری و بنگاهی اش��اعه
داد.
دکتر رمض��ان نژاد با اش��اره به فقدان ی��ک بخش خصوصی قوی و منس��جم
در بخش کش��اورزی ،گفت :منظور از ای��ن موضوع ،ساختار نیس��ت ،زیرا در این
زمینه نظاممهندس��ی در بخشهای مختلف ش��کل گرفته اس��ت ،بلکه موضوع
ب��ر س��ر نهادسازی است ک��ه در ای��ن زمینه مش��کالت فراوانی پی��ش رو بخش
کش��اورزی ق��رار دارد .در این زمین��ه نیز در کن��ار مهندسیسازی کش��اورزی
از نظ��ر فن��ی ،مهندس��ی اجتماع��ی را از طری��ق اینج��اد نهاده��ای خصوصی
منس��جم و قوی در نظ��ر داریم ک��ه در این زمین��ه میتوانیم با دفت��ر نظامهای
بهرهب��رداری سازم��ان مرکزی تع��اون روستایی ای��ران همکاری خوبی داش��ته
باشیم.
این مقام مسئول با تأکید بر محدودیتهای اقلیمی با تأکید بر مقوله آب ،ادامه
داد :در این رابطه نیز رسالته��ای سازمان نظام مهندسی را بر سازگاری یا مقابله
با کمبود آب قرار دادهایم.
او با اش��اره به عضویت ۲۵۰هزار نفری در سازمان نظام مهندسی کش��اورزی
و مناب��ع طبیعی ،اف��زود :این تعداد از اعضا ،مانند لش��گری عظیم هس��تند که با
مهارتآم��وزی آنها میتوانیم بخش کش��اورزی را تقویت کنیم ک��ه این مهم نیز
جز از طریق بخش خصوصی پیش��رو فراهم نخواهد شد .با آرایش جغرافیایی این
تع��داد از اعضا در عرصه و همینطور مهارتآم��وزی آنها به کمک سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران ،میتوانیم از طریق مراکزخدمات کش��اورزی غیردولتی در
در  ۲۴۹۷دهستان کشور ،به این هدف دستیابیم.
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دکتر حسین شیرزاد ،مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره لزوم توجه و ترویج کشاورزی
قراردادی ،الزامات و ضـرورت اس�ـتفاده از رهیافت کش�اورزی قراردادی  ،دالیل ایجابی و چالش های پیش روی کشاورزی
قراردادی در کشور طی مصاحبه ای نکات ارزشمندی را بیان کرد که در ادامه عینا منعکس می شود :

به عنوان نخس�تین پرس�ش لطف�ا بفرمایی�د بصورت مجم�ل تعریف
کشاورزی قراردادی چیس�ت؟ اجزای آن کدام است ؟ چه مفهومی از این
ترکی�ب بندی واژگان�ی میتوان درک ک�رد و چرا تاکنون ب�ا توجه به همه
مزیتهای آن با اقبال عمومی جامعه کشاورزان روبرو نشده است؟
وضعیت کش��اورزی قراردادی مثل ه��ر پدیده ای برای نش��ر و اقبال عمومی در
بستری از شرایط و موقعیت های امکان و امتناع قابل درک است .در یک تعریف ساده
کش��اورزی قراردادی یا به زبان انگلیس��ی( )Contract Farmingنوعی پیمان
قانونمند است که خریدار را با تولیدکنن��ده از طریق یک قرارداد الزام آور(جایز الوفا
و الزم االج��را) پیوند می ده��د و کمیت و کیفیت نوع کاالیی که باید تولید ش��ود را
مشخص می کند.
در واقع تولید قراردادی ،یا تولید سفارش��ی شکلی از تولید کشاورزی است که با
قرارداد کتبی مبتنی بر تس��هیم منافع بین تولید کننده و فروش��نده و بین خریدار
حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد .قراردادی که سند کیفیت جنس ،مقدار ،قیمت،
شکل ،نحوه تولید ،تاریخ تحویل محصول که موضوع تولید قراردادی را در بر گرفته
است و بین طرفین امضا میشود را دربر دارد.
ش��اید در یک تعریف دقیق تر کش��اورزی قراردادی به عنوان یک قرار اقتصادی
ک��ه حد فاص��ل بی��ن بازاره��ای نقط��ه ای ( )Spot Marketو تلفی��ق عمودی
( )Vertical Integrationق��رار گرفته است ،و نوعی نهاد حد واسط تعریف می
ش��ود که در واکنش به شکس��ت های بازاری و به منظور کاهش هزینه های مبادله

( )Transaction Costsمورد توجه قرار گرفته است.
در نگاهی دیگر ،کشاورزی قراردادی مبادله نظام مند و هدفمند جریان کاال-پول
در کش��اورزی است که از طری��ق آن تولیدکنندگان یک قرارداد را ب��ا یک بنگاه یا
ش��رکت محلی به منظور مبادله یک محصول خاص یا محصول��ی با ارزش باال برای
طرف قرارداد امضا می کنند .برای این منظور کش��اورز یا بنگاه کش��اورزی موافقت
می کند تا ش��رایط مورد نیاز طرف قرارداد را تأمین نماید .اگر کشاورز نتواند شرایط
ق��رارداد را تأمین نمای��د ،بنگاه می تواند محص��ول را بدون پرداخ��ت رد نماید و یا
پرداختی به کشاورزان را کاهش دهند.
کش��اورزی ق��رار دادی سازوک��اری است که رواب��ط میان کش��اورزی و صنایع
وابس��ته تبدیلی ،تکمیلی و حتی نگهداری را در زنجیره هماهنگ کرده و به تقویت
فعالیتهای نظام ف��رآوری و صنایع تبدیلی میانجامد .ای��ن فرایند باعث تحوالت
مثبت در زنجیره عرضه مواد غذایی ش��ده و نقش آن را به عن��وان یک راهبرد موثر
برجس��ته میکند .تجربیاتی از کاربرد این رهیافت از دهه های گذش��ته و به منظور
توسعه کشت محصوالتی مانند دانه های روغنی و چغندرقند (توسط شـرکت های
تخصصی) در کشور وجود دارد.
استف��اده از ای��ن رهیاف��ت در مراحل نخس��ت توسع��ه محص��والت موسوم به
"محصوالت نق��دی" موفق بوده است اما به دالیل متعددی ت��ا کنون الگوهای قابل
تعمی��م و مطابق ش��ـرایط روز در این زمینه ارائه نش��ـده و در نهـایت نیز سیاسـت
های بخش کش��ـاورزی منجر به حـذف یا غیرکارآمـدی شـرکتهایی مانند شرکت
توسعه دانه های روغنی ش��ده است .در حـال حاضـر روش کشت قراردادی توسط
برخی ش��ـرکتهای خصوصـی(ماننـد تولیـد کننـدگان رب گوجه فرنگی  ،گیاهان

دارویی ) بصورت محدود و اغلب نیمه رسمی استفاده می شود .زنجیره قند در کشور
ما سابقه طوالنی دارد و مبتنی بر کشاورزی قراردادی بوده اما در این مقطع تاریخی،
جا دارد زنجیرههای زراعی تحلیل ،بازتعریف و آسیبش��ناسی گردد و این موارد در
کارگروههای تخصصی بهصورت تخصصی تری بررسی شود .
آیا سوابق تاریخی مشخصی در کشور ما از کشاورزی قراردادی یا مشابه
با آن وجود دارد؟ بیش�تر در م�ورد چه محصوالتی بکار رفته اس�ت؟ و چه
تاثیراتی با خود به همراه داشت؟
بله ،ما حداق��ل در دو محصول پنبه و چغندر قند سوابق تاریخی مکتوب ،مدون و
تقریبا جامعی از فعالیت کشاورزی قراردادی به کمک تجار و شرکتهای خارجی فعال
در ایران داریم .از نقطه نظر تاریخی در واقع پس از سفر سوم ناصرالدین ش��اه به اروپا
در س��ال  ۱۸۸۹گروه عظیمی از سرمایه گزاران اروپای��ی تمایل وافری جهت انعقاد
قراردادهای کش��ت و صادرات و سرمایه گزاری در کش��ت چغندر،تاسیس کارخانه
قند ،توسعه کش��ت نیشکر و چغندر قند ،پنبه و حتی نوغانداری ،از خود نشان دادند.
بازرگانان روسی در توسعه کشت قراردادی پنبه و ترویج بذر مرغوب آن در خراسان،
تامین مال��ی زارعین و تأسیس اولین کارخانه پنبه پاک کنی ایران در سال ۱۲۷۹در
بارفروش مازندران فعال بودند .در سال ۱۳۰۲ش��رکت سهام��ی پنبه ایران و روس
تعدادی از ارقام جدید پنبه از قبیل الیتینگ اکس��پرس آمریکایی ،آکاالو را با هزینه
خود وارد و اقدام به کش��ت آن در نواحی مس��اعد نظیر خراسان ،گرگان و مازندران
نمودند.

کشاورزی قرار دادی سازوکاری است که روابط
میان کشاورزی و صنایع وابسته تبدیلی ،تکمیلی و
حتی نگهداری را در زنجیره هماهنگ کرده و به تقویت
فعالیتهای نظام فرآوری و صنایع تبدیلی میانجامد .این
فرایند باعث تحوالت مثبت در زنجیره عرضه مواد غذایی
شده و نقش آن را به عنوان یک راهبرد موثر برجسته
میکند
از این سال به بعد کش��ت و کار پنبه در ای��ران توسعه یافت  .یعنی قبل از تأسیس
شرکت مختلط پنبه ایران و روس در سال  ۱۳۰۲شمسی "،شرکت سهامی پنبه پاک
کنی" در سال ۱۹۰۴می�لادی (  ۱۲۸۳ه.ش) براساس طرح بانک استقراضی روس
در ایران تأسیس شد تا به انعقاد قرارداد ،گردآوری ،پاک کردن و بسته بندی پنبه در
ایران بپردازد .در اجرای این طرح مؤسس��ه آفناریانس و شرکاء و مؤسسه تریکویچ و
علی اف در نیش��ابور ،کارخانه هایی را که با موتور نفت��ی کار میکرد ،تأسیس کردند.
کارخانة پنبه پ��اک کنى آمل هم در سال  ۱۳۲۴ق و همچنین کارخانه های دیگری
در نیشابور ،بار فروش و بندر گز توسط روس ها در همین راستا تأسیس شدند .
ازدیاد محص��ول پنبه ایران به طرق مختلف از طریق ق��ول و قرارهای مطروحه با
نظام اربابی تش��ویق میش��د .قرض دادن بانک روس به پنبه ک��اران و فعالیت عوامل
روس بی��ن پنبه کاران خودنمونه ای از رواج کش��ت پنبه ق��راردادی در ایران بود.به
گونه ای که پنبه کاری در کش��ور با مقیاس اقتصادی از طریق کشت قراردادی تجار
با زارعین عمال از سال  ۱۳۰۲شمس��ی آغاز ش��د تا قبل از این مزارع پنبه در ایران به
صورت سنتی وجود داش��ت ولی احیاء و مکانیزه ش��دن آن ازسال  ۱۳۰۲شمسی به
بعد صورت گرفت .در ای��ن سال بذر پنبه از انواع الیاف متوسط آمریکایی به کش��ور
وارد و آزمای��ش گردید .این اقدام به وسیله "ش��رکت مختلط پنب��ه ایران و روس که
امتیاز کش��ت پنبه را بدست آورده بود ،صورت گرفت .از این پس زراعت قراردادی "
پرسخلوپک "پنبه به طور پیگیری در کشور ترویج و در نواحی متعدد کشور گسترش
یافت .در اثر فعالیت شرکت مزبور تا سال  ۱۳۱۲شمسی ،تعداد زیادی مزارع پنبه در
نواحی مختلف دائر و چند کارخانه پنبه پاک کنی نیز در مراکز کش��ت نظیر کارخانه
پنبه پاک کنی لیوانی در بندرگز ،ایجاد گردید.
بازرگانان روسی و آمریکایی به وسیله جلب اعتماد اربابان روستایی ،پیش پرداخت
پول ،تاسیس کارخانه پنبه پاککنی ،توزیع بذر و باال بردن میزان تولید ،ابتکار عمل
باالی��ی در تنظیم قراردادها داش��تند .به عنوان مثال ،درحوال��ی خلیج «استرآباد»،
بازرگانانی که ماشین پنبه پاک کنی داش��تند .این رسم را جاری ساختند که ،بدون
آنکه بهایی برای پنبههای جمعآوری نش��ده تعیین کنن��د ،از قبل به زارعین مبلغی
به عنوان پیش پرداخت می دادن��د .آنان به هنگام جمع آوری محصول ،به آنها اعالم
میکردند که بهای پنبه در بازارهای روسیه تنزل کرده است و از آنجا که ماشینهای
پنبه پاککنی دیگری در آن حوالی نبود ،کشاورزان مجبور میشدند ،محصول خود
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را با بهای کمتر به آنها بفروشند.
در همین دوره ،قراردادهای فروش محصول قبل از زمان جمعآوری آن ،مشهور به
َسلَف ،در منطقۀ ش��مال غربی ایران عمومیت یافت و تجار ایرانی نیز مثل تجارتخانه
آرامیانس ،تجارتخان��ه اصالنیانس به تدریج با سرمایه داران خارجی هم آواز ش��ده
بودند .قراردادهای منعقده بی��ن «آدام اوسر»« ،باگدانیانس» و «پانیانس» با اربابان
زمیندار نیز در تامی��ن مالی زارعین ،ترویج بذور پنبه و تاسیس کارخانجات سه گانه
پنبه پاککنی در «بارفروش» نقش فوقالعادهای ایفاء نمودند.
«صادق علی��وف» روسی نیز به هم��راه «کاراپتیان» و «پطروسی��ان» در ترویج
فنون روشهای جدید کشت پنبه در آمل ،بندرگز ،اشرف (بهشهر کنونی) ،و احداث
کارخانهه��ای مدرن پنبه پاک کنی در اراضی ش��مال کش��ور و توسعه حمل و نقل
و جابجای��ی و صادرات پنبه نق��ش ارزندهای ایفاء نمودند تا آنج��ا که پنبه مهمترین
محصول و یک پنجم صادرات ایران را تش��کیل و در ظ��رف چهار سال جنگ داخلی
آمریکا (عصر الغای بردگی) پنبهکاری در آن کش��ور رو به نقص��ان نهاد و پنبة ایران
مورد توجه قرار گرفت .به گفته جمال زاده در آن وقت ،صادرات پنبه ایران در سال به
 ۱۲میلیون لیرة انگلیسی می رسید.
در مورد کش��ت قراردادی چغن��در هم ،پس از آنکه ب��ذر چغندرقند توسط دکتر
پوالک در سال  ۱۲۷۴شمسی وارد ایران شد.از صنایع تبدیلی کشاورزی که در دورۀ
مظفری در تهران دای��ر گردید ،کارخانۀ قند میرزا علی خان امینالدوله در کهریزک
(در ۱۱کیلومتری جنوب تهران ) بود .قابل ذکر است که از زمان انعقاد قرارداد تولید
قند(میان امین الس��لطان و ادوارد دتی) تا زمان ش��روع به ساخ��ت آن کارخانه ،به
دلیل جس��تجو برای مالکیت زمین مناسب و قضایای مرب��وط به سهامداری حدود
پنج سال طول کش��ید ،و در طول این پنج سال ،هم بلژیکیها هم برخی مس��ووالن
وقت کش��ور در پی یافتن راهی برای تصاحب زمینهایی در حاشیه جاده تهران -قم
(کهری��زک) بودند ،زمینهایی که مناسب کش��ت چغندر قند هم باش��د در هرحال
کارخان��ۀ قندسازی امینالدول��ه در ۱۳۱۳ق (۱۲۷۴ه ش) ب��ا سرمایه ثبتی معادل
پنج میلیون فرانک ،کم��ک بلژیکی ها(کمپانی بلژیکی موسوم به کمپانی قندسازی
در ایران) و ماشینآالت بلژیکی با ظرفیت ۱۵۰تن در روز آغاز به کار کرد ،نخست به
کش��ت قراردادی چغندر در اراضی کهریزک پرداخ��ت ،اما چون محصول آن به بازار
آمد البته نتوانس��ت با قند روسی رقابت کند .ام��ا سرمایهگذاری قابل توجهی جهت
ارتقای فنآوری تولید در زراعت چغندرقند آغاز ش��د و در زمستان همان سال ،طی
ق��راردادی امالک امین الدوله درکهریزک به عنوان مزرع��ه نمونه انتخاب و اقدام به
تاسیس کارخانه تصفیه چغندرقن��د درآن مکان نمود .بلژیکیها جدای از بذر و پول
اولیه ،برای شخم اراضی ۱۰۰ ،دستگاه گاوآهن مدرن از اروپا وارد نمودند و بالعوض
در اختی��ار دهقانان قرار دادند .پس از آن بود ک��ه بفاصله  ۴۰سال ده ها کارخانه قند
در ایران تاسیس و شروع به انعقاد قرار داد با کشاورزان نمود و پس از اصالحات ارضی
شاهد رشد تمام عیار کشت قراردادی چغندر قند در ایران میباشیم .در مورد توسعه
نوغان��داری در قرن نوزده هم ترتیبات قراردادی منظمی بین زارعین و یا بهتر بگویم
نظام اربابی با تجار روسی و اروپایی مثل ش��رکت ب��رادران رالی ،برادران پاسکالی در
بین اسناد منتشره قجری وجود دارد که مجال آن در این گفتگو نیست و در فرصتی
دیگر باید بدان پرداخت.
اصوال غایت و اهداف کشاورزی قراردادی چیست؟ و اصوال بدنبال ایجاد
چه بدیل هایی در بخش کش�اورزی اس�ت ؟ آیا میتوان از لفظ کش�اورزی
آلترناتیو از آن یاد نمود؟
نه ،بنظر من از مفهوم کشاورزی قراردادی نمی توان به عنوان کشاورزی آلترناتیو
نام برد چون واضع یا بنیانگزار یا مبدع پارادایم خاصی در بخش کشاورزی نیست .اما
باید به کشاورزی قراردادی به عنوان عنصری مفید در بهبود مدیریت زنجیره و تأمین
مواد غذایی و کش��اورزی توجه خاص نمود .زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی در
برگیرنده عناصر ،اشخاص حقیقی و حقوقی و مناسبات رسمی و غیر رسمی است که
عملیات و مناسبات پسا وپیش از تولید تا بازرار رسانی و مصرف محصوالت کشاورزی
را در بر می گیرد .حتی مطالعات تطبیق��ی و بررسی تجربههای بینالمللی حاکی از
آن است که در شرایط مناسب ،مزایای بالقوه در رویکرد قراردادی باعث بهبود کیفی
فعالیتها و تولید محصوالت زراعی کشاورزی و صنایع تبدیلی میگردد.
در کشاورزی قراردادی؛ توسعه کشت قراردادی جهت دستیابی به اهداف معینی
چون افزایش بهرهوری و کیفیت محصوالت کش��اورزی و ایح��اد پایداری و ثبات در
تولید بخش کشاورزی تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر تحقیق و تولید
برنامه ای مدیریت و کاهش ریس��ک بازار محصوالت کش��اورزی ،تولید محصول بر
اس��اس استانداردهای معتب��ر ،تولید برنامهه��ای ابزار مدیریت و کاهش ریس��ک
بازار محصوالت کش��اورزی تصوی��ب و تضمین درآمد تولید کنن��ده و هدایت سایر
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در حال حاضر ،با توجه به فقـدان قوانین و مقررات ویژه برای
این گونه قراردادها و نیز نبود راهبرد مشـخص در سـطح کالن
تا کنون این مکانیزم بازاری نتوانسـته است به صورت ابزار
مناسبی در تنظیم بازار و نیز سیاست های کالن بخش کشاورزی
استفاده شود

روش ها و برنامه های مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه(تامین) ،تنظیم بازار از
طریق مکانیزم های بازار بدون دخالت مس��تقیم دولت ،کاهش حاشیه بازار ،کاهش
هزینهه��ای عملیاتی و هزین��ه مبادله انتقال دانش روز به تولی��د کنندگان بخش و
ایجاد ثبات در زنجیره عرضه محصوالت کش��اورزی دنبال می ش��ود .در واقع هدف
اصلی مدیریت زنجیره تولید در کش��ور ما کاهش هزینه ه��ای هر واحد تولید برای
جامعه و تقس��یم سود حاصله بین تمام اعضای زنجی��ره در کنار کاهش هزینه های
مبادله و احترام به اصل رقابت پذیری حتی رقابت با واسطه ها برای رساندن بخشی
از سود حاشیه بازار به تولیدکننده است.
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الزامات استقرار سیستم کش�اورزی قراردادی در کشور چیست؟ چرا
این نوع از کش�اورزی جایگاه مناسب یا مطلوبی در نظام های بهره برداری
ملی کشاورزی ایران ندارد؟ با چه چالش هایی روبرو است؟
سیاس��ت توسـعه کش��ـاورزی ق��راردادی ب��ه عنوان یک��ی از رهیـاف��ت هـا و
مکـانیزم هـای موثر در نظم بخش��ی مناسبات بین تولید و ب��ازار یک الزام تاریخی
کش��اورزی امروز ما به ش��مار می رود و مالزم یک اراده سیاسی جهت گسس��ت از
شرایط دیروزین است .البته در این زمینه ما دچار عقب افتادگی حقوقی میباشیم و
سخت نیازمند قوانین محکم و قواعد خاص معامالت (بویژه با تکیه بر ابزارهای جدید
مش��تقه) و ساز و کارهای نهادی نظارتی در بخش کش��اورزی میباشیم تا پشتیبان
روایی و پایایی مبادالت کاالیی باشد.
به جرات میتوان گفت که تا زمان تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کش��اورزی
در وزارت جهاد کش��اورزی ،مس��ئولیت وزارت جهاد کش��اورزی به مرحله تولید و
حمایت از تولیدکنندگان محدود میش��د و لذا در قوانین مرتبط با بازار محصوالت
کشاورزی به بخش کشاورزی و کاالهای کش��اورزی به مانند سایر کاالهای تجاری
پرداخته شده و نقشی برای وزارت جهاد کشاورزی در این قوانین مشاهده نمیشود.
برداش��ت متضاد و گاه متناقض از قوانین که ناشی از عدم تنقیح قوانین است موجب
بروز مشکالت متعدد برای بازار کاالهای کش��اورزی و زنجیره ارزش آن و مآال نضج
گیری کشاورزی قراردادی شده است.
اما از آن مهمتر یکی از موثرترین ساز و کارهای استقرار کش��اورزی قراردادی در
کشور ایجاد یک سیس��تم ثبت دقیق و موثق اطالعات کشاورزی ،بیمه قراردادهای
کش��اورزی و پوش��ش بیمه ای ریس��ک وثایق ،تضامین و نکول قراردادها و تأمین
مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد میباش��د ،که پایه و اساس توسعه کش��اورزی
قراردادی اس��ت و با توجه به تغییر رویکرد بانک کش��اورزی و صندوقهای حمایت
از توسعه سرمایهگ��ذاری در بخش کش��اورزی به تأمین مال��ی زنجیرههای ارزش
مبتن��ی بر قرارداد ،انتظار م��یرود معاونتهای تخصصی و استانه��ا بتوانند از این
ظرفیت ایجادش��ده برای دستیابی به اهداف تعیینش��ده در کش��اورزی قراردادی
بهرهمند ش��وند .از سویی ،با توجه به اینکه کش��اورزی قراردادی به اشکال سنتی و
روش��های مختلفی در کشور در حال گسترش می باش��د  ،لذا ایجاد یک نظام نامه و
آیین نامه های ملی به منظ��ور تدوین مقررات ،رویه ها و فرآیندهای مناسب( اعم از
فنی ،حقوقی ،مالی  ،نظارتی و غیره) اولویت اساسی در این زمینه به ش��مار می رود.
طرفه اینکه نظام کش��اورزی قراردادی مجموعه ای از سازوکارهای حقوقی و نهادی
است ک��ه امکان ارتباط قانونی و رسمی بین بهره برداران کش��اورزی ،ش��ـرکتهای
فرآوری و صـنای��ع تبـدیل��ی ،ش��ـرکتهای بازرگانی،بازارهای ب��ورس و مصـرف
کنندگان را فراهم می کند.
ابزارهای مشتقه معامالتی مانند قراردادهای آتی ،فوروارد و فیوچرز ،قراردادهای
توافقی( اختی��ار معامله و گروه آپش��ن ها) و موارد مش��ابه کمابی��ش اجزای نظام
کش��اورزی قراردادی بوده و بعنوان ابزارهایی برای تحقق مناسبات مدرن اقتصادی
در بخش کشاورزی به شمار می روند.
بدین ترتیب  ،تدوین و طراحی نظام کشاورزی قراردادی می تواند جایگاه و نقش
هریک از این زیرنظامها را در ساختار کلی اقتصاد کش��اورزی کشور مشخص نماید.
این نظـام در اغلب کشورهـای توسـعه یافته و در حال توسـعه به عنوان یک راهبرد
ملی در توسـعه کشاورزی ،مـدیریت ریسـک هـای بـازار (بویژه قیمت هـا) ،ایجـاد
امنیت و ثبـات درآمـدی برای کش��اورزان ،بهبود کیفیت و استاندارد محصوالت و

موارد مشابه بکار گرفته می شود.
وجود نظام های قراردادی یکی از موثرترین مکانیزم های بازاری برای جایگزینی
مـداخل��ه گری دولت (مانند سـیاست قیمت گ��ذاری ،خرید تضـمینی ،حمایتی و
توافقی ،بیمه های یارانه ای و سایر ابزارهای غیر بازاری) در مدیریت بازار محصوالت
کش��اورزی است .برای این کار ما نیازمند توانایی انتولوژیک در بس��تر نهادسازی و
تشکیل فدراسیون ها ،اتحادیه ها،خوشه زارعین ( )Farmers Clusterمیباشیم.
این خوش��ه ها فورماسیون تجمعی ی��ا حالتی از اتحاد استراتژی��ک است که در آن
کشاورزان از نظر جغرافیایی خوش��ه بندی می شوند.این خوشه ها منجر به افزایش
محصول و گس��ترش پیوندهای بازاری می گردد و نتیجه آن ایجاد تاالرهای محلی
کش��ف عادالنه و منصفانه قیم��ت محصوالت تولیدی به ص��ورت ارزش باالتر برای
تولیدات کشاورزی دیده می شود.
کمک به تاسیس خوش��ه ها ،تعاونی ه��ای بازار محور ،اتحادی��ه های تخصصی
وتش��کل های جدی��د کاالیی وتامی��ن بخش��ی از سرمایه ه��ای اولیه م��ورد نیاز
تش��کل ها ،تهیه اطلس داینامیک بازار کش��اورزی با استف��اده از سامانه اطالعات
جغرافیای��ی ،ساماندهی واحدهای صنفی در زنجیره ارزش کاالهای کش��اورزی در
قالب شبکهها و خوشهها ،ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای
دارای قابلی��ت توسع��ه حداقل در قالب زنجی��ره فروش��گاهی،ایجاد دفاتر خدمات
الکترونیکی بازاریابی از طریق تشکلهای کشاورزی و روستایی ،افزایش سهم بورس
های کاالیی در بازرگانی داخلی محصوالت کش��اورزی ،ایجاد پایگاه اطالعات بازار
محصوالت کش��اورزی از طریق پایش و جمعآوری اطالعات بازار و دسترسی آسان
بهرهبرداران به ای��ن پایگاه ،اطالع رسانی به فعالین ب��ازار در خصوص سیاستهای
اتخاذ شده از سوی دولت و تاثیر آن بر زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و کمک به
ایجاد شرکت های تخصصی استانداردسازی کاالیی ،خدمات بازاریابی و بازاررسانی
در بطن این خوش��ه ه��ا از راهبردهای اساسی ب��رای تقویت کش��اورزی قراردادی
است.

توسـعه کشاورزی قراردادی می تواند به عنوان یک راهبرد
در بخش کشاورزی و به منظور تقویت سیستم های تولید ،تنوع
بخشی به محصوالت ،ایجاد مناطق ویژه محصوالت خـاص(ایجاد
مزیت های منطقه ای و ناحیه ای مانند خوشه ها و هاب های تولیدی
یا مناطق روسـتایی کشت تخصصـی) ،جلوگیری از عرضه و تقاضای
نامتوازن محصوالت کشاورزی در بازار ،جـذب سـرمایه گذاری
داخلی و خارجی و موارد مشابه تاثیر قابل توجهی داشـته باشد
محصوالت تحویلی این خوش��ه ها نباید خ��ارج از استانداردهای قید ش��ده در
قرارداد تاکید می کنم نباید به هیچ عنوان و به هیچ ش��کل ممکن دارای خطا ،حیله
و غ��ش ،خرابی ،گندیدگی ،بیماری ،آلودگی به ارگانی��زم های مضر مخلوط با سایر
محصوالت که ارزش تج��اری محصول را تحت تاثیر قرارخواهد داد؛ باش��د .البته با
کمک خوش��ه ها ،تعیی��ن استانداردهای محلی -ملی ،استانداردهای تعیین ش��ده
توسط سیس��تم کدکس و یا سایر استانداردهای الزامی تعیین شده از سوی خریدار
امک��ان پذیر است .بر اساس ضوابط و مقررات قانونی افراد مورد تایید و تعیین ش��ده
از س��وی خریدار مج��از خواهند بود در ه��ر مرحله ای از کار مح��ل تولید را کنترل
نمایند.
در ح��ال حاضر ،با توجه به فقـدان قوانین و مقررات ویژه برای این گونه قراردادها
و نیز نبود راهبرد مش��ـخص در سـطح کالن تا کنون این مکانیزم بازاری نتوانسـته
است بصورت ابزار مناسبی در تنظیم بازار و نیز سیاست های کالن بخش کشاورزی
استفاده ش��ود .توسـعه کشاورزی قراردادی می تواند به عنوان یک راهبرد در بخش
کش��اورزی و به منظور تقویت سیستم های تولید ،تنوع بخشی به محصوالت ،ایجاد
مناط��ق ویژه محص��والت خـاص(ایجاد مزیت ه��ای منطقه ای و ناحی��ه ای مانند
خوش��ه ها و هاب های تولیدی یا مناطق روسـتایی کشت تخصصـی) ،جلوگیری از
عرضه و تقاضای نامتوازن محصوالت کش��اورزی در ب��ازار ،جـذب سـرمایه گذاری
داخلی و خارجی و موارد مشابه تاثیر قابل توجهی داشـته باشد.
برای استقرار نظام کشاورزی قراردادی در کشور ما نیاز به قواعدی رسمی و فراگیر
داریم که ش��مول تام داش��ته و این قواعد موضوعه ،اصول و قانونمندی قراردادهای
تولیدی کش��اورزی منعقد شده بین تولیدکنندگان یا پرورش دهندگان محصوالت
دامی زراعی باغی کشاورزی یا تش��کل ها و واحدهای تولیدی به اشخاص حقیقی و
حقوقی که محصوالت آنها را خریداری میکنند را در برگیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه معرفی سرپرست جدید پایگاه بسیج امام علی (ع )
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران :
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گام دوم انقالب اسالمی ،نویدبخش قدرتی مضاعف برای بسیج

و حضور فراگیر این شجره طیبه در حوزه های مختلف اجتماعی است

دکتر ش�یرزاد رييس هيأت مدی�ره و مدیرعامل س�ازمان مرکزی تعاون
روس�تایی ایران در مراس�م معارفه فرمانده جدید پایگاه بسیج مقاومت این
سازمان اعالم کرد که بسیج سرسلسله یک تفکر اصیل تاریخی و منبعث از
فقهپویایشیعیاستکهبااقتضایزمانومکانجلویهرگونهفرصتطلبی
و تجدید نظرطلبی جریانات انحرافی را گرفته و به ش�کلی پرقدرت از والیت
فقیه حفاظت و صیانت می کند و این تداوم خجسته تا ظهور حضرت آقا امام
زمان(عج)مانعبروزانواعگسلهایتاریخیدرجامعهانقالبیاست.
وی افزود :بس��یج به عنوان یک سنگر پر ارزش مملو از آموزه های ناب و قله استواری
است که توانسته بسیاری از گسل های گفتمانی را در چهل سال ظهور شجره ی طیبه ی
انقالباسالمی،مدیریتوپاسدارینماید.جریانبسیجدرحقیقتحلقههایزنجیرهای
نیرومند و پر توان از حامیان انقالب را در منظومه های فکری و عملی هدایت می کند و با
توجه به ذات اجتماعی خود ودرآمیختن آموزه های ناب ایدئولوژی شیعه توانسته است
وظیفه اش در راستای صیانت ازیک حوزه ی ارزشی گرانقدر به خوبی ادا نماید.
دکترش��یرزاد با اش��اره به اینکه در طول تاریخ دولت ها در ایران ،اولین دولت شیعه
هستیم که با همت و تفکر بسیجی توانسته ایم چهل سال این ثمره ی تاریخی با پایداری
و مقاومت بی بدیل حفظ کنیم ،خاطر نش��ان کرد :ملت م��ا در برابر انواع نامالیماتی که
استکبار جهانی در حوزه های مختلف در برهه های تاریخی مختلف به ما تحمیل نموده
این چنین ایستادگی و مقاومت را وامدار بس��یج و بسیجیانیم که در همه ی برهه های
تاریخیچهلسالهاخیروفاداریخودرابهاثباترساندهاند.
مدیرعام��ل سازمان مرک��زی تع��اون روستای��ی ایران تأکی��د ک��رد  :باید کمک
کنیم که سلس��له بس��یج بی��ش از پیش ب��ه جنبش اجتماع��ی و معرفت��ی عمومی
در ضمی��ر ناخ��ودآگاه ه��ر ایران��ی تبدی��ل ش��ود و در ضمی��ر ناخ��ودآگاه جمع��ی
مل��ت ،چ��ه در ح��وزه ی نظ��ر و چ��ه در ح��وزه ی عم��ل ،تداوم��ی تاریخی داش��ته
باشد.شیرزاد تصریح کرد :ما باید فلسفه ی بسیج را به عنوان یک برنامه ی جایگزین در
بزنگاه های بحرانی مدنظر قرار دهیم .بسیج راهی تازه برای شناختی تازه است ،معرفت
بسیج یک معرفت شناختی است بنابراین آگاهی در ذات بسیج نهفته بوده و وجود عنصر
آگاه��ی در ذات یک حرکت اجتماعی ای��ن نوید را می دهد که ما بتوانی��م با استفاده از
این حرکت اجتماعی به یک گفتمان جدید در سپهر آینده کش��ور برسیم و در گام دوم
انقالب الزم است که بسیج قدرت مضاعفی گرفته و در حوزه های مختلف با هدف گیری
گروه های اجتماعی جدید تر ،به سامانی منظم تر ،به روز تر ،بهینه تر و مطابق با نیاز های

امروزین و دارای پاسخ های مطمئن تر بدل گردد.
باید همه کمک کنیم در دوره ی جدیدی که طلیعه ی گام دوم انقالب اسالمی است
بتوانیم با باورمندی بیشتر نسبت به ارزش ها با تحرک مسئوالنه در حوزه ی پاسخگویی
به مطالبات اجتماعی ،بخشی از این باری را که بر دوش ماست به یاری خداوند سبحان به
منزلمقصودبرسانیم.
دکترشیرزاد،ضمنتشکرازدکترپیمانفلسفیفرماندهپایگاهمقاومتبسیجوزارت
جهاد کشاورزی،حوزه ی نمایندگی ولی فقیه واعضای محترم هيأت مدیره سازمان که
همواره با هر لبیکی در صحنه حاضر بوده و یاریگر این شجره ی طیبه ی بالنده بوده اند،
خواستارتداوممساعدتوتالشجمعیدرجهتدستیابیبهچشماندزهایجدیدبرای
آینده انقالب اسالمی شد و افزود :مهم آینده است .مهم چشم اندازی است که قرار است
به آن دسترسی پیدا کنیم همه ی امکانات را باید فراهم کنیم که برای چشم انداز جدید
مؤمنینیوفاداربهاصول،ارزشهاوآرمانهایانقالباصیلشیعیخودباشیم.
رييس هيأت مدیره سازمان مرکزی ورود دکتر حشمت به حوزه ی بسیج با توجه به
سوابقی که ایشان در این عرصه داشته اند را نوید بخش حضوری سازنده دانسته و یادآور
ش��د :میبایست کانون بسیج سازمان را از یک هس��ته ساده به حوزه ای گسترده تبدیل
کنیم تا در پرتو این گستردگی و بالندگی ،وظایف بسیج بتواند بازنمایی نموده و خود را در
همهیعرصههابازتعریفنماید.هویتبسیجهویتیچندبعدیوچندکارکردیاستو
بهصورتتوأمانازهویتفرهنگیوهویتاجتماعیوسیاسیبهرهمیبرد.
بسیجدربطنتودههاجاریاستوبهنظرمنپررنگترینجنبهحضوربسیج،حضور
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سازندگی آن است و بالندگی بس��یج در گام دوم انقالب
منوط به تقویت ابعاد گسترده وجودی آن در حوزه های متنوع یاد شده است.
دکت��ر ش��یرزاد در پای��ان اظه��ار امیدواری ک��رد که فعالی��ت های بس��یج بتواند
در آین��ده جذابی��ت های تازه ای از بس��یج را به نس��ل جوان ک��ه وارد ساخت��ار اداری
ما می ش��وند تس��ری بخش��یده و ای��ن تنوع ،جذابی��ت و بالندگ��ی و ای��ن حضور در
عرص��ه های متنوع و متکثر ،خون ت��ازه ای را به رگهای انق�لاب تزریق نماید و همگی
در پن��اه خداون��د متع��ال و در سایه ی رهب��ری مقام عظم��ای والیت حض��رت امام
خامن��ه ای و زیر ل��وای جمهوری اسالم��ی ایران بتوانی��م دربرابر استکب��ار جهانی و
فش��ارهای خارجی با تمامی سطوح استعماری آن همچن��ان مقاومت نموده وکماکان
ب��ه آرمان ها و ارزش های انق�لاب وفادار مانده وسربازانی موم��ن در این عرصه مقدس
باشیم.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

رشد 44درصدیشاخصهایاختصاصیوعمومیارزیابی
عملکردسال 1397نسبتبهسال1396
در اج�رای ارزیاب�ی عملک�رد س�ال  1397دس�تگاه ه�ای مش�مول ارزیاب�ی
توس�ط س�ازمان اداری و اس�تخدامی کش�ور ب�ه اس�تناد م�واد  81و  82و
آیین نامه ها و دس�تورالعمل های مربوطه ،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در شاخص
های اختصاصی و عمومی از رشد  44درصدی نسبت به سال  1396برخوردار شد.
ب��ه گ��زارش پ��ات ،دکت��ر ش��یرزاد رئی��س هی��ات مدی��ره و مدی��ر عام��ل سازم��ان
مرک��زی تع��اون روستای��ی ای��ران ضم��ن بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود :در رتب��ه بن��دی و امتی��از
ش��اخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد سال  1397که از سوی سازمان اداری و استخدامی
کش��ور بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل ها انجام می پذیرد سازمان مرکزی تعاون روستایی در نتایج
ارزیابی عملکردی ش��اخص های عمومی و رتبه بندی نسبت به سال  1396در سال  1397از  46درصد
رشد برخوردار بوده است.
وی اف��زود :در ارزیابی ش��اخص های عمومی ،سازم��ان مرکزی تعاون روستایی ای��ران از هزار امتیاز
پیش بینی ش��ده توسط سازمان اداری و استخدامی کش��ور  468امتیاز را به خ��ود اختصاص داده که با
اختالف 147امتیاز نسبت به سال  1396رشد قابل توجهی داشته است.
دکتر ش��یرزاد در خصوص نتایج ارزیابی عملکرد ش��اخص های اختصاصی و رتبه بندی سال 1397
اظهار کرد :سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با کس��ب امتیاز  825از مجموع هزار امتیاز پیش بینی
شده 42 ،درصد نسبت به سال  1396رشد داشته است.
وی خاطر نشان کرد :در مجموع نتایج شاخص های اختصاصی و عمومی عملکرد سال  1397سازمان
مرکزی تعاون روستایی با اختصاص  1293امتیاز نسبت به سال  1396از  44درصد رشد برخوردار می باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان اظهار امیدواری کرد :با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در سال
1398سازمانمرکزیتعاونروستاییایراندرشاخصهایاختصاصیوعمومیرابهخوداختصاصخواهد
داد .
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بهره برداری از سیلوی
 ۲۵هزارتنی میالجرد
مع�اون وزی�ر جه�اد کش�اورزی و مدیرعام�ل
س�ازمان تع�اون روس�تایی ای�ران خب�ر از به�ره
ب�رداری پ�روژه س�یلوی  ۲۵ه�زار تن�ی میالج�رد
داد.
به گزارش پات حسین ش�یرزاد  ،معاون وزیر جهاد
کش�اورزی و مدیرعامل تعاون روستایی ایران با اعالم
خبر بهره برداری از س�یلوی  ۲۵هزارتنی میالجرد در
اس�تان مرکزی گفت  :این پروژه توسط شرکت تعاونی
روس�تایی میالجرد عضو شبکه بزرگ تعاون روستایی
ای�ران و ب�ا مش�ارکت بانک س�ینا و حمای�ت معاونت
توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری در
شهرس�تان کمیجان از توابع استان مرکزی با موفقیت
اجرا شد.
حسین ش�یرزاد با بیان اینکه هزینه این پروژه بالغ
بر  ۳.۵میلیارد تومان س�رمایه نیاز داشته که ۲میلیارد
آن تس�هیالت و  ۱.۵میلیارد تومان از مشارکت اعضاء
تا مین گردیده تصریح کرد  :ش�رکت تعاونی روستایی
میالج�رد  ۱۸۰۰نف�ر عض�و دارد و  ۱۳روس�تا را تحت
پوش�ش قرار داده که مش�ارکت اعضاء در برنامه ریزی
و اجرا و نظارت و ارزیابی فعالیتهای شرکت خوب است
و جای تقدیر دارد.
ش�یرزاد با اشاره به اینکه ظرفیت انبار این سیلو ۲۵
هزار تن اس�ت عنوان کرد که در حال حاضر یک کندو
از دو کندوی این س�یلو به ظرفی�ت  ۱۲۵۰۰تن به بهره
برداری رسیده وتا کنون  ۳۷۰۰تن گندم در آن ذخیره
شده است .
وی ب�ا اعلام حمای�ت خ�ود ،ه�دف این پ�روژه را
افزایش تولید وامنیت غذایی وتوسعه واشتغال پایدار
روستایی و رفاه کشاورزان دانست .

راهاندازیدبیرخانههیأتعالینظارت
براصنافکشاورزیدرسازمان تعاونروستایی

به دنب�ال ابالغی�ه اخیر وزی�ر جهاد کش�اورزی مبن�ی بر حکم
انتصاب دکتر حس�ین ش�یرزاد به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت بر
اصناف کش�اورزی ایران ،دبیرخانه این هیأت ،کار خود را به صورت
رسمی در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آغاز کرد.
ب�ر پایه این گزارش در س�اختار جدید نظام صنفی کش�اورزی و
منابع طبیعی کش�ور ،هیأت عال�ی نظارت بر اصناف کش�اورزی ،با
ترکیب ثابت وزیر جهادکش�اورزی به عنوان رئیس ،وزرای کش�ور،
دادگس�تری ،صنعت ،معدن و تجارت ،تع�اون ،کار و رفاه اجتماعی،
نیرو ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،هیئت رئیسه اتاق اصناف
کش�اورزی ایران و رؤسای اتاق بازرگا.نی صنایع معادن و کشاورزی
ای�ران و اتاق اصناف ای�ران ،باالترین مرجع نظارت ب�ر نظام صنفی
کشاورزی خواهد بود.
دکترشیرزاد خواستار شد:

نظم بخشی در حوزه توسعه کشت و صنعت های
خصوصی کشور

متقاضیان تأس�یس کش�ت و صنعت یا واحده�ای بهرهبرداری بزرگ کش�اورزی باید
طرح کس�ب و کار ( )Business planو تأمین مالی مش�خص خود را ارائه دهند و پوسته
حقوقی کش�ت و صنع�ت را در برنامههای خود لح�اظ نموده ،همچنین باید ش�اخصهای
مکانیزاسیون را در طرح جامع لحاظ کرده باشند.
رئیس هی��ات مدیره و مدیرعام��ل سازمان مرکزی تع��اون روستایی ایران در ارتب��اط با امضای
تفاهمنامه مش��ترک ب��ا سازمان امور اراضی کش��ور اظهار داش��ت :براساس ای��ن تفاهمنامه ،تمامی
متقاضیان ایجاد کشت و صنعتها میبایست پیش از فاز عملیاتی و در بدو امر ،اسناد و مدارک مثبته
از عملکرد و ظرفیتهای خود را ارائه دهند که طبیعتا این اسناد مش��تمل بر طرح کامل کسب و کار و
اهلیت شغلی متقاضی خواهد بود.
شیرزاد در این زمینه افزود :بررسیهای اولیه مشترکا" توسط سازمانهای تعاون روستایی و امور
اراضی ص��ورت میگیرد و پس از تأیید به متقاضیان ،مجوز تأسیس کش��ت و صنعت داده میش��ود.
درحقیقت با این اقدام ،احداث کش��ت و صنعتهای بخش خصوصی کش��ور ب��رای اولین بار دارای
ضابطه شدهاست.
️مدیرعامل سازم��ان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر اینکه متقاضیان کش��ت و صنعت یا
واحدهای بهرهبرداری بزرگ کش��اورزی باید طرح کس��ب و کار و تأمین مالی مشخص را ارائه دهند،
افزود :الزمست که پوسته حقوقی کشت و صنعت در برنامههای پیشنهادی دیده شده ،همچنین باید
شاخصهای مکانیزاسیون را در طرح جامع خود لحاظ کرده باشند.
️وی در پای��ان ضمن اعالم آمادگ��ی سازمان متبوع خ��ود در جهت همکاری ب��ا بخش خصوصی
خاطرنش��ان کرد :تفاهمنامه امضا شده در حال حاضر به استانها ابالغ شده و متقاضیان میتوانند در
استانهای خود برای این کار اقدام کنند️.ش��یرزاد در رابطه با متقاضیانی که تاکنون درخواست خود
را به استانها ارسال کردهاند ،گفت :در استانهایی مانند اردبیل و فارس تقاضاهایی ارسال ش��ده که
در حال بررسی آنها هس��تیم️.وی افزود :همکاریهای ما با امور اراضی برای تأسیس واحدهای بزرگ
از جمله کش��ت و صنعتهای بخش خصوصی کامل و شفاف است و حمایتهای الزم را در این زمینه
در نظ��ر گرفتهایم .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد :در حوزه پایاب آبهای
مرزی ،پایاب طرح  238هزار هکتاری خوزستان و بخش��ی از ایالم ما متقاضی برای کش��ت و صنعت
داریم .در پایاب  46هزار هکتاری سیس��تان و بلوچستان ،پایاب خداآفرین ،حوزه سیروان ،پایانههای
سامانههای گرمسیری هم متقاضی وجود دارد.

ندا ی تح ّول

کارنامه نهاد سازی اقتصادی و اجتماعی -صنفی در بخش کشاورزی؛

توسطشبكهاتحادي هوتعاونيهايدامداراناستانيزدصورتگرفت؛

تشکیل  ۸نهاد فراگیر ملی جدید
در بخش کشاورزی

آغاز اجرای طرح توجیهی اقتصادی
پرورش بز شیری نژاد مورسیا

بخش کش�اوزی از مهمترین بخش های اقتصادی کش�ور است که تاثیر
بس�یاری عمده ای در تولید ناخالص ملی اش�تغال و تامین امنیت غذایی و
صادرات غیر نفتی دارد ،اما با وجود قابلیتهای بسیار و مزیت های نسبی ،توان
رقابت پذیری این حوزه به خص�وص در بازارهای داخلی و خارجی و مضافا
چانه زنی با دس�تگاه های قانونگذار  ،سیاس�تگذار و خدمات رسان دولتی
و غی�ر دولتی محدود ب�وده که یکی از دالی�ل عمده آن فقدان تش�کلها و
نهاده�ای توانمند و کارآمد تولیدکنندگان و دس�ت اندرکاران این بخش با
نگرش بازرگانی است.
دکتر ش��یرزاد،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ای��ران در گفت وگو با
پات(پایگاه اطالع رسانی تعاون روستایی کش��ور) اظهار داشت :بخش کشاورزی نیاز
به نهادهای پر قدرت تولیدی -تجاری دارد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی افزود :درهمین راست��ا با بهره گیری از ظرفیت های
قانونی و مقررات ب��اال دستی نظیر قانون تعاون مصوب سال  ،۱۳۵۰قانون تش��کیل
تعاون��ی های تولید ،ماده  ۵قانون افزایش بهره وری ،بن��د خ ماده ۱آیین نامه اجرایی
قانون تع��اون تمرکز و سایر قوانین در طول یکس��ال گذش��ته پیگیریه��ا و اقدامات
مختلفی برای تش��کیل و ساماندهی امور نهادهای اقتص��ادی و اجتماعی _ صنفی با
رویکرد حمایت های بازرگانی و ش��غلی کشاورزان و بهره برداران در سازمان مرکزی
تعاون روستایی صورت گرفته که ماحصل آن در سال  ۱۳۹۷تشکیل  ۸نهاد ملی۱۴۵،
ش��رکت تعاونی تولید ۹۴،شرکت تعاونی کشاورزی،تش��کل صنفی و محصولی بوده
اس��ت که مراحل ساماندهی،ص��دور مجوز و ثبت آنها به اتم��ام رسیده مراحل ایجاد
و ص��دور مج��وز فعالیت نهاده��ای جدید در بخش کش��اورزی نی��ز در دست انجام
است.
وی ضم��ن تاکید برت��داوم همک��اری و حمای��ت از زیربخش ه��ای تخصصی و
محصولی وزرات جهاد کش��اورزی ،پایداری و پویایی این تش��کل ها اظهار داش��ت:
در سال ۹۷نهادسازی جدید در بخش کش��اورزی منجر به تشکیل و تأسیس شرکت
تعاونی توسعه کشاورزی تخصصی بذر پایتخت(ملی) ،شرکت مرکزی سهامی زراعی
ایران(ملی)،انجم��ن گلخانه سازان ،فدراسیون تش��کلهای صنای��ع غذایی،تبدیلی
و تکمیلی بخش کش��اورزی(ملی)،اتحادیه ملی دام سبک کش��ور،اتحادیه مرکزی
گیاه��ان دارویی،انجمن توزع کنندگان عمده نهاده ه��ای دام،طیور و آبزیان استان
تهران،انجمن گلخانه سازان کشور(ملی)،ش��رکت زنجیره سی��ب گردیده و اتحادیه
ملی دانه های روغنی ،شرکت گسترش اقتصادی تعاون کشاورزی ارس،شرکت ملی
بازرگانی کش��اورزی ارگانیک،انجمن گل نرگس ایران،انجم��ن گل رز ایران،انجمن
تولید کنندگان قارچ است��ان اصفهان،انجمن پرورش دهن��دگان زالو،انجمن تولید
کنندگان نهال کش��ور در ش��رف تاسی��س هس��تند وی در پایان اظه��ار امیدواری
ک��رد که درآینده نزدیک با برنامه ریزی های انجام ش��ده مراح��ل تاسیس نهادهای
جدیدی مانن��د فدراسیون ه��ای برنج  ،بذر  ،طیور کش��ور در س��ال  ۱۳۹۸صورت
پذیرد.

ب�ا ورود اولین محموله بز ش�یری نژاد مورس�یا به اس�تان یزد اجرای
طرح توجیهی اقتصادی پرورش بز مورس�یا در س�طح استان با مشارکت
و س�رمایهگذاری ش�بکه اتحادیه و تعاونی های دام�داران تحت نظارت
سازمان تعاون روستایی استان یزد آغاز گردید.
به گزارش روابط عموم��ی سازمان تعاون روستایی است��ان یزد،یداله جوادپور،
مدیر سازم��ان تعاون روستایی استان ی��زد ضمن اعالم این خبر اظهار داش��ت :با
برنامهریزی ،حمایت و نظارت سازمان جهاد کش��اورزی استان یزد و مش��ارکت و
سرمایهگ��ذاری اتحادیه تعاونیه��ای دامداران استان یزد بامداد روز چهارش��نبه
اول اردیبهش��تماه سال  1398اولین محموله بز ش��یری نژاد مورسیا مستقیما از
کش��ور اسپانیا وارد استان یزد گردید و اجرای طرح اقتصادی پرورش بز مورسیا به
ظرفیت  1080راس توسط اتحادیه تعاونی های دامداران استان یزد با مش��ارکت
شرکتهای تعاونی دامداران شهرستان های یزد و تفت و شرکت تعاونی کشاورزی
جامع گستر کلیک خورد .وی در ادامه اذعان داشت :اتحادیه تعاونی های دامداران
استان یزد به عنوان یکی از توانمندترین تش��کلهای بخش کش��اورزی استان یزد
با عضویت بی��ش از  15هزار نفر از دام��داران منطقه در قالب  11ش��رکت تعاونی
دام��داران با ظرفیت های قابل توج��ه و سرمایهای بالغ ب��ر  56میلیارد ريال تحت
نظارت سازمان تعاون روستایی استان در زمینهای امور دام فعالیت دارد و در سال
جاری با مش��ارکت فعال در طرح توجیه اقتصادی پرورش بز شیری نژاد مورسیا در
سطح استان یزد زمینه توسعه دامداریهای پرورش نژادهای اصالح شده پر تولید
دامی در سط��ح روستاها و به تبع آن افزایش به��رهوری از نهادههای دامی ،توسعه
صنعت لبنیات حاصل از شیر بز ،دستیابی به بازارهای برون مرزی ،توسعه اشتغال
پایدار روستایی و بهبود معیشت خانوارهای روستایی را فرا م ساخته است.
مدیر سازمان تع��اون روستایی استان یزد درخصوص ط��رح توجیهی اقتصادی
پرورش بز مورسیا اظهار داشت :اتحادیه تعاونیهای دامداران استان یزد با مشارکت
شرکتهای تعاونی دامداران ش��هرستانهای یزد و تفت و شرکت تعاونی کشاورزی
جامع گس��تر تاکنون بالغ بر  70میلیارد ريال جهت خری��داری و انتقال  1080راس
بز مورسیا از اسپانیا به استان سرمایهگذاری نم��وده است و انتظار میرود با توجه به
مزیت ها و ویژگی های خاص تولیدی این نژاد از بز نس��بت به سایر نژادهای مش��ابه
ش��اهد افزایش قابل مالحظه به��رهوری تولید در بخش دام و توسعه هرچه بیش��تر
اتحادیه و شرکتهای تعاونی دامداران سطح استان باشیم.
شایان ذکر است بز شیری نژاد مورسیا با  210روز دوره شیردهی در سال با تولید
سالیان��ه بیش از  600کیلوگرم ش��یر با چربی  5/7درصد و پروتئی��ن  3/4درصد در
مقایس��ه با سایر رکوردهای استاندارد نژادی نظیر هلشتاین ،آلپاین و سانن در زمینه
بهرهوری تولید چربی ،پروتیئن و الکتوز با تفاوت معنیداری عملکرد بسیار باالتری
دارد و ش��یر پرچرب ای��ن بز برای تولید پنیر م��ورد استفاده قرار م��ی گیرد .از دیگر
مزیتها و ویژگیهای خاص این نژاد م��دت زمان کوتاه بلوغ ،چند قلوزایی و سازگار
بودن با اقلیم منطقه و مقاومت باال در برابر انواع بیماریهای شایع دامی میباشد.

دکتر شیرزاد در جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی کشور اعالم کرد :

تسهیم قدرت و به رسمیت شناختن تشکلها شرط ارتقای مدیریت در منابع آب

ش�رط الزم برای فراهم ش�دن بهتر مدیریت مش�ارکتی در حوزه منابع
آب کش�ور ،اعتقاد به تسهیم قدرت و به رسمیت شناخته شدن تشکلهای
کشاورزی و در راس آنها نظام صنفی کشاورزی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعام��ل سازمان تعاون روستایی ایران در جمع روسای
هیات مدیره نظام های صنفی استانهای کشور که با محوریت بررسی طرح مدیریت
مش��ارکتی وزارت نیرو و جایگاه نظام صنفی کش��اورزی و ب��ا حضور مهندس حاج
رسولیها مدیر عامل ش��رکت مادر تخصصی ،مدیریت منابع آب ایران و مش��اور وزیر
نی��رو و همچنین آقای مهندس میبدی مدیر کل دفت��ر نظامهای بهره برداری آب و
آبف��ای وزارت نیرو در محل سالن جلس��ات سازمان مرکزی تع��اون روستایی ایران
برگ��زار گردید؛ اقبال وزارت نیرو به سمت مدیریت مش��ارکتی منابع آبی کش��ور را
اتفاقی بس��یار میمون و مبارک بر شمرده و به مدیران نظامهای صنفی توصیه کردند
از این آغوش گشوده و فرصت مناسب استقبال نمایند.
دکتر ش��یرزاد تصریح نمودند که مدیریت مش��ارکتی ،چنانچه متضمن حقوق و

سهمبندی متقابل برای طرفین مشارکت نباشد چیزی جز شعار بی محتوا و ادعایی
تو خالی نخواهد بود.
مش��ارکت در مدیریت منابع آب نیازمند تس��هیم قدرت تعیی��ن حدود و ثغور و
جایگاه رسمی نظام صنفی کش��اورزی به نمایندگی از طرف تشکلهای بخش است.
وزارت جهاد کش��اورزی و سازم��ان تعاون روستایی حاضر به هم��ه گونه همیاری و
همکاری ب��ا وزارت نیرو در راستای تنظیم قراردادهای جامع االطراف مش��ارکت با
حضور علیه عوامل ذیربط و بخصوص تشکلهای بخش کشاورزی خواهد بود.
رعایت حقوق سهام��داری و استفاده از همه ظرفیتهای قانون��ی موجود از دیگر
پیشنهادات دکتر شیرزاد به مسئولین وزارت نیرو و ارکان نظام صنفی کشاورزی در
این زمینه بود.
گفتنی است بیس��ت وسومین جلسه ش��ورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی از
ساعت  9-17روز دوش��نبه  25تیرم��اه جاری با حضور نماین��دگان کلیه نظامهای
استانی در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد:

سازماندهی  ۴انجمن و  ۲فدراسیون تخصصی و حرفه ای بخش کشاورزی
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س�اماندهی تش�کلهای صنف�ی و تخصص�ی بخ�ش کش�اورزی ،بنا به
سیاس�تهای س�ازمان مرکزی تعاون روس�تایی ایران در خصوص تشکیل
نهادهای مدنی و حرفه ای در انطباق با ش�رح وظایف وزارت جهاد کشاورزی
برای ایجاد زمین�ه های س�ازماندهی و حمایت از فعاالن حوزه کس�ب و کار
کش�اورزی با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و مقررات باالدس�تی صورت
میپذیرد.
دکتر حسین شیرزاد در گفتگو با پات اظهار داشت :با توجه به مبانی حقوقی موجود
از قبیل ماده  ۳اساسنامه سازم��ان مرکزی تعاون روستایی ایران ،ماده  ۵قانون افزایش
بهرهوری بخش کش��اورزی ،بند (خ) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و
اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ،پیگیریها و اقداماتی از
سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد این سازمان ،در تعامل با معاونت
های تخصصی وزارت جهاد کش��اورزی جهت ایجاد انس��جام و همکاریهای مستمر از
طریق تشکلهای مردمی با دفاتر و مجریان طرحهای استراتژیک وزارت متبوع به انجام
رسیده به دنبال تقاضای تش��کلهای بخش خصوصی نس��بت به تشکیل و ساماندهی
نهادها ،انجمنهای تخصصی و فدراسیونها در دو دسته اقتصادی و صنفی -محصولی با
رویکرد بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت بخش کشاورزی تالشهای
مؤثری صورت گرفته است که مراحل ساماندهی ،صدور مجوز اولیه و ثبت آنها به اتمام
رسیده و هم اکنون در شرف ایجاد و آغاز فعالیت چند مورد از نهادهای جدید در بخش
کشاورزی نیز قرار داریم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ماحصل پیگیری ای��ن موضوع و سیاس��ت سازمان مبنی بر
نهادسازی در بخش کش��اورزی طی سال گذش��ته تاکنون هماهنگی برای تشکیل و
سازماندهی  ۴انجمن ش��امل؛ «انجمن گلخانه سازان کش��ور»« ،انجمن صنفی توزیع
کنن��دگان عمده نهادههای دام ،طیور و آبزیان استان ته��ران»« ،انجمن گل رز ایران»
و «انجمن گل نرگ��س ایران» و یک فدراسیون تحت عنوان «فدراسیون بذر کش��ور»
بوده است ،خاطر نش��ان کرد :در خصوص سازماندهی انجمن گلخانه سازان کش��ور با
توجه به برنامه توسعه  ۵۸۰۰هکتاری کش��ت در فضای کنترل شده گلخانه ای تا پایان
سال جاری و لزوم ایجاد تش��کل برای صاحبان مشاغل این بخش جهت تحقق اهداف
توسع��های با هدایت و حمایت سازمان مرکزی تع��اون روستایی و در تعامالت پیوسته
با معاونت باغبانی در اردیبهش��ت ماه سالجاری شاهد برگزاری مجمع عمومی انجمن
گلخانه سازان کشور بوده ایم.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد تش��کیل انجمن صنفی
توزیع کنندگان عمده نهاده های دام ،طیور و آبزیان استان تهران گفت :دفتر ساماندهی
صنوف تشکلهای مردم نهاد این سازمان به دنبال درخواست و تقاضای اعضای هیأت
مؤسس انجمن صنفی توزیع کنندگان عم��ده نهادهای دام و طیور و آبزیان با تاکید بر
اهمیت وجود حلقه توزیع نهاده ها در زنجیره تولید مواد پروتئینی مانند مرغ ،گوش��ت
قرمز ،شیر و ماهی ،با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
استان تهران و مدیریت تعاون روستایی استان ،پس از بررسی ها و کسب موافقت های
الزم با تش��کیل انجمن صنفی توزی��ع کنندگان عمده نهاده ه��ای دام ،طیور و آبزیان
است��ان تهران موافقت نموده و در اواخر خرداد م��اه مجمع عمومی مؤسس و انتخابات
اعضای هیأت مدیره این انجمن با حضور  ۱۰۰درصدی اعضاء در محل سازمان مرکزی
تعاون روستایی برگزار شده است.
ای��ن مقام مس��ئول در ارتباط ب��ا ضرورتهای ایج��اد چتر واحد برای تش��کلها و
ش��رکتهای تولیدکننده خوراک دام ،طیور و آبزی��ان در قالب حقوقی یک فدراسیون
تصریح کرد :نیاز این شرکتها به شیوههای جدید در زمینه جلب مشارکت برای تأمین
مالی و لزوم حمایت همه جانبه از ساختار ترازنامه ای صنعت خوراک دام ،طیور و آبزیان
کش��ور و ورود ش��رکای جدید ،هم در عرصه تولید و هم حوزه تجارت به منظور کاهش
قیمت تمام شده و پوش��ش مخاطرات موجود در شرایط امروزی ،از جمله عواملی بوده
است که تشکیل فدراسیون بذر کشور را اجتناب ناپذیرنموده به عالوه اینکه بنا به تاکید
وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر سازماندهی تشکل فراگیر و ملی در حوزه تولید،
تأمین و توزیع بذر برای ایجاد ساز و کارهای حقوقی جهت پیگیری مطالبات تخصصی
فعاالن این حوزه و اتخاذ سیاستهای مش��ترک و همصدایی این تش��کلها در شرایط
تحریم ،با مشارکت کلیه ذیمدخالن و ذینفعان بمنظور هم افزایی و تمرکز قوا در جهت
نیل به توسعه پایدار این صنعت ،شکل گیری این نهاد را توجیه پذیر نموده است.
دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی کشور در ادامه یادآور شد :بدین منظور
در تاریخ نوزدهم تیرماه سال جاری ،نخس��تین جلس��ه برنامهریزی و هماهنگی برای

سازماندهی و تشکیل فدراسیون بذر کشور با حضور معاون توسعه تعاونیها ،تشکلها
و نظامهای بهرهبرداری ،مدیرکل و کارش��ناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای
مردم نه��اد ،نماینده معاونت زراعت وزارت جهاد کش��اورزی و همچنین معاون فنی و
اجرای��ی سازمان و معاون امور بازرگانی و مجری در امر صنعت بذر ش��بکه تعاونی های
روستای��ی و نمایندگان دفتر نظام های بهره برداری سازم��ان مرکزی تعاون روستایی
برگزار شد و در ادامه ،پس از ده روز از برگزاری جلسه هماهنگی مذکور ،نشست مشترک
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با معاونت های تخصصی و مراکز پژوهشی وزارت
جهاد کشاورزی در حوزه بذر برگزار گردید که به دنبال آن مقرر شده است نشست آتی
نیز با حضور بخش خصوصی فعال در این حوزه منعقد گردد .فدراسیون بذر ،زبان واحد
و گوی��ا و تأمین کننده هماهنگی ملی و تکمیل کننده منافع حلقه های متعدد زنجیره
تولید ،تأمین در کنار وزارتخانه و بخش های تخصصی و اجرایی ذیربط و پیگیر مطالبات
در دستگاههای فرابخشی کشور خواهد بود.
شیرزاد ضمن امیدواری برای تشکیل انجمنهای مستقل گل رز و گل نرگس ایران
در آین��ده نزدیک به خبرنگار ما گفت :در راست��ای سیاستهای حمایتی وزارت جهاد
کش��اورزی از زیر بخش تولی��دات گل و گیاه زینتی و با توجه ب��ه مزیتهای صادراتی
محصوالت و ظرفیت بسیار مناسب زنجیره تأمین و تولید این صنعت در ایجاد اشتغال
پایدار و افزایش بهرهوری منابع آب و خاک کشور ،لزوم برنامهریزی و تالش مضاعف در
توسعه همه جانبه این رش��ته از فعالیتهای کشاورزی کام ً
ال احساس میشده و از این
رو تشکیل انجمنهای تولیدکنندگان گل و گیاه از جمله برنامههای جاری و در دست
اقدام مجموعه وزارت جهاد کش��اورزی و سازمان مرکزی تع��اون روستایی ایران بوده
اس��ت .مع الوصف ،برنامه ریزی و هماهنگی الزم با فعاالن و تولیدکنندگان گل و گیاه و
همچنین واحدهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی جهت شکل گیری هیأت مؤسس
اولیه این انجمن ها ،بررسی اساسنامه ها و اعم��ال اصالحات مربوطه توسط سازمان و
اقدامات بعدی به منظور تشکیل « انجمن گل رز ایران « و « انجمن گل نرگس ایران « و
بسترسازی الزم جهت برگزاری انتخابات و آغاز به کار رسمی آنها در شرف انجام است.
این مق��ام مس��ئول در پایان ضمن اش��اره به تش��کیل و سازمانده��ی فدراسیون
تشکلهای صنایع غذایی ،تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به عنوان نخستین تجربه
در زمینه ایجاد فدراسیونهای بخش کش��اورزی در کش��ور ،که ب��ه دنبال درخواست
تشکلهای حوزه صنایع غذایی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی مورد حمایت و
هدایت راهبردی سازمان قرار گرفته ،تأکید کرد :توانمندسازی تشکلهای ذیربط عضو
فدراسیون ،کمک به سیاستگذاری و تنظیم برنامههای کالن مرتبط با حوزه کسب و کار
مربوطه ،انجام برنامهریزی های الزم در جهت ارتقاء جایگاه تشکلهای عضو ،عضویت
در سازمانها ،نهادها و تشکلهای ملی و بینالمللی در راستای استیفای حقوق و منافع
اعض��اء از جمله حدود عملیات و وظایف مهم فدراسیون صنایع غذایی است که طی دو
سال و نیم گذشته گامهای موثری در مسیر توسعه فعالیتها و مشارکت فعال در مراکز
تصمیم سازی از سوی هیأت مدیره فدراسیون انجام پذیرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد :
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ضرورت تدوین نقشه راه ملی برای کشاورزی قراردادی

دومین نشست تخصصی کشاورزی قراردادی با حضور دکتر شیرزاد
مع�اون وزی�ر و مدیر عامل س�ازمان مرک�زی تعاون روس�تایی ایران،
مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت ،دکتر خالدی مدیرکل دفتر
امور اقتصادی وزارت جهاد کش�اورزی ،دکتر کیانی راد رئیس موسسه
پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کش�اورزی و توس�عه روس�تایی و
مدیران عامل اتحادیه های سراس�ری بخش کش�اورزی در محل سالن
جلسات این سازمان برگزار شد.
به گزارش پات :حسین ش��یرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران در این نشس��ت اظهار کرد :تدوین قوانین ،استانداردها ،نظارتها و توجیه
گروه هدف کشاورزان برای پیش��برد اهداف کشاورزی قراردادی مالزم با نقشه
راه ملی کشاورزی قراردادی می باشد.
مدیرعامل سازم��ان مرکزی تعاون روستای��ی ایران با تاکید ب��ر اینکه نظام
یارانهها باید به زنجیره ها داده ش��ود ،گفت :با کشاورزی قراردادی شاهد تحول
در نظ��ام یارانهای و نظام تامین مالی کش��اورزی خواهی��م بود.صنایع تبدیلی،
تکمیل��ی ،فرآوری و زنجیره های س��رد (نگهداری) در ای��ن زنجیره ها بواسطه
کشت قراردادی حیات تازه ای می گیرند.
مدیر عامل سازمان مرک��زی تعاون روستایی گفت :در بخش کش��اورزی ما
تفکر صنعتی نداریم و فقط به تولید سنتی فکر می کنیم.انباش��ت دانش تجربی
در حوزه کش��اورزی دچار نقصان ش��ده و به نوعی آلزایمر تاریخ��ی در تولید و
زنجیره ها گرفتاریم.
وی تصریح کرد :در بخش کشاورزی نیازمند به تغییر تفکر از تولید سنتی به
صنعتی شدن فرآیندهای تولید هستیم و در این زمینه نگاه به زمینه های روش
ش��ناختی کش��اورزی قراردادی از مواردی است که باید به آن توجه شود .ساده
سازی ،تقس��یم کار ،تخصصی نم��ودن و استاندارد نمودن ک��ار از الزامات اولیه
کشاورزی قراردادی است.
این مقام مس��ئول اف��زود :در کش��اورزی قراردادی مواردی وج��ود دارد که
پرداخت��ن به آنها هم از سوی بخش دولتی و هم بخش خصوصی ضروری است و
نیازمند توحید مساعی و وحدت روش شناختی و همگرایی جامعه کشاورزی و
کارگزاران دولتی می باشیم.
ش��یرزاد اولین مورد را توجه به حقوق قانونی و رسمی گروه هدف در زنجیره
تأمین کشاورزی عنوان کرد و افزود :باید در کشاورزی قراردادی ،حقوق قانونی
و رسمی گروههای هدف شناسایی و شفاف شود و بازیگران آگاهانه در یک بازی
"برد-برد" قرارگیرند.
وی اضافه ک��رد :مورد دیگر نیاز ب��ه نظارت و کنترل بر تعه��دات طرفین در
موضوع کشاورزی قراردادی است .تشخیص تعهدات و الزامات هر یک از طرفین
را تنها نمی توان به مناسبات عرفی واگذار کرد بلکه نیاز به پی ریزی بنای قانونی
و اشکال حقوقی مدرن می باشیم.
وی با تاکید بر اینکه در تمام کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی از زنجیره
ارزش حمایت های مالی میش��ود ،اظهار کرد :در کشور ما به جای حمایتهای
مالی از زنجی��ره ارزش آن را به تولی��د کننده روستایی ی��ا مصرفکننده کالن
ش��هرها احاله میدهند ،در حالی که اگر به دنبال توسعه در بخش کش��اورزی با
ایجاد کشاورزی قراردادی هستیم باید حمایتهای مالی و یارانهها به نهادهای
زنجیره ارزش پرداخت شود.
مدیر عام��ل سازمان مرکزی تع��اون روستایی ایران گفت :ما به یک نقش��ه
راه ملی برای کش��اورزی قراردادی نیاز داریم که دولت ،موسس��ات تحقیقاتی،
موسسات بیمه ای و بورس کاال بخش حاکمیتی این نقشه راه هستند.
وی خاطر نش��ان ک��رد :موسس��ات تحقیقاتی نی��ز نقش بس��یار مهمی در
کش��اورزی قراردادی و موفقیت آن ایفا میکنند .کش��اورزی قراردادی مالزم با
اختراعات ،نوآوری ،ابداعات نوین و تکنول��وژی دانش بنیان برای رقابتی کردن
تولید و کاهش بهای تمام شده محصول و خدمات کسب و کار می باشد.
ش��یرزاد پذیرش این شکل از فعالیت در بخش کش��اورزی را از سوی جامعه
کشاورزی بسیار پراهمیت دانست و گفت :تش��کلها ،اتحادیهها ،فدراسیونها
و حوزه کش��اورزی باید کش��اورزی قراردادی را به عنوان یک نظام ملی بپذیرند
چون کشت سفارش��ی یا مبتنی بر قرارداد بر پایه نوعی اکو سیستم مشارکتی و
ترتیبات نوین بازاری صورت بندی شده است.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی درباره نقش دولت در کش��اورزی قراردادی نیز
گفت :کشاورزی قراردادی نیازمند اراده سیاسی در یک نظام تولید ملی زنجیره
کش��اورزی است و باید نظام های پیمانکاری و ش��رکت های سرمایه گذاری در
بخش کشاورزی تقویت ش��ود .الگوهایی نظیر مدل متمرکز ،مدل مزرعه هسته
ای ،الگوی چند بخش��ی ،الگوی انف��رادی و انواع مدل های واسط��ه ای نیاز به
سازگاری با محیط فضایی کشاورزی دارند.
وی ادام��ه داد :موسس��ات تحقیقات��ی و موسس��ات بیمهای ه��م در حوزه
حاکمیت��ی قرار میگیرند ،از طرف دیگر فعاالن جامعه مدنی بخش کش��اورزی
ه��م باید رویکرده��ای کش��اورزی ق��راردادی را بپذیرن��د و به این نقش��ه راه
بپیوندند چ��ون اصل بر سازمانده��ی عرضه قابل اتکای محص��والت با کیفیت
مطل��وب و ترتیبات قیمت گذاری است که ریس��ک و ع��دم حتمیت را کاهش
می دهد.
رئیس هیات مدی��ره سازمان مرکزی تعاون روستایی ای��ران عنوان کرد :در
بخش مدیریتی نظام کشاورزی قراردادی توانمندسازی خریداران ،کشاورزان،
تعاونیه��ا و اتحادیهها ،ش��رکت ه��ای بازاریابی و ب��ازار رسان��ی و کارگزاری
ه��ای بورسی حائ��ز اهمیت است که با ه��م در تعامل سازگار ب��ا زنجیره عرضه
هستند.
وی در رابطه با تجربه عرضه زعفران در بورس کاال خاطرنشان کرد :در زمینه
فروش بورسی و قراردادهای آتی کش��اورزی ،تجربه زعفران بسیار خوب بوده و
ورود آن به بورس کاال باعث شد نوسانات طوالنی مدت قیمت این محصول پایان
یابد؛ بنابراین بازار مدرن می تواند به ش��فافیت بیشتر و افزایش استاندارد سازی
و کیفیت محصوالت کمک کند و ش��فافیت بیش��تر پایداری تعهدات قرارداد را
گسترش میدهد.
مدی��ر عامل سازمان مرکزی تع��اون روستایی یکی از مش��کالت پیشروی
اجرای کشاورزی قراردادی را نظام بیمهای و پوشش های ناکارآمد عنوان کرد و
گفت :همانطور که هوی��دا و مبرهن است ما از یک نظام بیمهای توسعه نایافته
در حوزه قراردادهای کش��اورزی برخورداریم که نی��از به تکامل موضوعی و رفع
مشکالت محتوایی دارد.
وی م��درن سازی بازار را یکی دیگر از بخشه��ای مهم و تاثیرگذار در اجرای
کشاورزی قراردادی دانست و افزود :بازار مصرف بخش نهایی یک زنجیره تأمین
است که رضامندی در آن اهمیت بسیار زیادی دارد و در این بخش بورس کاال با
توجه به ویژگیهایی که دارد از جمله شفافیت ،نهاد امین و مورد قبول دو طرف
باید مورد توجه قرار گیرد.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی ل��زوم خدم��ات فنی ،تخصص��ی ،آموزش و
توانمندسازی حلقههای زنجیره تولید در بخش کش��اورزی در حضور ارتباطات
و اطالعات ن��ا متقارن را مورد تاکید قرار داد و گفت :توانمندسازی کش��اورزان،
اتحادیهها و همچنین کاهش تعارض منافع آنها و تس��هیالت با نرخ بهره پایین،
در کنار زیر ساخت های مطمئن از مواردی است که به جد باید به آن توجه شود.
شیرزاد در ادامه سخنان خود مدیران عامل و روسای تشکلها و اتحادیهها را
خطاب قرار داد و گفت :چارچوب انتظامی تش��کلها و اتحادیهها باید تبدیل به
نهادهای مدنی تولیدی و تجاری ش��وند و خود با حض��ور در حوزه بازار به دنبال
ظرفیت سازی ،رونق و بازارسازی برای تولیدات اعضایش��ان باش��ند .استفاده از
ابزارهای مالی مناسب مانند صکوک مزارعه و مس��اقات ،مضاربه ،مرابحه ،خرید
دین ،اجاره و استصناع در مناسبات مالی زنجیزه ها راه گشاست.
وی ادام��ه داد :استانداردسازی و تولید کیفی باید مد نظر ش��ما باش��د و این
مه��م را برای رسیدن به کش��اورزی ق��راردادی موفق در دستور ک��ار خود قرار
دهید.
مع��اون وزی��ر جه��اد کش��اورزی مدیری��ت درس��ت فرآین��د ه��ا و طرح
کارش��ناسی ش��ده معامالت متقابل را ضامن موفقیت در سود پایدار کشاورزی
ق��راردادی عنوان کرد .کس��ب و کاره��ای کش��اورزی نیازمند ب��از مهندسی
می باشند.
ش��یرزاد در پایان سخنان خود گفت :در بخش کشاورزی نیز میتوان همانند
صنایع دیگر (مانند صنعت خودرویی) ،نظام تولید سفارش��ی و پیمانکاری را به
کمک زیر ساخت پش��تیبان حقوقی کارآ اجرا کرد و به نتایج خوبی برای رونق،
پایداری ،تولید مطلوب و توسعه یکپارچه دست یافت.
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دکتر شیرزاد ،رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

خیزبلند سازمانمرکزیتعاونروستاییایراندرمسیرتحوالتبنیادین

بر اس�اس ق�رارداد هم�کاری با ش�رکت سوئیس�ی ، GPPWاتحادی�ه مرکزی
تعاونیهای تولید روس�تایی ایران نمایندگ�ی انحصاری جهت ارائ�ه خدمات فنی و
مش�اوره ای در حوزه تولید محصوالت سالم و ارگانیک کش�اورزی کشور را برعهده
گرفت.
دکتر حسین شیرزاد ،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت وگو با خبرنگار
پات (پایگاه اطالعرسانی تعاون روستایی کش��ور) با اعالم این خبر یادآور ش��د :شرکت سوئیسی
( GPPW (Generate Peace & Pleasure in the Worldب��ا عن��وان ایجاد صلح و دوستی در
جهان ازطریق راهبرد توسعه کش��اورزی پایدار مبتنی بر تولید محصوالت سالم غذایی و کاهش
اثرات مخرب زیست محیطی به ویژه در ارتباط با مواد و عناصر مضره کودهای شیمیایی در اقصی
نقاطجهاندارایدفاترنمایندگیوفعالیتمؤثراست.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی با توضی��ح اینکه تولید محصوالت کش��اورزی و غذایی سالم و
گواهی ش��ده منطبق بر استانداردهای ملی و بینالمللی به عنوان یکی از راهبردهای مهم شبکه
تعاونیهای تولید روستایی ایران هدفگذاری شده خاطرنشان کرد :طی ماههای گذشته از سوی
اتحادیه مرک��زی تعاونیهای تولید روستایی ایران ،فعالیتها و تعامالت مختلفی با دستگاههای
ذیربط در راستای تأمین نهادهها و ابزارهای قانونی الزم به منظور توسعه سازوکار تولید محصوالت
گواهی شده تحت نظر عملیات بازرسی و استاندارد و با برند اختصاصی اتحادیه در بازار محصوالت
کشاورزی به انجام رسیده که اقدام اخیر در تداوم فعالیتهای یادشده صورت گرفتهاست.این مقام
مسئولدرعینحالتاکیدکرد:قراردادهمکاریمنعقدهمابیناتحادیهمرکزیتعاونیهایتولید
روستایی کش��ور و شرکت GPPWدر راستای ارائه خدمات فنی در حوزه تغذیه سالم و متعادل
گیاهیتنظیمگردیدهوطیآنشرکتسوئیسیمتعهدبهارائهخدماتآموزشیفنیومشاورهای
به کشاورزان و مدیران فنی شبکه تعاونیهای تولید روستایی ایران در گونههای مختلف گیاهی
اعم از زراعی و باغی با جدیدترین متدها و دستاوردهای روز دنیا شده است .همچنین تأمین انواع
کودهای ریزمغذی اختصاصی محصوالت طی دوران رشد ،جهت ارتقای سطح کیفی و کمی و به
خصوص سالمت تولیدات نیز از جمله تعهدات شرکت یاد شده به طرف ایرانی به حساب می آید.
ش��یرزاد ضمن اشاره به اینکه بموجب این قرارداد ،نمایندگی انحصاری خدمات فنی و همچنین
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توزیعمحصوالتشرکتمذکورتحتعنوان CELWASدرایرانبهاتحادیهمرکزیتعاونیهای
تولید روستایی اختصاص یافته تصریح کرد :براساس مفاد قرارداد مذکور ،سبد کاالیی محصوالت
اختصاصیاینشرکتمطابقبانیازهاوشرایطخاصگیاهیواقلیمیایرانفرمولهشدهوبهعنوان
مثال مقرر شده است شرکت سوئیس��ی محصوالتی در زمینه افزایش عیار چغندر قند ،افزایش
باردهیمحصولکلزاوهمچنینمحصوالتیدرزمینههمرسیگیاهانکپسولینظیرکلزاوکنجد
وگلانگیزیدرباغاتمنتخبکشورراتولیدوارائهنماید.
گفتنی است محصوالت شرکت  GPPWتحت برند  CELWASهم اکنون در  ۵کارخانه
معتبر اروپایی تولید شده و مهمترین هدف این شرکت بر اساس مرامنامه مربوط ،توسعه رهیافت
های نوین بر اساس فعالیتهای طبیعی و بیولوژیکی و نهایتا» تولید محصوالت سالم و ارگانیک و
ارائه خدمات فنی و مشاورهای به عنوان کلید توسعه پایدار و سالمت غذایی مورد تأکید قرار گرفته
است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشریح کرد:

بررسیعملکرد اتحادیهسراسریتعاونیهایکشاورزیباغدارانایران
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پیرامون عملکرد این اتحادیه
اعالم کرد که تهیه و تدوین ساختار و تش�کیالت اتحادیه و شرح وظایف هریک از
مش�اغل حوزه باغبانی و تدارک دس�تورالعملهای موردنیاز ،از فعالیتهای اخیر
اتحادیهبودهاست.
به گزارش واحد روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ دکتر
حسین شیرزاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در زمینه عملکرد اتحادیه باغداران
ایران اظهار داش��ت :ساماندهی وضعیت نیروی انسانی ،پیگیری پروندههای حقوقی و قضایی
و ساماندهی امور مالی اتحادیه ازجمله مواردی است که در ش��ش م��اه اخیر در دستور کار این
اتحادیهقرارداشتهاست.
وی ضمن اشاره به پیگیریهای انجام شده در خصوص وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای
اتحادیه،تشکیلوتکمیلوپیگیریپروندههایحقوقیوقضاییآن،خاطرنشانکرد:درزمینه
فعالیتهای ترویجی نیز عالوه بر مشارکت در تهیه و تنظیم بانک اطالعاتی تشکلهای باغبانی
کش��ور ،اقداماتی همچون پیگیری طرحهای علمی ،پژوهش��ی و ترویجی بهصورت پایلوت،
تشکیلواحدتحقیقوتوسعه(،)R&Dهمکاریبامراکزتحقیقاتیوترویجیوحضورفعالدر
نمایشگاههایمرتبط،ازفعالیتهایمهماتحادیهباغداراندرنیمسالدومسال ۱۳۹۷بودهاست.
دکترشیرزاددرموردخریدهایحمایتیوتوافقیمحصوالتکشاورزیتوسطاتحادیهمزبور
یادآور ش��د :اتحادیه باغداران در فصل زراعی گذشته نسبت به خرید توافقی حدود ۳۰هزارتن
محصوالت باغی و گلخانه ای نظیر پرتقال ،سیب ،گوجه فرنگی ،کیوی ،انار و فرآوری و صادرات
آنها اقدام نموده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط از مباشرت تأمین  ۲۵۰۰۰تن
پرتق��ال و ۲۰۰۰تن سیب برای ذخیرهسازی و تنظیم بازار ایام نوروز سال  ۹۸از طریق اتحادیه
باغداران خبر داد و گفت :تأمین و توزیع  ۳۰هزار تن کود اوره و  ۳۵۰۰تن کودهای غیر یارانهای
(کود آهن آلتوفر ،کود آهن هلیو ،کود دی آمونیوم فسفات ،سولفات آمونیوم ،نیترات آمونیوم)
و بذور ممتاز وارداتی مربوط به گوجه و پیاز از دیگر اقدامات انجامشده این اتحادیه در هفت ماه
گذشته بوده است.این مقام مسئول درباره خدمات ارائه شده به بهره برداران زیربخش باغبانی
توسط اتحادیه سراسری اظهار داشت :ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش خسارات
آفات و بیماریه��ای گیاهی به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصول ،تش��خیص عوامل زنده و
غیرزنده زیانآور برای سالمتی گیاهان بر اساس بررسی عالئم و نش��انههای ظاهری ،مشاهده

میکروسکوپیودرصورتلزومکشتخالصبرایتشخیصدقیقعاملبیماریزاوپیشآگاهی
و پیش��گیری از عوامل بیماریزا با برگزاری بازدیدهای میدانی ،دوره های آموزشی و استفاده از
کارشناسانبرجستهدراستانهایمختلفازجملهمازندران،خوزستان،خراسانرضوی،فارسو
کردستانازفعالیتهایمهماتحادیهطینیمسالگذشتهبودهاست.
دکتر ش��یرزاد ،ترویج راهکارهای مناسب برای کنترل آفات و بیماریها در بهترین زمان و
با کمترین هزینه و تشویق و ترغیب کش��اورزان جهت اجرای تناوب زراعی ،عملیات به زراعی،
استفاده از روشهای کنترل بیولوژیک مناسب و روشهای صحیح زراعی و باغی در تمام مراحل
کاشت ،داشت و برداشت و نگهداری محصوالت انباری را از دیگر تالشهای اتحادیه عنوان کرد
و افزود :ارائه روشهای مبارزه بیولوژیک باه��دف معرفی و توسعه روشهای نوین کنترل غیر
ش��یمیایی آفات و بیماریهای گیاهی بهمنظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار و در راستای
برنامهریزی سازمان حفظ نباتات ،کارب��رد استراتژی مدیریت تلفیقی آفات ،بهکارگیری تمام
امکان��ات الزم برای کنترل آفات ،بیماریها و علفهای هرز و کاربرد تجهیزات غیر ش��یمیایی
توسطاتحادیهباغدارانصورتپذیرفتهاست.شیرزاد،برگزاریکارگاههایآموزشیدرخصوص
تکنیک های نوین باغبانی نظیر کش��ت بافت و سرشاخه کاری ،انجام مشاوره درزمینه کاربرد
روشهایصحیحتغذیهگیاهی،آگاهکردنکشاورزانازخطراتمصرفبیرویهسموموکودهای
شیمیاییبر سالمتی انسان ،اثرات نامطلوب زیستمحیطی آنها و صدها معضل دیگر با دعوت
ازمدرسینایتالیاییوهمچنینبرگزاریگردهمائیآموزشیمدیرانباغبانیسراسرکشوررااز
فعالیتهای مهم اتحادیه باغداران برشمرد و اذعان داشت :بازدید از مزارع ،باغات و گلخانهها برای
هدایت ،توصیه ،اجرا و نظارت بر روشهای کنترل و مهار عوامل خسارت زای گیاهی و تشخیص
بهموقعآفاتوبیماریهایگیاهیمحصوالتکشاورزیوانتشاربروشورهایفنیدراینزمینه
ازدیگراقداماتحائزاهمیتاتحادیهسراسریباغدارانکشوربودهاست.
گفتنی است؛ تأمین وتوزیع ۲۰هزار تن کود اوره خارج از سهمیه شبکه تعاون روستایی در
بینباغدارانکشور،انعقادقراردادتامین۳۰هزارتنکودسولفاتآمونیومازکشورمصر،تأمینو
توزیع۱۰هزارتننیتراتآمونیومازطریقوزارتدفاع،تأمین۴هزارتنسولفاتآمونیومازکشور
ازبکستان و پتروش��یمی ارومیه و بیش از ۲۰۰۰تن کود سوپر فسفات ساده و ماکرو را میتوان
بعنوان دیگر اقدامات اخیر اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی باغداران ایران با مدیریت جدید
آن نام برد.

بـازدید معاون وزیر جهاد کشـاورزی
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از مناطق سیل زده شمال کشور

دکتر ش�یرزاد معاون وزیر و رئیس س�ازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران ،درپی وقوع سیل در استانهای شمالی کشور ،از مزارع کشاورزی و
باغات خسارت دیده توت فرنگی در منطقه بهنمیر استان مازندران دیدن
کرد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اط�لاع رسانی سازم��ان مرکزی تع��اون روستای��ی ایران
 ،رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل سازمان مرکزی تع��اون روستایی ،همچنین
دست��ور ارس��ال اق�لام م��ورد نیاز مناط��ق سی��ل زده نظی��ر آب معدن��ی ،پتو،
ان��واع کنس��رو را ص��ادر نموده که ه��م اکن��ون اولی��ن محموله آن ش��امل ۲۰
ه��زار بط��ری آب آش��امیدنی راهی استان گلس��تان و ش��هرستان آققال ش��ده

است.
الزم به ذکر است که از ابتدای وقوع حادثه اخیر سیل ،سازمان تعاون روستایی
و شبکه تعاونیهای تحت پوش��ش آن در استان گلستان با اعزام نیروهای کمکی
و ماش��ین آالت سنگین بویژه تراکتور و قایق موتوری ب��ه یاری مردم آسیب دیده
شتافتهاند.
برگزار ش��د ،فرمانده مرکز بسیج وزارت جهاد کش��اورزی طی سخنانی اظهار
امی��دواری کرد ک��ه با توجه ب��ه ترکیب مدیریت��ی و فعالیتهای مؤث��ر سازمان
تع��اون روستایی در حوزه بس��یج ،برگ زرین دیگری ب��ه کارنامه مجموعه خدوم
تعاونروستایی ایران افزوده شود.

حمایت همه جانبه از چغندرقندکاران در قالب کشاورزی قراردادی
طرح توس�عه کش�ت چغندر قند پاییزه در
حوزه تعاونی های تولید بر اس�اس تفاهم نامه
اتحادی�ه مرکزی تعاونی ه�ای تولید و مجری
ط�رح چغندر قند در وزارت جهاد کش�اورزی
با حمایت س�ازمان مرکزی تعاون روس�تایی
اجرایی می شود.
دکتر حسین ش��یرزاد،مدیرعامل سازمان تعاون
روستایی در گفتگو با پای��گاه اطالع رسانی سازمان
مرک��زی تع��اون روستایی ای��ران (پ��ات) گفت :در
راستای همکاری مش��ترک با مج��ری طرح چغندر
قند وزارت جه��اد کش��اورزی با اتحادی��ه مرکزی
تعاونیهای تولید ،طرح مش��ترک مدیریت و توسعه
کش��ت های پاییزه چغندر قند ب��ه منظور حمایت
ه��ای فنی و بازرگانی کش��اورزان ای��ن محصول در
قالب کش��اورزی قراردادی در زنجیره ارزش اجرایی
می شود.
مدیر عامل سازمان مرک��زی تعاون روستایی در
ادامه گف��ت :با اجرای این طرح مش��ترک در تالش
هس��تیم سهم بهره برداران افزایش و موانع تولید را
در این حوزه به حداقل برسانیم .
وی افزود  :تس��هیل امور بهره برداران در تحویل
به موق��ع محص��ول چغندر قن��د ب��ه کارخانجات
از دیگ��ر موضوع��ات مه��م ای��ن ط��رح مش��ترک
است .
معاون وزی��ر جه��اد کش��اورزی در ادامه گفت:

25

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مجری طرح
چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی حمایت های
الزم را نسبت به تامین منابع مالی ،اعتباری و کمک
های فنی و آموزشی برای بهره برداران این محصول
را از طریق ش��بکه تعاونیهای تولی��د در اولویت کار
خود قرار داده است.
دکتر ش��یرزاد به کار گیری ظرفیت های اجرایی
و قانونی تعاونی ه��ای تولید و نق��ش آن در ارتقای
بهره وری در بخش کش��اورزی را ب��ه عنوان راهبرد
اصلی تعاونی های تولید برش��مرد و افزود :تدوین و

اجرای طرح مش��ترک در قالب کشاورزی قراردادی
و هدفمند یک رویکرد برد – برد محس��وب و اجرای
این تفاه��م نام��ه را در جهت نقش آفرینی ش��بکه
تعاونی های تولید روستایی کشور در زنجیره تولید
ارزشمند برشمرد.
رئی��س هی��ات مدیره سازم��ان مرک��زی تعاون
روستایی ای��ران در پایان حمایت هم��ه جانبه این
سازمان از تعاونیهای تولید ،خصوصاً تامین نقدینگی
در اج��رای موف��ق ای��ن ط��رح مش��ترک را قطعی
دانست.

با حضور دکتر پیمان فلسفی ،مدیرکل دفتر نمایندگی ولی فقیه
صورت گرفت؛

افتتاح محل جدید استقرار پایگاه بسیج مقاومت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
محل جدید استقرار پایگاه بسیج مقاومت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گشایش یافت .
به گزارش پات ،با حضور دکتر پیمان فلس�فی مدیرکل دفتر نمایندگی ولی فقیه و فرمانده مرکز مقاومت بس�یج وزارت جهاد کشاورزی ،محل دفتر
جدید پایگاه مقاومت بس�یج سازمان مرکزی مورد بهره برداری قرار گرفت .گفتنی اس�ت این مراسم با حضور دکتر حشمت فرمانده پایگاه بسیج سازمان و
حجت االسالم والمسلمین عابدی نماینده ولی فقیه در سازمان مرکزی و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد.

ندا ی تح ّول
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رهب�ر فقید انقالب اسلامی،
حکوم�ت م�ردم ب�ر م�ردم را
اس�اس نظام جمهوری اسلامی
ای�ران اعلام کردن�د .اصلی که
رهبر معظ�م انقالب نی�ز بخوبی
پاس�دار و مروج آن بوده وفرمان
ایش�ان مبنی بر واگ�ذاری امور
تصدیگی�ری از دولت به مردم ،از
نمودهای آشکار این مهم است.
ه�ای
ب�ر ای�ن اس�اس دولت
عبدالرضا مسلمی*
پ�س از انقالب اسلامی همواره
کوش�یدهاند ت�ا ب�ا اس�تفاده از
تمامی امکانات موج�ود و از طریق اصالح قوانی�ن و مقررات ،که دولت
را حاکم و همه کارۀ مردم میدانس�ت ،نقش دول�ت را از حاکم به خادم
و از مجری به ناظر و هماهنگ کننده تغییر دهند و امور کش�ور را ( بجز
موارد حساس امنیتی و نظامی ) به نهادهای مدنی واگذار کنند.
نهادهایی برآمده از دل مردم و آش�ناتر از هرکس�ی به درد و درمان
م�ردم .لذا پ�س از انقالب ش�کوهمند اسلامی ،تلاش فراوانی برای
ایجاد س�اختارهای رس�می مدنی که توس�ط خود مردم ایجاد ش�ده
باشد ،توس�ط مردم اداره شود و بتواند بار مس�ئولیتهای تصدیگری
و حتی برخی مس�ئولیتهای تولیگ�ری را بر دوش بگیرد آغاز ش�د.
تأس�یس مجلس ش�ورای اسلامی  ،تاسیس ش�وراهای اسلامی در
ش�هر و روس�تا و ترویج مدیریت و تصمیم گیری مش�ارکتی ،توس�عه
تعاونیها،انجمنهاوتشکلهایصنفیازجلوههایاینحرکتانقالبیبوده
است .
اینکه اکنون سازمانهای مردم نهاد و بنیادهای مردمی توانستهاند
به ش�کل مطلوبی نضج گرفته و به ادای تمام عیار وظایف خود بپردازند
ادعای صحیحی نیست ،چرا که اگرچه تحت شرایط طبیعی ،سه یا چهار
دهه زمان مناس�بی برای تحول به نظر میرسد اما زدودن فرهنگ چند
هزار ساله و تغییر تفکر چندین نسل که با این تفکرات خو گرفته و هنوز
معتقدند که دولتها باید به تنهایی رافع تمامی مشکالت جامعه باشند،
چند دهه کافی نیس�ت! ضمن آنکه مدت مدیدی از این چند دهه صرف
آزمون و خطا برای درک درست مفهوم مشارکت اجتماعی شده است و
مدیران این نهادها ،چون از آموزش و تجربه مش�ابه قبلی بی بهره بوده
اند ،در بس�یاری موارد راه را به خطا رفته و مجبور به طی مسیر از ابتدا
شده اند.
علی ایحال میتوان ادعا کرد که به رغم نوسانات و فراز و فرودهایی
که طی س�الهای اخیر در عملکرد نهادهای مدنی مش�اهده میش�ود،
رون�د کل�ی این حرکت ،رو به رش�د و توس�عه مح�ور ب�وده و میتوان
انتظار داش�ت در آیندهای نه چندان دور ،و با ورود نس�ل جوانی که در
دوران پس از انقالب متولد شده و رش�د یافته ،نهادهای مدنی از جمله
ش�وراها ،تعاونیها ،تش�کلها ،نظامهای صنفی و امثاله�م ،در جایگاه
واقع�ی خود قرارگیرن�د و وظایف ذاتی خود را به نح�و اکمل به اجرا در
آورند .نس�ل جدیدی برآمده از دل فناوریهای ارتباطی ،نس�لی پویا
،دانا ،خالق ،ب�ا آرزوهای بلند ،دالور و همچنان انقالبی نس�لی که بهتر
از نس�ل قبل میتواند اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی را پیگیری
و از دس�تاوردهای آن پاس�داری کرده وخود ب�اور و توانمند روی پای
خود بایس�تد.هفته دولت بهانه خوبیس�ت برای ما وارثان دولت شهید
رجای�ی و باهنر ،که ب�ر عهد و پیمان خود مبنی بر پ�رورش فرزندانی با
روحیه مشارکت و خوداتکایی تأکید نموده و عرصه را برای حضور فعال
ایش�ان فراخ تر کنیم و جایگاه دولت را ،همچنان که مطلوب نظر رهبر
فقید انقالب بود ،به نهادی خ�ادم مردم بدل نمائیم .هفته دولت بر همه
ارکان و کارکنان دولت به ویژه همکاران پرتالش ما در س�ازمان تعاون
روس�تایی ایران مبارک باد * .معاون توس�عه تعاونی ها و تش�کل ها و
نظام های بهره برداری

شورای هماهنگی تشکلهای روستایی
و کشاورزی کشور آغاز به کار کرد
ش�ورای هماهنگی اتحادیهها ،تش�کلها و ش�بکه تعاونیهای
روستایی و کشاورزی کشور آغاز به کار کرد.
اولین نشست رسمی شورای هماهنگی اتحادیهها و تشکلهای روستایی
و کش��اورزی با حضور مع��اون وزیر و رئیس هیئت مدی��ره سازمان مرکزی،
مدیران عام��ل اتحادیههای سراسری و نظام صنفی کش��اورزی کش��ور در
محل اتحادیه مرک��زی نظارت و هماهنگ��ی تعاونیه��ای روستایی برگزار
شد.
حس��ین شیرزاد در این جلسه طی سخنانی با اش��اره به اینکه اتحادیهها،
تشکلها و شبکه های تحت پوشش آنها میبایست به چشم انداز واحدی در
راستای نیل به اهداف و جایگاه آرمانی خود دست یابند ،اظهار داشت :با توجه
به جن��س مطالبات و همگرایی ذاتی میان اهالی بخش کش��اورزی و جامعه
روستایی ،اتحادیهها و تش��کلهای مردم نهاد بایستی بتوانند مأموریت های
مشترکی را در سپهر فعالیت های پیش روی مربوط به تشکلها تدارک دیده تا
به بهترین عملکرد و نتایج در برابر کاستی های بنیادین و مشترک بخش نایل
شوند.
وی با تأکید بر اینکه رفع بسیاری از محرومیتهای موجود در زمینه حقوق
و امتیازات قانونی و ذاتی تشکل های مختلف بخش کشاورزی ،تنها در سایه
هم صدایی و هم افزایی سینرژیک ش��ده آنها قابل وصول است ،خاطرنشان
کرد :با پویش حل مس��ائل و معضالت کلیدی مش��ترک و بازتعریف موانع،
مواضع و فعالیتهای هموند برای جامعه تش��کلهای کش��اورزی میتوان
به نتایج درخش��انی در بهرهگیری شایس��ته از این فرص��ت تاریخی امیدوار
بود.
معاون وزیر جهاد از تشکیل  ۸نهاد فراگیر ملی جدید در بخش کشاورزی
خبر داد و گفت :مراحل ایجاد و صدور مجوز فعالیت نهادهای جدید در بخش
کشاورزی نیز در دست انجام است.
سازمان مرکزی تع��اون روستایی ،معاون وزیر جهاد کش��اورزی با تاکید
بر اینکه بخش کش��اورزی نیاز به نهادهای پر ق��درت تولیدی -تجاری دارد،
افزود :با بهره گیری از ظرفیت ه��ای قانونی و مقررات باال دستی نظیر قانون
تعاون مصوب سال  ،۱۳۵۰در سال  ۸ ۱۳۹۷نهاد ملی  ۱۴۵،ش��رکت تعاونی
تولید  ۹۴،ش��رکت تعاونی کشاورزی ،تش��کل صنفی و محصولی در کشور
تشکیل ش��د که مراحل ساماندهی ،صدور مجوز و ثبت آنها به اتمام رسیده
است.ب��ه گفت��ه حس��ین ش��یرزاد مراح��ل ایج��اد و ص��دور مج��وز
فعالی��ت نهاده��ای جدی��د در بخ��ش کش��اورزی نی��ز در دس��ت انج��ام
است.
وی ضم��ن تاکید برتداوم همکاری و حمای��ت از زیربخش های تخصصی
و محصول��ی وزارت جه��اد کش��اورزی ،پای��داری و پویایی این تش��کل ها
افزود :در سال  ۹۷نهادسازی جدید در بخش کش��اورزی منجر به تش��کیل
و تأسیس ش��رکت تعاونی توسعه کش��اورزی تخصصی بذر پایتخت (ملی)،
شرکت مرکزی سهامی زراعی ایران (ملی)،انجمن گلخانه سازان ،فدراسیون
تشکلهای صنایع غذایی ،تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (ملی)،اتحادیه
ملی دام سب��ک کش��ور ،اتحادیه مرکزی گیاه��ان داروی��ی ،انجمن توزیع
کنن��دگان عمده نه��اده های دام ،طی��ور و آبزی��ان استان ته��ران ،انجمن
گلخانه سازان کش��ور (ملی)،شرکت زنجیره سیب ش��ده است ضمن اینکه
اتحادیه ملی دانه های روغنی ،ش��رکت گسترش اقتصادی تعاون کشاورزی
ارس ،ش��رکت ملی بازرگانی کش��اورزی ارگانیک ،انجمن گل نرگس ایران،
انجمن گل رز ای��ران ،انجمن تولید کنندگان قارچ است��ان اصفهان ،انجمن
پرورش دهندگان زالو ،انجمن تولید کنندگان نهال کشور در شرف تاسیس
هستند.
ش��یرزاد اظهارامیدواری کرد :درآینده نزدیک ب��ا برنامه ریزی های انجام
شده مراحل تاسیس نهادهای جدیدی مانند فدراسیون های برنج ،بذر ،طیور
کشور در سال  ۱۳۹۸صورت پذیرد.

دیدار دکتر شیرزاد با نماینده مردم کوار
خرامه و سروستان
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معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبرداد:

خریدگندمتوسطشبکهتعاونیها

واتحادیههای بخشکشاورزیاز
مرز2/5میلیونتنگذشت

نشست مشترک دکتر شیرزاد معاون وزیر جهاد کش�اورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی
تعاون روس�تایی ایران بهم�راه دکتر رزاقی مدی�ر عامل اتحادیه مرک�زی تعاونی های تولید
روستایی کشور و مدیران عامل شرکت تعاونی تولید شهرستانهای کوار ،خرامه و سروستان
ب�ا دکتر اس�ماعیلی نماینده مردم ش�ریف کوار ،خرامه و سروس�تان اس�تان ف�ارس برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اط�لاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دیدار دکتر ش��یرزاد معاون
وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با دکتر اسماعیلی نماینده مردم
ش��ریف کوار ،خرامه و سروستان استان فارس مسائل و مشکالت تعاونی های تولید روستایی و کشاورزی
این شهرستانها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در استان های غربی و شمال غربی کشور؛

شرایط حضور توانمند کشت و صنعت ها
در طرح توسعه شبکه های زهکشی فراهم شد

حسین شیرزاد ،معاون وزیر جهادکش�اورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران ضم�ن تأکید بر اینکه این اقدام در راس�تای بخش�نامه م�ورخ  ۱۳۹۵/۳/۲۵مقام
عالی وزارت متبوع و بمنظور تنظیم و تس�هیل ش�رایط حضور توانمند شرکتهای کشت و
صنعت در طرح توسعه شبکههای زهکشی استانهای غربی و شمال غربی کشور صورت
پذیرفته ،اظهار داشت :این سازوکار با هدف هماهنگی و برنامهریزی منسجم برای توسعه
ش�رکتهای کش�ت و صنعت خصوصی و به ویژه توس�عه آنها در اراضی ملی و در عرصه و
محدوده طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور عملیاتی و اجرا
میشود.
به گ��زارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،ش��یرزاد ضمن
اش��اره به تفاهمنام��ه ش��ماره  ۷۰۰۴/۹۸/۱۱۰/۲۰۴م��ورخ  ۱۳۹۸/۳/۲۷سازم��ان مرکزی تعاون
روستایی ایران و سازمان امور اراضی کشور ،مناطق مشمول اجرای این طرح را استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی  ،اردبیل ،ایالم ،کردستان و کرمانشاه عنوان کرد.
وی همچنین با یادآوری این نکته که مطابق این ابالغیه شرایط و ظرفیتهایی برای حضور پایدار،
توسعه و تحرک بیش��تر شرکت های کش��ت و صنعت خصوصی در حوزه تحقق اهداف راهبردی این
طرح پیش بینی ش��ده است ،اهم این ضواب��ط و ظرفیتها را اخذ مجوز تأسی��س از سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران ،دارا بودن مدل کس��ب و کار کشاورزی ،پیش بینی زنجیره های ارزش و تأمین
کش��اورزی ،رعایت حد نصاب فنی – اقتصادی اراضی کش��اورزی و دارا بودن اهلیت فنی و اعتباری
مجری برشمرد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،در پایان خاطرنشان کرد:
درحقیقت ،این اقدام در راستای تدارک ش��رایط اساسی و بسترسازی الزم به منظور تداوم استقرار و
توسعه پایدار واحدهای کشت و صنعت خصوصی از طریق اعمال مدیریت پیشرفته و برنامه محور در
این شرکت ها طرحریزی شده است.

خری�د محص�ول گن�دم بص�ورت تضمین�ی و
مباش�رتی توس�ط ش�بکه تحت پوش�ش سازمان
مرک�زی تع�اون روس�تایی ای�ران تاکن�ون از مرز
۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن گذشته و استان خوزستان
به تنهایی ۹۰۰هزارتن محصول گندم از کشاورزان
خریداری کرده است .
به گ��زارش پات دکتر حس��ین ش��یرزاد در گفتگو با
خبرنگار ما گفت  :از ابتدای سالجاری زراعی تاکنون بیش
از ۲میلی��ون و  ۵۰۰هزارتن محصول گن��دم از ۲۹استان
کشور توسط ش��بکه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران بصورت تضمینی ،مباش��رتی از کشاورزان
خریداری شده است .
رییس هیئت مدیره سازم��ان مرکزی تعاون روستایی
ایران در ادامه اظهار داش��ت  :استان خوزستان با ظرفیت
های ممتاز خ��ود بیش از ۹۰۰هزار ت��ن گندم خریداری
کرده که رکورد ملی محسوب می شود.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد  :شبکه تعاونی ها
و اتحادیه های بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت عظیم
مردم��ی و وجود زیر ساخت های مناسب هر ساله اقدام به
خرید محصول راهبردی گندم می کند که خوش��بختانه
در سالج��اری از مجموع ۷میلی��ون و ۴۰۰هزار تن گندم
خریداری ش��ده تاکنون میزان  ۲میلیون و  ۵۰۰هزارتن
خرید این محصول متعلق به ش��بکه تعاونی ها و اتحادیه
های بخش کشاورزی است .
دکت��ر ش��یرزاد اف��زود :ب��ا توجه ب��ه سی��ل اخیر که
استانهای خورستان ،کرمانش��اه ،لرستان و فارس درگیر
آن بودن��د با تدابیر اتخاذ ش��ده  ،ش��بکه تحت پوش��ش
سازمان توانس��ته است در خرید محصول گندم نس��بت
به س��ال زراعی گذش��ته عملکرد چش��مگیری داش��ته
باشد .
مدی��ر عامل سازم��ان مرکزی تع��اون روستایی ایران
در پای��ان اظه��ار امی��دواری کرد ت��ا پایان س��ال زراعی
جاری ،خرید گندم توسط ش��بکه تحت پوشش سازمان
مرک��زی تع��اون روستای��ی ایران ب��ا توجه ب��ه سرجمع
محصول خریداری ش��ده ،از افزای��ش مطلوبی برخوردار
باش
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در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی؛

تفاهم نامه همکاری مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه
و سازمان تعاون روستایی امضا شد

تفاهم نامه همکار برای ایجاد اش�تغال در مناطق روس�تایی بین سازمان
مرکزی تعاون روس�تایی و مرکز اقتصاد مقاومتی س�پاه پاس�داران در محل
سازمان تعاون روستایی امضا شد.
به گزارش فارس ،تفاهم نامه همکاری بین مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه
پاسداران و ش��رکت حامی سرمایه اقتصاد زیرمجموعه این مرک��ز با سازمان مرکزی
ی روستایی ایران امضا شد.
تعاون 
این تفاهم نامه ب��ه امضای خضراهلل حیدرزاده رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه و
حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به امضا رسید.
بر اس��اس این تفاه��م نام��ه زمینهه��ای سرمایهگ��ذاری و اقتص��اد مقاومتی در
مناط��ق روستای��ی و مح��روم ش��ناسایی ش��ده و ب��ا استف��اده از ت��وان تخصصی و
مالی ش��رکت حام��ی سرمایه اقتص��اد و ب��ا ش��ناسایی نیروهای بوم��ی ،طرحهای
اش��تغالزا ش��ناسایی و اجرا ش��ده و پس از پایداری ،ب��ه بهرهبرداران محل��ی واگذار
میشود.
این طرحها ش��امل دامپروری ،کش��ت دانهه��ای روغنی،مدیری��ت آب در باغات،
پرواربندی گوساله و اصالح نژاد دام ،طرحهای ش��یالتی مانند تکثیر و پرورش ماهیان
خاویاری و پرورش ماهی تیالپیا در مناطق کویری اجرا میشود.
به گفته حی��درزاده از محل اجرای این طرحها که با همکاری تعاونیهای روستایی
در سراسر کشور و مناطق محروم اجرا خواهد شد ،پیشبینی میشود ساالنه  50هزار
فرصت شغلی پایدار ایجاد شود.
وی گفت :اف��راد متقاضی این طرحها در سراسر کش��ور تا کنون  4ه��زار نفر برای
پرورش دام و مشارکت در این طرحها شرکت کردند و این طرحها در  18استان کشور
تاکنون اجرا شده و تاکنون  200خانوار روستایی با کمک مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه
به پرورش گوساله روی آوردهاند.
به گفته حی��درزاده اولویت این طرحها ایجاد اش��تغال ،تولی��د محصول به منظور
خودکفایی،محرومیتزدای��ی و ماندگاری در روستاها است ک��ه برای متقاضی کافی
است  60تا 70متر مربع جا برای پرورش گوساله داش��ته باشند و بقیه موارد به صورت
رایگان توسط سپاه تامین میشود.
رئیس مرک��ز اقتص��اد مقاومتی سپاه اف��زود :ای��ن طرحها به ص��ورت زنجیرهای

تعریف ش��ده که دام پرواری با استفاده از کارش��ناسان تهیه ش��ده و به صورت رایگان
در اختی��ار روستائیان ق��رار داده میش��ود و در تامین علوفه به آنها کمک میش��ود و
هن��گام خرید محص��ول به صورت تضمینی و ب��ه صورت زنجیرهای اقدام میش��ود و
بعد از اینکه بهرهبردار روستایی به پایداری در اش��تغال و تولید رسید ،آنگاه مس��تقل
میشود.
وی ب��ه اجرای طرحی در استان یزد اش��اره ک��رد و گفت :این ط��رح در  15هکتار
زمی��ن با مجوز سازمان محیط زیس��ت اجرا ش��ده و ظرفیت تولید  2ه��زار تن ماهی
تیالپی��ا دارد که هفت��ه پیش کلنگزنی ش��د و با مش��ارکت بخ��ش خصوصی اجرا
میشود.
به گفته حیدرزاده ش��رکتهای تعاونی به ویژه تعاونیهای کشاورزی میتوانند به
صورت مشارکتی با مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه وارد تعامل شوند.
حی��درزاده به تفاهم نام��ه دیگری با ق��رارگاه سازندگی خاتم اش��اره کرد که سال
گذش��ته به امضا رسید و قرار بود  100هزار هکتار زمین برای کش��ت دانههای روغنی
اختص��اص دهند ،اما این امر هن��وز به صورت کامل محقق نش��ده وتنها  6هزار هکتار
زمین برای این منظور اختصاص دادند.

تفاهم نامه همکاری بانک قرض الحسنه مهرایران با سازمان مرکزی تعاون روستایي ايران

تفاهم نامه همکاری برای حمایت از تعاونی ها و تش�کل هاي حوزه هاي
کش�اورزي و روس�تايي با پرداخت تسهيالت قرض الحس�نه ،ميان دکتر
مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرض الحسنه مهرايران و حسين شيرزاد
رئيس هيات مديره و مدير عامل س�ازمان مركزي تعاون روس�تايي ايران
امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهرایران ،استفاده از ظرفیت ها و
قابلیت هاي تس��هيالت خرد قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ايران به منظور
تامين منابع مالي مورد نياز ش��بکه تعاوني ها و تش��کل هاي تحت پوشش سازمان
مركزي تعاون روستايي ايران از اهداف اصلي اين تفاهمنامه است.

در ای��ن تفاهمنام��ه ،سازم��ان مرکزی تع��اون روستای��ی اي��ران اتحاديه هاي
تحت پوش��ش خود را بمنظ��ور استف��اده از تس��هيالت قرض الحس��نه متناسب
ب��ا تامي��ن مالي در جه��ت رفع نيازه��اي مالي و اعتباري کش��اورزي و معيش��تي
اعض��اء در سطح استانها و ش��هرستانها به بانک قرض الحس��نه مهراي��ران هدايت
مي نمايد.
بر ای��ن اساس ،کارگروهی مرکب از نمایندگان طرفی��ن بمنظوراجرايي نمودن،
تبيين اقدامات و تدوين دستور العمل اجرايي مورد نياز و نظارت بر حسن انجام اين
تفاهم نامه تشکيل ش��ده و اعضاي آن از سوي مديران عامل بانک و سازمان تعيين
مي شوند.

فعالیت های دفتر نظام های بهره برداری
توس�عه نظام های بهره ب�رداری در بردارن�ده مجموع�ه ای از وظایف
حاکمیت�ی در بخ�ش کش�اورزی ش�امل س�اماندهی به�ره ب�رداران و
به�ره ب�رداری بهین�ه از عوام�ل و مناب�ع تولی�د ب�ه وی�ژه آب و خ�اک
است.
لذا با توجه به این مراتب ،اهم فعالیتهای دفتر نظام های بهره برداری طی حدود
یک سال اخیر شامل توسعه و توانمندسازی الگوهای تحت پوشش نظام های بهره
برداری (ش��رکتهای تعاونی تولید روستایی ،شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای
کشت و صنعت) شامل موارد زیر بوده است:
.1صدور مجوز تشکیل  84شركت تعاوني توليد روستایی در کشور
.2صدور مجوز تشکیل  2شركت سهامي زراعي در کشور
.3صدور مجوز تشکیل  2كشت و صنعت خصوصي در کشور
.4تكميل و تجهيز  64شركت تعاوني توليد روستایی در کشور
.5تكميل و تجهيز  3شركت سهامي زراعي
.6آم��وزش ( 16850نف��رروز) اعضا اركان و كاركنان ش��ركت ه��ای( تعاوني-
سهامي زراعي )
.7ايجاد واحد مديريت مشاركتي آب در 72شركت تعاوني توليد روستایی
.8تولي��د محصول سالم در ش��ركت ه��اي تعاون��ي توليد و سهام��ی زراعی به
میزان 41835تن
.9تولي��د بذر در طبقات مادري ش��ركت هاي تعاوني تولي��د و سهامي زراعي به
میزان  3375تن
.10نظارت بر اجراي عمليات آب و خاك در سطح  86608هکتار اراضی شركت
هاي تعاوني توليد و سهامی زراعی
.11توسعه كشت هاي گلخانه اي به میزان  155215متر مربع در حوزه شركت
هاي تعاوني توليد و سهامي زراعي
.12توسعه سامانه هاي نوين آبياري به میزان 25397هکتاردراراضی ش��ركت
هاي تعاوني توليد و سهامي زراعي
.13توسعه واح��د مكانيزاسيون به تعداد  49ش��ركت تعاوني توليد روستایی و
سهامي زراعي
.14اجرای برنامه مديريت تغذيه گياهي در  60ش��ركت تعاوني توليد و سهامي
زراعي
.15ساماندهي 4806هکتار از اراضی نظام بهره برداري كشاورزي خانوادگي
.16اجرای طرح های کشاورزی حفاظتی در سطح  1770هکتار
.17اجرای طرح مبارزه تلفیقی با آفات در سطح  4141هکتار
عالوه بر موارد ذکر ش��ده ،برنام��ه های توسعه نظام های به��ره برداری در طرح
های سه گانه ملی نیز جزو فعالیتهای عمده این حوزه است که در ادامه به مجموعه
اقدامات مربوطه در این زمینه اشاره می شود :
الف) طرح س�اماندهی و اس�تقرار نظامهای بهرهبرداری فاز یک احیاء
وتوسعه  550هزارهکتار اراضی دشتهای استانهای خوزستان و ایالم
 .1ساماندهی و استقرار الگوهای نظام بهره ب��رداری در 295000هکتار اراضی
تحت پوشش فاز اول خوزستان( 248000هکتار) وایالم (47000هکتار)
 .2ساماندهی  42الگوی نظام بهره برداری خوزستان ( )34و ایالم ()8
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 .3تشکیل 53الگوی جدید نظام بهره برداری خوزستان( )32و ایالم()21
 .4انعق��اد  43مورد قرار داد تحویل و توزیع آب با ش��رکتهای بهره برداری آب و
تعاونی های تولیدروستایی خوزستان ( )36و ایالم( )7
 .5برگزاری  30کارگاه توجیهی تس��هیلگری نظام بهره برداری،تحویل حجمی
آب و  50دوره آموزشهای عمومی و تخصصی آب و کشاورزی
 .6واگ��ذاری 47ساختم��ان اداری ب��ه منظ��ور دفتر ک��ار ش��رکتهای تعاونی
تولیدروستای��ی خوزستان ( 39واح��د) و ایالم( 8واحد) و تحوی��ل موقت اموال و
تجهیزات به الگوهای نظام بهره برداری خوزستان ( )48و ایالم( )10
ب) ط�رح ایج�اد و اس�تقرار الگوهای نظ�ام بهرهب�رداري و آموزش و
توانمندس�ازی آنها در حوزه عملیاتی پروژههای طرح آبیاری و زهکشی
غرب و شمالغرب کشور
.1برنامه ریزی و سازماندهی ارکان و عوامل اجرایی کار
.2تش��کیل ،تکمیل فرآیند و توانمندسازی  96الگوی نظامهاي بهرهبرداري در
پهنه های عملیاتی
.3تشکیل  1314گروه هم آب در پهنه عملیاتی طرح
.4ارائه آموزش های عمومی و تخصصی و فرایندی به گروه های هدف
.5انعقاد قرارداد و تحویل حجمی آب به تعاونیهای تولید روستایی
ج) ط�رح ایجاد و اس�تقرار الگوه�ای نظ�ام بهرهب�رداري و آموزش و
توانمندس�ازی آنها در حوزه عملیاتی طرح  46000هکتاری آبیاری دشت
سیستان
 .1برنامه ریزی و سازماندهی ارکان و عوامل اجرایی کار
 .2تش��کیل ،تکمیل فرآین��د و توانمندس��ازی  9الگوی نظام به��ره برداری در
محدوده عملیاتی طرح
.3بررسی و راستی آزمایی  1044دفترچه گروه هم آب درمحدوده عملیاتی طرح
 .4ارائ��ه آم��وزش ه��ای عموم��ی و تخصص��ی و فرایندی ب��ه کارش��ناسان و ارکان
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* مدیر کل نظام های بهره برداری
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نقش روشن نظام صنفی در سپهر آینده توسعه کشاورزی

30

ب�ا وج�ود قدم�ت بینظی�ر فعالیته�ای
کش�اورزی در تاری�خ جوام�ع بش�ری ،صنوف
متأخر ش�هری در زمینه س�ازماندهی صنفی،
گوی سبقت را از سایرین ربودهاند که به اعتقاد
قاطبه محققین ،جاماندگی قافله کشاورزی در
این وادی ،عمدتا به ویژگیهای غالب اجتماعی،
فرهنگی مستقر در خاس�تگاه اصلی این رشته
فعالیتها یعنی سکونتگاههای روستایی و وجود
خرده نظامات دهقانی مربوط بوده است.
اما سی��ر تحول ناگزیر بخش کش��اورزی و جوامع
روستایی درکنار انباش��ت مطالبات و الزامات توسعه
پایدار ،دیر یا زود به چنین روندهایی دامن زده است.
همانطور که در کش��ور ما نیز تقریباً پ��س از نیم قرن
سابق��ه فعالیتهای صنفی صاحبان مش��اغل خدماتی
و بازرگانی شهری ،نظام صنفی کش��اورزی با الهام از
قانون نظام صنفی آغاز به کار نمود.
اگرچ��ه ای��ده تش��کیل نظ��ام صنف��ی فراگی��ر
بهرهب��رداران بخ��ش کش��اورزی در نیم��ه دوم دهه
 ۱۳۶۰در وزارت کشاورزی و توسط صاحبنظران امور
تشکلهای کش��اورزی وارد مرحله جدی و عملیاتی
شده بود ولی نتیجه این تالش��ها در سال  ۱۳۸۰و در
هنگام تصویب قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی با الحاق ماده  ۳۵آن ،به منصه ظهور رسید
تا در نهایت در خردادم��اه  ۱۳۸۷با تصویب آییننامه
اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
در هی��ات وزیران ،مأموریت تش��کیل ای��ن مجموعه
تشکل صنفی  ،رسما به وزارت جهادکشاورزی محول
شد.
تفاوت نظام صنفی با تشکلهای بخش
کشاورزی
نظام صنفی کش��اورزی دارای س��ه گروه ذینفعان
اصل��ی ش��امل؛ بهرهب��رداران و تولیدکنن��دگان،
تشکلهای بخش کش��اورزی و حاکمیت است و دیر
یا زود نق��ش آفرینی مؤث��ر این تش��کیالت در قبال
جامعه مخاطبان خودنمایی خواهد کرد .البته درحال
حاضر نیز این نظام توانس��ته به بارقه ای از امید در دل
کش��اورزان ،تکیه گاهی قابل اعتناء برای تشکلهای
مختلف بخش و همچنین پ��ل ارتباطی مهمی میان
دولت و بدنه جامعه کشاورزی بدل گردد.
از طرف��ی درمجم��وع ،تش��کلهای موج��ود

بهرهب��رداران بخش کش��اورزی را به لح��اظ ماهوی
میتوان به سه دست��ه؛ بنگاههای اقتصادی با ماهیت
انتفاعی ،گروهها و تش��کلهایی با گرایشات سیاسی
و انجمنه��ای خودج��وش صنفی طبق��ه بندی کرد
و همانگون��ه که بس��ادگی قاب��ل تبیین اس��ت انواع
تشکلهای یادش��ده دارای وظایف ذاتی محدود بوده
و درعی��ن ح��ال تمامی فع��االن و صاحبان مش��اغل
کشاورزی را تحت پوشش قرار نمیدهند.
بنابرای��ن نظ��ام صنف��ی کش��اورزی ب��ا ماهیت
غیرانتفاع��ی ،غیردولتی و غیرسیاس��ی که براساس
قانون ،وظیف��ه ساماندهی ،هویت بخش��ی ،حمایت
از حقوق کلی��ه افراد ش��اغل در بخش کش��اورزی و
منابع طبیع��ی و رسیدگی به تخلف��ات صنفی آنها را
برعهده دارد ،نه تنها هیچگونه تعارض و همپوش��انی
با فعالیت تش��کلهای مذکور ن��دارد ،بلکه به موجب
شرح وظایف قانونی این نظام بعنوان حامی و پشتیبان
حقوق و منافع صنفی و سخنگوی جامع بهرهبرداران
 ،نمایندگی و حضور در مجامع تصمیمگیری ،فرصتی
مغتنم در اختیار کش��اورزان و تشکلهای کشاورزی
محسوب میگردد.
اصالحیه آییننامه اجرایی نظام صنفی
کشاورزی
در م��اده  ۴۰آییننام��ه اجرای��ی نظ��ام صنف��ی
کش��اورزی مصوب  ۱۳۸۷هیات وزی��ران آمدهاست:
“وزارت جهادکش��اورزی موظ��ف اس��ت ضم��ن
اج��رای مفاد ای��ن آییننامه ،ظرف سه سال نس��بت
ب��ه بررس��ی آن اق��دام و پیش��نهادات اصالح��ی
الزم را جه��ت تصوی��ب ب��ه هیئ��ت وزی��ران ارائه ن
ماید”.
به همین دلیل ،وزارت جهادکش��اورزی و مشخصا
دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد(دفتر
امور تش��کلهای کش��اورزی) سازمان مرکزی تعاون
روستایی با مش��ارکت فع��االن و صاحبنظران نظام
صنفی کش��اورزی از حدود  ۴سال پی��ش ،اصالحیه
پیشنهادی آییننامه اجرایی را تهیه و به هیات وزیران
ارائه نمود که در نهایت پس از برگزاری  ۵۲جلس��ه در
کمیسیونهای لوایح و اجتماعی دولت در جلسه مورخ
 ۲۵آذرماه  ۱۳۹۷هیات دولت به تصویب رسید.
بطورکل��ی تغیی��رات انج��ام ش��ده در آییننامه
اجرایی ک��ه منجر به رفع پ��ارهای ابهام��ات در روند
فعالی��ت نظامهای صنفی گردی��ده ،برابری و اقتباس

دکتر حسین شیرزاد *
حداکثری را نس��بت ب��ه قانون نظ��ام صنفی (مطابق
تأکید ماده  ۳۵مذکور) ایجاد نموده بطوریکه ساختار
جدید نظام صنفی کش��اورزی ش��امل؛ اتحادیههای
صنف��ی کش��اورزی  ،ات��اق اصن��اف کش��اورزی
ش��هرستان و اتاق اصناف کش��اورزی کش��ور خواهد
بود.
در زمینه نظ��ارت بر نظامهای صنفی کش��اورزی
نیز مش��ابه قانون نظام صنفی ،کمیسیونهای نظارت
شهرستان و کشور شکل خواهند گرفت.
سپهر آینده کشاورزی کشور
جامعه میلیونی کش��اورزان که با توجه به تعاریف
امروزی ،طیف بسیار گستردهای از مشاغل حلقههای
مختلف زنجیرههای تأمین و تولید بخش کشاورزی را
شامل میشود ،با وجود تفاوتهای ظاهری فعالیتها،
دارای حق��وق ،مناف��ع و اه��داف مش��ترک صنفی،
اجتماعی فراوانی نزد اعضای خود بوده و بدیهی است
که مناسب تری��ن راه استیفای ای��ن حقوق و حرکت
هدفمند بسوی توسعه پایدار بخش ،وجود تشکیالتی
فراگیر ،مقتدر و م��ردم نهاد به منظ��ور برنامهریزی،
سازمانده��ی و مدیری��ت درون بخش��ی بهرهبرداران
زیربخش های متعدد کشاورزی خواهد بود؛ تجربهای
ک��ه در ارتب��اط با دیگ��ر حوزهها و صن��وف گوناگون
اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز صادق است.
درحقیقت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی،
از چنین نقش و جایگاهی در بین کشاورزان و فعاالن
میلیونی این عرصه برخوردار بوده و به همین دلیل از
اهمیت فوقالعاده ای در سپهر آینده کشاورزی کشور
بهره میبرد.
* رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران

تشکیل ۱۴۳شرکت تعاونی تولید
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در قالب طرح جامع آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور
در راس�تای تش�کیل و اس�تقرار
نظ�ام به�ره ب�رداری در ط�رح جام�ع
ش�بکه ه�ای فرعی آبی�اری و زهکش�ی غرب و
ش�مال غربی کش�ور از س�ال  ۱۳۹۵دفت�ر نظام
به�ره ب�رداری همکاری خ�ود را با مج�ری طرح
آغاز نمود که تا کنون  ۱۴۳ش�رکت تعاونی تولید
و  ۴۰۱۹گروه هم آب در طرح مذکور تشکیل و ۵۳
تعاونی نیز در دست اقدام است.
به گزارش پات دکترش��یرزاد درخصوص استقرار و
توسعه نظام های بهره برداری طرح آبیاری و زهکش��ی
غرب و شمال غرب کش��ور گفت :این طرح در  ۶استان
و  ۲۷شهرستان به مساحت  ۲۲۳۱۲۹هکتار در دست
اجرا بوده و در این راستا تش��کیل  ۱۹۶شرکت تعاونی
تولید پیش بینی ش��ده است که ت��ا کنون  ۱۴۳تعاونی
تولید تش��کیل و  ۵۳تعاونی نیز در ش��رف تأسیس قرار
دارند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره
به استانهای مش��مول این طرح خاطر نش��ان کرد :در
اج��رای فرایند تش��کیل نظام ه��ای بهره ب��رداری در
استانه��ای هدف ش��امل اردبی��ل ،ای�لام ،آذربایجان
ش��رقی ،آذربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاه ،تعداد
 ۵۵۷۹۹بهره بردار در قالب ش��رکت های تعاونی تولید
ساماندهی خواهند شد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی تصریح ک��رد :در این
زمین��ه تفاهم نامه و ق��رارداد همکاری می��ان سازمان
مرکزی تع��اون روستایی ایران و مجری طرح ش��بکه
های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور
در تیر م��اه سال  ۹۷ب��ه منظور تحقق اه��داف طرح و
همچنی��ن اختصاص اعتب��ار مورد نیاز ب��ه سازمان در
تاریخ  ۹۷/۱۲/۱۰با محوریت تکمیل فرایند نظام های

بهره ب��رداری موجود ،ایجاد و استق��رار نظام های بهره
برداری جدید و آم��وزش و توانمند سازی آنها در حوزه
عملیاتی پروژه ه��ای طرح آبیاری و زهکش��ی غرب و
شمال غرب کشور منعقد گردیده است.
این مقام مس��ئول اف��زود :سازمان مرک��زی تعاون
روستای��ی ،موض��وع قرارداد ای��ن طرح را ب��ه اتحادیه
مرکزی ش��رکتهای تعاونی تولید روستایی کش��ور به
عنوان مجری واگ��ذار نموده و اتحادی��ه مرکزی نیز به
منظور اجرایی شدن قرارداد متناسب با حجم کاری هر
استان اجرای طرح را به اتحادیه های شرکتهای تعاونی
تولید استان های هدف واسپاری کرده است.
دکتر شیرزاد با اش��اره به برگزاری جلسات مستمر
ستاد ملی ه��ر دو هفته یکبار در دفت��ر نظام های بهره
ب��رداری سازمان مرکزی تعاون روستای��ی افزود :برای

راهبری و اجرای برنامه تعریف ش��ده و ایجاد پش��توانه
فن��ی و علمی در اج��رای طرح ،تهی��ه و تدوین اسناد و
مستندات شامل :شرح خدمات تفصیلی ،روش شناسی
انجام کار ،سند مدیریت طرح ودستورالعمل تش��کیل
کارگروه هم آب و سایر موارد به عنوان اسناد باالدستی
در دستور کار قرار گرفته است.
رئی��س هیئ��ت مدی��ره سازم��ان مرک��زی تعاون
روستایی ایران میزان اعتبار م��ورد نیاز  ۶استان را ۴۹
میلیارد ریال اعالم نمود و افزود :در این طرح به منظور
راستی آزمای��ی اقدامات انجام ش��ده و تکمیل فرآیند
تش��کیل ،استقرار و توانمند سازی نظ��ام بهره برداری،
گروهی مش��تمل بر  ۴۷نفر به عن��وان عوامل اجرایی و
تس��هیل گر در سطح استانهای هدف به خدمت گرفته
شده اند.

با حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی اجرایی می شود؛

طرح توسعه کشت چغندر قند پاییزه در حوزه تعاونی های تولید
طی همکاری مش�ترک با مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کش�اورزی
واتحادیهمرکزیتعاونیهایتولید،طرحمشترکمدیریتوتوسعهکشتهای
پاییزهچغندرقندبهمنظورحمایتهایفنیوبازرگانیکشاورزاناینمحصول
درقالبقرارداددرزنجیرهارزشاجراییحمایتمیشوند.
به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،حس��ین شیرزاد ،مدیرعامل سازمان

مرکزی تعاون روستایی ایران افزود :طرح توسعه کشت چغندر قند پاییزه در حوزه تعاونی
های تولید ب��ر اساس تفاهم نامه اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید و مجری طرح چغندر
قنددروزارتجهادکشاورزیباحمایتسازمانمرکزیتعاونروستاییاجراییمیشود.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح مشترک در تالش هستیم سهم بهره برداران افزایش
و موانع تولید را در این حوزه به حداقل برسانیم ،اظهارداشت :تسهیل امور بهره برداران در
تحویل به موقع محصول چغندر قند به کارخانج��ات از دیگر موضوع های مهم این طرح
مش��ترک است.معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران و مجری طرح چغندر قند در وزارت جهاد کش��اورزی حمایت های الزم را نسبت به
تامین منابع مالی ،اعتباری و کمک های فنی و آموزشی برای بهره برداران این محصول را از
طریقشبکهتعاونیهایتولیددراولویتکارخودقراردادهاست.
شیرزاد بکار گیری ظرفیت های اجرایی و قانونی تعاونی های تولید و نقش آن در ارتقای
بهره وری در بخش کشاورزی را به عنوان راهبرد اصلی تعاونی های تولید برشمرد و افزود:
تدوین و اجرای طرح مشترک در قالب کش��اورزی قراردادی و هدفمند یک رویکرد برد -
برد محس��وب و اجرای این تفاهم نامه را در جهت نقش آفرینی شبکه تعاونی های تولید
روستاییکشوردرزنجیرهتولیدارزشمندبرشمرد.
رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان حمایت همه جانبه
اینسازمانازتعاونیهایتولید،خصوصاًتامیننقدینگیدراجرایموفقاینطرحمشترک
راقطعیدانست.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایران متذکر شد:

تعاونیهایتولیدروستاییراهبردیمطمئندرمسیررونقتولید

32

تعاونیه�ای تولی�د روس�تایی ب�ه عنوان
راهب�ردی مطمئن در مس�یر رون�ق تولید به
شمار می روند .
به گزارش پات ،دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران در گفتگو با خبرنگار پای��گاه اطالعرسانی این
سازمان ،در زمین��ه اقدامات اجرایی اتحادیه مرکزی
تعاونیهای تولید روستایی در جهت خدمت رسانی
به کش��اورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی کشور
اظهار داش��ت :اتحادیه مرک��زی تعاونیهای تولید
روستایی در چارچوب برنامهریزی جامع بهرهبرداری
از ش��بکههای آبیاری و زهکشی در طرح های ملی و
استان��ی طی س��ال گذش��ته مبادرت به تش��کیل و
توانمندسازی تعداد یکصد و پانزده تشکل تعاونی در
سطح بیش از ۲۹۵هزار هکتار اراضی پایاب سدهای
استانهای خوزستان و ایالم (طرح کرخه) و سامانه
های گرمسیری و آبهای مرزی بمنظور نظم بخشی و
بهرهبرداری روزآمد از منابع آب و خاک منطقه نموده
است.
وی همچنی��ن ،محق��ق کردن بحث کش��اورزی
قراردادی در محص��والت صنعتی نظیر چغندرقند و
سیب زمینی در سط��ح  ۴هزار هکتار اراضی مربوطه
به ویژه در زمینه چغندر پایی��زه را از جمله اقدامات
مهم ای��ن اتحادیه در سال گذش��ته عن��وان کرده و
افزود :آغاز طرح تولید محص��والت استاندارد و فاقد
بقایای مضره همراه ب��ا بازاررسانی هدفمند در قالب
تأسیس شرکت تخصصی سرگانیک در سطح حدود
یک هزار هکت��ار از اراضی تحت کش��ت  ۷محصول
اولوی��تدار اعالمی توسط وزارت جهاد کش��اورزی
ش��امل؛ سیب درخت��ی ،سیب زمینی ،پی��از ،کاهو،
خی��ار ،مرکبات و ت��وت فرنگی از دیگ��ر تالشهای
اتحادی��ه تعاونیه��ای تولید در سال  ۹۷محس��وب
میشود.
مدیرعام��ل سازمان مرک��زی تع��اون روستایی
ای��ران ضم��ن اش��اره ب��ه ورود اتحادی��ه مرک��زی
تعاونیه��ای تولی��د روستای��ی ب��ه چرخ��ه تولید
ب��ذور سیبزمین��ی و سب��زی و صیف��ی در سطح

 ۳۰هکت��ار از ارقام متداول و پیش��رفته به خصوص
در صنع��ت سی��ب زمینی (ب��ا توجه به کارب��رد وسیع
آن ) یادآور شد :با تشکیل کمیته فنی تغذیه گیاهی
کش��ور در سال  ۹۷که ب��ه همت اتحادی��ه مرکزی
تعاونیهای تولید و مرکب از مش��اورین بین المللی
و در چارچ��وب تفاهم نامه س��ه جانبه با حضور خانه
کش��اورز ایجاد گردیده ،عملیات اجرایی تشکلها و
شرکت های تعاونی تابعه ،تحت جدیدترین روشهای
ب��ه زراع��ی محص��والت کش��اورزی ق��رار خواهند
گرفت.
دکتر شیرزاد با اعالم مشارکت تعاونیهای تولید
روستایی در طرح کشوری توسعه کشت گلخانهای و
آغاز عملیات گلخانه  ۵۰هکتاری در استان کرمانشاه
خاطرنش��ان کرد :از دیگر اقدامات ای��ن اتحادیه در
سال  ۹۷میتوان به ط��رح توسعه سایهبان باغات در
حوزه تعاونیها و اجرای آن در سطح  ۸هکتار از باغات
ش��رکت سهامی زراعی گلپایگان ۱۰ ،هکتار باغات
کرمان و جیرفت و دو هکتار در استان بوش��هر اشاره
ک��رد .همچنین طرح توسعه پنل های خورش��یدی
و زمینه سازی کش��اورزی الکترونیک در سطح یک
هزار هکتار از اراضی تحت پوشش تعاونیهای تولید
جهت تولید  ۵۰۰م��گاوات برق در استانهای دارای
پتانس��یل تابش��ی از دیگر فعالیته��ای اتحادیه و
ش��رکتهای تعاونی تولید روستایی در سال گذشته
به حساب میآیند.
رئی��س هیات مدی��ره سازم��ان مرک��زی تعاون
روستایی ایران با اعالم تأسیس ش��رکت آب و خاک
در اتحادی��ه تعاونیه��ای تولید روستایی کش��ور به
منظور اجرای عملیات فنی در ش��بکه تحت پوشش
منجمله عملیات احداث س��د در استانهای هدف و
اجرای سامانه ه��ای نوین آبی��اری در سطح  2هزار
هکت��ار اراض��ی زراعی تصری��ح کرد :ط��رح توسعه
کلینیک های گیاهپزش��کی در سطح یکصد تعاونی
تولید روستای��ی منتخب همچنی��ن زمینه سازی و
عملیاتی کردن مدیریت بخش��ی از کاش��ت ،داشت
و برداش��ت چغندر قن��د در  ۴هزار هکت��ار از اراضی
تعاونیهای تولید استانهای کرمانشاه ،ایالم ،فارس و

خوزستان از محورهای عمده فعالیت اتحادیه در سال
جاری و ب��ر اساس تجارب موفق سال گذش��ته بود ه
است.
معاون وزیر جهادکشاورزی ،تشکیل و توانمندسازی
تعاونیهای تولی��د در سطح  ۲۰۰ه��زار هکتار اراضی
کش��اورزی و به طور متوسط به ازای ه��ر  3هزار هکتار
یک تعاونی ،طراحی و استقرار طرح مدیریت یکپارچه
اراض��ی و باغ��ات ( موسوم به طرح سیم��اب) در سطح
 ۵هزار هکت��ار به عن��وان پایلوت کش��وری در استان
کرمان و نی��ز برنامهریزی و تأسیس پایگاه اختصاصی و
مشارکتیمکانیزاسیونمحصوالتغالبجهتافزایش
بهرهوریبخصوصدراستانهاییکهشبکههایآبیاری
مدرن و یکجا کشتی انجام ش��ده با تأمین ماشینهای
برداش��ت چغندرقند ،سی��ب زمین��ی ،سمپاشهای
خودرو و ماش��ینهای سرویس و نگهداری ش��بکهها
را بخش��ی دیگر از اقدامات س��ال  ۱۳۹۷اتحادیه اعالم
کرد.دکت��ر ش��یرزاد همچنی��ن از ت�لاش در جهت
انتق��ال تجربی��ات کش��اورزی روز دنی��ا از جمل��ه
تولید بذر صیف��ی از اسپانیا ،تکنول��وژی بذر ذرت و
سورگوم از فرانس��ه ،احداث سایهبان باغات از کشور
هن��د و مدیری��ت باغات صنعت��ی از کش��ور هلند با
دعوت از نمایندگان ش��رکتها ،انج��ام بازدیدهای
میدان��ی و امض��ای تفاهمنامهه��ای همک��اری
بعن��وان دیگ��ر اقدام��ات مه��م اتحادی��ه مرکزی
ش��رکتهای تعاونی تولید روستایی در سال  ۹۷نام
برد.

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

گزارش حجم مبادالت کاالیی اتحادیههای سراسری و استانی شبکه تعاونیهای بخش کشاورزی
در حوزه تجارت خارجی

س�رجمع صادرات انواع محصوالت کشاورزی توس�ط اتحادیههای ملی
و استانی تحت پوش�ش سازمان مرکزی تعاون روس�تایی در سال  ۱۳۹۷و
چهار ماهه نخس�ت س�ال جاری میزان  ۱۱۴۹۹تن به ارزش تقریبی ۴۶۱.۵
میلیارد ریال اعالم شده است.
️ به گزارش پات دکتر حس��ین ش��یرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طی گزارش��ی جامع ،آخرین وضعیت عملکرد
ح��وزه تجارت خارجی اتحادیهه��ای سراسری و استانی تعاونی روستایی کش��ور را
تشریح کرد.
وی ضمن تأکید بر سیاست وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر فعال نمودن هر چه
بیش��تر حوزه تجارت خارجی اتحادیههای تعاونی روستایی اظهار داشت :شناسایی
مجاری بازار مح��ور خارجی ش��بکه و ارزیابی نحوه آرای��ش و سیاست گذاریهای
راهب��ردی بازرگانی خارجی از جمل��ه اقدامات زیربنایی سازم��ان در جهت افزایش

فرصتهای تجاری و مبادالت فرامرزی اتحادیههای تحت پوشش بوده است.
️ معاون وزیر جهاد کش��اورزی ،حجم مبادالت کاالیی اتحادیههای ملی و استانی
تعاونی روستایی با  ۱۸کش��ور مختلف دنیا اعم از صادرات و واردات طی  ۱۶ماه اخیر
را رقمی بالغ بر  ۱۱۴۹۹تن صادرات محصوالت و فرآوردههای کش��اورزی به ارزش
 ۴۶۱.۵میلی��ارد ریال اعالم کرد .رئی��س سازمان مرکزی تع��اون روستایی ایران با
اشاره به آمار تفکیکی فعالیتهای حوزه تجارت خارجی اتحادیهها خاطرنشان کرد:
اقالم صادراتی توسط ش��بکه تعاونیهای روستایی کش��ور در دوره مذکور مشتمل
بر محصوالتی نظیر؛ سیر ،خرما ،سیب درختی ،پیاز ،خوراک ماهی ،کش��مش ،انواع
کنس��انتره های سیب و انگور و آب پرتقال می باش��د .این مقام مسئول در خصوص
پراکنش بازارهای هدف صادراتی یادآورشد :مقصد عمده محصوالت و فرآورده های
صادراتی اتحادیهه��ای تعاونی روستایی در مدت مذکور ،کش��ورهای اروپایی نظیر
آلمان ،روسیه و اقلیم کردستان بوده است.

ندا ی تح ّول

معاونوزیرومدیرعاملسازمانمرکزیتعاونروستاییخبرداد:

خرید ۲۴۰هزارتنگوجهفرنگیدرکشور
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روس�تایی ایران از خرید ۲۴۰هزار تن گوجه فرنگی بصورت
توافقیوحمایتیدرسالجاریخبرداد.
به گزارش پات دکتر شیرزاد در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت  :از
 ۲۴۰هزار تن نزدیک به ۱۵۰هزار تن گوجه فرنگی به شکل حمایتی و ۹۰هزار تن به شکل توافقی از کشاورزان
خریداریشدهاست؛درحالیکهمیزانگوجهفرنگیخریداریشدهبوسیلهتعاونروستاییازکشاورزاندرطول
 ۶۰سال گذشته فقط ۳۰هزار تن بوده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت :خوش��بختانه امسال ۲۴۰هزار تن گوجه فرنگی به
ازای هرکیلوگرم با قیمت متوسط  ۹۵۰تومان در قالب توافقی و حمایتی از کش��اورزان خریداری شده که یک
رکورد بزرگی در طول تاریخ فعالیت این سازمان محسوب میشود .وی اضافه کرد :سال گذشته به دلیل کاهش
سطحزیرکشتومسائلیکهدرزمینهتولیدگوجهفرنگیوجودداشتقیمتاینمحصولافزایشقابلتوجهی
پیدا کرد.شیرزاد تصریح کرد :این موضوع سیگنالهای اشتباهی به تولید کنندگان داد که امسال هم میتوانند
همچنان با کش��ت گوجه فرنگی و حتی افزایش سطح زیر کش��ت با افزایش قیمتی رو به رو ش��وند.وی گفت:
متاسفانه اقتصاد ایرانازمنحنیهای تارعنکبوتیپیرویمیکندیعنی باهمینسیگنالهاییکهدادهمیشود
کشوریکسالباافزایشوسالبعدباکاهشتولیدبهخصوصدربحثسبزیوصیفیمواجهمیشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود :ایران همواره به دلیل تنوع آب و هوایی جزء ۱۰کشور دنیا در زمینه تولید
رب گوجه فرنگی ،فروش و صادرات این محصول است.
وی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران با تولید کم و بیش هفت میلیون تن گوجه فرنگی در سال همواره بین
رتبههای خوب دنیا قراردارد .شیرزاد گفت :بطورکلی از مرداد ماه امسال با افزایش تناژ باالی تولید گوجه فرنگی
در کش��ور و به تبع کاهش قیمت این محصول ،وزارت جهاد کشاورزی با دستور مقام عالی وزارت دستور العمل
خرید توافقی محصول گوجه فرنگی را به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵۰تومان صادر و به استانهای سطح کشور ابالغ
نموده است  .وی افزود :خوشبختانه اتحادیهها از محل منابع داخلی خود موفق شدند در پنج استان گوجه خیز
کش��ور ۹۰هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان خریداری و به کارخانجات تولید رب تحویل دهند .دکتر شیرزاد
اضافهکرد:خریدهایتوافقیگوجهفرنگیبامصوبهستادتنظیمبازارکشوراز ۲۷مردادمتوقفوخریدحمایتی
در دستور کار این سازمان قرار گرفت.این مقام مسئول افزود :قیمت خرید گوجه فرنگی با مصوبه ستاد تنظیم
بازار به ازای هرکیلوگرم ۱۱۵۰تومان تعیین گردید که هم اکنون این محصول با کسر سبد ،حمل و نقل ،توزیع
و باسکول در همه استانهای کشور بین ۹۵۰تا ۱۰۰۰تومان از کشاورزان خریداری و تحویل کارخانجات تولید
رب میشود.رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان گفت :تاکنون در مجموع نزدیک به ۱۵۰هزار
تن گوجه فرنگی به شکل حمایتی و ۹۰هزار تن به شکل توافقی از کشاورزان خریداری و همینطور ۳۰هزار تن
ربگوجهفرنگیدرکشورتولیدگردیدهاست.

حمایت سازمان مرکزی تعاونی روستایی
از استارتآپهای بخش کشاورزی

ساماندهیواحدهایاعتباری

تع�دادی از ش�رکتهای تعاونی تحت پوش�ش س�ازمان مرک�زی تعاون
روستایی ایران در پایان س�ال 96با مشکل و معضل بزرگی روبه رو بودند که
تبعات آن دامنگیر کل کشور شده بود و امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی
مردمرابرهمزدهوتعدادزیادیازمردمرادچارنگرانیواضطرابکردهبود.
واحدهای اعتباری ایجاد شده در شرکتهای تعاونی بعضاً قادر به پرداخت مطالبات
سپردهگذاراننبودندلذاسپردهگذارانباضرروزیانمواجهوبهلحاظاقتصادیدرتنگنا
قرارگرفتهبودند.اینموضوعباعثشدهبودتاسپردهگذارانسهشرکتتعاونیولیعصر
رباط کریم ،توسعه نهال نش��ان البرز و مهر ماندگار ایالم نسبت به تجمع و تظاهرات در
سطح خیابانها اقدام و مش��کالت عدیده ای را ب��رای دستگاه های ذیربط ایجاد نمایند.
نگرانی های حادث شده و اوضاع نابسامان بوجود آمده باعث گردید وزیر محترم جهاد
کشاورزیخواستارحلسریعمشکلبوجودآمدهتوسطتیممدیریتیجدیددرسازمان
مرکزی ش��دند .حس��ب همین دستور سریعاً اقدامات الزم نسبت به تشکیل کارگروه
اجراییوتدوینبرنامههدفمندبهمنظورساماندهی،حذفوکنترلواحدهایاعتباری
مذکورصورتپذیرفت.
پسازیکسالونیمتالششبانهروزیبرنامهریزیشدههمراهبانظارتهایمیدانی
مس��تمر در اقصی نقاط کشور نتایج درخش��انی حادث گردید که در ذیل تنها به چند
شاخصاشارهخواهدشد.
طی بازه زمانی پایان سال  96تا پایان شهریور  98از  951واحد اعتباری فعال ،شبه
فعال و غیر فعال در سراسر کشور  900واحد حذف و تنها در  4استان  51واحد اعتباری
وجود دارد .همچنین تعداد سپرده گذاران از  1/225/218نفر به  204351نفر کاهش
یافتهبهمعنایدیگرتعداد 1020867نفرازسپردهگذارانغیرعضوءشرکتهایتعاونی
حذف گردیده اند و سپرده سپرده گذاران از 12/936/001میلیون ریال به6/229/452
میلیون ریال کاهش پیدا کرده است .همچنین میزان معوقات از  1/250/575میلیون
ریال به 375/440میلیون ریال رسیده یعنی 875135میلیون ریال از معوقات کاسته
ش��ده است.برنامه ریزی های اثربخش و تالش تیم مدیری��ت این پروژه باعث گردید از
بسیاری از تنشها و بحرانهای آتی جلوگیری بعمل آید و خطراتی که ممکن بود اقتصاد
کشورراتهدیدنمایدوباعثمشکالتفراوانبرایمردمگرددمتوقفومرتفعگردد.
بدون شک این موضوع مهم دستاوردی ماندگار برای مردم و بخش اقتصادی کشور
در سالهای 97و نیمه اول سال 98خواهد بود.

مدیرعامل س�ازمان مرک�زی تعاونی روس�تایی ایران گف�ت :حمایت تعاونی روس�تایی از
استارتآپهای در حوزه زنجیره تولید و عرضه آن به بازار است و تعاون روستایی در تمام خرده
زنجیرههایبخشکشاورزیباتعاونیهاوتشکلهایشحضوردارد.
به گزارش پات به نقل از ایانا ،دکتر حس��ین ش��یرزاد در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی
الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) در گفتگو با خبرن��گار ما ،درباره میزان حمایت تعاون
روستایی از استارت آپ های بخش کشاورزی اظهار کرد :حمایت تعاونی روستایی از استارت آپ ها در حوزه
زنجیره تولید و عرضه آن به بازار است و تعاون روستایی در تمام خرده زنجیره های بخش کشاورزی با تعاونی
هاوتشکلهایشحضوردارد.
وی افزود :در  ۱۴ماه گذش��ته سه رویداد استارتآپی را در مش��هد ،ساری و ام��روز هم در تهران برگزار و
حمایتکردیم.شیرزادبااشارهبهحمایتهایتعاونروستاییازاستارتآپهاوتاثیرآنبربازارگفت:درنشر
ایده های جدید استارت آپی ،فرهنگ سازی در اتحادیه ها ،اتصال اتحادیه ها و استارت آپ ها و بهبود شبکه
عرضه برخی محصوالت مانند میوه شب عید در یزد توانسته ایم از این حوزه حمایت کنیم ،همچنین تعاون
روستاییبهنوینسازیبازارهایجدیددربخشکشاورزیکمکمیکند.
وی افزود :استارتآپهای این نمایشگاه عموما بازارسازها و بازارگردان های مدرن هستند و حاشیه سود
بازار را کاهش می دهند .ما در نظر داریم این فعالیت های استارت آپی را در یک فدراسیون منس��جم تحت
عنوان فدراسیون استارت آپ ها تشکیل دهیم که بتواند از حقوق و مطالبات این شرکت ها به ویژه در حوزه
مالکیت معنوی دفاع کند .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران تاکید کرد :این شرکت ها کمک
می کنند تا نوعی نظام کنترل کیفی متوازن در بخش کشاورزی شکل بگیرد و در حوزه اینترنت اشیا ،حوزه
انواعحسگرها،حوزههوشمصنوعیومدلسازیهایجدیدبرایعرضهسیستمیکبهبازارفعالیتدارند.
الزم به ذکر است؛ در نمایش��گاه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت
الکترونیک (الکامپ) که تا تاریخ ۳۰تیرماه جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری
پ منتخب بخش کش��اورزی را برای نخستین بار زیر چتر واحد
است ،وزارت جهاد کشاورزی  ۱۶استارتآ 
«پاویون استارتآپهای کشاورزی» گرد هم آورده است و از آنها حمایت می کند.

صدور دستور خرید توافقی «سیر»
از کشاورزان
مدیرعامل س�ازمان مرک�زی تعاون روس�تایی ایران،
دس�تور خرید توافقی محصول «س�یر» از کش�اورزان را
صادر کرد.
حس��ین ش��یرزاد ضمن بازدید از مزارع سیر است��ان زنجان،
پس از هماهنگی با مدی��ر تعاون روستایی و رییس سازمان جهاد
کشاورزی استان و تماس با استاندار زنجان ،دستور خرید توافقی
سیر را ابالغ کرد تا از روند نزول��ی قیمت این محصول جلوگیری
شود.
ایجاد مراکز خری��د سیر و جلب همکاری اتحادیه های استانی
به ویژه استان آذربایجان ش��رقی جهت ص��ادرات سیر به آسیای
میانه و روسیه از دیگر راهکارهای توسعه محصول سیر کش��ور در
دستور کار قرار گرفت.
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معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:

واگذاری تصدیهای غیرضروری دولتی

به بخش خصوصی الزمه رونق تولید است

در سیاس�تهای بنگاهی و بنگا هداری
س�ه چیز باید در نظر گرفته ش�ود که یکی
از آنها سیاس�ت آزادس�ازی اس�ت و باید
تصدیه�ای غیر ض�روری به نف�ع بخش
خصوصی رها شود.
به گزارش پات  ،حس��ین شیرزاد مدیرعامل
سازم��ان مرک��زی تع��اون روستایی ای��ران در
همایش ملی رونق تولید و کشاورزی اظهار کرد:
از آنجایی که یکی از اهداف دولت و کشور ایجاد
کس��ب و کار است و ما باید به دنب��ال راهکاری
برای پایداری این کسب و کار باشیم.
وی افزود :در نظامی که مملو از ریس��کهای متنوع در حوزه کشاورزی است و ما باید راهکاری برای
تعدیل این ریسکها و سازگار کردن آن با فضای موجود در بخش کشاورزی پیدا کنیم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد :رونق تولید را باید در سه مقیاس در نظر
بگیری��م که مقیاس اول آن مقیاس کالن ،دوم میانه و سوم مقیاس در سطح خرد است.وی افزود :فصل
برخوردهای انفرادی با مسئله تولید گذشته است .ما در تولید به نهادهای پر قدرتی نیاز داریم که قدرت
چانهزنی را باال ببرند .بنابراین در حوزه نهادسازی که به حوزه رونق تولید مربوط است باید ببینیم تا چه
اندازه موفق بودهایم و قواعد ،مقررات و نهادهای پرقدرتی را به این منظور ایجاد کردهایم.
مدیرعامل سازم��ان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت :موفقیتهای اقتصادی بخش کش��اورزی
منوط به تحرک ش��خصیتهای حقوقی و یا شرکتها است .در بخش کش��اورزی چه سهمی از تولید
ناخالص این بخش را به شرکتهای بزرگ اختصاص خواهیم داد؟
وی افزود :تعداد این ش��رکتهای ب��زرگ در بخش کش��اورزی کم است و دلی��ل آن این است که
ما بس��تر الزم ب��رای حضور این ش��رکتها را در بخ��ش نداریم .با توج��ه به ت��ورم  ۲۰درصدی و نرخ
س��ود  ۱۸درصدی کدام کس��ب و ک��ار میتواند در این فض��ا استعداد ایج��اد کرده و خ��ود را مطرح
کند؟
ش��یرزاد ادامه داد :بازده طرح های ش��رکتی ما در بخش کش��اورزی عمدتاً حدود  ۲۵تا  ۲۷درصد
است ،بانک ها یک نرخ بهره  ۱۸درصدی را هم به این کسب و کارها تحمیل میکنند و همین امر باعث
میشود که نرخ بازده منفی باشد.
وی عن��وان کرد :بحث انتزاع ،ب��ه سیاستهای وارداتی و صادراتی بازمیگ��ردد که اگر به نفع تولید
باشد باعث تحرک سرمایه و دارایی شده و رونق تولید ایجاد میکند اما اگر نباشد باعث آسیب به تولید
داخلی خواهد شد.
شیرزاد با اش��اره به اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته به بخش کش��اورزی خود یارانه اختصاص
میدهند ،تصریح کرد :سیاستهای یارانهای از بحثهای دیگر و مهم این بخش است .کش��وری مانند
ترکیه  ۷۰هزار میلیارد دالر به بخش کش��اورزی خود یارانه داده اما م��ا تاکنون چه میزان یارانه به این
بخش اختصاص دادهایم؟
وی اف��زود :زم��ان بح��ث ب��ر روی تزری��ق یاران��ه به مص��رف کنن��ده یا تولی��د کننده گذش��ته
اس��ت .چه��ل س��ال اس��ت ک��ه در ادبی��ات م��درن دنی��ا یاران��ه را ب��ه بخ��ش زنجی��ره تزری��ق
می کنند.
مدیرعام��ل سازمان مرکزی تعاون روستایی در رابطه با حوزه میانه رونق تولید تش��ریح کرد :حوزه
میانه رونق تولید به سیاستهای بنگاهی باز میگ��ردد .در سیاستهای بنگاهی و بنگا هداری سه چیز
باید در نظر گرفته ش��ود که یکی از آنها سیاست آزادسازی است و باید تصدیهای غیر ضروری به نفع
بخش خصوصی رها شود.
وی افزود :دولت سرمایهگذار ،تاجر و تولید کننده خوبی نیست .همه این حوزه ها را باید به تشکل ها،
اتحادیهها و صنوف واگذار کند تا این بخشها توان رقابت داشته باشند.
ش��یرزاد ادامه داد :تصدیهای غیرضروری باید رها ش��ود و الزمه آن این است که مقررات زدایی در
سیستم انجام شود.
وی در رابطه با نظام بیمهای بخش کشاورزی تاکید کرد :نظام بیمه ما سالها است که در زیر سلطه
یک سیستم بانکی در حال فعالیت بوده و مستقل نیست.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد :آنچه بنگاههای ما برای تولید نیاز دارند،
یافتههای تحقیقاتی نیست بلکه نظام تحقیق و توسعه است.
وی افزود :زنجیره تامین مالی کش��ور برای تامین زنجیره ارزش در بخش کشاورزی با ساختار های
فعلی نظام بانکی کشور سازگار نیست .این ساختارها برای تامین مالی بنگاههای کالن ساخته شدند و
برای تامین مالی زنجیرههای ارزش در حوزه کشاورزی مناسب نیستند.
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تعاونیهای اعتبار ،میدانی
تمام عیار در مسیر اصالحات شبکه
تعاونیهای روستایی

پیرو ابالغیه وزیر جهاد کش�اورزی ،جلس�ات
متعدد س�تادی و اس�تانی و تأکیدات نمایندگان
سران قوا درباره س�اماندهی وضعیت شرکتهای
تعاون�ی تحت پوش�ش س�ازمان مرک�زی تعاون
روس�تایی ایران ک�ه فعالیتهای اعتب�اری انجام
میدهن�د ،باید عنوان کرد که قان�ون تنظیم بازار
غیر متشکل پولی ،ش�رکتهای مذکور را مجاز به
عملیات اعتباری بدون اخذ مج�وز فعالیت از این
بانک نمیدان�د و به اس�تناد قان�ون برنامه پنجم
توسعه ،ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری فقط
با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز اس�ت ،بنابراین
فعالیت واحدهای اعتب�اری تنها در محدوده عقد
قرضالحسنه مجاز است.
س�ازمان مرکزی تع�اون روس�تایی طی چند
مرحله مذاکره کار آموزشی و فرهنگی-اقناعی در
ابتدا سعی کرد تا با تدوین برنامه ،دستورالعملها
و آییننامهه�ای اجرای�ی و هماهنگیهای انجام
ش�ده با تم�ام ت�وان بهوی�ژه از اردیبهش�ت ماه
س�ال گذش�ته تاکنون نس�بت به کاه�ش میزان
ش�اخصهای موثر در کنترل واحده�ای اعتباری
تعاونیهای روستایی و اعضای آنها اقدام کند.
در ابت�دای س�ال  ۹۷در مجم�وع  ۹۵۱واح�د
اعتباری در کش�ور وجود داش�ت ک�ه  ۶۷۳واحد
آن فعال و  ۲۷۸واحد اعتباری غیرفعال و ش�بهه
فعال بودند .با پیگیریها و اقدامات موثر و مستمر
تا پایان مرداد ماه امس�ال تعداد واحدهای فعال با
 8/91درص�د کاهش به  ۵۴واح�د اعتباری تقلیل
یافته اس�ت .همچنین تم�ام  ۲۷۸واحد اعتباری
غیر فعال و ش�به فعال نیز که بستر مناسبی برای
سوءاس�تفادههای اخیر ب�ه ویژه در اس�تانهای
تهران ،ایلام و الب�رز بودند ،کام ً
ال حذف ش�دند
ک�ه کار بزرگی در تاریخ س�ازمان مرک�زی تعاون
روستایی کشور محسوب میشود .در حال حاضر
تنها در ش�ش استان کش�ور واحد اعتباری وجود
دارد در حالیک�ه در پای�ان س�ال  ۹۶پراکنش این
واحدها به  ۲۹اس�تان کش�ور بالغ میش�دند .در
 ۱۵ماه اخیر ،تع�داد س�پردهگذاران با  ۸۳درصد
کاهش از یک میلیون و  ۲۲۵هزار و  ۲۱۸نفر به ۲۰۴
هزار و  ۳۵۱نفر رسیده و درهمین مدت ،کل مانده
س�پرده ها از مبلغ  ۱۲۹۳۶۰۰۱ب�ه رقم ۶۲۲۹۴۵۲
میلیون ریال کاهش یافته است.
همچنین در بحث کمیت تسهیالت گیرندگان،
ش�اهد تنزل  ۸۰درصدی از تع�داد  ۲۹۳۷۸۵نفر
ب�ه  ۵۷۶۳۴نف�ر بوده ایم ک�ه این موض�وع مؤید
کاهش  ۵۲درصدی تس�هیالت پرداختی از مبلغ
 ۸۰۰۴۷۸۳ب�ه  ۳۸۰۹۵۷۱میلی�ون ریال اس�ت.
در حال حاضر میزان س�رجمع نقدینگی واحدها
معادل رقم  ۲۵۴۶۳۲۰میلیون ریال است که با ۲۲
درصد کاهش همراه است .هم اکنون با استفاده از
ظرفیتهای حقوقی س�ازمان مرکزی و نیروهای
حراست سازمان بهطور هفتگی ریسکها کنترل
میشود.
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گفتوگو با دکترحسین شیرزاد پیرامون مزایای عرضه زعفران در بورس کاال ؛

دست دالالن از بازار زعفران كوتاه شد

حدود  ۹۰درصد از زعفران جهان در حالي در ايران توليد ميشود كه با توجه به
عوامل مختلف ازجمله هزينههاي باالي توليد در كشورهاي رقيب مانند اسپانيا،
فرصتبينظيريبرايتوليدوتجارتاينمحصولارزشمنددركشورفراهماست.
با اين حال س�هم ايران از در بازارهاي جهاني زعفران متناسب با این ظرفیت فوق
العادهتوليدینيست.
در اين ميان مشكالتي نظير صادرات فلهاي ،نبود نظارت و ايجاد انگيزه در توليد محصول
باكيفيت ،حض��ور دالالن و واسطهها در اين بازار ،ضعف در حلقه ه��ای پس از تولید ،فقدان
مديريت مناسب در مارکتینگ و برندسازی در کنار عدم تعامل پویا با كش��ورهاي هدف و...
سبب ش��ده است تا زعفران ايران با نام كشورهايي نظير اسپانيا و امارات وارد بازارهاي جهاني
شودودستاقتصادوكشاورزانايرانيازارزشافزودهتوليدزعفراندركشوركوتاهباشد.دراين
راستا و با همت مدیریت جدید سازمان تعاون روستایی حدود یکسال است كه بورس كاالي
ايران بهعنوان راهكاري مناسب جهت حل بخش��ی از اين مشكالت در حوزه عرضه و قیمت
گذاری زعفران ،پذيراي اين محصول با ارزش و فعاالن اين بازار شده است .در اين خصوص نيز
قراردادهاي آتي زعفران بهعنوان يكي از مهمترين و اثرگذارترين ابزارها در حل مشكالت اين
صنعت از خرداد ماه سال گذشته راهاندازي شده و شروع به فعاليت كرده است كه از قضا مورد
توجهواستقبالفعاالناقتصاديبهويژهزعفرانكارانقرارگرفتهاست.
گفتنی است ،ايجاد زيرساخت الزم براي عرضه زعفران در بورس كاال موجب شد تا دست
دالالنبهمیزانقابلتوجهیازاینبازاركوتاهشود.همچنينمیتوانازظرفيتهايبورسكاال
جهتتوسعهصادراتهدفمندوغيرفلهايطاليسرخازطريقبورسكاالبهرهبرد.
در همين ارتباط حس��ين ش��يرزاد ،رئيس سازمان تعاون روستايي ای��ران در گفتوگو با
رسانه ها و ارباب جراید ،درخصوص خريد توافقي زعف��ران از سوي سازمان تعاون روستايي
گفت :در حال حاضر بحث اصلي باز ميگردد به سازمان مركزي تعاون روستايي كه نس��بت
به خريد هدفمند همه محصوالت ازجمله زعفران بهص��ورت توافقي اقدام ميكند تا قيمت
محصوالتکشاورزیدربزنگاههایپیکعرضه،ازمحدودهمنصفانه ای بهايتمامشدهتنزل
نکند.اماسالگذشتهبهدليلاينكهحدودا ًسهاتحاديهمليوهفتاتحاديهشهرستانيدربازار
زعفران كشور حضور داشتند ،سازمان تعاون روستايي تنها در سه استان کشور اقدام به تأمين
مالي شركتها نمود و اين تأمين مالي بهدليل به هنگام بودن توانست از افت قيمت زعفران در
بازارپيشگيريکند.رئيسسازمانتعاونروستايي،بابياناينكهاكنونقيمتزعفرانقيمت
بسيار مناسبي در بازار است ،يادآور شد :از نظر سازمان روند قیمتی فعلی به شرایط منصفانه
و قيمت واقعي زعفران بسيار نزيك است؛ از اين رو كشاورزان از اين قيمت منتفع ميشوند .از
سوي ديگر بورس كاالي كشاورزي نیز در اين زمينه فعال شده است .بنابراين زمانيكه همه
اجزا و عناصر اتحاديههاي شهرستاني ،استاني و حتي ملي در بازار زعفران كشور فعال باشند
ديگر نيازي به خريد توافقي نيست .ش��يرزاد درباره برخی انتقادات از روند عرضه زعفران در
بورس كاال گفت :در حال حاضر برخي از فعاالن صنف زعفران از عرضه زعفران در بورس كاال
گاليه دارند و معتقدند عرضه اين محصول در بورس كاال موجب شده است كه دالالن منتفع
ش��وند درحاليكه آن اتفاقي كه در بورس كاال رخ ميدهد بازار ش��فافي است كه سر جمع آن
بهنفعتوليدكنندگانوذینفعاناصلیبازارزعفراناست.رئيسسازمانتعاونروستايي،بابيان
اينكه هماكنون با دو نوع عرضه در بورس كاال مواجهيم ،يادآور شد :درحالحاضر ما با دو نوع
عرضهدربورسكاالمواجهيم،عرضهفيزيكالوگواهيسپردهكاالييدونوععرضهايهستند
كه در بازار وجود دارند.
عرضه فيزيكال قطعاً بهنفع توليدكنندگان بازار زعفران است؛ اما در سپرده كااليي عمده
سودرابازارسازهاوبازارگردانهايفعالدربورسميبرند.بهطورکلیحضورزعفراندربورس
كاال بهنفع جامعه توليدكنندگان زعفران است .معاون وزير جهاد كش��اورزي در ادامه با بيان
اينكه اعتقادي به حضور دالالن در بورس كاال ندارم ،يادآور شد :درحالحاضر مسالهاي بهنام
داللدربازارزعفراندربورسدرستنيست؛چراكهماهماكنوندربورسبازارسازوبازارگردان
داريم .آن موضوعي كه در بورس اهمي��ت دارد ،نماد يك بازار مدرن است؛ چراكه بازارسازها،
بازارگردانها و تأمينكنندگان مالي و از سوي ديگر فاينانس��ورهاي بورس و توليدكنندگان
بايد بپذيرند كه قواعد بازي مدرن براي آينده تجارت محصول ضروري است .شيرزاد در ادامه
افزود:درحالحاضرهمهبازارهابهسمتمدرنشدنپيشميروند؛ازاينروبازاربورسكاالي
كشاورزي نمونه يك بازار مدرن بهش��مار ميرود و سازمان مركزي تعاون روستايي به كمك
بورس كااليي تجربه خوب��ي در هدايت بازار دارد .در خريد توافق��ي زمانيكه قيمت از بهاي
منصفانهپايينتررودسيگنالهايبازاريبهدليلرصديكهميكنندبهماپيغامميدهند.وي
ادامهداد:ممكناستاتفاقاتيرخدهدكهقيمتمنصفانهمحصولزعفراندربازاركاهشپيدا
كند،درآنمقطعسازمانتعاونروستاييبامداخلهدربازارقيمتهارامتعادلميكند؛چراكه
هدف اصلي ما اين است كه در اين بازار مبادلهاي ،كشاورز زحمتکش ما متضرر نشود .شيرزاد

از تداوم عرضه زعفران در بورس كاال خبر داد و افزود :نميتوان گفت رصد بازار و سيگنالهاي
بازار مشخص ميكند كه ميتوانيم وارد شويم يا خير ،اما روند عرضه در بازار بورس كاال تداوم
دارد .شيرزاد با اشاره به خريد توافقي زعفران اذعان داشت :سال گذشته حدود  ۶۷تن زعفران
که در قالب خريد توافقي توسط سازمان تعاون روستایی تأمین شده بود در بازار بورس عرضه
شد كه اين امر در مدرنسازي بازار زعفران نقش مهمي داشته است .ورود زعفران به بازارهاي
بورس ،فعاالن اين عرصه را به قيمتهاي منصفانه در بازارهاي بينالمللي نزديك كرده است.
رئيس سازمان مركزي تع��اون روستايي ايران افزود :در حال حاض��ر چهار اتحاديه ملي و دو
اتحاديه مركزي در بازار زعفران حضور دارند و بازار از تعادل نس��بي برخوردار است؛ لذا نيازي
نيست اين اتحاديهها وارد بازار شوند ،اما به هر حال سياست سازمان تعاون روستايي اين است
كههروقتتشخيصدهدبازارزعفراندچارتقليلقيمتهاوحاشیهنامطلوبشده،اتحاديهها
راواردبازاركند؛چراكهحمايتازكشاورزوظيفهماست.
ش��يرزاد با تأكيد بر اينكه سال گذشته بدنبال برنامه ریزی بمنظور يك مداخله هدفمند
بازاري و با هدف حمايت از زعفرانكاران استانهاي خراسان رضوي و جنوبي ،سازمان مركزي
تعاون روستايي ايران به نمايندگي از وزارت جهاد كش��اورزي اجراي سياست حمايتي خريد
توافق��ي زعفران را در دستوركار قرارداد ،گف��ت :در قالب اين طرح ميزان تقریبی ۶۷تن انواع
زعفران رشتهاي بريده ،شامل نگين و شبهنگين (سرگل) ،رشتهاي درجه يك شامل پوشال
مرغوبوپوشالمعموليبراساساستانداردهايملي،پسازخريداريازكشاورزان،دربورس
کاال عرضه شد .شيرزاد در زمينه چگونگي روند عرضه زعفران در تابلوي بورس توسط سازمان
تعاوني روستايي در آينده نيز گفت :انش��اءاهلل در ت��داوم این روند ،يگانه مرجع تعيين قيمت
زعفران در جهان ،كشور جمهوري اسالمي ايران و بورس بينالمللي آن خواهد بود و در عين
حالشاهدشفافيتيكمنظيردرقيمتوكيفيتزعفرانكشورعزيزماندردنياواعتمادسازي
حاصلازآنبهمثابهدستاوردبزرگمليخواهيمبود.
رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران خاطرنش��ان كرد :در آينده با ايجاد و تجهيز
بس��تر مناسب جهت حفظ و نگهداري ،موجبات تعادل قيمت و ب��ازار اين محصول را فراهم
ميكني��م تا ضمن حمايت از توليدكنندگان در خريد بهموقع هنگام پيك برداش��ت ،منافع
مصرفكنن��دگان را نيز مدنظر قرار داده و از طريق ص��ادرات آن در جهت تقويت تراز تجاري
گامهايموثريبرداريم.شيرزادگفت:چشماندازروشنمادراينحوزه،همينشهرتواعتماد
بازارجهانينسبتبهبرندزعفرانايرانوقيمتوكيفيتاعالميدربورسبينالملليآناست
و بهگونهاي عمل خواهيم كرد كه از اين پس ،صادرات زعفران فقط با گواهي بورس امكانپذير
باشد .وي افزود :با برنامهريزي مدون و ايجاد زيرساختهاي الزم ،اين محصول ميتواند سهم
مهمي در صادرات غیرنفتی كشور داشته باشد كه يكي از اهم وظايف سازمان تعاون روستايي،
تقويت و بهرهگيري از ظرفيت تشكلهاي بخش كشاورزي در اين زمينه است .شیرزاد يادآور
ش��د :به نظر من زمان تأسيس صندوق كااليي زعفران با كمك بورس و تعدادي از بانكهاي
خصوصي فرارسيده؛ اما متأسفانه بانك كشاورزي تمايل جدي براي ورود در اين حوزه نشان
نميده��د؛ البته همه دستگاهها بايد تالش كنند كه جهت سهولت ص��ادرات ،به موازات اين
خريدها محدوديتهاي تعهدات ارزي زعفران برداشته و قاچاق زعفران به موازات آن كنترل
ش��ود .اين درحالي است كه نبايد بگذاريم تا برخي از كش��ورهاي همسايه وارد فضاي كاذب
رقابتيباكشورماندراينحوزهشوند.

ندا ی تح ّول

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
معرفي سازمان و شبکه تعاونيها ،اتحاديه و تشکلهاي تحت پوشش
قوانين مهم باال دستي:
 -1قانون شركتهاي تعاوني (مصوب سال )1350
 -2قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي (مصوب سال  )1368و اصالحات بعدي آن
 -3قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي (مصوب سال )1349
 -4قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي (مصوب سال )1352
 -5قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ،اقتصادي (مصوب سال )1385
 -6آييننامه نظام صنفي كشاورزي و اصالحيه بعدي آن
 -7قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
برنامه و فعاليتهاي تكليفي وفق اساسنامه قانوني سازمان
 توانمندسازي شبكه و تشكلهاي بخش كشاورزي بازرگاني و بازار رساني محصوالت كشاورزي -تأمين و توزيع نهادهها
 تنوع بخشي فعاليتهاي اقتصادي درون شبكه -پيادهسازي نظامهاي بهرهبرداري
فعاليتها و برنامههاي دفتر ساماندهي صنوف و تشكلها -بازتعريف مبتني بر ايجاد تحول مأموريتهاي شبكه در راستاي سياستهاي دولت و وزارت جهادكشاورزي

سياستها و برنامههاي سازمان در سال 1398
رديـف

سـياستها

رديـف

بـرنامهها

1

توسعه عمليات اقتصادي و بازرگاني و تشكيل و تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي (در راستاي دستيابي
سهم شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي از  25درصد سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور)

3

تأمين و توزيع نهادههاي كشاورزي

2

توسعه و تقويت تعاون

3

سازماندهي و ساماندهي تشكلها و صنوف (ايفاي نقش محوري در توسعه بخش كشاورزي و روستايي)

4

پيادهسازي و استقرار نظام بهرهبرداري (ايفاي نقش محوري در توسعه بخش كشاورزي و روستايي)

5

توسعه منابع انساني و نوسازي اداري

6

حمايت و نظارت بر تشكلها

1
2

راهبري خريد و فروش محصوالت كشاورزي
تجهيز و توسعه زيرساختها و تأسيسات

4

حمايت ،پايش و نظارت در زنجيره توليد محصول

5

آموزش و توانمندسازي

6
7
8

طراحي الگو و ارايه برنامههاي راهبردي براي
تشكلها
ارزيابي تشكلها
زمينهيابي ،زمينهسازي ،ايجاد و پايش تشكلها

9

حمايت و افزايش توان تشكلها

10

تكميل و تجهيز نظامهاي بهرهبرداري

11

توسعه روشهاي جديد ،علمي و كارآمد

12

ايجاد ،توسعه و تقويت نظامهاي نوين بهرهبرداري

13

نوسازي اداري و مهندسي نقش ساختار سازمان

14

مديريت نيروي انساني

16

بازرسي و نظارت

15

ارايه خدمات حقوقي

راهبردها و برنامههاي آينده سازمان
 -1انتظام و ساماندهي واحدهاي اعتباري بر اساس ابالغيه مقام عالي وزارت و دستورالعملهاي بانك مركزي
 -2ارتقاي توان ش��بكه در راستاي تنظيم بازار ،افزايش حجم خريدهاي حمايتي و توافقي و مدرنسازي بازار محصوالت بهواسطه نوسازي و احياي زيرساختها و جذب
منابع سرمايهاي
 -3ساماندهي مجامع اتحاديهها و شركتها در راستاي حاكميت شركتي نوين
 -4كنترل ،نظارت ،حسابرسي و ارزشيابي مستمر شبكه
 -5ارتقاي سطح آموزشهاي فني ،حرفهاي و مهارتي شبكه و كارگزاران
 - 6نوسازي و احياي ناوگان حمل و نقل و باربري شبكه
 -7حمايت از توسعه بيمه كشاورزي و بيمههاي اجتماعي كشاورزان در راستاي مديريت ريسك و ايجاد چترهاي حمايتي

37
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وضعيت شبکه تحت پوشش با شرح برخي امکانات و زيرساختها ،تا پايان سال :1397

 -1تعداد  8147اتحاديه ،شرکتهاي تعاوني و تشکلهاي کشاورزي به همراه  13اتحاديه سراسري و ملي شامل:
-2تعداد  2772شرکت تعاوني روستايي با  4280019نفر عضو
 -3تعداد  342اتحاديه استاني و شهرستاني تعاوني روستايي
 -3تعداد  1957شرکت تعاوني کشاورزي با  1051389نفر عضو و 115اتحاديه تعاوني کشاورزي استاني و شهرستاني
 -4تعداد  307شرکت تعاوني زنان روستايي در سطح کشور با  57275نفر عضو
 -5تعداد  1415شرکت تعاوني توليد با  415878نفر عضو و  67اتحاديه استاني و شهرستاني و  4151754هکتار اراضي حوزه عمل
 -6تعداد  32شركت سهامي زراعي ثبت شده با  83777هكتار اراضي تحت پوشش و  9221بهرهبردار
 - 7تعداد  453نظام صنفي كشاورزي استاني و شهرستان با بيش از يک ميليون عضو و بالغ بر 859254فقره صادره و  124225فقره صدور و تمديد پروانه فعاليت صنفي

اقدامات مهم و اساسي انجام شده:

مستثني شدن سازمان
از واگذاري به بخش غيردولتي

38

بر اساس بند د مصوبات سيصد و سيزدهمين جلسه هيأت واگذاري وزارت امور
اقتصاديوداراييمورخ(1395/1/21بهشرحذيل)مقررگرديدسازمانمرکزيتعاون
روس�تايي ايران در فهرست شرکتهاي مش�مول واگذاري قرار گرفته و در اجراي
قسمت آخر قانون سياس�تهاي کلي اصل  44قانون اساسي ج.ا.ا اين مصوبه ابالغ
گرديد:
« د – سازمان مرکزي تعاوني روستايي در فهرست شرکتهاي مشمول واگذاري
قرار ميگيرد تا ام�وال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاکميتي آن واگذار
ش�ود .درصورت عدم امکان واگذاري اموال و داراييهاي اين شرکت بنا به گزارش
سازمان خصوصيسازي حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري ،وظايف حاکميتي
آن به وزارت جهاد کشاورزي منتقل تا سهام متعلق به دولت در اين شرکت واگذار
شود».
ليکن با تالش و پيگيريهاي مجدانه مديريت عالي سازمان و حمايتهاي وزارت
متبوع مطابق نامه ش�ماره  56702/41664م�ورخ  1398/4/11دبير محترم هيأت
دولت ،س�ازمان از واگذاري مذکور مس�تثني گرديد که اين اق�دام مهم و اثربخش
مسير را براي تعالي سازماني و حل و فصل بسياري از مسايل مبتالبه سازمان هموار نموده است.

سياستگزاري
سياستگزاريدرامور:ساماندهي،كارآمدسازيوارتقايسطحتوانمنديهايتخصصي،مهارتي،مالي،
عملياتي،خدماترسانيومديريتيتعاونيهايروستاييوكشاورزي.
حمايت
حمايته��اي حقوق��ي ،فن��ي ،تخصص��ي ،مال��ي ،اعتب��اري (تس��هيالتي )،
بازارياب��ي و بازاررسان��ي محص��والت كش��اورزي ،پژوهش��ي و...و ني��ز دف��اع از مناف��ع
م��ادي ومعن��وي تعاونيه��اي روستاي��ي و كش��اورزي در سط��وح مل��ي ،استان��ي و
شهرستاني
هدايت
آموزش اصول تعاون و روش اداره ش��ركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي ،كشاورزي ،توليد ،سهامي
زراعي ،زنان ،اصناف و تش��کلهاي کشاورزي ترويج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه كمي و كيفي
تعاونيها
تعليموتربيتنيرويانسانيموردنيازسازمانوتعاونيها
ارايهخدماتفرهنگيبهاعضاء،كاركنانومديرانتعاونيهاو.....
نظارت
نظارت،حس��ابرسي و بازرسي مس��تمر تعاونيها و اتحاديهه��اي سراسري ،استاني و ش��هرستاني و
شرکتهايسهاميزراعي

اهداف ،راهبردها و وظايف حاکميتي سازمان
توسعه تعاونيها و تشكلهاي تحت پوشش از طريق:
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برنامههايتوانمندسازي شبكه

آموزش
 آسيبشناسي و ارزشيابي

حسابرسي
 ايجاد زيرساختها

توانمند سازی تعاونی ها و تشکل ها درحوزه آموزش
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توانمند سازی تعاونی ها و تشکل ها درحوزه آسیب شناسی و ارزشیابی
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توانمند سازی تعاونی ها و تشکل ها درحوزه آسیب شناسی و ارزشیابی
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توانمند سازی تعاونی ها و تشکل ها درحوزه حسابرسی

ندا ی تح ّول

41

توانمند سازی تعاونی ها و تشکل ها در حوزه توسعه زیر ساخت ها

ندا ی تح ّول

عملکرد سازمان در خريد محصوالت کشاورزي در سال  1397برابر3317هزار تن به قرار ذيل ميباشد:
خريدهاي تضميني:
در سال  25129 ،1397تن سيبزميني تحت عنوان خريدهاي تضميني صورت پذيرفته است.
خريدهاي حمايتي:
کل خريدهاي حمايتي سازمان حدود  50/8هزار تن به اين شرح مي باشد:
 -1خريد شير به مقدار  44754تن
 -2خريد خرما به مقدار  6054تن
خريدهاي تضميني -مباشرتي:
کل خريدهاي تضميني  -مباشرتي سازمان حدود  3/241ميليون تن گندم بوده است.
اقدامات بازرگانی و بازاررسانی
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اقدامات بازرگانی و بازاررسانی

عملکرد توزيع نهادهها:

در سال  1397جمعا ميزان  3/8ميليون تن نهاده دامي وکشاورزي شامل اقالم مشروحه ذيل توسط شبکه تعاونيهاي کشاورزي توزيع گرديده است:
-1توزيع کود به ميزان  1092هزار تن
 -2توزيع سم به ميزان حدود  3هزار تن
 -3تأمين و توزيع بذر به ميزان 392هزار تن
 -4توزيع نهادههاي دامي به ميزان  2307هزار تن
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تأمین ،تدارک و توزیع نهاده ها

تأمین ،تدارک و توزیع بذر
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تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی
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مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد:
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توزیع  146هزار تن بذر اصالح شده گندم
در شبکه تعاونی های سازمان تعاون روستایی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت :در سال
زراعی  ۹۶-۹۷از میزان  ۴۹۶هزار تن بذر اصالح شده گندم،
بیش از۱۴۶هزارتن آن در شبکه تعاونیهای تحت پوشش
سازمان تعاون روستایی تکثیر و تولیدشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،حسین
شیرزاد در ارتباط با سهم شبکه تعاونیها در تولید بذر کشور افزود:
در سال زراعی ( )۹۶-۹۷حدود  ۱۴۶هزار تن بذر گندم و نزدیک به
 ۲۲هزار تن بذر جو مورد نیاز کشور در شبکه تعاونیهای روستایی و
کشاورزی تکثیر و تولید شده و به نحو مطلوب بین کشاورزان مناطق
مختلف توزیع شده است.
وی برنامه و سهمیه تخصیص یافته از سوی کمیتههای فنی برای
شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی در سال زراعی  ۹۸-۹۷را برای
بذر گندم معادل  ۱۵۷هزار تن یعنی حدود  ۳۰درصد برنامه کشوری و
برای بذر جو میزان  ۲۷هزار تن معادل  ۴۳و نیم درصد برنامه کشوری
اعالم کرد که اقدامات اجرایی مربوط به تکثیر و تولید آن در مراکز و
سایتهای بذری شبکه مذکور به انجام رسیده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تشریح
فعالیتهای دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونیها گفت :به
طور کلی تکثیر و تولید بذور اصالح شده غالت و دانههای روغنی در
سطح شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی به دو بخش تکثیر و
تولید بذور غالت (گندم وجو) و بذور دانههای روغنی تقسیم میشود.
وی درباره تکثیر و تولید بذور غالت (گندم و جو) تصریح کرد :در
مجموع بذور مورد نیاز کشور اعم از بذور رسمی و خودمصرفی غالت
(گندم و جو) بالغ بر یک میلیون و  ۱۰۰هزار تن است که از این مقدار
با برنامهریزی انجام شده از سوی کمیتههای فنی مرکز و استانها
حدود  ۶۳۰هزار تن بذور اصالح شده شامل  ۵۷۸هزار تن گندم و
 ۵۲هزار تن بذر جو توسط سه بخش خصوصی ،تعاونی و دولتی تحت
نظارت کامل مؤسسات تحقیقاتی ذیربط تکثیر و تولید شده و در
نهایت در اختیار کشاورزان قرار داده میشود.
این مقام مسئول در خصوص بذر دانههای روغنی عنوان کرد :هم
اکنون از مقدار  3700تن برنامه کشوری دانه روغنی سویا حدود
 1700تن (معادل  47درصد آن) توسط شبکه تعاونیهای روستایی و
کشاورزی در دو استان گلستان و مازندران تولید میشود ضمن اینکه
براساس برنامه کشوری تکثیر و تولید بذر کلزا از مجموع  ۱۶۰۰تن
بذر تولیدی ۸۵۰ ،تن آن توسط این شبکه و از طریق کشت و صنعت
شهیدرجایی خوزستان تولید و عرضه میگردد.
رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره
به برنامه کشوری تولید بذر پنبه گفت :سقف این برنامه معادل ۴۵۰۰
تن بوده که حدود 500تن آن توسط شبکه تعاونیهای روستایی و
کشاورزی در استان خراسان رضوی و فارس تکثیر و تولید شده و
برنامه کشوری تکثیر و تولید بذر نیز ذرت معادل  10هزار تن است که
از این مقدار معادل  ۲۵۰۰تن آن توسط شرکت تعاونی روستایی اولتان
اردبیل تکثیر و تولید میشود.
شیرزاد در خصوص جزئیات بیشتر فعالیتهای تولید بذر شبکه
تعاونیهای روستایی و کشاورزی خاطرنشان کرد :در حال حاضر شبکه
تحت پوشش با  ۷۹سایت فرآوری و بوجاری بذور گندم و جو ۳ ،سایت
فرآوری و تولید بذر دانههای روغنی ،یک سایت تولید بذر ذرت۲ ،
سایت تولید بذر پنبه ۲ ،سایت تولید بذر سیب زمینی و یک سایت
تولید شلتوک در کشور فعالیت داشته و برای سال زراعی جاری تولید
 ۱۵۷هزار تن بذر گندم و  ۲۷هزار تن بذر جو ،یک هزار تن کلزا۳ ،
هزار تن سویا ۲۵۰۰ ،تن سیبزمینی ۴۵۰ ،تن شلتوک و  ۵۰۰تن
پنبه را در برنامه دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که در صورت بسترسازی و حمایت
همهجانبه در یک برنامه میان مدت (تا افق  ،)۱۴۰۰این سطح از تولید

میتواند به  ۲۰۰هزار تن بذر گندم و  ۴۵هزار تن بذر جو ۱۲۰۰ ،تن
بذر کلزا ۴۵۰۰ ،تن بذر سویا 700 ،تن بذر برنج 7000 ،تن بذر سیب
زمینی  ۴۰۰۰،تن بذر ذرت و  ۳۰۰تن بذر یونجه ارتقا یابد .مضافاً
اینکه تولید بذور سبزی و صیفی ،گوجه فرنگی ،هندوانه ،خیار سبز،
فلفل دلمه ای نیز در کشت و صنعت جیرفت در دستور کار می باشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در تجزیه و تحلیل برنامه
تولید بذر گندم کشوری در سال زراعی ( ۹۶-۹۷آبی و دیم) یادآور
شد :پیشبینی برنامه سال زراعی گذشته معادل  ۵۷۲هزار و  ۳۱۶تن
بوده که از این مقدار  ۴۹۶هزار و  ۵۵۵تن؛ معادل  ۸۸درصد آن محقق
شده در حالی که این نسبت در شبکه تعاونیها بالغ بر  ۹۶درصد
سهمیه تخصیصی و باالتر از میانگین کشوری آن بوده است.
وی عمده استانهای تولید کننده بذور کشاورزی کشور را
استانهای اردبیل ،خوزستان ،فارس ،گلستان ،آذربایجان شرقی،
خراسان رضوی ،زنجان و همچنین کشت و صنعتهای جیرفت و
شهید رجایی (دزفول) عنوان کرد.
این مقام مسئول ضمن برشمردن مزایای تولید بذر توسط شبکه
تعاونیهای روستایی کشور تأکید کرد :انتخاب تعاونیها به عنوان تولید
کننده بذر ،متضمن تغییر نگرش کلی در بحث تولید بذور و تفوق
دیدگاه خدمترسانی به جای درآمدزایی ،کاهش چشمگیر هزینههای
قابل توجهی همچون سرکشی و بازدید از مزارع ،حمل بذر از مزرعه تا
سایت بوجاری و… را به دنبال داشته ،تولید و توزیع بذر توسط این
شبکه و فرآیند جایگزینی بذور خودمصرف کشاورزان با بذور اصالح
شده موجب افزایش کیفی و کمی تولید محصوالت و بهبود بهرهوری و
نیل به خودکفایی پایدار خواهد بود .شیرزاد با ارائه توضیحاتی پیرامون
مسائل و مشکالت تکثیر و تولید بذور اصالح شده گفت :سازوکارهای
حمایتی وزارت متبوع در زمینه پرداخت تسهیالت و تخصیص یارانهها
نیازمند بازنگری و تقویت جدی است.
وی در پایان ،پیشنهاداتی را به منظور رفع مسائل پیش رو ارائه و
افزود :پیگیری افزایش سهمیههای تکثیر و تولید بذور اصالح شده،
پیگیری تحقق برنامههای دولت در حمایت از تولیدکنندگان بذور در
قالب یارانه و تسهیالت اعتباری و واگذاری  ۱۰درصد باقیمانده برنامه
تولید بذر بخش دولتی (شرکت خدمات حمایتی) با اولویت تشکلها
میتواند راهکارهای مفید فایدهای بوده ضمن اینکه توسعه فناوری
تولید بذور هیبرید به عنوان یک راهبرد پیشرفته ،در کشاورزی دنیا از
افزایش میانگین نرخ بازده اقتصادی به میزان  ۴۲درصد حکایت دارد.
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CORC Presents the Impressive Achievements
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In the ordinary general assembly of CORC, held on September, 4th, the performance of CORC
in the fiscal year ended to March, 20th, was assessed in the attendance of Mehrfard,
the representative of Agriculture-Jihad ministry and chairperson of the general assembly,
representatives of ministry of economic affairs and finance, Plan and budget organization,
CEO of central union for rural and agricultural cooperatives (CURACI) and CEO of CORC.
Explaining the performance of CORC, H.Shirzad, named the cancelation of privatization of
CORC as one of the most significant achievements of the year, which was led to solving the
challenging problem of CORC including the shortage of human resource and budget.
He also pointed out that 6% of revenue increased when 42% of net loss decreased; meanwhile,
the official said that the income increasing includes 23% of trade income and 47% of
pre-payments
Referring to the development of “the secretariat of the supreme supervisory board for Iran
agricultural guilds”, he maintained that institutionalizing in the cooperative network had led
to close many trade files
Reporting on financial measures of CORC, including supplying and distribution of
horticultural crops for market regulating, the senior advisor of CORC, Dr. Heshmat, referred
to the marketing of 67-ton Saffron in the Iran agricultural Mercantile Exchange as well as more
than 4000-ton Estammeran dates.
Moreover, the deputy manager on the development of agricultural cooperatives and societies,
Dr.Moslemi presented a detailed report on creating farmer’s organizations at the national and
local level in accordance with the adopted policies of the Agriculture-jahad ministry and value
supply chain, nationwide.
Expressing the satisfactions with the impressive performance of CORC and the dramatic
transformation of the performance indexes, the representatives of the ministry of economic
affairs and finance, Plan and budget organization, called the top manager of CORC to continue
with this process.
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■ Rural production cooperatives boost agricultural production
On the advent of National Government Week, Shirzad, deputy Minister of Jahad-Agriculture
and CEO of CORC, provided a summary of CORC activities on rural production cooperatives.
According to PAT (Information center of CORC), Shirzad elaborated the measures of the
union of rural production cooperatives in providing services to farmers. Development and
empowerment of 110 cooperatives in the rural areas of Khozestan province amounting
295thousand hectares, development of drainage and irrigation systems, development of a
system for management of boundary waters for water resources productivity are of the most
significant measures of CURPC.
Meanwhile, he also noted that the contract farming is being implemented for industrial crops,
including sure beet and potato in farms amounting 4000 hectares.
Stating the role-playing of CURPC in production of improved seeds of vegetables and potato
in farms amounting 30 hectares, reminded the importance of improved potato seed production
for food technology.
“by the development of technical committee for plant nutrition in 2018 by CURPC and in
cooperation with international advisers and signing MOU with “National Farmers House”,
the whole farming operation in the cooperatives would be modernized”, he said.
“Aiming to execute the technical operations of the rural production with a focus on dam
establishment as well as new irrigation systems, the water and soil company was developed by
CURPC”, the official added.

■ Rural livestock union launched the Dairy goat Farming of Murcia Breed
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According to PAT, Dr.H.Shirzad,
the deputy minister of AgricultureJahad and CEO of CORC informed
on launching the project of goat farming in Yazd province, adding that the
Murcia goat, as a native breed
originating in the semi-arid areas
in South Eastern Spain which is well
adapted to the hot and dry conditions for the semi-arid areas and have
the highest milk yield found in such
climate.
Outlining the most significant
economic benefits of Murcia
farming, including high adaptability to hot and dry climate as well as high milk yield under
harsh conditions including shortage of feed resources, Shirzad emphasized the rationales of
Murcia rearing ,saying that high record breeding in intensive industrial systems , unrivaled
adaptability to whole grazing methods and open and semi-intensive industrial systems, highly
adaptable to long hours of marching and resistance to different types of stress, good resistance
to common diseases, non-seasonal reproduction, dual-purpose (meat and milk production
and high quality milk composition suitable for cheese manufacture and high milk yield.
Importing a herd of the dairy goat, from Spain into Yazd province, the project of Murcia goat
farming is starting through the joint venture of rural cooperative network and livestock
agricultural cooperatives of Yazd under the supervision of CORC stated Shirzad.
“By the supporting of Agriculture-Jahad” ministry, the project of rearing Murcia goat,
triggered by a capital amounting 70 billion Rial” He reminded. Adding that the” union of the
livestock farming cooperative” of Yazd province, as one of the most capable unions with 15000
membership of the local livestock farmers and 11 livestock cooperatives has been selected to
run a pilot project on goat farming.
Enhancement of the productivity of livestock inputs, development of dairy industries, access to
the foreign markets, development of sustainable rural employment as well as improvement of
the rural household livelihood, are the economic goals of this project, the official stated.
Meanwhile, Shirzad implied that hence a large volume of fodder is being produced by small
scale farmers which practically remain unused; however, these small volumes could be
collectively used to run this project, resulting in an impressive impact on the rural economy as
well as the national macroeconomic.
Representing economic herd indexes, including high yield, long lactation duration,
short adolescence period, lactation of the high content of fat, protein, and lactose as well
as climate compatibility, raising Murcia goat, could enhance food security, regionally and
nationwide
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of urbane service workforce, not only absorbed the landless farmers but also attract
their families’labor too, due to high wages in comparison with the trivial incomes of the
agriculture.
The appraisal report of the first three years of the Fourth development plan indicates
many shortages including insufficient capital allocation, improper selection of the
villages ,neglecting the technical aspects , lack of briefing farmers on the projects, lack
of trainer and expertise staff ,weak coordination between farmers and state authorities
, choosing incapable local contractors for running projects and lack of knowledge .
According to this report, furthermore, by the end of the tripartite stages of land
reforming in 1972, 33% of the rural household owned land, of which, hence 25% were
small landlord, consequently, it could be said that as a result of land reforming, 85%
of Iranian rural household became landlords, however, about 40% of farms, amounting 9 million hectares, nationwide, were still, owned by the big landlords. The ones
who by giving different excuses, including, mechanized farming, through favoritism or
bribery, could manage to exempt large farms from the Act of land reforming.
Indicating the failure of this Act, the UN and western researchers’ report on land
reforming results enumerates the increasing trend of rural poverty and
unemployment,decreasingthewagesin60thedeadeaswellaspoorirrigationsastheominous
consequences of the Act of land reforming. The growth rate of agro-crop fetched only
2%, whereas the growth rate of population and cost of living rebounded 3% and 6 %
respectively.
More than half a century experience along of the implementation of the
agro-hub policies in addition of the international cases demonstrates the concept
of agro-hub as a globally acceptable concept in the developed countries since it
introduces high capacity for economic and spatial performance.
In other words, it is impossible to implement a lucrative, competitive and improved
agriculture system n any situation, rather it demands special regional-spatial
planning of which most countries with strong agriculture system apply it in the form of the
“modified agro-hubs”, that, of course, enjoys more sophisticated algorithms and
more comprehensive parameters inherited from the last generation . Emphasizing on
territorial justice, the improved agro-hubs follow people interventions not only for
decreasing unbalanced spatial features but also for the sake of the active political
participation to inhibit further spatial injustice.
In these modified models, the functional area of the agricultural sector
corresponds to availability of water and soil, appropriate climate diversity, compatible
ecological structure, suitable human resources (knowledge, experience and learning),
social capital (convergent social groups and bodies).
In terms of spatial orderliness, these models affected by multiple parameters of the
agricultural development including, rural settlement patterns, population capacity,
development level, and communicative network. The existing structure, have some
impasse as well as capabilities, however the future perspective of spatial planning
seeks to minimize the impasses and maximizing the capabilities.
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in the sake of scale-based saving, is locally concentrated in a limited area, leading to
creating developed spots. Introducing the “leakage effect “ as well as “polarization
effect”, he tried to analyze the pros and cons of the concentration.
Like Hirschman, Myrdal paid attention to the spatial implications in the development
process, too, however, despite him, Myrdal believed in intensifying the polarization
process in the southern countries, requiring the governmental interference for building
equilibrium.
Introducing a new concept, titled “growth poles”, Francois Peru, reaffirmed the
beliefs of Hirschman and Myrdal, asserting that development does not occur en masse and
entirely, rather it initiates in the development poles, gradually dispreads in the different
poles and finally impressed the whole economic system. As one of the few theory of the
60th decade, this theory was welcomed by many developed and developing countries,
after then was applied in the fourth the 5-years development plans of Iran and followed in
the 5th plan, too. As a result of applying this theory, six industrial poles, were developed
in Iran including Tehran, Tabriz, Isfahan, Ahvaz, Arak and Ghazvin. The agriculture
sector was simultaneously impressed by industrial development and many agro-hubs
were developed too.
Coming into force the Act of “Development of agriculture”, was another step toward
preservation of farms, leading to creating 20 agro-hubs in 8/1 million on hectares
with high priority of development, somehow that the authorities were allowed to the
expropriation of the farmers who did not follow the act.
Based on this doctrine, the concentration of agro-development plans in the geographical
hubs would create spontaneous dynamic development, decreasing 30% production and
changing the farms outside the hubs to deserts or grazing lands.
In the era of the arising agro-hubs and focused investment in these districts, as
stipulated goals of the national fourth development plan, influenced by the French regional
planning, the government turned attention to promoting large scale agro-joint stock
companies, imitating of California macro- enterprises or Israel Mohave. Providing
more efficient service to the farmers as well as modernization of their respective farming
practice, grand plans were performed to displace peasant into the modern settlements;
however, all these plans could be assumed as a rural development plan.
Aiming to allocate the rare resources to the macro agro-joint companies in the
selected geographical zones with the most appropriate production factors (including
waterandsoil),thegovernmentmadethemtoprogress,inisolation,whereasmanyruralareas
remained undeveloped.
According to this theory, the marginal population of the agro-hubs gradually integrates
with them or, inspired with them, establishes economic ties, and eventually harmonized
with the development trend of the agro-hubs, thereafter.
The main decision makers of these hubs were state officials, however, the politic
paradox tendency toward satisfaction of the urban population, shifted the relations into
the detriments of the Agro-food society members. Simultaneously, the emerging market
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■ Requirements of the Improved Agro-Hub Models in Iran
■ by H.Shirzad
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At the beginning of 21 the century, more
precisely in 2005, the concept of spatial
planning was being noticed again,
sourcing enormous scientific disputes in the
Europeanagriculturaldevelopment,thecause,
however, could be justified in this way
that the majority of the policymakers were
searchingtoinventamoreeficientcombinationof
power resources, relations, and production
factors to make farmers strong enough to
tackle the USA and WTO hegemony, as well
as the decreasing agricultural subsidies.
Adopting a target-oriented and revised
agricultural strategy, therefore, rose again
in the European planning circles. Fortunately, the concept of agricultural spatial
development, meaning optimum integration of stakeholders, space and agricultural
activity, enjoys an old background in Iran, howbeit forgotten.
Influenced and organized by the state interventions, the economic structure was
designed in line with monetary policies, the specifications of the applied technology,
human resources, practices and production factors during the past 70 years.
The government interventionism approach toward agriculture, has led to develop the
agricultural hubs including agro-joint stock companies, agro-business companies,
rural production cooperative societies, processing and complementary factories,
displacements streams of workforce and energy, triggering harbors and many other
infrastructural facilities, still, as R.P.Misra said, is addressing the agricultural and
rural activities yet now.
From the historical viewpoint, such planning influenced by the Eisenhower
government, and gradually shifted to the huge projects impressed by the Rostov’s
development theory and Jean Monett’s fundamentalism. Based on this pattern,
originated from the “pole theory” by Francois Peru and other intellectuals of the
60th decade, including Friedman, Myrdal, Hans and Hirschman, believing that
development does not occur totally and in en masse, rather, as a gradual
procedure, at the initial stage, development happens at the growth poles and then
disseminates. By presenting the “center-perimeter” model, Friedman tried to consider a
combination of the factors in order to remind the “the gradual dissemination effect”
in the center, increasing trend of inequalities and marginalization. Referring to the
“unbalanced growth theory”, Hirschman emphasized on the development of the whole
through developed sections, asserting that economic activities, including agriculture,
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and will continue to drive sustainable productivity and offer solutions to the mounting challenges of feeding
the global population. Using modern technology, farmers, breeders, and researchers can easily identify the
genetic markers linked to desirable traits, informing cultivation and breeding decisions. Smart fishing
uses automation and artificial intelligence from 2014 in Europe, South Korea, North America, and Japan.
Farmers of USA have extensively used smart agriculture by applying AKIS network, data collection and
processing to improve the agriculture practice of agro-cooperatives’members.
Meanwhile, in Spain , the main users of the smart agriculture are the research institutes and the Almeria
union of horticulture cooperatives (Kassie),in which the farmers use biosensors for monitoring the humidity,
electro conductivity and specification of soil ,climate parameters, air composition (light ,humidity ,
pollution, temperature ) and so on. They send the collected data through WIFI or G3 to cloud base calculators
so that every cooperative member could attain data through the internet. The European main stockholders
of the smart agriculture are trying to boost the farmers’ resiliency and compatibility power through data
dissemination, risk management, securing common
interests, fair distribution of agricultural inputs,
decision-making system support (DDS), GPS, and GNSS.
Based on the FAO prediction, it is expected that smart
agriculture would grow 12% by 2020 to fetch 5.8 billion
Euro of the market share. The majority of market shares
belong to North America, Europe, and Pacific, while Asia
with 20% growth and Africa with 17%growth rates are the
second and third respectively.
Iran has joined to the “world space club” as the 9th
country; therefore Iran is capable enough to seize this
opportunity to tackle challenges due to the depreciation of
resources, waste management and enhance productivity.
Iran agriculture society needs to mount resistance to
produce economically and to be compatible enough with climate changes. The aftermaths of three decades
of drought are tangible. Unfortunately, the higher education system for agriculture has already depended
on the old learning of the 60th decade. It does not observe the technological improvements; however the
extension education system has recently invented some application, but it is dominated by the old pattern of
the seventh decade. Notwithstanding, the research sector is suffering a similar problem and is further from
smart agriculture as a unique research topic.
The agricultural institutions need modernization, active policy-making, and legal framework in order to
empower the farmers, with a focus on 4.5 rural and agricultural cooperative members. They need to be
compatible and resistant enough to face the challenges of the climate changes through adaptation and
application of the knowledge and skills of the very nature of smart agriculture.
The existing farming systems are not responsible enough to meet the increasing needs of farmers. They are
inefficient because of accumulated debts. The union of rural and agricultural cooperatives, agriculture
service centers, agro-joint stock companies, rural production cooperatives, and water resource
cooperatives has very old and outdated “Article of Association” that even is not able to guaranty their
sustainability, let alone to motivate them. Central organization for rural cooperatives, moreover, is
suffering the obsolescence and is not capable to make its commitment to farmers’society. It needs an updated
“Article of association” which is compatible enough according to the existing challenges. Definitely, smart
agriculture would motivate the agriculture sector to initiate modern fundamentals and basis. We should
develop legal structures to facilitate the alternation.
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To what age of agriculture history, our farming systems belong? Have we transitioned from traditional
agriculture toward the modern one, namely the green revolution?
Are the requirements of post-modern practices have fully provided by the challenges of modern agriculture
system? Are the role-playing of the permaculture and historical indigenous knowledge have been expired?
Answering these questions would not be hard when we appreciate that world agriculture has fetched to the
smart agriculture age.
In fact, the growing rate of technology has led to increasing changes, imbalance, and new opportunities and furthermore a big gap among different societies concerning applied agricultural practices.
Biotechnologies, IOT, automation, artificial intelligence make this threat that the paradigm shift of the farming system and food security would be more rapid than the matching power of the national economy.
On the other hand, inappropriate use of natural resources has destroyed the traditional farming systems
while the global warming and climate change threaten the environment and safety, so that, definitely the
world food security would face a big challenge by 2050. Notwithstanding, the drought and flood, and so many
natural disasters would reduce the global yield of cereals which, in turn, cause food and water insecurity,
farmers’productivity weakening and high cost of food importing. In a transitional millennium of traditional
agriculture toward selective farming and mechanized cropping, the human has reached the third wave of
agriculture, based on the applied combination of ICT, precision agriculture, cloud analysis, satellite data,
multispectral sensors, and smart farming. Nowadays, digital IP and biosensor collars for heath control of
cattle as well as the milking robots have transformed the livestock industry in France and Germany.
The Internet connecting tractors, smart harvesting machines, smart irrigation (reducing 30% water
consumption), artificial lighting, automated farming, smart pest management, smart climate control for
forecasting hail and freeze damages are some of the modern agricultural technologies.
The extensive use of food computer kits, hydroponics, and aeroponics, ring gardening facilitate the
continuous monitoring of effective plant growth variables, however, these extensive changes not only
influence the technical structure but also the institutional structure. Development of large holdings,
agro-cooperatives, multi-national trusts, and agricultural credit unions are some of the examples.
It seems the era of individual service providing to farmers has expired and considering the development of
large agro enterprises, the collected data from soil or plants belonging to the national unions rather than an
individual farmer.
Today, a large part of agricultural researches and IOT is done on the farms owned by agro-cooperatives
or by a joint venture between on-farm, school farms and research centers. For example, in South Korea,
the cooperative members use their cell phones for monitoring the PH and temperature of the soil, the
dairy products as well as the statistical data for livestock and cropping. India and Pakistan by applying
photocells have achieved marvelous outcomes in energy saving. In Canada, drones are used to collect
more precious data of farms for Ontario cooperatives’ member; furthermore, the sue Satellites to gain the
farmingdataincludingyield,topography,thehumidity,andNitrogenlevelofsoilinregularintervals.Inthegeo
thermal greenhouses of Turkey cities including, Afyon, Alanya and Eskisehir, the robotic technology is used
to recover the vast reservoir of thermal energy of the underground and convert it to heat that can be utilized
in greenhouses. Agricultural genomics, or agrigenomics (the application of genomics in agriculture), has
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agro-industrial zone. Furthermore, the borderline villages are influenced by formal and informal
transactions and geostrategic specifications. Also, neighboring of many villages with the urban
areas has functionally turned them as a dormitory or leisure zones for cities. The villages around
Sarein in Ardebil province, the villages around Tehran province, as well as Torghabeh and Shandiz around Mashhad, could be named dormitory villages which absorb the spillover population
of the before mentioned metropolises.
In my attitude, the temporal-spatial dimensions of rural settlements have been facing with five
major changes:
1.Huge land-use changes, triggered by the vast invasion of urbanism which has resulted in imperceptible degradation of mountains, forests, and coastal lands
2.Transition to modernity, the formation of the individuality of the peasants due to freedom from
the social constraints
3.Spatial segregation resulted from the division of labor, power relations, social stratification,
occupational opportunities, eco-tourism, agro-tourism and, cultural tourism. Furthermore,
spatial segregation could be impressed by cropping pattern changes, commercialized cropping,
incentive cropping and enhancement of the rural income because of diversification of income
sources.
4.The role of the state in the transformation of the rural habitats in the two major phases; first,
after the land reformation era and second after the Islamic revolution, associating with the injection of the petroleum money in the rural areas.
5.Expansion of the industrial-agricultural chain, locate inevitably rural settlements in the industrial zones which bring about new streams of raw materials, money, knowledge, machinery and
resulted in pendulum immigration and slumming.
It is worth mentioning that, direct and objective state interventions by the development of agrojoint stock companies, rural production cooperatives, greenhouses, technological changes in the
irrigation system along with the gradual movement of villages toward the main roads for enjoying infrastructural services, has structurally changed them during the past half-century.
Exiting their historical position, the rural areas introduce differentiated potentials and represent
diversified functions with no generalizability, yet they face differentiated challenges and problems, too.
Certainly, CORC would not succeed to act effectively by adopting a mono facet national plan
which is based on mere natural criteria. Even though, CORC is going to develop a new generation of cooperative to be resilient enough for facing systematic and unsystematic challenges. It
sounds natural that the cooperative developed based on the positivism planning lack of resiliency
and would be doomed to death.
Considering the potential functions of rural cooperatives as well as the complexity of human,
economy and culture development issues, it seems by inclusion of “spatial issue” in the literature
of rural development, CORC would be able to promote cooperatives to a social and civilized
organ, which are powerful enough to resolve many problems of the rural communities through
adopting a market-oriented approach.
The very high proportion of small scale farmers causes irregularity in the management process
of human resources and economy, therefore the importance of “spatial –oriented” approach reflects a fundamental basis for rural planning.
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The Necessity of Paradigm shift of the Spatial Development and Market Relations of Rural
Cooperatives
..by: H. Shirzad
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From the epistemological standpoint; the adopted approach for planning and development of
rural cooperatives was positivism which has led to assume rural business as a component of the
natural environment.
Adopting such a simplistic approach has resulted in taking the territorial division and rural
zoning as a basis for national rural planning. Currently, the tradition of territorial-oriented
planning has been dominated by the planning of rural cooperatives too.
Consequently, this form of planning, neglects the gradual disposition of rural settlements in
and out, could provide no vision for state investment in development project including dam
construction, vast irrigation systems, superhighways, development of metropolises and new
rural residents in the downstream lands of dams, railways, emerging markets, and tourism.
Furthermore, it is not capable enough to address the institutionalized insecurity, cross borders,
and regional transformations, geopolitical issues, circulation of people, goods, information,
and innovations as well as access to rare resources.
Although these parameters
strongly influence the rural spatial development and surveys;
but they have been overlooked
due to the huge domination of
positivism in the field of national rural planning. Even though,
recently measures of the two
late states in turning several
villages to the townships, this
important notion has been neglected. The circulation and
interaction of all of the agents,
including individuals, goods,
money, information, technologies, and materials as well as rural-urban linkages were the lost components of the rural areas.
I strongly believe that national planning, in general, and rural cooperative planning in particular, should be done based on the rural zoning which categorized rural areas by spatial transformation rather than natural criteria including watershed zones. Territorial-oriented zoning is
no longer inspiring. In the developed countries, rural zoning is done by observing the structural
and functional transformation, since the development trend of each rural district differs and
does not follow a single variable called natural environment.
The Iranian rural areas are not traditionally integrated as 50 years ago. For instance, the villages neighboring metropolises are thoroughly different from those neighboring with the agricultural zone. Also, they are completely different from the villages which are under the influence
of free trade zones. Villages affected by free zone trade are different from villages adjacent to the

First; after the land reformation erea and
second; after the Islamic revolution, associating with the injection of the petroleum
money in the rural areas 5. Expansion of the
industrial-agricultural chain, locate inevitably
rural settlements in the industrial zones which
bring about new streams of raw materials,
money, knowledge, machinery and resulted
in pendulum immigration and slumming. It
is worth mentioning that, direct and objective state interventions by the development
of agro-joint stock companies, rural production cooperatives, greenhouses, technological
changes in the irrigation system along with
the gradual movement of villages toward
the main roads for enjoying infrastructural
services, has structurally changed them during
the past half-century.
Exiting their historical position, the rural areas introduce differentiated potentials and represent diversified functions with no generalizability, yet they face differentiated challenges
and problems, too. Certainly, CORC would
not succeed to act effectively by adopting a
mono facet national plan which is based on
mere natural criteria. Even though, CORC is
going to develop a new generation of cooperative to be resilient enough for facing systematic and unsystematic challenges. It sounds
natural that the cooperative developed based
on the positivism planning lack of resiliency
and would be doomed to death.
Considering the potential functions of rural
cooperatives as well as the complexity of
human, economy and culture development
issues, it seems by inclusion of “spatial issue”
in the literature of rural development, CORC
would be able to promote cooperatives to a
social and civilized organ, which are powerful
enough to resolve many problems of the rural
communities through adopting a market-oriented approach. The very high proportion of
small scale farmers causes irregularity in the
management process of human resources and
economy, therefore the importance of “spatial
–oriented” approach reflects a fundamental
basis for rural planning.
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Rental Farming System: the Necessity of Law
Enactment for Landlord-Tenant Relationship in
the Iran Agriculture Sector

( The last Part )
Providing a legal and business-oriented mechanism, educating
and monitoring of the contracts which includes the interest of
both parties such as rent timing, agricultural guild system and
rural production cooperatives could manage the rental farming
system, such as; period of renting.
Having learned by experience, the one-year renting period
causes a loss for both parties, by virtue of the maximum exploitation of land will lead to soil erosion. As an instance, some
Isafahanian and Yazdian tenants, in order to achieve maximum
profit during one year, we’re using the whole water which was
not a sustainable method.
Taking the role of a mutual-consent arbitrator as well as a
supervisory agent, the agricultural guild system and rural production cooperative, could definitely settle arising dispute through
development of a fair tenancy agreement.
The second role of both agricultural guild system and rural
production cooperative is to educate the tenants to be skilled as
native farmers, in other words, it could reorganize water and land
resource exploitation as participatory approach organization, and
moreover, it could provide services including extension, securing
inputs and create a revenue resource for members.
The last, but not the least, the agriculture sector needs directs and
indirect education, de facto. The increasing rate of agriculture
educated, lack of entrepreneurship opportunities, the landless
farmers and, the weak financial potential of small scale farmers are leading the agriculture sector toward a transitive farming
system, in which many countries have domesticated and applied
them as different forms of rental farming system, as a promising
transition in the agriculture system.
Hossein Shirzad is the deputy minister of Agriculture- Jahad
and CEO of the Central Organization for Rural Cooperatives
(CORC)
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The Necessity of Paradigm shift of the Spatial Development and Market Relations of Rural Cooperatives
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From the epistemological standpoint; the adopted approach for planning and development of rural cooperatives was positivism which has led to assume rural business as a component of the natural environment. Adopting such a simplistic approach has resulted in taking the territorial division and rural zoning
as a basis for national rural planning. Currently, the tradition of territorial-oriented planning has been
dominated by the planning of rural cooperatives too.
Consequently, this form of planning, neglects the gradual disposition of rural settlements in and out,
could provide no vision for state investment in development project including dam construction, vast
irrigation systems, superhighways, development of metropolises and new rural residents in the downstream lands of dams, railways, emerging markets, and tourism. Furthermore, it is not capable enough to
address the institutionalized insecurity, cross borders, and regional transformations, geopolitical issues,
circulation of people, goods, information, and innovations as well as access to rare resources.
Although these parameters strongly influence the rural spatial development and surveys; but they have
been overlooked due to the huge domination of positivism in the field of national rural planning. Even
though, recently measures of the two late states in turning several villages to the townships, this important notion has been neglected. The circulation and interaction of all of the agents, including individuals,
goods, money, information, technologies, and materials as well as rural-urban linkages were the lost
components of the rural areas.
I strongly believe that national planning, in general, and rural cooperative planning in particular, should
be done based on the rural zoning which categorized rural areas by spatial transformation rather than
natural criteria including watershed zones. Territorial-oriented zoning is no longer inspiring. In the developed countries, rural zoning is done by observing the structural and functional transformation, since
the development trend of each rural district differs and does not follow a single variable called natural
environment.
The Iranian rural areas are not traditionally integrated as 50 years ago. For instance, the villages neighboring metropolises are thoroughly different from those neighboring with the agricultural zone. Also,
they are completely different from the villages which are under the influence of free trade zones. Villages affected by free zone trade are different from villages adjacent to the agro-industrial zone. Furthermore, the borderline villages are influenced by formal and informal transactions and geostrategic specifications...
(Second & the last part)
Also, neighboring of many villages with the urban areas has functionally turned them as a dormitory or
leisure zones for cities. The villages around Sarein in Ardebil province, the villages around Tehran province, as well as Torghabeh and Shandiz around Mashhad, could be named dormitory villages which absorb
the spillover population of the before mentioned metropolises. In my attitude, the temporal-spatial dimensions of rural settlements have been facing with five major changes: 1. Huge land-use changes, triggered by
the vast invasion of urbanism which has resulted in imperceptible degradation of mountains, forests, and
coastal lands.
2. Transition to modernity, the formation of the individuality of the peasants due to freedom from the social
constraints 3. Spatial segregation resulted from the division of labor, power relations, social stratification,
occupational opportunities, eco-tourism, agro-tourism and, cultural tourism. Furthermore, spatial segregation could be impressed by cropping pattern changes, commercialized cropping, incentive cropping and
enhancement of the rural income because of diversification of income sources 4. The role of the state in the
transformation of the rural habitats in the two major phases;

Discourse Revival
Social Capital; The Most Valuable Property of Rural and Agricultural Network and CORC
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Over half a century, the rural cooperative network has been the most significant ground for
creating social capital in rural areas. The foundations of social capital, comprising confidence,
partnership, integrity, communication, networking, has created a protection mechanism for public
interests. These foundations have been boosting economic productivity by coordinating the market relation
of rural areas.
Unfortunately, the social capital of the rural cooperative network has been severely undermined due to the
underdevelopment of managing structure. Administrative corruption of the credit funds along with
improper tolerance of financial discrimination has resulted in undermining
confidence and commitment as the vital elements. Therefore, the formal and informal communication
network of rural communities needs to horizontal and vertical transformation.
In fact, the socioeconomic norms of rural communities which reduce the communication and exchange
costs through boosting cooperation among the members of the rural community; are going to be weakened
by legal structures.
Unfair distribution of power associating with improper interventions of the state bodies have led to
disrupting the free transactions of the rural markets, in a way that; even the traditional bodies are not able to
coordinate and systematize the members of the rural communities yet.
In other words, the farmers’benefits due to the membership in the rural cooperatives, based on the current
legal structure, are not beneficial and attractive enough for them. This means that during the last half a
century, the social capital of the rural communities damaged. This challenge along with the descending
trend of capital injection, depreciation of the infrastructural facilities, repeating droughts, youth migration
from rural areas have exacerbated the problem.
We should renovate our gaining by accurate planning and adopting new approaches to bring the rural
cooperative network to its previous stance in order to make it a trusted foundation for
recreation of social confidence and capacity building of the rural communities. We should
believe that by the reproduction of the social capital, we would manage to empower the farmers for capacity
building, accepting diversification and sustainable enjoying. Therefore the
confidence, security, occupational ties, neighborhood, membership in the rural cooperatives and other
guild syst
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CORCdevelopsprofessionalagriculturalorganizations
The upstream agricultural Laws, as well as the contents of Article of association of CORC, support development the specialized agro-organization, Shirzad, the jahad-agriculture deputy
minister and CEO of CORC said.
According to the 3rd Article of CORC Article of Association along with the 5th Article of the “Act
of Agriculture productivity”, development of the professional organization and crop-based
federations should be facilitated by CORC as well as Agriculture-Jahad ministry to improve business and to remove trade obstacles, Shirzad implied.
Persuading the CORC policies toward institutionalize the agro-activities, the primary measures
for organizing specialized farmers’organizations, including the “green-houses society”, “Association of agricultural input distributors for aquaculture, livestock and poultry”, “Rose growers
association” , “Daffodil growers association” and “ national seed federation” had been taken
place ,the official reminded.
He also added that there were developed more than 5000 hectares of greenhouses nationwide
which their monitoring demands unified management that is going to be facilitated through the
establishment of “Greenhouses Association”.
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Meanwhile, the “Association of agricultural input distributors for aquaculture, livestock and
poultry”, was developed based request of the founding board of the guild association for agricultural inputs to meet the need of distribution loops for production of the animal proteins.
”Paving the way of the new partnership these farmers organization for new trade ties act as the
supportive umbrella and boost the cooperatives to tackle the risks and challenges of the trading
world”, Shirzad stated.
The secretary of the “Supreme supervisory board of Iran agricultural guild”, in the meantime
maintained that the first coordination meeting for development of the national seed federation
had held on, July, 10th, 2019
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and moreover, the final crops would be divided between landlord and tenant based on the
tenancy agreement.
The third one is the long term renting of the endowed or state farms. As a result of land
reform, many of big farms as well as the state lands were sold to the peasants, however,
many of the small-scale farmers deprived of land ownership, since they did not cultivate
any land at the time of land reforming. The landless farmers have sustained the agro activities through farm rental system. Ordinarily, in this system, the tenants produced more
than their needs, paying to the landlords in cash or kind; besides they did not have to do
forced labor for the landlords.
This system is money-economy, despite that, the tenancy agreement is unwritten, but the
interest of the tenant is secured because of socioeconomic basis as well as his/her financial capacity. The governing relations of the rental farming system have been institutionalized during ages; however, these regulations had been acting based on the established
usage rather than legally written documents. Under the influence of the governing social
confidence of the rural communities, these regulations had been accepted and applied as
the oral laws by the tenants, landlords as well as social bodies.
Hossein Shirzad is the deputy minister of Agriculture- Jahad and CEO of the Central
Organization for Rural Cooperatives (CORC).
The governing relations of the rental farming system are, institutionalized during ages; however, these regulations had been
acting based on the established usage rather than legally written documents. Because of the mutual trust between tenants and
landlords, most of the tenancy agreements were not formally registered, yet they worked as customarily and informal deeds and
sometimes be signed by the trusted local people. The tenant paid
the whole rent at the time of signing the tenancy agreement. The
landlord delivers the due certificates for receiving agricultural
inputs to the tenant along with a copy of tenancy agreement.

Receiving any bank loan by the tenant requires signing a formal contract by the parties at the notary
offices by the parties. The current enforced law is the one approved in 1997.Being informal and verbal,
the governing relations of the rental farming demands to be systematized according to the national legal
structure; however, this regulating process should be preceded by the due essential arrangements in order
to block further arising problems. Nowadays it is unanimously accepted that rental farming needs to be
integrated and lawful.
This executive system of the rental farming is going to monitor and manage the whole process. The involving organizations and persons, including Agriculture –jahad ministry, Iran agricultural engineering
organization, the organization for registration of deeds and properties, the landlord and the tenant are
assigned with specific duties in establishing an executive system for rental farming.
To this end, creating a specific guild system, like the union of the real estate agencies, is deemed necessary in order to supervise the legality of the farm rent in the meantime, the role of rural production cooperatives is crucial, in as much as they manage the rural farming system, along with, they can organize the
rental ones, too.
To be continued...
Hossein Shirzad is the deputy minister of Agriculture- Jahad and CEO of the Central Organization for
Rural Cooperatives (CORC).
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Rental Farming System: the Necessity of Law Enactment for Landlord-Tenant Relationship in the Iran Agriculture Sector.
..by: H. Shirzad

63

(Part 1)

As a transitive mechanism, the rental farming system has always paved the way of agriculture revolution. Iran farming system has been dominated with several challenges,
including the high number of smallholders, small and scattered farms, the high average
age of farmers, depopulation of villages due to permanent migration of the rural dweller
and young’s disinclination to agro activities.
Tackling all mentioned challenges demand to adopt a comprehensive policy as well as
applied strategies; to this end, an advanced farm rental system was introduced.
Hindering of farm fragmentation and protecting the peasant system, rental farm system
dates back to the initial governments of Iran plateau, when the kings rent out their own
farms to the local influential people and received goods in return for a rent. In the Sassanid Emperor, the rulers lease the state lands to the farmers who were rich enough to
manage farms, receiving levy as a kind of rent. The rental farming system went on as
the land tenure system until Safavieh kingdom, however, in the Qajar period, it endured
great changes, benefiting tenants.
Before the land revolution, in the Pahlavi the first and second era, there were three kinds
of farm rental system. First, the landlords rented the whole or a part of the village, then
as the owners, they cultivated the farms by employing small scale farmers, received the
ownership interests and paid the share of the original owners afterward. Second,
small-scale landlords farm out their land, the tenant cultivated the farm by himself,
nonetheless, the tenant is not allowed to assign the object of the lease to the third party,

MajortransformationintheNationalpotatoSeedProductionbyCORC
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Dr.H. shairzad, the agriculture-Jahad deputy minister and CEO of CORC declared that Iran, by
producing more than 5000000 tones potato, ranks among 13 top countries.
Up to 2004, annually 2000 seed potato was imported from European countries which impose a
high cost on the national revenue since it demanded about 4 million US$. Economic dependency,
as well as food insecurity because of quarantine diseases, was the bad consequences of such
importing, Shirzad implied.
Referring to the outstanding leaps of developing countries on potato production from 2005,the
deputy minister stated that during the 90s decade ,European countries, North American countries
and the Soviet Union were the significant potato producer and consumer, notwithstanding ,based
on the FAO survey, the increasing demand for potato has led to fetch the potato production from
30 million tons in the 60s decade to 165 million tons in 2007 by Asian African and Latin American
countries. Producing 99 million tones and 49 million tons annually, China and India stand at the
global big potato producers, respectively, meanwhile, the FAO reports says that, having more than
160000 hectares of potato farms, Iran is ranked among 13 global potato producers.
Regarding the project of the potato seed production, the official reminded that production of the
safe seed by using modern biotechnological methods is an ever-increasing endeavor made by the
rural production cooperatives. About 68 tones of the seed potato varieties including Agria, Jelly,
Sante, Burren, Banba and 280000 mini tubers has produced and graded in a project run by the joint
venture between Hormozabad and Golpaygan RPCs in about 7 hectares in Isfahan.
”Central union of the rural production cooperatives (CURPC), has succeeded to produce more
than 48 tones of potato seed of Jelly, Banba, and Sante varieties in Eghlid in Fars province and
Isfahan, consequently CORC and the affiliated unions of the rural and agricultural cooperatives
have been succeeded to supply the major of seed potato nationwide which brings about national
self-sufficiency as well as exchange saving” ,Shirzad added.
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Agreed Purchasing of the Agricultural Crops:

An outstanding Step toward Reviving the Rural Cooperatives
by: H. Shirzad

65

In the status quo, the trade and price policies are tending toward improving the room for the trade of the agricultural
crops. The increasing trend of the international –oriented markets has resulted in trade improvement, increasing
competitiveness, too, Shirzad stated. According to the recent studies, despite existing shortages in securing
agricultural inputs, the majority of the rural coop member has trusted in their cooperative society. Creating a social
capital, this confidence reinforces the financial capacities as well as cooperative performance.
Referring to the tangible shifts due to the agreed purchasing, including the enhanced consumers’welfare and
decreased state costs, Shirzad affirmed that by applying a procedural modification (price-support programs) of
agreed purchasing, CORC regains its original stance toward conducting the anticipated missions in the Article of
Association.
Given the dominating atmosphere to accession to WTO, the agriculture sector needs to acquire competitive
advantages, therefore adopting a comprehensive marketing system which covers the farm to fork stages, seem necessary. Improving the room for agro-business, observing the due standards for running quality movement, and cutting
middlemen off, the agreed purchasing could empower the cooperative members and secure the mutual benefits of
both parties.
Describing the inadequacy of the guaranteed purchasing policy, passed in 1989, Shirzad, as a knowledgeable expert
in the field of agricultural development, said that at the initial stages, the small farmers were resorting to this law
to save their small- mid business against the middlemen, notwithstanding, the law enforcement was confronted by
many obstacles including inadequate research, non-anticipation of the side effects and lack of legal attachments.
Deviating of the very nature of the law, the enforcement of the guaranteed purchasing law, not only brought about
many financial losses for national and producers’interests but also caused scarcity and loss of quality of the goods.
Explaining the agreed transaction process, Shirzad added that “agreed purchasing”, in the “organizing plan of
agricultural crops transactions”, is a procedure laying down on the legal route of supply and demand as well as the
signed contract s by both parties.
“Hindering the damages of the guaranteed purchasing, all the process of agreed purchasing should be set up prior to
the guaranteed purchasing. The whole process of agreed purchasing is operated by the national unions of the rural
and agricultural cooperatives and monitored by the state bodies including CORC”, Shirzad Stated.
He also mentioned the lack of cash, mental resistance of the involving managers, lack of appropriate contract
farming mechanisms and high risk due to price fluctuation caused by macro-economy instabilities, as the major
challenges which should be tackled.
Hossein Shirzad is the deputy minister of Agriculture- Jahad and CEO of the Central Organization for Rural
Cooperatives (CORC).

Rural and Agricultural cooperatives need
to the joint ventures
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Dr.H.Shirzad
agriculture-jahad deputy minister and CEO of CORC
said that to welcome to modern technologies, we need to share
the ownership as well as the risk together. The all agricultural enterprises including union and guilds should involve
the new partnerships and investments in their balance sheet.
According to PAT, appreciating the Swiss association for agricultural knowledge improvement, Shirzad in the international workshop of Branding, which was held by central union of
rural production cooperatives (CURPC) and the Swiss company GPPW in the CORC ,affirmed that today we are going to
work with a broad range of smart know-how in agricultural activities, including robots, artificial intelligence, and sensors.
Reminding the application of artificial intelligence,
including the early warning system in the agriculture sector, he referred to the potential of Iran agricultural system for running smart technologies.
Elaborating the framework of partnership with the
international counterparts, he named the joint venturing in the form of legal entities and
shareholding as the appropriate cooperation which could be powered by the intellectual rights.
Such cooperation, will not only boost the bargaining power of international entities like GPPW but also will
facilitate to sustainably use the natural resources», the official said.
Confirming that joint venture with foreign counterparts will facilitate for agricultural stockholders to
move from pure trade toward mutual investment, Shirzad added that during the recent years, we have been
endeavoring to shift from limited business toward new trade partnerships to run a win-win game among national
agricultural entities and foreign experienced and elite agro-corporations.
Emphasizing the significance of participatory-approach activities in the agriculture sector, Shirzad implied
that so far, our interaction with foreign corporation was limited to mere sharing knowledge and transactions,
however in the 21 century as a time of the sustainable joint ventures, we need to pass through the pure trade by
adopting new policies in order that the cooperatives could gain new perspectives in the ago-business sector.
The governing cooperate expert, acknowledged that agricultural unions and guilds as the
comprehensive shareholders of the agricultural sector should be capable enough to absorb new
source of capital, notwithstanding there is some delay ,however we should go on to attain such goals,
meanwhile we have to accept that the agriculture sector is not strong enough to endure risks, as
according to Dr.Kalantari, the Vice President, who says that the depreciation rate exceeded the
investment rate in the agriculture sector and this could hinder the application of new technologies.
The CEO of CORC added that we need to reduce the rate of depreciation, however, the
depreciation rate is calculated based on the booklet nationwide, but it is tangible enough that many of
agriculture infrastructural facilities are suffering severe technological obsolescence. Up today,
the imported technology was generally assembled, nonetheless, we are going to pass through this
initial stage and shift toward adopting appropriate technology which is compatible and accessible.
The agriculture-jahad deputy minister welcomed to the new and emerging technologies and hoped that such
cooperation at least led to evolving attitudes of farmers as well as the approach of the decision-makers of the
agricultural sector in order to improve knowledge and technology.
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برگزاری پنجمین همایش بین المللی
و نمایشگاه خوراک دام ،طیور و آبزیان ()FEEDEXPO

پنجمین همایش بین المللی و نمایش�گاه خوراک دام ،طیور و آبزیان ( ،)FeedExpoبا حضور دکتر رفیعی پور ،رییس س�ازمان
دامپزشکی کش�ور ،دکتر رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور و س�ایر مدیران بخش دام ،طیور و آبزیان در
مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو گشایش یافت.
مهندس صارمی دبیر همایش با اش�اره به اهمیت و اثرگذاری کارخانجات دام و طیور گفت :میزان تولیدات محصوالت پروتئینی
در مجموع  14763هزار تن می باش�د و طبق پیش بینی های س�ازمان فائو ،در س�ال  2050این میزان تولید در دنیا بایس�تی به 1.7
میلیارد تن برسد که برای تولید این میزان محصوالت پروتئینی به  1.7میلیارد تن خوراک دام و طیور نیاز است.
وی گفت :در سال  97حدود  700واحد تولیدی خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی  21میلیون تن و ظرفیت واقعی  10.5میلیون تن
فعال بودند که در مقایسه با سال های گذشته ،متوسط رشد  14درصدی را در این حوزه شاهد هستیم.
صارمی گفت :میزان اشتغال در این بخش  20هزار نفر و ارزش سرمایه گذاری بخش نیز حدود  11هزار میلیارد تومان می باشد که
نش�ان دهنده اهمیت و ظرفیت باالی این حوزه می باش�د.وی انتقال دانش ،معرفی تکنولوژی های نوین و تقویت ارتباط واحدهای
فعال ح�وزه و همچنین افزایش به�ره وری را از مهمترین اهداف همایش و نمایش�گاه عن�وان کرد گفت :امیدواریم با اس�تفاده از
ظرفیت های موجود و حمایت های مورد نظر ،شاهد شکوفایی بیش از پیش این حوزه باشیم.
مدیرعامل س�ازمان مرکزی تعاون روستایی که در این همایش س�خن می گفت ،با اشاره به ساختار صنعت کاراخانجات خوراک
دام گف�ت :صنعت خ�وراک دام و طیور با توجه به ظرفیت های بالقوه با این س�اختار نیاز به حمایت دارد و بایس�تی این اقدام انجام
ش�ود .وی افزود :برای این کار بایس�تی اتحادیه ها و تعاونی های جدیدی شکل بگیرد و ش�یوه های جدید مشارکتی طراحی شود.
رییس س�ازمان دامپزش�کی کش�ور در این همایش با اش�اره به آفت درآمدهای تک محصولی گفت :تکنولوژی ،دانش و محصول
اقالمی هس�تند که دشمن قادر به تحریم آنها نمی باشد .وی افزود :برگزاری چنین همایش هایی می تواند در حل مشکالت مربوطه
اثرگذار باشد .رفیعی پور با اشاره اهمیت و ضرورت واگذاری امور به مردم گفت :در این راستا و با توجه به منویات مقام معظم رهبری
بایس�تی موانع تولید در بخش های مختلف برطرف شده و موجبات رونق تولید فراهم شود .دکتر رضایی معاون امور تولیدات دامی
وزارت جهادکش�اورزی در این همایش گفت :برپایی چنین همایش هایی نشان دهنده پویایی و زنده بودن این صنعت می باشد که
جای بس�ی خوشحالی اس�ت .وی افزود :علت اصلی وجود و بروز برخی مشکالت این است که متاس�فانه صنعت به صورت زنجیره
نبوده و هر کس مس�یر خودش را طی می کند.رضایی گفت :نقطه تعادل بازار تش�کل ها هس�تند که بایس�تی نقش خودش�ان را با
مشارکت کارشناسان و متخصصین ایفا نمایند.گفتنی است در پنجمین همایش بین المللی و نمایشگاه خوراک دام ،طیور و آبزیان
( )Iran Feed Expoاز کارخانجات خوراک دام و طیور حامی سیل زدگان استان های گلستان ،لرستان و خوزستان تجلیل شد.
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معرفي اجمالي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در سال  1342با ماهيت شركت سهامي دولتي
( %77/2سهم دولت و  %22/8سهم تعاونيهاي روستايي و كشاورزي) و بهصورت نامحدود تأسيس
شد؛ اساسنامه آن در سال  1348به تصويب كميسيونهاي مجلسين سابق رسيد و شكل قانوني به
خود گرفت و هيأت دولت مأمور اجراي آن گرديد .با توجه به مفاد و مواد اساسنامه قانوني اين
سازمان ،وظيفه توسعه روستايي در بخش كشاورزي از طريق تعاونيها و تشكلها بر عهده اين
سازمان قرار گرفته است.
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هدف سازمان
تأمين موجبات پيشرفت ،گسترش و تقويت تعاون و توسعه عمليات اقتصادي
بازاريابي و بازرگاني و خدمات تعاوني در روستا

