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معاون وزیر جهادكشاورزي:

ايران به فناوري مهار سرمازدگي 
باغ ها دست يافته است

معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي گفت: ايران به فناوري 
مهار سرمازدگي باغ ها دست يافته است؛ اما استقبال چنداني از آن 
نمي شود . به گزارش »سبزينه« به نقل از ايرنا، محمدعلي طهماسبي 
اظهار داشت: سال گذشته سرمازدگي خسارت زيادي به باغ های 
كشور وارد كرد و اين درحالي است كه تجهيزات و ادوات الزم براي 
مقابله با اين پديده وجود دارد . وي اضافه كرد: دانش و فناوري الزم 
با سرمازدگي باغ ها  و مورد نياز در حوزه كشاورزي براي مقابله 
وجود دارد و دولت تسهيالت خوبي نيز به اين بخش تخصيص 
داده؛ اما اين كه چرا از آن ها استفاده نمي شود، جاي سؤال دارد . به 
گفته طهماسبي، با استفاده از دانش و فناوري موجود ارزش افزوده 
بااليي را مي توان به كشاورزي خود هديه كرد و در عين حال نيز 
نبايد خود را از فرصت به وجود آمده محروم ساخت . معاون وزير 
جهاد كشاورزي ادامه داد: امسال در شرايطي كه باغ هاي بسياري 
از كشاورزان دچار يخ زدگي شد، بعضي كشاورزان با انجام كارهاي 
ابتدايي مبتني بر دانش، محصوالت قابل توجهي را برداشت كردند . 
اين مسئول با تأكيد بر تهيه نهال از سوي باغداران از نهالستان هايي 
كه نهال مرغوب توليد مي كنند، افزود: 58 ميليون نهال توليد شده در 
كشور از اين ويژگي برخوردارند كه استقبال باغداران مي تواند باعث 
توليد هرچه بيش تر چنين نهال هايي شود . وي در بخش ديگري از 
سخنان خود اظهار داشت: امسال 158 كشاورز به عنوان نمونه ملي 
انتخاب شدند كه هفت تن از آن ها مربوط به استان قزوين بودند . اين 
مسئول با تأكيد بر لزوم استفاده از علم و دانش روز دنيا در بخش 
كشاورزي، گفت: دليل موفقيت همه كشاورزان نمونه ملي به اذعان 
خود آن ها، استفاده از دانش و فناوري هاي روز بوده است . معاون 
باغباني وزير جهاد كشاورزي با بيان اين كه استفاده از فناوري هاي 
روز مي تواند محدوديت هاي آينده را به عنوان يك چالش پيش روي 
كشاورزان از ميان ببرد، تأكيد كرد: امروز فناوري هايي به دست آمده 
كه مي تواند در كاهش مصرف آب بسيار مفيد عمل كند و از اين رو 
بايد به سمت استفاده هرچه بيش تر از فناوري هاي موجود روز دنيا 
در بخش كشاورزي برويم . طهماسبي خاطرنشان كرد: با استفاده از 
برخي فناوري ها مي توان هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي را نيز 
بسيار كاهش داد و همچنين در بعضي موارد تا 90 درصد مصرف 
آب را پايين آورد . در اين مراسم لوح سپاس وزير جهاد كشاورزي 
بابت حمايت هاي ويژه استاندار قزوين از بخش كشاورزي به وي 
تقديم شد و همچنين از يادمان توليدكنندگان نمونه كشاورزي 

قزوين رونمايي شد .

ايران مي تواند تمام نيازهاي غذايي 
سوريه را تأمين كند

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران گفت: با وجود روابط 
مثبت سياسي و اقتصادي با سوريه، در هشت ماهه امسال تنها 9 
هزار دالر محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي ما به اين كشور 
صادر شده است؛ در حالي كه قادر به تأمين هر نياز سوريه به صنايع 
غذايي هستيم . به گزارش »سبزينه« به نقل از تسنيم، كاوه زرگران 
تفاهم نامه همكاري هاي بلندمدت اقتصادي ميان ايران و سوريه را 
گامي مثبت براي جبران عقب ماندگي از بازار سوريه توصيف و تصريح 
كرد: با وجود روابط مثبت سياسي و اقتصادي كشورمان با سوريه 
حجم تجارت ميان دو كشور در هشت ماهه نخست امسال تنها حدود 
114 هزار دالر بوده است . رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني 
تهران صنايع تبديلي كشور با ظرفيت فرآوري بيش از 150 ميليون 
تن را داراي پتانسيل هاي بااليي براي تأمين نيازهاي كشور سوريه 
اعالم كرد و گفت: در صورتي كه نحوه پرداخت و روش هاي حمل و 
نقل از سوي اين كشور به ما اعالم شود، صنايع تبديلي ما در گروه هاي 
است . وي عمده  نياز سوريه  هر  تأمين  به  قادر  توليدي  مختلف 
محصوالت غذايي صادراتي كشور به سوريه در هشت ماهه نخست 
امسال را شيرخشك، خرما، پسته، شيريني و شكالت، انگورخشك، 
قند و شكر، كنسرو، پنير و كشك، بيسكوئيت و ويفر، ماست، شير 
و خامه برشمرد و تصريح كرد: در هشت ماهه نخست امسال جمعاً 
حدود سه هزار تن محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي به ارزش 
تقريبي 9 هزار دالر از كشور به سوريه صادر شده است كه پنج درصد 
وزني و 9 درصد ارزشي صادرات ما به سوريه را تشكيل مي دهد . 
زرگران در ادامه خاطرنشان كرد: با وجودي كه صادرات ما به سوريه 
پس از سال 1393 روند صعودي به خود گرفته است؛ اما با توجه به 
ظرفيت هاي باال براي گسترش روابط تجاري با سوريه اين حجم 
از تجارت رضايت بخش نيست . دبيركل كانون انجمن هاي صنايع 
غذايي ايران با بيان اين كه بيش از 55 درصد از بازار كاالهاي وارداتي 
سوريه در اختيار كشورهاي تركيه، چين و امارات است، گفت: تركيه 
بيش ترين سهم را از بازار سوريه دارد، درحالي كه سهم كشور ما 
از بازار اين كشور تنها پنج درصد است . دبيركل كانون انجمن هاي 
صنايع غذايي ايران گفت: با وجود روابط مثبت سياسي و اقتصادي 
با كشور سوريه در هشت ماهه نخست سال جاري تنها 9 هزار دالر 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي ما به اين كشور صادر شده 
است؛ در حالي كه با توجه به ظرفيت 150 ميليون تني فرآوري 
محصوالت غذايي در گروه هاي مختلف ما قادر به تأمين هر نياز 

سوريه به صنايع غذايي هستيم . 

محمد قدیري ابیانه:

10/5 ميليون تن نهاده هاي كشاورزي 
تاكنون تأمين شده است

از  وزارت جهاد كشاورزي،  اساسي  بر كاالهاي  نظارت  مدير 
واردات 10/5 ميليون تن نهاده كشاورزي به كشور طي چند 
ماه اخير خبر داد و گفت: واردات با ارز دولتي رصد مي شود . 
به گزارش »سبزينه« به نقل از وزارت جهاد كشاورزي، محمد 
قديري ابيانه اظهار داشت: طي پنج ماه اخير كار رصد و پايش بر 
توزيع نهاده هاي كشاورزي كه با ارز دولتي وارد مي شوند برعهده 
وزارت جهاد كشاورزي بوده است . وي با بيان اين كه وزارت 
جهاد كشاورزي، تمام تالش خود را به كار بسته تا اين پايش 
به خوبي انجام شود و نهاده به درستي در اختيار توليد كنندگان 
پروتئين قرار گيرد، افزود: هم اكنون 800 نفر از پرسنل ما كار 
نظارت را انجام مي دهند و در اين رابطه تا به حال ۷۶ هزار پايش 
ميداني صورت پذيرفته است . قديري ابيانه تصريح كرد: ابتداي 
كار به سختي انجام مي شد؛ اما در ادامه با استفاده از سامانه 
وارد و پايش انجام شد . مدير نظارت بر كاالهاي اساسي وزارت 
جهاد كشاورزي بيان كرد: خوشبختانه طي اين مدت توانسته ايم 
قيمت نهاده ها را در حد معقول، ثابت يا با رشد كم نگه داريم 
و بحث توليد آسيب جدي نديده است . وي از تشكيل دوهزار 
و 300 پرونده تعزيراتي در اين حوزه طي اين مدت خبر داد و 
با بيان اين كه عمده تخلفات در حوزه گرانفروشي، كم فروشي و 
توزيع خارج از شبكه بوده است، ادامه داد: در بخش ارزي نيز وارد 
شده و چند پرونده در اين رابطه تشكيل شده است . قديري ابيانه 
با اشاره به اين كه امروز در جنگ اقتصادي قرار داريم و بايد از 
امنيت غذايي كشور دفاع كنيم، افزود: حدود 10/5 ميليون تن 
نهاده وارد كشور شده و اين مقدار واردات با چهار هزار و 500 
كاميون به صورت روزانه انجام شده است كه كار نظارت بر آن را 
به عهده گرفته ايم . اين مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي، 
عمده نهاده هايي را كه وارد كشور شده است ذرت، جو، كنجاله 

سويا، واكسن، بذر و كود عنوان كرد.

اخبار

فعاليت هاي استارتاپي در حوزه كشاورزي در ايران، 
با وجود ارزش ميلياردي اين صنعت در كشور، 
تاكنون تنها در سطح برگزاري چند استارتاپ 
ويكند در اقصي نقاط ايران بوده و فعاليت متمركز 
و خاصي روي كشاورزي صورت نگرفته است. با 
توجه به صحبت هاي ماه گذشته محمود حجتي، 
وزير جهاد كشاوري، كه درباره اهميت حضور 
فراخواني  بود،  گفته  حوزه  اين  در  استارتاپ ها 
صورت گرفته كه در آن ايده هاي استارتاپي افراد 
با حمايت  برگزيده  ايده  و سه  جمع آوري شد 
مالي از سال آينده كار خود را آغاز خواهند كرد. 
كارشناسان كشاورزي ايران معتقد ند كشاورزی 
در حوزه هاي مختلف، از كشت گرفته تا فروش و 
خدمات گوناگون آن، نيازمند جاني تازه است و 
به نظر مي رسد رشد و شكل گيري استارتاپ ها در 
اين حوزه مي تواند جاني تازه به حوزه كشاورزي 
ايران دهد. در همين ارتباط سيد حسام الدين 
در  بين الملل،  كارآفرينی  دكتراي  پورعباسي، 
گفت وگو با سبزينه معتقد است به دليل اين كه 
بهره وري در بخش كشاورزي ايران بسيار پايين 
است، استارتاپ ها بسيار مي توانند در اين زمينه 
به ما كمك كنند؛ بنابراين به دليل شرايط موجود 
چشم انداز استارتاپ ها را در بخش كشاورزي روشن 
است. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد:

جناب عباسي، در ابتدا درباره استارتاپ ها و 
ماهیت آن ها توضیح دهید.

از  جزوي  نوپا  شركت هاي  يا  استارتاپ 
شركت هايي هستند كه الزاماً در حوزه فناوري 
فعاليت نمي كنند. از اواسط دهه 90 ميالدي، 
به دليل رشد علم كارآفريني و مستقل شدن علم 
مديريت، واژه هاي جديدي مانند استارتاپ ها 
شروع به زايش از درون اين علم كرد؛ ازاين رو 
غالب كسب وكارهايي كه در حوزه استارتاپ در 
جهان شكل گرفتند در بخش فناوري تمركز 
ديكشنري  برمبناي  اساساً،  اما  كردند؛  پيدا 
كسب وكار  به معناي  استارتاپ  وبسترن، 
اتحاديه  ميان  اين  در  مي شود.  تلقي  جديد 
است  معتقد  آمريكا  كوچك  كسب وكارهاي 
كه استارتاپ به معناي كسب وكاري است كه 
عموماً حول محور فناوری رشد پيدا كرده است 
و پتانسيل رشد باالتر را نيز دارد. درصورتي كه 
بخواهيم اين دو تعريف را با يكديگر جمع بندي 
استارتاپ  گفت  مي توان  درمجموع  كنيم، 
كسب وكار نوپايي است كه مقياس پذير نبوده 
و عموماً حول محور فناوری شكل مي گيرد و 
به دليل ارزش آفريني و پايداري آن در شرايط 

ابهام پتانسيل رشد بسيار بااليي را نيز دارد.

در حال حاضر كشورهاي پیشرو در زمینه 
به چه  و  استارتاپ هاي كشاورزي كدامند 

صورت فعالیت مي كنند؟
هم اكنون در حوزه استارتاپ ها سازمان ديده بان 
جهاني كارآفريني كشورهايي نظير استراليا، 
سنگاپور و در همسايگي ما كشورهايي نظير 
امارات، چين و هنگ كنگ را جزو كشورهاي 
بسيار پيشرو در زمينه استارتاپ معرفي كرده . 
اما كشورهاي پيشرو در زمينه استارتاپ هاي 
كشاورزي كشورهاي بزرگ توليد كننده محصول 
نظير آمريكا و چين و كشورهاي توسعه يافته اي 
نظير فرانسه نيز هستند؛ به طوري كه فرانسه 
كارآفريني  و  استارتاپي  ويزاي  متقاضيان  به 
ارائه مي كند. از سويي ديگر رؤساي جمهور 
كانادا  نخست وزير  يا  ماكرون  مانند  جوان تر 
در شعارهاي تبليغاتي خود روي اين محورها 
تأكيد مي كنند، اما ما در استارتاپ هاي حوزه 
نه  همگن  كشورهاي  سراغ  بايد  كشاورزي 
توسعه يافته برويم، چرا كه مي توانيم فناوری را 
از كشورهاي توسعه يافته اخذ كنيم. در حال 
حاضر بخش كشاورزي و صنايع كشاورزي ايران 
آنچنان توسعه يافته نيست، ازاين رو بايد برويم 
سراغ استارتاپ هايي كه از دل محدوديت ها و 
مانند هندوستان،  شرايط كشورهاي همگن 

مالزي، اردن و مصر سردرآوردند؛ اين كشورها 
كشورهايي هستند كه بايد از تجارب آن ها پس 

از بومي سازي استفاده كنيم.

 در شرایط فعلي آیا دسته بندي مشخصي
 در حوزه استارتاپ ها وجود دارد؟ 

دسته بندي هاي  استارتاپ ها  حاضر  حال  در 
 13 در  را  استارتاپ ها  معموالً  دارند.  مختلفي 
بخش عمده دسته بندي مي كنند. استارتاپ هاي 
معاونت  تحقيق  برمبناي  كشاورزي،  بخش 
چهار  به  رياست جمهوري،  فناوري  و  علمي 
بخش مجزا تفكيك مي شود. اين چهار بخش با 
زيرمجموعه آن شامل خريدوفروش آنالين در 
بخش كشاورزي و زيرمجموعه هاي بخش فروش 
مستقيم محصوالت، تأمين بذر، اقالم مصرفي و 
تجهيزات را شامل مي شود. پس از آن روش هاي 
نوين كشاورزي به چهار زيربخش كشت سلولي، 
كشاورزي  سيستم  آزمايشگاهي،  محصوالت 
شهري، يعني كشت عمودي، تفكيك مي شود. 
تصوير برداري هوايي در مرحله سوم قرار دارد و 
چهارم نيز اتوماسيون و رباتيك را شامل مي شود. 
سومين بخش مهم تسهيل و بهبود فعاليت هاي 
مديريتي در بخش كشاورزي را تشكيل مي دهد 
تقسيم  زيرمجموعه  به سه  نيز  بخش  اين  كه 
پلت فرم هاي  به  مربوط  آن  مورد  يك  مي شود. 
حوزه كشاورزي است؛ دوم پلت فرم هاي ارائه دهنده 
اطالعات و خدمات پشتيبان تصميمات مديريتي 
در حوزه كشاورزي را در برمی گيرد و در سوم 
مديريت تأمين مالي بخش كشاورزي را شامل 
مي شود. چهارمين محور استارتاپ هاي كشاورزي 
شامل ارتقاي سطح علمي كشاورزان و شكل دهي 
شبكه هاي تخصصي است. اين محور خود به طور 
مستقيم به زيربخش هاي شبكه سازي و آموزش 
و فرهنگ سازي قابل تقسيم است. در حال حاضر 
از اين بخش ها چالش ها و راهكارهاي  هركدام 

مختص به خود را دارند. 

كشاورزي  استارتاپ  چند  حاضر  حال   در 
در كشور فعال است؟ 

تعداد  درباره  مشخصي  آمار  حاضر  حال  در 
ندارد.  وجود  كشاورزي  بخش  استارتاپ هاي 
به اين دليل كه اكو سيستم استارتاپي بخش 
كشاورزي ما فاقد يك پيشران يا ليدر است. يكي 
از معضالت استارتاپي بخش كشاورزي در شرايط 
است. شتاب دهنده هاي  مسأله  كنوني همين 
كشاورزي  جهاد  وزارت  و  خصوصي  بخش 
به صورت پراكنده ايونت ها را برگزار مي كنند، به 
همين دليل هنوز سامانه آمار و اطالعات دقيقي 
كشور  در  كشاورزي  بخش  استارتاپ هاي  از 
وجود ندارد. اين در حالي است كه هم افزايي 
و يكپارچه بودن حجم فعاليت نتيجه بهتري، 
اما  ارائه مي دهد.  نتيجه هاي مجزا،  به  نسبت 
بخش  استارتاپي،  اكوسيستم  در  متأسفانه 

كشاورزي فعالي وجود ندارد.

چه  ایران  كشاورزي  بخش  استارتاپ هاي 
آیا چشم اندازي  كرده اند؟  را طي  مسیري 

براي آن ها قابل تصور است یا خیر؟ 
پراكنده  به صورت  فعاليت آن ها  ابتدا مسير  در 
ايونت ها  خوداظهاري  به صورت  اين كه  تا  بود 
شناسايي شدند. به صورت تدريجي با گسترش علم 
كارآفريني در كشور و ارائه اين پيشنهاد از سوي 
دانشگاهيان اين علم در شمار علوم مهم قرار گرفت 
و نياز است كه اين دانش به بخش كشاورزي تزريق 
شود. اين مسايل باعث شد مسئوالن و نهادهاي 
دولتي نيز به آن توجه كنند. برای مثال چندي 
پيش وزير جهاد كشاورزي درباره لزوم توجه به 
استارتاپ ها اظهاراتي را مطرح كرد، در همين 
آن  نتيجه  كه  برگزار شد  ايونتي  نيز  خصوص 
سرمايه گذاري روي سه استارتاپ مهم براي سال 
بعد در بخش كشاورزي بود. در اين ميان الزم به 
ذكر است در بخش روستايي و كشاورزي فرزندان 
بسياري از كشاورزان تحصيل كرده هستند و امكان 
توانمند سازي كشاورزان براي استفاده از فناوری  ها 
وجود دارد. به ويژه توسعه شبكه اينترنت و موبايل 
توسعه  و  رشد  اصلي  بستر  كه  حوزه هايي  در 
كشاورزي  بخش  در  استارتاپي  كسب وكارهاي 
است بسيار گسترده است. ازاين رو به استارتاپ ها 
از  می شود.  توجه  بيش تر  شرايطي  چنين  در 
سوي ديگر نيز به دليل اين كه بهره وري در بخش 
كشاورزي ايران بسيار پايين است، استارتاپ ها 
زيادی  كمك  ما  به  زمينه  اين  در  مي توانند 
بكنند؛ بنابراين به دليل شرايط موجود، چشم انداز 
استارتاپ ها را در بخش كشاورزي روشن مي بينم.

استارتاپ هاي بخش كشاورزي چه تأثیري 
مي توانند در حوزه تولید داشته باشند؟ 

در حال حاضر، با فعاليت 20 درصد از جمعيت 
فعال ما در بخش كشاورزي، 80 درصد مواد 
ايران را آن  20 درصد  غذايي موردنياز مردم 
توليد  درصد   12 تنها  اما  مي كنند،  تأمين 
ناخالص داخلي ما در بخش كشاورزي متمركز 
است. از سوي ديگر، ما در حوزه بهره وري در 
بخش كشاورزي بسيار ضعيف عمل مي كنيم، 
به طوري كه سرانه توليد گندم ايران از كشورهاي 
منطقه نظير عربستان، اردن، امارات و بسياري 
پيشرو  از كشورهايي كه در حوزه كشاورزي 
با  ديگر،  سويی  از  است.  ضعيف تر  نيستند، 
وجود اين كه 90 درصد آب كشور در بخش 
كشاورزي مصرف مي شود، ما رتبه 102 را در 
اين در حالي  بهره وري كسب كرديم؛  بخش 
يك پنجم  كشور  در  آب  بهره وري  كه  است 
ميانگين جهاني آن است. در حال حاضر، چه 
در مقياس بهره وري برداشت به اِزاي هر هكتار 
در محصوالت كشاورزي و چه در استفاده از 
نهاده ها مانند آب سبز، بسيار كم بهره و پرمصرف 
هستيم. ازاين رو استارتاپ ها در شناسايي ميزان 
كود و آفات و در افزايش ميزان نهاده هاي توليد 

مي توانند مؤثر باشند.

با ورود روزافزون فناوري هاي نوین به جامعه 
روستایي، آیا مي توان كشاورزان را از ورود 

فناوری منتفع كرد؟ 
با توجه به اين كه شبكه اينترنت و موبايل در 
مناطق روستايي گسترش يافته است و فرزندان 
روستايي اكثراً تحصيل كرده هستند، استارتاپ ها 
و كارآفرينان بخش كشاورزي بيش تر از گذشته 
مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است. هشدارهاي 
بهره وري  پايين بودن  درباره  كه  شديدي 
آب وخاك در كشور شنيده مي شود به بهبود 
وضعيت كشاورزان منجر مي شود. در اين ميان 
تغيير سيستم به شدت سنتي ميادين ميوه و 
تره بار به عنوان يكي از عوامل اصلي تورم، با هزينه 
انبارداري باال و تجمع واسطه ها و دالالن و خريد 
ارزان و سلف خري از كشاورزان، با تغيير شيوه 
توزيع از طريق استارتاپ هايي بر بستر شبكه 
تا  به كشاورزان كمك كند  اينترنت مي تواند 
بتوانند با قيمت عادالنه تري محصوالت خود را 

به فروش برسانند.

ریسك سرمایه گذاري در حوزه استارتاپ ها 
چگونه است و هم اكنون چه میزان مي توانیم 
این  در  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  به 

بخش امیدوار باشیم؟ 
سازمان ديده بان جهاني كارآفريني معتقد است 
اگر استارتاپ ها بتوانند به خوبي سرمايه گذار جذب 
كنند و محصوالت خود را تجاري سازي كنند، 
انتشار دانش توسط آن ها در صنعت بسيار مفيد 
خواهد بود. ازاين رو با توجه به اين كه دانش بنيان 
يا دانش محور هستند، براساس آينده پژوهي و رفع 
محدوديت ها فعاليت مي كنند. درواقع استارتاپ ها 
شناسايي  با  يعني  مي كنند.  خالق  تخريب 
محدوديت هاي موجود و شناسايي كمبودها و 
به ويژه بحث فناوری  هاي سنتي، روش هاي نويني 
را ارائه مي دهند كه به بهبود وضع از طريق سبك 
خالقانه منجر می شود. درباره جذب سرمايه گذاري 
خارجي ذكر اين نكته نيز ضروري است كه جذب 
سرمايه گذاري در حوزه استارتاپ ها اكنون يك 
اين كه  مهم  موضوع  اما  مي رود،  به شمار  اصل 
بحث استارتاپ بحث زايش از درون است كه به 
محورهاي اقتصاد مقاومتي نزديك است. يعني 
شكل گيري استارتاپ بايد برمبناي شناخت عميق 
و دقيق شرايط كسب وكار داخلي و محدوديت ها 
به دليل  شود.  انجام  داخلي  كم وكاستي هاي  و 
اين كه استارتاپ ها پربازده هستند، درصورتي كه 
محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي برداشته 
شود مي توانند بسيار مورد توجه قرار گيرند. در 
حال حاضر ايران، پس از آمريكا و چين، به دليل 
شرايط آب وهواي خاصي كه دارد، با 45 محصول 
مي تواند  نفري  ميليون   80 بازار  يك  و  مهم 
يكي  ايران  كند.  صادر  استراتژيك  محصوالت 
است،  خشكبار  توليد كننده های  بزرگ ترين  از 
ازاين رو مي تواند قابليت هاي مهمي براي جذب 

سرمايه گذار خارجي داشته باشد.

شمس اهلل شریعت نژاد تأكید كرد 

 كاهش قدرت خريد مردم 
مساوي با تغيير كاربري اراضي كشاورزي

نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد در مجلس دهم با بيان اين كه 
كاهش قدرت خريد مردم مساوي با تغيير كاربري اراضي كشاورزي است، 
گفت: توليد شغل براي فرزندان دغدغه اساسي كشاورزان است . به گزارش 
»سبزينه« به نقل از خانه ملت، شمس اهلل شريعت نژاد درباره وضعيت تغيير 
سرسبز  غرب استان  كشاورزي در  گفت:  كشاورزي،  اراضي  كاربري در 
مازندران صرفه اقتصادي ندارد و در كنار اين اوضاع شاهديم كه واحدهاي 
اراضي كشاورزي نيز كوچك شده كه اين امر ماندگاري در صنعت كشاورزي 

را براي كشاورزان به نوعي دشوار يا غيرممكن مي كند .
 

 طي 10 سال گذشته �
 قیمت مركبات بدون افزایش بوده است

نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: قيمت مركبات فاقد افزايش در طي 10 سال گذشته است؛ بنابراين 
مشخص است كه با اين اوصاف ماندگاري در توليد مركبات براي كشاورزان 
صرفه اقتصادي ندارد؛ بنابراين كشاورزان تغيير كاربري را به توليد در 
صنعت كشاورزي ترجيح مي دهند . وي افزود: نرخ مركبات در شرايطي 
بدون تغيير مانده است كه هزينه هاي توليد نيز افزايش يافته است؛ بنابراين 
به سادگي مي توان نتيجه گرفت توليد مركبات با اين شرايط براي كشاورز 
صرفه اقتصادي نخواهد داشت . شريعت نژاد افزود: يكي از دغدغه هاي 
اساسي كشاورزان ايجاد شغل براي فرزندانشان است؛ زيرا زماني كه حضور 
در صنعت كشاورزي براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد، توليد كننده مجبور 
است با تغيير كاربري اراضي كشاورزي به ويال درآمدي را كسب كند تا در 
نهايت بتواند براي فزرندانشان فرصت هاي اشتغال ايجاد كند . وي ادامه داد: 
وزارت جهاد كشاورزی اصرار دارد هرجا كه درختي موجود است، كشت و 
زراعت در آن جريان داشته باشد؛ اما اين نوع رويكرد زماني صحيح است 
كه توليد براي كشاورزان صرفه اقتصادي داشته باشد نه اين كه هزينه 
توليد با نرخ فروش براي كشاورز همخواني نداشته باشد . نماينده مردم در 
مجلس دهم با بيان اين كه كاهش قدرت خريد مردم مساوي با تغيير كاربري 
اراضي كشاورزي است، تأكيد كرد: توليد شغل براي فرزندان دغدغه اساسي 
كشاورزان است . عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با 
بيان اين كه مسلم است كه اگر در كشور فقر حاكم شود و در اين راستا 
قدرت خريد مردم نيز كاهش يابد، به طور مسلم منابع طبيعي تخريب خواهند 
شد، ادامه داد: با كاهش قدرت اقتصادي مردم نه تنها منابع طبيعي تخريب 
مي شود؛ بلكه منابع عظيم اراضي كشاورزي نيز در معرض تغيير كاربري قرار 

خواهند گرفت . 

عبداهلل رضیان:

كم فروشي در سايه نظارت كمرنگ 
وزارت صمت رقم خورد

عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين كه كنترل 
وزارت صمت از كم فروشي كارخانه ها جلوگيري مي كند، گفت: بايد 
كارگروه ويژه اي در اين وزاتخانه ايجاد شود تا بر قيمت، كميت و كيفيت 
كاالها نظارت كند . به گزارش »سبزينه« به نقل از خانه ملت، عبداهلل 
رضيان، عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي، با انتقاد از كم فروشي برخي كارخانه ها در ماه هاي اخير گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بر عملكرد كارخانه ها نظارت كند؛ 
در واقع اين كم فروشي ها در اثر سهل انگاري سازمان هاي نظارتي است؛ 
چراكه در نبود نظارت و دقت برخي سودجويان از فرصت استفاده كرده و 

با كم فروشي و گران فروشي سودهاي كالن به دست مي آوردند . 

 كنترل وزارت صمت �
 از كم فروشي كارخانه ها جلوگیري مي كند

نماينده مردم قائم شهر، سوادكوه و جويبار در مجلس شوراي اسالمي 
وزن  هفتگي  كنترل  با ضرورت  بايد  صمت  وزارت  اين كه  بيان  با 
محصوالت از كم فروشي بسياري از كاالها، مانند لبنيات جلوگيري 
كنند، افزود: كم فروشي خيانت است . نمي توان با حرف هايی مانند عدم 
صدور مجوز براي افزايش قيمت كاال از كميت يا كيفيت آن ها كاست. 
اين رفتارها نوعي بداخالقي فرهنگي را در جامعه ايجاد مي كند . عضو 
هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با تأكيد 
بر اين كه كم فروشي در اثر كوتاهي دستگاه هاي نظارتي ايجاد مي شود، 
بيان كرد: اگرچه افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت برخي كاالهاي 
وارداتي شد؛ اما باال رفتن قيمت دالر را نمي توان دليل موجهي براي 
افزايش قيمت كاالهاي داخلي دانست . متأسفانه افزايش نرخ ارز زمينه را 
براي سوءاستفاده تأمين كنندگان مواد اوليه داخلي فراهم كرد . وي با بيان 
اين كه به دليل افزايش قيمت غيرمنطقي برخي مواد اوليه داخلي قيمت 
تمام شده كاالي نهايي نيز افزايش پيدا كرد، اظهار كرد: مشكالتي مانند 
كم فروشي، گران فروشي و.. . در اثر نبود و بي اثر بودن عملكرد دستگاه هاي 
نظارتي وزارت صنعت است . اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: 
وزارت صمت بخش خاص و ويژه اي براي رسيدگي به قيمت كاالها و 
ساماندهي بازار ندارد؛ اين در حالي است كه در وهله نخست بايد كارگروه 
ايجاد شود، سپس كاالها  اين وزارتخانه  بازار در  براي رصد  ويژه اي 
دسته بندي شده و به صورت هفتگي كميت، كيفيت و قيمت محصوالت 
در بازار آناليز و مورد ارزايابي قرار دهند . عضو هيئت رئيسه كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: زماني كه كم فروشي 
و گران فروشي در چرخه بازار و زنجيره توليد نهادينه مي شود برخورد 
و ساماندهي وضع موجود بسياري سخت و در برخي موارد غيرممكن 
است . توليد كنندگان بايد بدانند سيستم نظارتي قوي وجود دارد كه در 
صورت هرگونه تخلف به شدت با آن ها برخورد مي كند كه متأسفانه در 

حال حاضر اين سيستم نظارتي قوي وجود ندارد .

 قيمت مرغ در تهران
 14 هزار و 100 تومان شد

براساس اعالم اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران قيمت هر كيلوگرم 
مرغ در تهران به 14 هزار و 100 تومان رسيده است. همچنين در اطالعيه اين 
اتحاديه مطرح شده كه با افرادي كه در فروش مرغ به صورت تناژ فاكتور صادر 
نمي كنند، برخورد تعزيراتي صورت مي گيرد. به گزارش »سبزينه« به نقل از 
تسنيم، اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: اعضای توزيع كننده و واحدهاي صنفي خرده فروش و عمده فروش، به 
استحضار مي رساند كه خريد و فروش مرغ گرم در هر سطح و تناژي قطعاً 
با فاكتور رسمي و مهر دار صورت پذيرد و در صورت نداشتن فاكتور خريد 
رسمي مشمول جريمه سازمان تعزيرات حكومتي خواهيد شد. بنابراين از 
همكاران كشتاركننده و توزيع كننده نيز استدعا دارم كه نسبت به صدور 
فاكتور رسمي براي اعضای خرده فروش اقدام كرده تا همه همكاران محترم 
در بخش هاي مختلف بتوانيم در فضايي مناسب و با آرامش به كسب خود 
بپردازيم. بنابر اين گزارش، قيمت مرغ گرم استعالمي كشتارگاه هاي تهران 
12 هزار و 900  تومان، پخش 13 هزار و 100 تومان، خرده فروشي14 هزار 
و100 تومان، خرده فروشي مرغ شمال 13 هزار و ۶00 تومان، قيمت عمده 
مرغ كشتار شمال در ميدان بهمن 12 هزار و 550 تومان، سينه با كتف 25 
هزار تومان، سينه بدون كتف 2۷ هزار تومان و فيله 28 هزار تومان است. 
بنابر اين گزارش در روزهاي پاياني هفته گذشته، اتحاديه فروشندگان پرنده و 
ماهي تهران در اطالعيه اي به اعضاي خود اعالم كرد: همكاران كشتار كننده و 
دفاتر فروش مرغ زنده استان تهران توجه داشته باشند كه خريد مرغ زنده در 
سراسر استان تهران به قيمت باالتر از هشت هزار و ۷00 تا هشت هزار و ۶00 
تومان به صورت واريز پيگرد قانوني جدي دارد و با خريداران و فروشندگان 
باالي نرخ فوق از طريق مراجع قضايي و تعزيرات برخورد قاطعانه خواهد شد. 

»سبزينه« در گفت وگو با حسام الدين پورعباسي نقش استارتاپ ها را در پیشرفت كشاورزي بررسي مي كند 

آینده روشن بخش كشاورزي با استارتاپ ها

دکه

بهارستان

نادیا صمدی سبزینه 

طبقه بندي های اقلیم محور ديگر الهام بخش نیست 
حسين شيرزاد، معاون وزير جهادكشاورزي و مديرعامل سازمان 
مركزي تعاون روستايي ايران، در سومين گردهمايي ناحيه بندي 
فضايي تعاوني هاي كشاورزي و روستايي ايران عنوان كرد: تاكنون 
در حوزه برنامه ريزي، طراحي و حتي تأسيس تعاوني هاي روستايي 
از نگره »معرفت شناسي«، جوهره  در كشور، برخورد نظري ما 
و انگاره اثبات گرايانه يا پوزيتيويستي داشته و مناسبات تجاري 
روستايي را بخشي از فرآيند محيط طبيعي يا حداقل در وحدت 
با محيط طبيعي تلقي مي كرديم، در نتيجه در شناخت و الجرم 
تحليل عناصر و اجزاي پويش و جريان هاي بافتي درك مبتذل يا 
ساده انگارانه داشتيم . بنابراين در تمامی برنامه ريزي هاي ملي حتي 
در عالي ترين اشكال آن ناحيه بندي سرزميني و پهنه بندي نواحي 
روستايي با طبقه بندي اقليمي تعريف مي شد . به گزارش »سبزينه« 
به نقل از سازمان مركزی تعاون روستايی ايران، وی افزود:روشي هم 
كه اكنون در بخش برنامه ريزي تعاون روستايي كشور دنبال مي شود، 
ادامه همان سنت برنامه ريزي اقليم محور مالوف است . اين شكل از 
برنامه ريزي هيچ حسي نسبت به گذار تدريجي و آرام، جريان هاي 
بين سكونتگاهي، درون و برون سكونتگاهي مانند سرمايه گذاري هاي 
دولت در ايجاد سدها و شبكه هاي بزرگ آبياري و عمليات گسترده 
آبي و خاكي طي سال هاي گذشته و برآمدن اراضي نوآباد پاياب 
سدها، جريان هاي بين المللي و تولد كالن شهرها، كشف منابع 
استراتژيك،  راه آهن  خطوط  بزرگ،  شاهراه هاي  انرژي،  جديد 
ايجاد نوشهرها، توسعه صنعتي، تحوالت برون مرزي و منطقه اي، 
بازارهاي  موقعيت هاي ژئواستراتژيك و جغرافيايي، شكل گيري 
جديد خدماتي و توريسم و جهانگردي، ناامني هاي نهادينه شده در 
قلمروهاي خاص، جريان افراد، كاالها، اطالعات، نوآوري و دسترسي 
به منابع نادر و كمياب يا چشم اندازهاي منحصربه فرد ندارد . اين 
پارامترها عواملي هستند كه در شكل گيري فضاهاي نو و پويش فضا 
در مناطق روستايي كشور تأثير مي گذارند كه شوربختانه به دليل 
گستره و سيطره سهمگين اثباتگرايي بر برنامه ريزي هاي روستايي 
غلبه تام داشته اند . حتي اين اواخر تغييرات وسيعي كه در تبديل 
دهستان ها به شهرهاي كوچك و متوسط در دولت هاي نهم و دهم 
اتفاق افتاده، نيز معموالً در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار نمي گيرد . 

شيرزاد افزود: جريان پيوندها در بطن فضا )نظير جريان هاي افراد، 
كاالها، پول، اطالعات، فناوري، مواد، شبكه( و جريان هم كنشي 
تعاملي  فعاليت هاي  شامل  كه  بخش ها  سطوح  در  تعامل   و 
»روستايي ـ شهري« معموالً اجزاي مفقوده برنامه ريزي هاي متعارف 
در حوزه روستايي اند . به اعتقاد من هر نوع طبقه بندي يا ناحيه بندي 
نواحي روستايي، نه بر اساس موقعيت طبيعي يا حوضه آبخيز بلكه 
بايد براساس تحوالت فضايي مبناي عمل برنامه ريزي به ويژه در 
حوزه تعاوني هاي روستايي كشور قرار گيرد، به عبارت ديگر فضاي 
توسعه اي تعاوني ها و مناسبات بازاري آن ها بايد از فضاي طبيعي ـ 
اقليمي تفكيك شود . طبقه بندي يا ناحيه بندي هاي اقليم محور يا 
محيط طبيعي محور ديگر الهام بخش نيست . مديرعامل سازمان 
پيشرفته  كشورهاي  در  گفت:  كشور  روستايي  تعاون  مركزي 
ناحيه بندي هاي روستايي را با در نظر داشتن تحوالتي با ماهيت 
در  ساختاري  و  بافتي  دگرديسي هاي  مثل  كاركردي  ساختي ـ 
حوزه بندي هاي موضوعي و ذيل مفصل بندي دوراني؛ طبقه بندي 
مي كنند چون رفتار توسعه اي هر يك از پهنه هاي روستايي متفاوت 
بوده و حداقل منبعث از متغير تك خطي »محيط طبيعي« نيست . 
شما در نظر بگيريد مناطق روستايي ايران، مانند 50 سال پيش از 
نوعي يكپارچگي برخوردار نيست ؛ به عنوان مثال روستاهاي مجاور 
حوزه كالن شهرها و شهرهاي بزرگ با روستا شهرها و شهرك هاي 
كشاورزي كامالً متفاوت است . روستاهاي با كاركرد صنعتي حوزه نفوذ 
كانون هاي صنعتي بزرگ )عسلويه، پارس شمالي و...( يا روستاهاي 
حوزه نفوذ مناطق آزاد و ويژه تجاري باهم بسيار فرق دارند . همچنين 
روستاهاي قلمرو حوزه نفوذ نسبي قطب هاي كشاورزي، كشت و 
صنعت ها و مناطق ويژه كشاورزي با روستاهاي مستقر در مجاور 
يا درون مناطق حفاظت شده و آسيب پذير زيست محيطي قلمرو 
كالن شهري و شهرهاي بزرگ يا دهات قلمرو استقرار و حوزه نفوذ 
نسبي شهرك ها و نواحي صنعتي كامالً متمايزند . شما در نظر بگيريد 
روستاهايي با كاركرد تفريحي را كه قلمرو و حوزه نفوذ روستايي با 
جاذبه گردشگري يا محورهاي توريستي يا صنايع دستي است با 
روستاهايي را كه قلمرو و حوزه نفوذ نسبي محدوده هاي با كاركرد 
اقتصادي ويژه )مناطق آزاد، بنادر بزرگ، حوزه هاي نفتي و...( هستند 

كه تفاوت از زمين تا آسمان است . حال اگر روستاهاي قلمرو حوزه 
نفوذ نسبي مناطق مرزي كه مبادالت بيروني رسمي و غيررسمي و 
ويژگي ژئواستراتژيك مناطق مرزي دارند را به اين فهرست اضافه 
كنيم؛ مي بينيم اين تحوالت منشأ محيط طبيعي يا اقليمي ندارند؛ 
بلكه بايد با درك تحوالت فضايي، انواع مختلف مناطق روستايي 
را طبقه بندي كرد . حتي تعدادي از روستاها در برخي مواقع به 
شهرها چسبيده اند و به نام روستاهاي خوابگاهي يا روستاهاي 
وياليي حاشيه شهرها تبديل شده اند ؛ مثل بعضي روستاهاي پيرامون 
شهرستان سرعين در استان اردبيل و روستاي معروف اطراف تهران، 
طرقبه و شانديز در اطراف مشهد و.. . عملكرد خوابگاهي دارند كه 
ناشي از سرريز سرمايه شهري به درون مناطق روستايي است . 
امروزه زمين هاي روستايي هم به واسطه جريان سفته و بورس بازي، 
كاركردهاي متفاوتي پيدا كرده است . شيرزاد ادامه داد: به نظر من 
ابعاد مكاني ـ فضايي سكونتگاه هاي روستايي در شيوه توليد جديد با 
پنج جريان عمده روبه رو است . اول جريان تغييرات دركاركرد زمين 
با يورش جنون آميزي و آزمندي  سيري ناپذير شهرنشينان در قالب 
تغيير كاربري هاي متنوع، كوه خواري، زمين خواري، جنگل خواري، 
ساحل خواري و.. . . دوم جريان گذار به مدرنيته، شكل گيريي فرديت 
و رها شدن رعيت روستايي از قيود اجتماعي گذشته. سوم جريان 
جدايي گزيني اسكان )به مثابه يك جريان طبقاتي منتج از تقسيم 
كار و تخصص يا مناسبات قدرت يا فرصت هاي جابه جايي طبقاتي، 
اگروتوريسم،  اكوتوريسم،  پديده هايي مثل  يا  شغلي، حرفه اي(؛ 
توريسم فرهنگي، يا تغيير در الگوي كشت، تجاري شدن توليد و 
حركت به سمت كشت فشرده به همراه افزايش درآمدهاي مكمل 
يا چندپايگاهي درآمدي روستاييان. چهارم نقش دولت در فرآيند 
تحول سكونتگاه هاي روستايي )حداقل در دو موج پس از اصالحات 
ارضي و بعد از انقالب اسالمي( و جريان تزريق پمپاژ بودجه هاي 
نفتي و تسهيم آن در مناطق روستايي، و پنجم جريان جديد و ناگزير 
استقرار روستا در زنجيره توليد صنعتي ـ كشاورزي كه همراه خويش 
قطعاً جريان هاي كااليي و مواد اوليه، جريان هاي مالي، جريان دانش، 
فناوري، تجهيزات، ماشين آالت و جريان مهاجرت هاي آونگي يا 

حركات ماكوئي، حومه اي نيروي انساني را به دنبال داشته است . 


