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  تعیین تکلیف جایگاه قانونیتعیین تکلیف جایگاه قانونی
  تشکل های ملی کشاورزیتشکل های ملی کشاورزی
  در اقتصاد کالن، ضرورتیدر اقتصاد کالن، ضرورتی

  تاریخیتاریخی

یــک  تصویــب  ضــرورت 
مجلــس  در  قانونــی  مــاده 
یازدهــم بــرای تعییــن جایــگاه 
تشــکل هــای ملــی کشــاورزی 
نهادهــای  در  روســتایی  و 
بازرگانــی و اقتصــادی تصمیــم 
قیمــت  عرصــه  در  گیــر 

کشــاورزی  محصــوالت 

جایــگاه  تعییــن  بــر  تاکیــد 
اتحادیــه های کشــاورزی سراســری 
و تعاونــی هــای روســتایی و اتحادیه 
ــاد  ــام اقتص ــان در نظ ــری آن سراس
کالن، نــه یــک مطالبــه یا خواســته 
ضــرورت  یــک  بلکــه  صنفــی 
تاریخــی اســت کــه کمیســیون 
ــد  ــم بای ــس یازده ــاورزی مجل کش
ــور آن  ــدود و ثغ ــگاه و ح ــن جای ای
ــی  ــا بازرگان ــری ه ــم گی در تصمی
ــک  ــوب ی ــاورزی را در چارچ و کش
ــد  ــس از تایی ــب و پ ــون، تصوی قان
ــت  ــه دول ــان ب ــورای نگهب ــر ش نظ
ــه  ــرا ب ــد، زی ــالغ کن ــیزدهم اب س
ــه از  ــش از 4 ده ــت بی ــم گذش رغ
تصویــب قانــون اساســی شــامل دو 
ــای  ــا ادعاه ــوام ب اصــل 43 و 44 ت
گیرنــدگان  تصمیــم  فــراوان 
تکــرار  و  اقتصــادی  و  سیاســی 
مــداوم جایــگاه مهــم بخــش تعــاون 
در اقتصــاد کشــور در ســخنرانی 
ــادی  ــگاه اقتص ــدد، جای ــای متع ه
ــی  ــری تعاون ــای سراس ــکل ه تش
هــای روســتایی و کشــاورزی در 
ــده  ــن کنن ــم و تعیی ــای مه نهاده
اقتصــادی و بازرگانــی همچنــان 
مبهــم، سســت، بــی بنیــاد، حرفــی 

ــت! ــریفاتی اس و تش

 اینکــه انتقــاد مــی شــود 
اتحادیــه هــای سراســری 
پیونــد  هــم  ســازمان  و 

یــک  قالــب  در  آنهــا، مجموعــا 
ــدی الزم را  ــی کارآم ــاد حاکمیت نه
ندارنــد و بایــد منحــل و بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار شــوند، بایــد 
ــون  ــته تاکن ــای گذش ــت ه از دول
ــام  ــدی نظ ــورت بن ــید؛ در ص پرس
ــادی  ــای اقتص ــری ه ــم گی تصمی
ــرای  ــی ب ــه جایگاه ــی چ و بازرگان
تعاونــی هــا و اتحادیــه هــا تعییــن 
کــرده ایــد کــه حــاال مــی خواهیــد 
نقــش تاریخــی خــود را در اقتصــاد 
ــون  ــه اکن ــی ک ــر از وضع کالن بهت

ــد؟  ــا کنن ــت ایف هس

طــی ســالیان متمــادی گذشــته 
ــون  ــم برخــالف قان ــوده ای شــاهد ب
ــاد  ــش اقتص ــل بخ ــی، حداق اساس
ــامل  ــور ش ــاورزی کش ــاون کش تع
تمامــی تعاونــی هــا و اتحادیــه های 
موجــود روســتایی و کشــاورزی، در 
ــط  ــر مرتب ــم گی ــاد تصمی ــچ نه هی
ــد  ــان، مانن ــود و سرنوشتش ــه خ ب
ســتاد تنظیــم بــازار یــا مــوارد دیگر 
دولتــی کــه بــرای کشــاورزی و 
فعالیــت هــای اقتصــادی و بازرگانی 
مربــوط تصمیــم گیــری مــی کنند، 
و  نداشــته  رای  حــق  تنهــا  نــه 
ــا  ــه عنــوان ناظــر ی ــد بلکــه ب ندارن
مشــاور هــم بــه بــازی گرفتــه نمــی 
شــوند و جلســات تصمیــم گیــری، 
مثــال دربــاره واردات گوشــت مــرغ، 
جوجــه یــک روزه و یــا تخــم مــرغ 
خوراکــی بــدون حضــور تشــکل 
هــای سراســری مرغــداران و پشــت 
درهــای بســته برگــزار مــی شــوند!

ــش  ــید آن بخ ــد پرس ــس بای پ
ــون  ــه در قان ــاون ک ــاد تع از اقتص
ــوم  ــزء س ــوان ج ــه عن ــی ب اساس
ــده  ــاره ش ــه آن اش اقتصــاد کالن ب
ــته،  ــه گذش ــی 4 ده کجاســت؟ ط
بــی کفایتــی و حتــی خودمختــاری 
قانــون شــکنانه دولــت هــا تــوام بــا 
ندانــم کاری و کــم اطالعــی مجالس 
دهگانــه کــه آمــده انــد و رفتــه انــد، 
ــاد  ــش از اقتص ــک بخ ــل ی در عم
کشــور را حــذف یــا ناکارآمــد کــرده 
انــد و حــاال، یــک دولــت در آخرین 
مــاه هــای حیــات تصمیــم گیــری 
ــازمان  ــه انحــالل س ــم ب ــود حک خ
و  روســتایی  تعــاون  مرکــزی 
رهاســازی یــک فعالیــت نیــم قرنــه 
را صــادر مــی کنــد تــا مگــر صورت 
مســئله را پــاک و تشــکل هــای 
سراســری اســتانی و شهرســتانی 
کــه در دورافتــاده تریــن روســتاهای 
ــه  ــد را ب ــی کنن ــت م کشــور فعالی

ــا ســازند! حــال خــود ره

ــدگان  ــت نماین ــی اس ــذا الزام  ل
مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون 
کــه طــی دو مــاه گذشــته، مــداوم 
و مســتمر بــا دالیــل مختلــف و 
اســتناد بــه قانــون اساســی و ســایر 
قوانیــن موضوعــه، انحــالل و از هــم 
پاشــیدن تشــکل هــای تعاونــی اعم 
ــورد  ــاورزی را م ــتایی و کش از روس
ــد،  ــرار داده ان ــت ق ــاد و مخالف انتق
یــک مــاده واحــده و تبصــره هــای 
الزم بــرای تصویــب قانونــی جایــگاه 
نهادهــای  در  هــا  تشــکل  ایــن 
تصمیــم گیــر اقتصــادی مرتبــط بــا 

منصور انصاری
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ــد.  ــس بیاورن ــی مجل ــن علن ــه صح ــاورزی را ب ــه کش ــتایی در عرص ــد روس ــای تولی ــت ه فعالی

ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی یکی از کهنســال تریــن نهادهــای قانونی در بخش کشــاورزی 
ــودن ویژگــی هــای خــاص خــود، از ســایر نهادهــای کشــاورزی در  ــه واســطه دارا ب اســت کــه ب
ــدو تأســیس در کنــار نهادهــای  عرصــه حقوقــی و اجرایــی مجــزا مــی شــود. ایــن ســازمان از ب
مــردم نهــاد و تشــکل هایــی قــرار داشــته کــه ریشــه عمیــق و همــه جانبــه بــا جامعــه روســتایی 
ــی،  ــم سیاس ــوع مه ــک موض ــی و ی ــرورت تاریخ ــک ض ــب ی ــد و حس ــور دارن ــاورزی کش و کش
یعنــی اصالحــات ارضــی و بــرای ایفــای نقشــی طوالنــی در توســعه پایــدار کشــور بــه وجــود آمــد. 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی، بــه منظــور توســعه تعاونــی هــای روســتایی و اتحادیــه هــای 
اســتانی در قالــب یــک اتحادیــه سراســری در ســال هــای قبــل از پیــروزی انقــالب، در رونــدی هــر 

چنــد بطئــی گســترش یافــت. 

ــرای هــر  ــی ب ــف شــده و قانون ــارات تعری ــا اختی ــاد )ترکیبــی( حاکمیتــی- مردمــی ب ــن نه ای
کــدام، بعــد از انقــالب اســالمی نیــز، در قالــب انجــام وظایــف حاکمیتــی و اجــرای سیاســت هــای 
ســازمان مرکــزی تعاونــی روســتایی، بــا همــکاری تشــکل هــای مردمــی، نقــش دوران ســازی در 
ــد و بســیاری  تامیــن کاالهــای اساســی جامعــه روســتایی کــه غالبــا ســهمیه بنــدی شــده بودن

کاالهــا و وســایل ضــروری خانــوار هماننــد کاالهــای سرمایشــی، گرمایشــی ایفــا کــرد.

 ایــن نهــاد، از طریــق فروشــگاه هــای کوچــک و بــزرگ در تمامــی نقــاط کشــور، از نقطــه صفــر 
مــرزی تــا روســتاهایی کــه بعــدا بــه شــهر تبدیــل شــدند، نهاده هــای کشــاورزی، کــود، ســم، بذر، 
نــخ بیلــر و ده هــا کاالی مــورد اســتفاده دیگــر کشــاورزی را بــا نــرخ دولتــی و در قالبــی ســالم و 
مردمــی بــا نظــارت خــود روســتاییان توزیــع مــی کــرد و کمتریــن ســوء اســتفاده ای از عملکــرد 
ــذا، ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در  ایــن تشــکل هــای مــردم نهــاد گــزارش مــی شــد. ل
شــرایط دشــوار و تنگناهــای جدیــد ایجــاد شــده بــرای کشــور در بعــد از انقــالب نیــز از منظــری 

دیگــر اهمیــت تاریخــی یافــت و ایــن بــار در ابعــاد بیشــتری گســترش پیــدا کــرد.

در نهایــت، ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی کــه شــاهد گســترش تولیــدات کشــاورزی بــود، 
اقــدام بــه ســازماندهی تشــکل هــای ضــروری بــرای کمــک بــه تولیــدات گوشــت مــرغ، تخــم مرغ، 
گوشــت قرمــز، شــیر و ده هــا محصــول کشــاورزی دیگــر، بــا کمــک فعــاالن عرصــه کشــاورزی و 
دامپــروری کــرد کــه طــی چهــل و چنــد ســال بعــد از انقــالب، بــر تعــداد آنهــا افــزوده شــده و 

اینــک بالــغ بــر 12 اتحادیــه سراســری کشــاورزی در کشــور حضــور و فعالیــت دارنــد. 

ــارت  ــت نظ ــی، تح ــارت و هماهنگ ــزی نظ ــه مرک ــعه، اتحادی ــول و توس ــیر تح ــن مس در ای
ــدرج در  ــن من ــر اســاس قوانی ــت و ب ــاون روســتایی شــکل گرف ــی ســازمان مرکــزی تع حاکمیت

  سیر تکامل و تکوین سازمان مرکزیسیر تکامل و تکوین سازمان مرکزی
  تعاون روستایی و جایگاه تاریخی آنتعاون روستایی و جایگاه تاریخی آن

در اقتصاد سیاسی کشاورزی کشوردر اقتصاد سیاسی کشاورزی کشور
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اساســنامه جامــع ایــن ســازمان، موضــوع 
موفقیــت آمیــز احیــای شــرکت هــای ســهامی 
ــد نیــز  زراعــی کــه تقریبــا از بیــن رفتــه بودن

ــد. ــری ش پیگی

ــزی  ــازمان مرک ــت؛ س ــد گف ــع بای ــه واق  ب
تعاونــی هــای روســتایی بــه ترتــب و بــه 
نســبت مدیرانــی کــه داشــته و در طــول تاریــخ 
43 ســاله بعــد از انقــالب تاکنــون، بــا کمتریــن 
ــاختاری،  ــای س ــه ه ــو در عرص ــا و هیاه ادع
مــدام در حــال تغییــر، تحــول و نهایتــا ارتقــا 
بــوده اســت؛ ارتقایــی بوروکراتیــک کــه قــدرت 
ــا و  ــرورت ه ــب ض ــه حس ــوده بلک ــه نب طلبان
رخدادهــای بحرانــی در عرصــه کشــاورزی، 
بــا هــدف چــاره اندیشــی بــرای حــل مشــکل 
بهــره وران و ارتقــا بهــره وری بــه وقــوع 
پیوســته، یعنــی ریشــه در عمــل دارنــد و 

ــتند.  ــی نیس انتزاع

حتــی چســبندگی و دخالــت هــای مــوردی 
در  روســتایی  تعــاون  مرکــزی  ســازمان 
تشــکیالت یــا فعالیــت اتحادیــه هــا و تعاونــی 
هــا، هــر چنــد قابــل قبــول نیســت امــا منبعث 
از شــرایط سیاســی، نارســایی هــای اقتصــادی 
ــر  ــای دیگ ــای نادرســت بخــش ه و عملکرده
ــی در  ــت، یعن ــوده اس ــی ب ــاد و بازرگان اقتص
ــه  ــا ب ــای عین ــواری ه ــل و دش ــرایط عاج ش
وجــود آمــده در عرصــه کمبودهــا و یــا بحــران 
ــازاد تولیــد و بعضــا امحــاء محصــول،  هــای م
ایــن دخالــت هــا ناگزیــر بــوده و شــاید بتــوان 
آن را چنانچــه دانشــمندان علــوم سیاســی 
نامیــده انــد، نوعــی مداخلــه دلســوزانه و 
ــن  ــمرد. ای ــه( برش ــک خواهان ــه )نی مصلحان
نکتــه بــرای تحلیــل گرانــی کــه ایــن مداخلــه 
جویــی هــا را بــدون توجــه بــه ضــرورت هــا و 
شــرایط خــاص نقــد مــی کننــد، حائــز اهمیت 

اســت.

 از آنجــا کــه ایــن ســازمان، بیــش از ســایر 
ــردم،  ــا م ــی، ب ــادی حاکمیت ــای اقتص نهاده
خــرد  و  بــزرگ  کشــاورزان  و  روســتاییان 
ــر از  ــته و دارد، زودت ــر و کار داش ــتایی س روس
ــه اشــکاالت و اشــتباه  ــی ب ــاد حاکمیت ــر نه ه
ــل از بحــران  ــرد و قب ــی ب ــی م ــای خــود پ ه
ــع  ــه رف هــای اقتصــادی و اعتراضــی مــردم، ب
ــارز  ــه ب ــه اســت. نمون اشــکاالت خــود پرداخت
آن، برچیــدن نهادهــای اعتبــاری متخلــف 
ــفته  ــودجویان و س ــط س ــه توس ــازمان یافت س
ــاهد  ــبختانه ش ــه خوش ــود ک ــهری ب ــازان ش ب
هیچگونــه تظاهــرات گســترده مــال باختــگان، 

ــم. ــت نبودی ــهرها گذش ــه در ش ــد آنچ مانن

تحلیــل  و  طوالنــی  مقدمــه  ایــن  بــا   
ــرد  ــه عملک ــه ب ــژه نام ــن وی ــاختاری، در ای س
هــای  تشــکل  معرفــی  و  ســازمان  ایــن 
ــن  ــاد، و در عی ــردم نه ــتانی م ــری اس سراس
ــه تاریخچــه شــکل گیــری، تکامــل و  حــال، ب
ــاون روســتایی و  ــن ســازمان مرکــزی تع تکوی
ــم و  ــی پردازی ــا آن م ــط ب ــای مرتب تشــکل ه
ــای  ــالش ه ــه ت ــم داشــت ب ــاره ای خواهی اش
بســیار بــرای انحــالل ایــن ســازمان حاکمیتــی 
ــه  ــه بهان ــر ب مخصوصــا طــی ســال هــای اخی
ــه و عامــه پســند ماننــد عــدم  هــای پــر جاذب
ــت کــه البتــه  ــه گــری دول ــا کاهــش مداخل ی
ــتی  ــد بحــث درس ــی توان ــود م ــگاه خ در جای
باشــد و دســت بــه دســت شــدن آن بــه دالیــل 
اقتصــادی و سیاســی؛ امــا ایــن امــر هــر بــار بــا 
مخالفــت اندیشــه ورزانــی کــه موضوعــات را از 
زوایــای خــاص تاریخــی عمیــق تــر مــی بینند 

ــده اســت.  ــه ش مواج

بخــش مهمــی از اقتصــاد ایــران متکــی بــه 
ــس از  ــت. پ ــاورزی اس ــوزه کش ــاون در ح تع
ــرگان  ــه خب ــالمی و توج ــالب اس ــروزی انق پی
رهبــری در تنظیــم قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ســال 1358 در اصــول 43 و 44 
ــار دو  ــاون در کن ــش تع ــی، بخ ــون اساس قان
بخــش دولتــی و خصوصــی، بــه عنــوان یکــی 
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــه گان ــای س ــش ه از بخ
ــکار  ــوان راه ــه عن ــاون ب ــد و تع ــی ش معرف
موفــق در نیــل بــه اهــداف نظــام اســالمی در 
ــد  ــورد تاکی ــی م ــادی و اجتماع ــد اقتص دو بع

ــت. ــرار گرف ق

امنیــت غذایــی، رســالت وزارت جهــاد 
ــزی  ــازمان مرک ــگاه س ــاورزی و جای کش

تعــاون روســتایی

رســالت اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز 
ــت  ــور اس ــردم کش ــی م ــت غذای ــن امنی تامی
ــظ  ــی؛ حف ــور اساس ــتا، 4 مح ــن راس و در ای
ــن، آب و  ــه ) زمی ــع پای ــر مناب ــت ب و مدیری
خــاک( مدیریــت بــر تولیــد و کشــت مدیریــت 
ــازار  ــر ب ــت ب ــا و مدیری ــاده ه ــع و نه ــر مناب ب
عرضــه و مســائل اقتصــادی تولیــد پیــش بینی 
ــب 12  ــور در قال ــن ام ــه ای ــت. هم ــده اس ش
پــروژه محــوری و در راســتای تحقــق اقتصــاد 
ــاورزی  ــاد کش ــوی وزارت جه ــی از س مقاومت
ــا مشــارکت زیربخــش هــای فنــی  تدویــن و ب
ــت و  ــال اجراس ــازمان در ح ــن س ــه ای از جمل
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انتظــار مــی رود کــه گام بــه گام و در چارچــوب 
ــا  ــی از اقتصــاد ب ایــن چهــار اصــل، مــدل پویای
رویکــرد اشــتغال زایــی و تولیــد نهادینــه شــده و 
بــه تامیــن و تحکیــم امنیــت غذایــی در کشــور 

منجــر گــردد.

ــاد  ــن بخــش و ایج ــاماندهی ای ــی شــک س ب
ــرای عبــور از کشــاورزی ســنتی  ســاختارهایی ب
بــه ســمت مــدرن از مهــم تریــن ضــرورت هــای 
توســعه بخــش کشــاورزی و تحقــق اهــداف 
مزبــور بــه شــمار مــی رود. در ایــن میــان، 
ــاون روســتایی  ــی همچــون ســازمان تع نهادهای
ــازی  ــبکه س ــا ش ــد ب ــی کنن ــالش م ــران ت ای
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــاورزان ب ــه کش ــک ب و کم
ســاختارهای مــدرن بخــش بزرگــی از این بــار را 

ــند. ــه دوش بکش ب

مــروری بــر تاریــخ تعاونــی هــای 
تکویــن مســیر  در  روســتایی 

ــاله و  ــصت س ــینه ش ــا پیش ــران ب ــاون ای تع
تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی بــه عنــوان 
تعاونــی هــای چنــد منظــوره عــام وارد پنجمیــن 
ــتاهای  ــود در روس ــت خ ــور و فعالی ــه حض ده
ــه  ــاورزی و توج ــش کش ــد. بخ ــده ان ــور ش کش
بــه توســعه و عمــران روســتاها پــس از پیــروزی 
ــران همــواره مــورد اهتمــام  انقــالب اســالمی ای
ــزان و دســتگاه  و تاییــد قانونگــذاران، برنامــه ری
اقتصــادی  هــای اجرایــی و محــور توســعه 
برخــی  دلیــل  بــه  امــا  بــوده  اجتماعــی  و 
ــا و  ــام ه ــا، نظ ــت ه ــا و سیاس ــی ه ناهماهنگ
روش هــای نــاکارا، تداخــل وظایــف، دوبــاره 
ــی  ــی و اقلیم ــوادث طبیع ــروز ح ــا و ب کاری ه
ــای  ــال ه ــر خشکســالی ســیل و ...( در س )نظی
اخیــر بــا چالــش هایــی رو بــه رو بــوده کــه مانــع 

ــت. ــده اس ــش ش ــن بخ ــوب ای ــد مطل از رش

ــتایی  ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــت س قدم
بــه ســال 1342 برمــی گــردد و قانونگــذار قصــد 
داشــت تــا از ایــن طریــق ارائــه خدمــات فنــی، 
آموزشــی، تجــاری و کمــک اعتبــاری به شــرکت 
ــاورزی را  ــردی کش ــی و ف ــای گروه ــی ه تعاون
ــود  ــا وج ــون ب ــد. اکن ــریع نمای ــهیل و تس تس
شــبکه گســترده تعاونــی هــای روســتایی و 
ــال توانمنــد دولتــی  ــه عنــوان دو ب کشــاورزی ب
ــران( و  ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک )س
ــتایی  ــای روس ــی ه ــبکه تعاون ــی )ش ــر دولت غی
ــداف  ــول اه ــاورزی در حض ــش کش ــران( بخ ای
کشــاورزی  محصــوالت  خریــد  اســتراتژیک 

و پایــداری و تنظیــم بــازار و توســعه پایــدار 
ــده دارد. ــر عه ــی ب ــش اساس ــتایی نق روس

ــران،  ــا در ای ــی ه ــوع تعاون ــن ن اولی
ــد ــتایی بودن ــای روس ــی ه تعاون

بــر اســاس قانــون، اولیــن نــوع تعاونــی هایــی 
کــه در ایــران شــکل گرفتــه تعاونــی هــای 
ــبکه  ــن ش ــترده تری ــه گس ــت ک ــتایی اس روس
ــتیک  ــوان لجس ــه عن ــا ب ــتند. اینه ــی هس تعاون
بخــش کشــاورزی، شــبکه ای از زیرســاخت هــا 
و امکانــات را در طــول زمــان ایجــاد کــرده انــد و 
بــه دلیــل مالکیــت مشــاع در آنهــا، ایــن دارایــی 
ــده و  ــه ش ــع و بهین ــا تجمی ــال ه ــی س ــا ط ه
بــرای خدمــات دهــی بــه کشــاورزان فعالیت می 
کننــد. یکــی از نیازهــای خدماتــی کشــاورزان در 
ســطح کشــور، تامیــن انــواع کودهــای شــیمیایی 
و ســموم دفــع آفــات اســت. بــرای ایــن منظــور 
ــال 94  ــتایی در س ــای روس ــی ه ــبکه تعاون ش
حــدود 33 درصــد کــود مــورد نیــاز کشــاورزان را 
از طریــق 3600 فروشــگاه در ســطح اســتان هــا 
توزیــع کــرده و ایــن میــزان در ســال جــاری بــه 
60 درصــد افزایــش خواهــد یافــت تــا نیــاز بــه 
ــه نقــاط دور دســت مناطــق شــهری  مراجعــه ب
نباشــد. در همیــن راســتا، توزیــع آرد روســتاییان 
ــه میــزان 850 هــزار تــن در ســال قابــل  نیــز ب

اشــاره مــی باشــد.

ــرف،  ــوخت و مص ــای س ــگاه ه فروش
ــا انباره

در حــال حاضــر، تعــداد فروشــگاه هایــی کــه 
مــواد ســوختی را در اختیارشــان قــرار مــی دهــد 
بیــش از 7100 فروشــگاه اســت کــه در جاهایــی 
ــع  ــی گاز مای ــل و حت ــت ســفید، گازوئی ــه نف ک
ــا ســاالنه  ــن فروشــگاه ه ــی شــود ای مصــرف م
ــف را  ــوختی مختل ــواد س ــن م ــون ت 3/5 میلی
ــی  ــرار م ــتاییان ق ــاورزان و روس ــار کش در اختی
دهنــد. شــبکه دیگــر، شــبکه انبــاری اســت کــه 
ــد  ــش از 3000 واح ــت. بی ــا اس ــار آنه در اختی
انبــاری در ســطح کشــور بــا حــدود دو میلیــون و 
800 هــزار تــن ظرفیــت، تحــت مالکیــت تعاونی 
هــا قــرار دارد. فروشــگاه هــای تعاونــی مصــرف 
ــن  ــرای تامی ــز ب ــی نی و عرضــه کاالهــای مصرف
نیازهــای روســتاییان ایجــاد شــده و اکنــون 
تعــداد 2350 فروشــگاه بــرای ارائــه خدمــت بــه 
روســتاییان و همیــن طــور تعــداد زیــادی مراکــز 
ــال  ــد محصــوالت کشــاورزی در کشــور فع خری

هســتند.
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تعاونــی هــای تولیــد کشــاورزی، مکمــل تعاونــی هــای روســتایی بــه عنوان 
ــکلی نوع دوم تش

نــوع دوم کــه از ظرفیــت هــای اصلــی بخــش اســت، تعاونــی هــای تولیــد کشــاورزی 
ــه عنــوان مکمــل تعاونــی هــای روســتایی عمــل مــی کننــد. مســئولیت  هســتند کــه ب
آنهــا در اراضــی تحــت مالکیــت تعاونــی هــای روســتایی، یکپارچــه ســازی زمیــن هــای 
کشــاورزی، تجهیــز و نوســازی و گســترش مکانیزاســیون در حــوزه عمــل خودشــان اســت. 
ــه لجســتیک و  ــی هــای روســتایی ب ــاوت اســت: تعاون ــوع و بســتر کارشــان متف ــا ن اینه
بازرگانــی پرداختــه و تعاونــی کشــاورزی امــور فنــی را در مزرعــه انجــام مــی دهنــد. چــون 
ــا  ــد، تســهیالت یکپارچــه ســازی ی ــای تولی ــی ه ــران کوچــک هســتند، تعاون ــزارع ای م
خدمــات مشــترک را در تعاونــی بــرای کشــاورزان تامیــن مــی کننــد. ایــن تشــکل هــا بــه 
حــدود 1340 تعاونــی بالــغ گردیــده و حــدود 3 میلیــون و 200 هــزار هکتــار از اراضــی 

کشــاورزی ایــران را تحــت مدیریــت خــود دارنــد.

احیای شرکت های سهامی زراعی / نوع سوم تشکل

البتــه نــوع ســومی از تشــکل هــای کشــاورزی نیــز بــه اســتناد قوانیــن موجــود، فعــال 
و در حــال گســترش هســتند کــه شــرکت هــای ســهامی زراعــی نامیــده مــی شــوند و در 
مناطقــی شــکل مــی گیرنــد کــه کشــاورزان مجــاب شــده، مالکیــت آب و زمیــن خودشــان 
ــا یــک شــرکت حرفــه ای  ــه عنــوان ســهامدار ب ــه ســهام کــرده و در واقــع ب را تبدیــل ب
همــکاری مــی کننــد. البتــه تحقــق ایــن شــرایط و تعامــل بــا کشــاورزان مخاطــب در ایران 
از لحــاظ فرهنگــی بــا دشــواری هایــی مواجــه اســت و مــردم بــه ســختی از خــود مالکیــت 
آب و زمیــن را ســلب کــرده و مالکیتشــان را بــه آســانی تبدیــل بــه ســهام یــک شــرکت 
ــی  ــور خیل ــا در کش ــکل ه ــوع تش ــن ن ــرفت ای ــز پیش ــداد نی ــاظ تع ــد. از لح ــی کنن نم
محــدود، امــا حضــور بســیار موثــری دارنــد. از کارکردهــای آن، یکپارچــه ســازی قطعــات 
غیراقتصــادی و پراکنــده، تشــکیل یــک کشــاورزی بــزرگ ذیــل مدیریــت واحــد و مهــم 

تــر از همــه جلوگیــری از ُخــرد شــدن اراضــی کشــاورزی اســت.

در چنیــن شــرایطی، مالکیــن ســهام دارنــد و اگــر بخواهنــد دارایــی خــود را بفروشــند 
صرفــا بخشــی از ســهام خــود را واگــذار مــی کننــد نــه اینکــه مجبــور بــه فــروش همــه 
زمیــن خــود باشــند. بــا ایــن ســاختارها، بخــش کشــاورزی بهتــر مدیریــت مــی شــود و 
دولــت بــرای اعمــال سیاســت هــای خــود مخاطبیــن متشــکل تــر و محدودتــری خواهــد 
داشــت تــا از طریــق آنهــا گفتگــو و تفاهــم کــرده و سیاســت هــای خــود را جــاری کنــد.

نوع چهارم تشکلی؛ تعاونی ها و اتحادیه های سراسری محصولی

نــوع چهــارم تعاونــی هــا در ایــران، تعاونــی هــای محصولــی بــرای تولیــد محصــوالت 
بــا اهمیــت در کشــور هســتند کــه عمدتــا بعــد از انقــالب و از دهــه 70 بــه بعــد شــکل 
گرفتــه و بــه صــورت فراگیــر ظهــور کــرده انــد، مثــل صنایــع مرغــداری گوشــتی و تخــم 
گــذار، محصــوالت لبنــی، عســل و فراوردهــای آن، پــرورش گل و گیــاه و محصوالتــی از 

ایــن دســت. ایــن صنایــع در کشــور ســهم گســترده ای پیــدا کــرده انــد. 

تأسیس نظام صنفی کشاورزی

در کنــار ایــن وظایــف در ســال 1387 یــک وظیفــه جدیــد بــه ســازمان منتقــل شــده 
ــای  ــه ه ــکیل اتحادی ــا تش ــت. ب ــاورزی اس ــای کش ــی کاره ــام صنف ــیس نظ و آن، تأس
صنفــی، مجامــع امــور صنفــی و غیــره، کار گســترش صنــوف و نظــارت بــر فعالیــت هــا 
بــه خودشــان واگــذار مــی شــود. ایــن ایــده در خیلــی از حــوزه هــا مثــل ســازمان نظــام 
پزشــکی کشــور، ســازمان نظــام دامپزشــکی کشــور و نظــام مهندســی شــکل گرفتــه ولــی 

در حــوزه کشــاورزی بــا تاخیــر زیــاد انجــام شــد.

خرید تضمینی، حمایتی و توافقی، وظیفه ای جدید
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وظیفــه دیگــری کــه بــه موجــب قانــون بــه ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی محــول شــده، اجــرای خریــد 
ــاورزی  ــوالت کش ــی محص ــی و توافق ــی حمایت تضمین
ــی و  ــوالت زراع ــادی از محص ــش زی ــرای بخ ــت. ب اس
باغــی، ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی مســئول 
ــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی  ــون خری اجــرای قان
ــمول  ــی مش ــی و باغ ــول زراع ــون 24 محص ــت. اکن اس
ــئولیت  ــده مس ــه عم ــوند ک ــی ش ــی م ــد تضمین خری
ــب  ــده ســازمان اســت. در ســال 92 قری ــر عه ــش ب های
ــاورزی از  ــوالت کش ــواع محص ــن ان ــون ت ــه 3/5 میلی ب
ــن  ــداری شــده کــه در ســال 95 ای تولیدکننــدگان خری
ــا 158 درصــد رشــد بــه 9 میلیــون تــن رســیده  رقــم ب

اســت.

ــده  ــر عه ــه ب ــز ک ــاورزی نی ــوزه لجســتیک کش در ح
تعاونــی هــای بخــش کشــاورزی اســت، چنــد برنامــه بــه 
مــوازات هــم پیگیــری شــده اســت؛ مراکــز خریــد یکــی 
از زیرســاخت هــای تعاونــی هــا بــرای خریــد محصــوالت 
کشــاورزی هســتند و در طــول ایــن 7 ســال بازســازی و 
نوســازی شــده انــد. در همیــن مــدت، بــه جمــع مراکــز 
خریــد و انبارهــای گذشــته کــه در شــبکه تعاونــی هــای 
روســتایی و کشــاورزی وجــود داشــته 147 انبــار مکانیــزه 

و چنــد منظــوره اضافــه شــده اســت.

تشکل سراسری ماهیان سردآبی

ــروژه  ــرداری از پ ــره ب ــاره، به ــل اش ــر و قاب ــدام دیگ اق
ماهیــان ســردآبی اســت کــه در یکــی دو دهــه گذشــته 
توســعه پیــدا کــرده و االن ایــران از تولیدکننــدگان بزرگ 
ماهیــان ســردآبی بــه شــمار مــی رود. قریــب 800 هــزار 
تــن ماهــی ســردابی در دنیــا تولیــد مــی شــود کــه 20 
ــران  ــای ای ــمه ه ــا و چش ــه ه ــن آن در رودخان ــزار ت ه
پــرورش مــی یابــد. بــرای ایــن مهــم، یــک شــبکه تعاونی 

در اســتان هــای مســتعد تأســیس گردیــده اســت.

تشکل های آب بَران 

ــه هــای  ــه دغدغ ــز از جمل ــران نی تشــکل هــای آب ب
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در اعمــال مدیریــت 
ــت  ــن دس ــای پایی ــبکه ه ــع آب و ش ــر مناب ــه ب بهین
ــدازی  ــوص، راه ان ــن خص ــت. در ای ــور اس ــدهای کش س
ــده  ــی ش ــش بین ــور پی ــف در کش ــکل مختل 180 تش
ــاری را عهــده دار شــوند.  ــت شــبکه هــای آبی ــا مدیری ت
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــرای گیاهــان دارویی 
نیــز کــه یــک فعالیــت جدیــد، یــک ظرفیــت بــا اهمیــت 
ــی  ــی تلق ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــتای سیاس و در راس
شــده، تشــکل هــای جدیــدی پیــش بینــی کــرده اســت 
و در مجمــوع 338 تعاونــی و اتحادیــه جدیــد بــه ظرفیت 
قبلــی اضافــه شــده تــا در زمینــه محصــوالت مــورد نیــاز 

کشــور ســازماندهی و فعــال شــوند.

ســازمان در صــدد اعطــای کمــک هــای فنــی اعتبــاری 
ــاورزی در  ــتایی و کش ــر روس ــای فراگی ــکل ه ــه تش ب
ــا عرضــه  جهــت تکمیــل فرایندهــا در زنجیــره تولیــد ت
بــه بازارهــای مصــرف داخلــی و خارجــی اســت. در ایــن 
راســتا، مبالــغ هنگفتــی اعتبــار بــرای اجــرای 580 پروژه 
مختلــف )ســیلو، انبــار و ســردخانه( و صنایــع عمــل آوری 
در ســال هــای آتــی پیــش بینــی شــده و ایــن منابــع در 

حــال افزایــش هســتند.

در طــول برنامــه ششــم نیــز راه انــدازی تعــداد 1380 
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ــا  ــا ب ــی شــده ت ــران پیــش بین تشــکل آب ب
ــرداری از  ــره ب ــر به ــر، حداکث ــت بهت مدیری
منابــع موجــود آب در کشــور بــه عمــل آیــد.

ســازمان طــی ســال هــای اخیــر کوشــش 
کــرده بــا توســعه زیرســاخت هــای نــرم 
ــد،  ــد تولی ــزاری، فراین ــخت اف ــزاری و س اف
ــش  ــای بخ ــاده ه ــام نه ــع تم ــن و توزی تامی
ــا  ــه ه ــبکه اتحادی ــق ش ــاورزی را از طری کش
ــی هــای تحــت پوشــش ســازماندهی  و تعاون
نمایــد. همچنیــن تبدیــل تعاونــی هــای 
ــب فروشــگاه هــای  مصــرف روســتایی در قال
ــتایی را  ــرف روس ــی مص ــره ای و تعاون زنجی
ــد از اهــداف ســازمان در راســتای تحقــق  بای
عدالــت اجتماعــی و اقتصــاد مقاومتــی در 
بخــش کشــاورزی دولــت هــا ارزیابــی نمــود.

...............................................................

 

ســازمان  تأســیس  تاریخچــه 
ــران ــتایی ای ــاون روس ــزی تع مرک

ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــون ش ــن قان 1- اولی
ــد. ــی باش ــال 1332 م ــه س ــوط ب مرب

2- در قانــون تشــکیل وزارت اصالحــات 
ــان  ارضــی و تعــاون روســتایی مصــوب 29 آب
1346 و در مــاده 3، ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران بــه وزارت اصالحــات 

ــد. ــاون روســتایی منتقــل گردی ارضــی و تع

3- نــام وزارت اصالحــات ارضــی بــه وزارت کشــاورزی و عمــران روســتایی و بعدهــا 
بــه وزارت جهــاد کشــاورزی تغییــر نــام پیــدا کــرد.

ــک  ــی بان ــا مجــوز مجمــع عموم ــران ب ــاون روســتایی ای ــزی تع 4- ســازمان مرک
کشــاورزی در ســال 1342 تأســیس و آخریــن نســخه اساســنامه ســازمان در ســال 

ــب مجلســین ســابق رســیده اســت. ــه تصوی 1348 ب

5- ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران بــا ماهیــت شــرکت ســهامی 
دولتــی )77.2 درصــد ســهم دولــت و 22.8 درصــد ســهم تعاونــی هــای روســتایی و 
کشــاورزی( و بــه صــورت نامحــدود تأســیس گردیــد. مرکــز آن در تهــران و دارای 32 

شــعبه اســتانی و 402 شــعبه شهرســتانی مــی باشــد.

هدف سازمان طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از:

الف- تقویت موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون

ب- توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی

ج- خدمات تعاونی در روستاها

ــرح  ــه ش ــت ب ــد دارای 34 فعالی ــن مقاص ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــازمان ب ــن س و ای
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بندهــای مــاده 3 اساســنامه مــی باشــد. 
همچنیــن طبــق مــاده 10 اساســنامه، 
ــع  ــی از مجم ــا ترکیب ــازمان ب ارکان س
و  مدیــره  هیــات  شــورا،  عمومــی 

ــد. ــده ان ــن ش ــان تعیی بازرس

در 13 شــهریور ســال 1370،   -6
قانــون بخــش تعــاون و تشــکیل وزارت 
ــه  ــید. ب ــب رس ــه تصوی ــاون ج.ا.ا ب تع
ــازمان  ــدا س ــون، ابت ــن قان ــب ای موج
ــراه  ــه هم ــران ب ــتایی ای ــاون روس تع
ــه  ــه در رابط ــی ک ــازمان های ــر س دیگ
ــا  ــه ه ــی در وزارتخان ــش تعاون ــا بخ ب
و ســازمان هــای دولتــی فعالیــت مــی 
وزارت  بــه  ابتــدا  و  منحــل  کردنــد 
جدیــد التأســیس تعــاون و پــس از 
ــاورزی  ــه وزارت کش ــی ب ــدت کوتاه م

ــدند. ــل ش منتق

مهندســی  نظــام  قانــون   -7
ــال  ــی در س ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

بــر  و  رســیده  تصویــب  بــه   1380
ــر  ــون، وزی ــن قان ــاده 35 ای ــاس م اس
جهــاد کشــاورزی بایــد بــا عضویــت در 
ــی  ــام صنف ــارت، نظ ــی نظ ــات عال هی
کارهــای کشــاورزی را برابــر قانــون 
نظــام صنفــی تهیــه و جهــت تصویــب 
ــد.  ــنهاد نمای ــران پیش ــات وزی ــه هی ب
ــای  ــی کاره ــام صنف ــه نظ ــن نام آیی
ــه  ــال 1386 ب ــا در س ــاورزی نهایت کش
تصویــب هیــات محتــرم دولــت رســید 
ــاون اول  ــط مع ــال 1387 توس و در س

ــد. ــالغ گردی ــور اب ــس جمه رئی

و  وظایــف   1388 ســال  در   -8
ــره  ــای به ــام ه ــر نظ ــارات دفات اختی
ــش  ــای بخ ــکل ه ــور تش ــرداری و ام ب
ــای  ــش ه ــوان بخ ــه عن ــاورزی ب کش
جهــاد  وزارت  از  جدیــد  حاکمیتــی 
ــد. ــق ش ــازمان ملح ــه س ــاورزی ب کش

9- در ســال 1392 و در راســتای 

ابــالغ قانــون تمرکــز، بخشــی از وظایف 
تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی به 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 

واگــذار شــد.

قوانیــن مرتبــط بــا ســازمان مرکــزی 
تعــاون روســتایی ایــران

ســازمان  بــا  مرتبــط  احــکام   -1
ــه  ــتایی در برنام ــاون روس ــزی تع مرک
پنــج ســاله ششــم توســعه کشــور 
ــواد  ــامل: م ــفند 1395 ش ــوب اس مص
ــا  ــرای آنه ــئولیت اج ــه مس ــط ک مرتب
مســتقیماً بــر عهــده ســازمان مرکــزی 
تعییــن  ایــران  روســتایی  تعــاون 

گردیــده اســت؛ از جملــه:

موضــوع  بــا   24 شــماره  اده   -
ــاون  ــدی تع ــهم 25 درص ــتیابی س دس

کشــور اقتصــاد  در 
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- اده 27 بــا موضــوع )احــداث و توســعه بنــگاه هــای اقتصــادی رقابــت پذیــر از طریــق تعاونــی هــا 
در جهــت ایجــاد فرصــت هــای شــغلی(

- ماده 31 بند ز با موضوع )امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی(

- ماده 31 بند ب با موضوع ) انجام به موقع خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی(

- ماده 31 بند ر با موضوع )تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی(

- مــاده 32 بــا موضــوع کاهــش التهابــات بــازار کاالهــای اساســی، اجــرای سیاســت هــای تنظیــم 
بــازار و تامیــن ذخایــر محصــوالت راهبــردی

ــداری  ــی و نگه ــی تکمیل ــع تبدیل ــای ارزش، صنای ــره ه ــل زنجی ــوع تکمی ــا موض ــاده 33 ب - م
ــاورزی  ــی کش ــوالت اساس محص

2- قانون شرکت های تعاونی )مصوب سال 1350(

ــات  ــال 1368( و اصالح ــوب س ــاورزی )مص ــی کش ــوالت اساس ــد محص ــن خری ــون تضمی 3- قان
ــدی آن  بع

4- قانــون تعاونــی نمــودن تولیــد و یکپارچــه شــدن اراضــی در حــوزه عمــل شــرکت هــای تعاونــی 
روســتایی )مصــوب ســال 1349(

5- قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی )مصوب سال 1352(

6- قانــون مســتثی شــدن ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران از شــمول قانــون بخــش تعاونی 
اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران )مصوب ســال 1370(

7- قانــون جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی و ایجــاد قطعــات مناســب فنــی اقتصــادی 
)مصــوب ســال 1385(

8- قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی )مصوب 1354/3/5(

9- اده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی )مصوب سال 1379(

10- انون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

11- انون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

وظایف اصلی سازمان
ــای  ــی ه ــبکه تعاون ــال ش ــران در قب ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــی س ــف حاکمیت وظای
روســتایی و کشــاورزی زنــان، تولیــد، ســهام زراعــی، اصنــاف و تشــکل هــای بخــش کشــاورزی بــه 

چهــار حــوزه تقســیم مــی گــردد:
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الف( وظایف سیاستگذاری:

در امــور ســازماندهی، ســاماندهی، کارآمدســازی و ارتقــاء ســطح توانمنــدی هــای تخصصــی، مهارتی، 
ــان، تولیــد،  ــی هــای روســتایی و کشــاورزی، زن ــی، خدمــات رســانی و مدیریتــی تعاون ــی، عملیات مال

ســهامی زراعــی، اصنــاف و تشــکل هــای بخــش کشــاورزی

ب( وظایف هدایتی:

آمــوزش اصــول تعــاون و روش اداره شــرکت هــا و اتحادیــه هــای تعاونــی روســتایی و کشــاورزی، 
زنــان، تولیــد، ســهامی زراعــی، اصنــاف و تشــکل هــای بخــش کشــاورزی 

ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها

تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تعاونی ها، مجامع و انجمن ها

ارائه خدمات فرهنگی به اعضا، کارکنان و مدیران تعاونی ها، مجامع و انجمن ها 

ج( وظایف حمایتی:

حمایــت هــای حقوقــی، فنــی و تخصصــی، مالــی، اعتبــاری )تســهیالتی(، بازاریابــی و بــازار ســازی 
محصــوالت کشــاورزی، امــور مطالعاتــی و پژوهشــی و نیــز دفــاع از منافــع مــادی و معنــوی تعاونــی 
هــای روســتایی و کشــاورزی، زنــان، تولیــد، ســهامی زراعــی، اصنــاف و تشــکل هــای بخــش کشــاورزی 

در ســطوح ملــی اســتانی و شهرســتانی

د( وظایف نظارتی:

نظارت و حسابرسی مستمر تعاونی ها و اتحادیه های سراسری استانی و شهرستانی

وضعیت موجود شبکه تا پایان سال 1394

1- تعداد 9 اتحادیه ملی

2- تعــداد 2775 شــرکت تعاونــی روســتایی بــا 336 اتحادیــه اســتانی و شهرســتانی و 4 میلیــون و 
418 هــزار و 651 عضــو و 2937 میلیــارد ســرمایه و 3473 میلیــارد ذخیــره قانونــی و ســایر

3- تعــداد 1902 شــرکت تعاونــی کشــاورزی بــا 111 اتحادیــه اســتانی و شهرســتانی و 1 میلیــون و 
19 هــزار و 276 نفــر عضــو و 2609 میلیــارد ســرمایه و 2269 میلیــارد ریــال ذخیــره قانونــی و ســایر

شبکه اتحادیه ها و تعاونی های موضوعی

بایــد بــر ایــن نکتــه تاکیــد نمــود کــه پراکنــده کاری، آفــت ویرانگــر تشــکل هــای تعاونــی بــوده و 
هــر بنــگاه اقتصــادی هدفمنــد، صرفــا در پرتــو تجمیــع ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای تخصصــی و 
موضوعــی قــادر بــه ادامــه حیــات و صعــود بــه قلــه هــای موفقیــت و توســعه خواهــد بــود. ایــن نــگاه 
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بــه ویــژه در دهــه هــای بعــد از انقــالب نمــود عینــی 
تــری داشــته و بســتر الزم بــرای ظهــور و بــروز ده هــا 
اتحادیــه، شــرکت تعاونــی و ســهامی زراعــی در عرصه 
ــه هــای  هــای دام و طیــور و زنبــورداری، پنبــه و دان
ــداری، شــیالت و  ــاه، زراعــت و باغ ــی، گل و گی روغن
ــره را در ســطح کشــور همــوار ســاخته  ــان و غی آبزی

اســت.

ایــن راهبــرد بــه معنــی تجهیــز و بســیج تــوان هــا 
ــی هــم  و اســتعدادهای تخصصــی در جهــت همگرای
افزایــی و تقویــت بنیــان هــای تولیــدی و خلــق ثروت 
ــی متمرکــز  هــای بیشــتر از رهگــذر تولیــد و بازاریاب
ــرداران موضوعــی  ــه نفــع جامعــه فعــاالن و بهــره ب ب
ــای  ــرمایه ه ــا و س ــالف نیروه ــده و از ات ــی ش تلق

مــادی و معنــوی کشــور جلوگیــری مــی کنــد. 

ضــرورت ایجــاد گســترش و توســعه شــبکه 
اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای محصــول محــور

گفتنــی اســت ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ــای  ــه نیازه ــخ ب ــرای پاس ــق ب ــه و تحقی ــا مطالع ب
ــای  ــه ه ــه روســتایی و بخــش کشــاورزی حلق جامع
ــراوری مــورد نیــاز کشــاورزی  تکمیلــی، تبدیلــی و ف
را نیــز در دســتور کار توســعه و گســترش قــرار داده 
ــع  ــه تجهیــز و توســعه صنای ــوان ب اســت کــه مــی ت
ــه طــور کلــی 12 هــدف را  ــی اشــاره کــرد و ب تبدیل

دنبــال مــی کنــد:

ــود  ــتاییان و بهب ــرانه روس ــد س ــش درآم 1. افزای
ــان  ــی آن ــطح زندگ س

2. حرکــت در جهــت اســتفاده بهینــه از امکانــات و 
منابــع موجــود در مناطــق روســتایی

3. تولیــد بخشــی از کاالهــای مــورد نیــاز کشــور در 
ــتایی مناطق روس

4. کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی و ایجاد 
ارزش افــزوده باالتــر بــرای محصوالت 

ــش  ــت افزای ــب جه ــای مناس ــه ه ــاد زمین 5. ایج
ــتاییان ــتعدادهای روس ــکوفایی اس ــا و ش ــارت ه مه

6. کمــک بــه کنتــرل مهاجــرت هــای بــی رویــه و 
کاهــش ناهنجــاری هــای اجتماعــی

7. کمک به افزایش صادرات غیر نفتی کشور

ــازاد  ــت م ــرای جمعی ــد ب ــتغال مول ــاد اش 8. ایج
بــر فعالیــت هــای بخــش کشــاورزی خصوصــا فــارغ 
و  زنــان سرپرســت خانــوار  التحصیــالن بخــش، 
ــرمایه داران  ــارکت س ــا مش ــای کار ب ــران جوی دخت
ــنه  ــرض الحس ــاری و ق ــای اعتب ــدوق ه ــی، صن محل

ــاورزی ــتایی و کش ــای روس ه

9. انتقــال فــن آوری و دانــش آن بــه کشــور و 
زمینــه ســازی توســعه آن توســط کارآفرینــان ایرانــی

در  غذایــی  امنیــت  و  خودکفایــی  بهبــود   .10
مقاومتــی اقتصــاد  تحقــق  راســتای 

11. توســعه عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی در 
ســطوح روســتایی و لــذا ترویج مانــدگاری روســتاییان 
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ــتاها  در روس

ــد و  ــوالت جدی ــه محص ــی ب ــوع بخش 12. تن
ــد ــای جدی ــک تقاضاه تحری

ــش و  ــده، نق ــر ش ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
اهمیــت صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش 
فــراوری  و  نگهــداری  راســتای  در  کشــاورزی 
ــات و ایجــاد ارزش  ــری از ضایع مناســب و جلوگی
افــزوده بــرای توســعه ایــن بخــش کامــال آشــکار 
مــی شــود. بــه جمــع ایــن اقدامــات بایــد احــداث 
و راه انــدازی انــواع مراکــز جمــع آوری شــیر 
ــتارگاه  ــوراک دام، کش ــات خ ــتایی، کارخانج روس
هــا، شــالیکوبی هــا و کارخانــه هــای پنبــه پــاک 
کنــی و بســیاری کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ را 
افــزود کــه گرچــه بــه رونــد بهبــود شــرایط جاری 
کمــک کــرده انــد ولــی بــه هــر حــال تــا تحقــق 

ــد. ــه دارن ــوب فاصل ــرایط مطل ش

در ادامــه و چشــم انــداز ســازمان مرکــزی 
ــه برنامــه ششــم توجــه  ــد ب تعــاون روســتایی بای
ــی و  ــش بین ــا پی ــن برنامه،ب ــاس ای ــرد. براس ک
ــف  ــی مختل ــع تبدیل ــروژه صنای ــرای 215 پ اج
در حــوزه کشــاورزی در سراســر کشــور و بــا 
دســتاوردهایی بــه شــرح زیــر مــی تــوان مرزهــای 

ــت: ــانه گرف ــعه را نش توس

- حفــظ ظرفیــت تولیــد و نیــل بــه خودکفایــی 
در تولیــد محصــوالت اساســی کشــاورزی و دامــی 
و در نتیجــه ارتقــاء ارزش افــزوده بخــش بــه 

ــزان ســاالنه 7 درصــد می

امنیــت غذایــی  ارتقــا شــاخص ضریــب   -
ــراوری  ــد و ف ــش تولی محصــوالت اساســی و افزای

محصــوالت کشــاورزی

- ارتقــا ســطح امنیــت ســرمایه گــذاری و تولید 
ــاورزی در بخش کش

- کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی 
ــور و  ــای دام، طی ــاری ه ــی از بیم ــات ناش و تلف

ــان آبزی

ــراوری محصــوالت  ــد و ف ــت تولی ــا کیفی - ارتق
ــی  ــا ســطح اســتانداردهای جهان کشــاورزی ت

- گســترش زیرســاخت هــای اطالعاتــی و 
ارتباطاتــی بخــش کشــاورزی در راســتای توســعه 

ــادرات  ــازار و ص ــد، ب تولی

- توســعه کشــاورزی چنــد کارکــردی و توجــه 
بــه رقابــت پذیــری

- توســعه شــرکت هــای ســهامی زراعــی، 
ــدی  ــای تولی ــع ه ــا و مجتم ــت ه کشــت و صنع

گلخانــه ای، دامــی و آبــزی پــروری

ــا و  ــه نهاده ــوق، هم ــای ف ــرای راهبرده در اج
ــعه  ــرای توس ــی ب ــی و تعاون ــای دولت ــتگاه ه دس
بازســازی و نوســازی صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی 
و نگهــداری محصــوالت کشــاورزی بــا تاکیــد بــر 
اســتقرار آنهــا در قطــب هــای تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی و نیــز توســعه ســیلوها و افزایــش 

ــد.  ــده ان ــف ش ــوالت مکل ــراوری محص ف

موسســات  ایجــاد  هــای  ســرفصل 
ــق  ــرل دقی ــارت و کنت ــت نظ ــاری تح اعتب

ــزی ــازمان مرک ــوز س ــا مج ب

ــتراتژیک،  ــای اس ــن بذره ــی و تامی  خودکفای
ــور،  ــوراک دام و طی ــات خ ــا و کارخانج کارگاه ه
کارخانجــات ذرت  آوری شــیر،  مراکــز جمــع 
ــی،  ــه گیاه ــالح تغذی ــرح اص ــی، ط ــک کن خش
حمایتــی  و  توافقــی  تضمینــی  خریدهــای 
محصــوالت کشــاورزی، بهبــود و تســهیل عرضــه و 
دسترســی محصــوالت کشــاورزی و مــوارد متعــدد 
دیگــر از جملــه ایــن ســرفصل هاســت. ذیــال بــه 
عنــوان نمونــه بــه ایجــاد »نظــام صنفــی کارهــای 

ــم: ــی کنی ــاره م ــاورزی« اش کش

نظام صنفی کشاورزی: 

توســعه و اســتقرار نظــام صنفــی کارهــای 
کشــاورزی را مــی تــوان بــه عنــوان عاملــی 
ــرای جهــت دهــی و ایجــاد بســترهای مناســب  ب
مشــارکت فعــال افــراد صنفــی کشــاورزی در 
ایفــای نقــش هــای محولــه بــه آنــان در چارچــوب 
قانــون و لــزوم اســتمرار و شــفافیت نظــارت 
ــف و  ــا وظای ــت متناســب ب ــی دول ــای حاکمیت ه
ــت  ــی در جه ــرای نظــام صنف ــرر ب ــارات مق اختی
ــی  ــراد صنف ــدگان اف ــوق مصــرف کنن ــظ حق حف
ــه  ــت پنداشــت. نظــام صنفــی کشــاورزی ب و دول
عنــوان بــزرگ تریــن تشــکل غیــر دولتــی بخــش 
ــتگی  ــالش خس ــت، اراده و ت ــا هم ــاورزی ب کش
ــش،  ــدرکاران بخ ــت ان ــئوالن و دس ــر مس ناپذی
پــا بــه عرصــه تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی 
ــاغل  ــه مش ــیدن ب ــت بخش ــا هوی ــا ب ــت ت گذاش
ــاورزان  ــلم کش ــوق مس ــاورزی از حق ــش کش بخ

ــد. ــاع نمای دف

ــام  ــازمان نظ ــیس س ــون تأس ــب قان ــا تصوی ب
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی جمهــوری 
ــه الزم  ــاه 1380 زمین ــر م ــران در تی ــالمی ای اس
ــن و اســتقرار نظــام صنفــی کارهــای  ــرای تدوی ب
کشــاورزی در ایــران فراهــم گردیــد. بــه دنبــال آن 
از ســال 1382 تــالش بــرای تدویــن آییــن نامــه 
نظــام صنفــی کارهــای کشــاورزی در دســتور کار 
دفتــر امــور تشــکل هــای کشــاورزی قــرار گرفــت.

و  ســازماندهی، ســاماندهی، حمایــت 
ــا ــکل ه ــی تش ــارت و ارزیاب ــز و نظ تجهی

پراکندگــی و تنــوع بســیار در شــکل و محتــوای 
تشــکل هــای فعــال در بخــش کشــاوزی امــکان 
شناســایی، تعییــن تکلیــف و احقــاق حقــوق 
ــای  ــواری ه ــا دش ــف را ب ــطوح مختل ــا در س آنه
ــا  ــذا ضــرورت داشــت ت چنــدی مواجــه کــرده، ل
جایــگاه حقوقــی، ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای 
آنــان بــرای واگــذاری امــور مختلــف، شناســایی و 
طبقــه بنــدی شــود. ایــن مهــم، مســتلزم طراحــی 
ســاز و کارهــای الزم جهــت ســازماندهی و شــبکه 
ســازی فعــاالن بخــش بــه منظــور حفــظ هویــت 
قانونــی در مســیر پذیــرش مســئولیت هــای 
ــود  ــاورزی ب ــش کش ــی در بخ ــد و موضوع جدی
کــه خوشــبختانه در قالــب 4 محــور اصلــی یعنــی 
ســازماندهی، ســاماندهی، حمایــت و تجهیــز و 
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ــورد اجــرا گذاشــته شــد.14 ــه م ــی ب نظــارت و ارزیاب

پیــش بینــی مــی شــود ایــن برنامــه، تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه، 
ــش  ــرداران بخ ــره ب ــدگان و به ــر از تولیدکنن ــون نف ــه 2 میلی ــب ب قری
ــات  ــن خدم ــد. ای ــرار ده ــات خــود ق کشــاورزی را تحــت پوشــش خدم
ــه ارکان و  ــا رویکــرد توانمندســازی و مهــارت آفرینــی در بدن مشــخصا ب
ــواع آمــوزش هــای میدانــی  اعضــای تشــکل هــا پیــش بینــی شــده و ان
و ســتادی و کارگاه هــای توجیهــی پیرامــون قوانیــن و مقــررات جــاری، 
شناســایی و طبقــه بنــدی مشــاغل و حــرف کشــاورزی، حمایــت هــای 

ــی شــود.  ــا را شــامل م ــت و صــدور مجوزه ــای ثب ــاری و فراینده اعتب

ــوزه  ــانی – ح ــعه انس ــاس توس ــر اس ــا ب ــی ه ــعه تعاون توس
ــازی  ــی و توانمندس آموزش

 )Human Resource Development( ــانی ــروی انس ــعه نی توس
ــه  ــه گان ــای س ــش ه ــرد در بخ ــن راهب ــوری تری ــع مح ــه واق ــد ب را بای
کشــاورزی، صنعــت و خدمــات کشــور قلمــداد نمــود. نیــروی انســانی در 
حقیقــت روح حاکــم در کالبــد تشــکل هــای تعاونــی تلقــی شــده و نقــش 
موتــور پیشــران در تحقــق اهــداف و آرمــان هــای ســازمانی را ایفــا مــی 
ــر در  ــزار موث ــوان اب ــه عن ــد. بدیهــی اســت کــه مهــارت و خبرگــی ب کن
ــا و  ــه ه ــای اتحادی ــع اعض ــز در جم ــی و نی ــی و کارشناس ــه مدیریت بدن
تعاونــی هــای فعــال در شــبکه مــی توانــد آهنــگ طــرح هــا و عملیــات 
ــتاوردها را  ــداف و دس ــق اه ــیر تحق ــیده و مس ــتاب بخش ــی را ش میدان

ــد. تســهیل و تســریع نمای

برنامــه ریــزان معتقدنــد بــه ازای هــر واحــد ســرمایه گــذاری در فراینــد 
ــی  ــای آموزش ــرفصل ه ــب س ــانی در قال ــروی انس ــعه نی ــوزش و توس آم
روزآمــد، چندیــن گام بلنــد در جهــت افزایــش بهــره وری منابــع انســانی، 
ــود  ــه تولیــد و بهب ــزوده، کاهــش هزین کاهــش ضایعــات، رشــد ارزش اف
ــتا،  ــن راس ــد. در همی ــد ش ــته خواه ــره ارزش برداش ــت در زنجی کیفی
انتظــار ســازمان معطــوف بــه خلــق مهــارت هــا و تقویــت توانمنــدی هــا 
در ســطوح مختلــف و بــه تناســب افــراد و مســئولیت هــا بــوده و طبعــا 
مســتلزم نیازســنجی هــا، برنامــه ریــزی و اجــرای دوره هــا و کارگاه هــای 

آموزشــی و ظرفیــت ســازی در ارکان و اعضــای شــبکه اســت.

ــزی  ــازمان مرک ــگی س ــه و همیش ــف پای ــه وظای ــف از جمل ــن تکلی ای
تعــاون ایــران بــوده و بــا ســرمایه گــذاری در ایجــاد زمینــه هــا و شــرایط 
الزم، بســتر توســعه نیــروی انســانی را تجهیــز و ســازماندهی کــرده اســت. 
شــاهد ایــن ادعــا، خدمات آموزشــی متنــوع و موضــوع – محور در ســطوح 
مختلــف اســت کــه در طــول ســالهای دولــت یازدهــم، هــر ســاله بیــش 
از 50 هــزار نفــر روز و مجموعــا 320 هــزار نفــر /روز را بــرای مخاطبــان 
و فعــاالن شــبکه مــورد آمــوزش قــرار داده و ایــن برنامــه کمــاکان طبــق 

تقویــم هــا و سیاســت هــای آموزشــی مــدرن ادامــه داشــته و دارد.

ــداف و  ــتایی؛ اه ــان روس ــای زن ــه ه ــا و اتحادی ــی ه تعاون
ــه ها برنام

ــات  ــاس مطالع ــر اس ــان ب ــای زن ــی ه ــت تعاون ــاز فعالی ــکیل و آغ تش
مــوردی و بــه لحــاظ اســتفاده بهینــه از نیروهــای فعــال جامعــه جهــت 
ارتقــا ســطح خانــوار روســتایی، توســعه پایــدار و نهایتــا توانمنــد نمــودن 
زنــان بــا توجــه بــه ظرفیــت مناســب ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ــب  ــی در کشــور، پــس از تصوی ــر ســاماندهی و ایجــاد تعاون ــران در ام ای
ــاه 1372  ــان در دی م ــتایی زن ــی روس ــای تعاون ــرکت ه ــنامه ش اساس
توســط هیــات مدیــره ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران محقــق 

ــد. گردی

ــب مشــارکت  ــوب جهــت جل ــی یکــی از ســاختارهای مطل ــن تعاون ای
زنــان بــه شــمار مــی رود کــه دربرگیرنــده اهــداف فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی اســت و بــه مــدد ســاختار مردمــی خــود، مشــارکت زنــان در 
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فعالیــت هــای اقتصــادی را تســهیل نمــوده و جایــگاه ویــژه ای بــا اهــداف زیــر بــرای زنــان روســتایی 
تبییــن مــی نمایــد.

1- توسعه مشاغل خانگی و کسب و کار کوچک مقیاس در واحد تعاونی های زنان 

2- بهبود وضعیت زندگی زنان روستایی و خانوداه های آنان 

3- ایجــاد امــکان فعالیــت بــه صــورت دســته جمعــی در زمینــه هــای مشــاغل خانگــی نظیر 
صنایــع دســتی، صنایــع تبدیلــی و نیــز فعالیــت هــای اجتماعی

4- برخورداری از شخصیت حقوقی در قالب تشکل

5- دسترسی به اعتبارات بازار و مراجع تصمیم گیری

6- فراهــم آوردن امــکان آمــوزش هــای مــورد نیــاز بــرای زنــان روســتایی جهــت توانمندســازی 
آنــان 

7- فعــال ســازی پــروژه هــای اشــتغال زا و تولیــدی بــرای گــروه هــای کوچــک خودیــار و 
اعضــای آن در چهارچــوب حــوزه عمــل تعاونــی هــای روســتایی زنــان

ــی، خصوصــا انســجام بخشــی و  ــی و فرهنگ ــای اقتصــادی، اجتماع 8- در حــوزه ه
ــا  ــان ب ــود فضــای کســب و کار آن ــان روســتایی و بهب ــه زن ــرای جامع ظرفیــت ســازی ب

تاکیــد بــر حفــظ حرمــت و حریــم خانــواده، ســرمایه گــذاری هــای وســیعی بــه عمــل آمــده و 
بــا آمــوزش دختــران و زنــان روســتایی در جوامــع محــروم و کــم برخــوردار امــکان بــروز اســتعداد و 

ظرفیــت هــای ایــن قشــر از جمعیــت روســتایی بــه نحــوی فراهــم شــده کــه برخــی از تعاونــی هــای زنــان 
روســتایی در تولیــد، کیفیــت و احیــا صنایــع ســنتی و خانگــی و حتــی صــدور محصــوالت خــود بــه بازارهــای 

اروپایــی موفــق بــه کســب نشــان هــا و جوایــز مانــدگاری شــده انــد و اکنــون الگــوی فعالیــت و ســازندگی بــرای 
ســایر تعاونــی هــای زنــان در دیگــر اســتان هــای کشــور هســتند.

برابــر آمارهــا تــا ســال 93، قریــب بــه 324 تعاونــی زنــان بــا عضویــت 63 هــزار نفــر از زنــان فعــال در ســطح 
2230 روســتا تأســیس و بــا ســرمایه بیــش از 20 میلیــارد ریــال بــه تولیــد آمــوزش و توانمندســازی جامعــه زنــان 

روســتایی مشــغول شــده انــد. 

حوزه نظام های بهره برداری شرکت های سهامی زراعی، عبور از خطاها

جامعــه روســتایی و کشــاورزی خــرده پــا و معیشــتی کشــور، میــراث نظــام بهــره بــرداری شــدیدا ســنتی و درون 
گــرا بــوده و از کوشــش و جوشــش در جهــت تحــول و بــرون نگــری اجتنــاب شــده کــه ایــن رونــد، اصــوال زیبنــده 
نظــام پویــا و آرمــان گــرای جمهــوری اســالمی ایــران نبــوده و بایــد بــا تدبیــر و تمهیــد مناســب بــه ســوی جامعــه 

ای زاینــده و خــالق هدایــت شــده و بهــره وری را بــه عنــوان شــاخص راهبــردی خــود بپذیــرد.

پروژه ساماندهی واحدهای خرد و دهقانی

واحد: هکتار

 ایــن فراینــد طــی ادوار گذشــته راهکارهــای متنوعــی را تجربــه کــرده اســت و در بوتــه آزمــون و خطــا رفتــه و 
خروجــی آنهــا نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. در خــالل دهــه هــای پــس از انقــالب اســالمی قریــب بــه 
32 شــرکت ســهامی زراعــی و مشــخصا طــی دولــت یازدهــم، حــدود 14 شــرکت ســهامی زراعــی و 122 شــرکت 

تعاونــی تولیــد مختلــف در ســطح 34 هــزار هکتــار از اراضــی یکپارچــه ســازماندهی و فعــال شــده انــد.

خوشــبختانه ایــن رونــد، بــا توســعه روز افــزون دامنــه فعالیــت هــای خــود جمــع فزاینــده ای از روســتاییان و 
کشــاورزان را زیــر چتــر حمایــت تحــول آفریــن نظــام بهــره بــرداری پوشــش داده و کار و تولیــد گروهــی و هدفمند 

متناســب بــا نیــاز بــازار را در ســایه الگوهــای کشــت تجربــه مــی کنــد.

توسعه الگوهای نظام بهره برداری با اتکا به میزان مصرف کم آب

ایــن الگوهــای نوبنیــاد بــا توجــه بــه شــرایط کمبــود آب، بــا دو محــور کاهــش مصــرف آب و اتــکا بــه زمیــن 
هــای یکپارچــه، از ســوی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــه جامعــه کشــاورزی ارائــه مــی شــود و اهدافــی 

چــون 
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- اصــالح ســاختار نظــام 16
بهــره بــرداری آب و کشــاورزی 

ــل و  ــره وری عوام ــش به - افزای
ــد ــع تولی مناب

- افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد 
الگــوی  رعایــت  بــا  محصــوالت 
کشــت و اســتفاده از ســامانه هــای 
ــود  ــت بهب ــاری و در نهای ــن آبی نوی
وضعیــت معیشــتی و درآمــد بهــره 

ــاورزی ــرداران کش ب

ــرداران و  ــره ب ــازماندهی به - س
اراضــی خــرد و پراکنــده در اشــکال 
گوناگــون نظــام هــای بهــره بــرداری 

- افزایــش کارآیــی و اثــر بخشــی 
نظــام هــای بهــره بــرداری موجــود

- توســعه کشــاورزی پایــدار و 
ــا رویکــرد  حفــظ محیــط زیســت ب
صنعتــی و تکمیــل زنجیــره تامیــن 
و ارزش محصــوالت کشــاورزی را 

ــد. ــی کن ــال م دنب

و  ایجــاد  پــروژه  زیــر 
هــای  شــرکت  ســاماندهی 
روســتایی تولیــد  تعاونــی 

در کنــار این پروژه، ایجاد شــرکت 
هــای تعاونــی تولیــد روســتایی 
ــح  ــه در توضی ــده ک ــال ش ــز دنب نی
ــا  ــن شــرکت ه ــرد ای بیشــتر عملک
بایــد افــزود؛ شــرکت هــای تعاونــی 
نظــام  نوعــی  روســتایی  تولیــد 
بهــره بــرداری اســت کــه بــا هــدف 
اصــالح نظــام بهــره بــرداری از آب و 
ــرداری از منابــع آب  زمیــن، بهــره ب
ــازی اراضــی  و خــاک، یکپارچــه س
ــا،  ــدن آنه ــرد ش ــری از خ و جلوگی
توســعه مکانیزاســیون و اســتفاده 
جدیــد  آالت  ماشــین  و  ابــزار  از 
ــی  ــه زراع ــت ب ــاورزی در جه کش
ــاس  ــر اس ــره وری ب ــش به و افزای
قانــون تعاونــی نمــودن تولیــد و 
ــوب  ــی مص ــدن اراض ــه ش یکپارچ
ــس  ــه 1393 مجل 1349 و اصالحی
شــورای اســالمی تشــکیل مــی 
شــوند. ایــن شــرکت هــا در جهــت 
حفــظ منابــع آب و خــاک، افزایــش 
تولیــد، حــل مشــکالت خــردی 
ــه  ــک ب ــی، کم ــی اراض و پراکندگ
ــی محصــوالت کشــاورزی  خوداتکای
و دامــی، کاهــش هزینــه هــای 
تولیــد، افزایــش درآمــد و رفــاه بهره 
بــرداران مــی کوشــند و در نهایــت، 
منشــا ایجــاد تحــول و توســعه فنــی 
ــف در  ــاد مختل ــادی در ابع و اقتص
ــه و بخــش کشــاورزی مــی  منطق

ــند. باش

شــرکت  ســاماندهی 
هــای ســهامی زراعــی

ــی  ــای اصل ــاخص ه ــورد ش در م
ــه  شــرکت هــای ســهامی زراعــی ب
عنــوان ضــروری تریــن شــرکت هــا 
ــرای افزایــش بهــره وری و مــدرن  ب
ســازی کشــاورزی بایــد گفــت: 
ایــن زیرپــروژه شــامل مجموعــه 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــی اس اقدامات
افزایــش کمــی شــرکت هــا در 
پهنــه هــای جدیــد طراحــی شــده 
اســت و قــادر خواهــد بــود بــر 
ــش  ــای بخ ــش ه ــن چال ــم تری مه
و  خــردی  قبیــل  از  کشــاورزی 
پراکندگــی اراضــی غیراقتصــادی 
بــودن واحدهــای کوچــک بهــره 
بــرداری و محدودیــت منابــع آب 
ــات  ــود و موجب ــق ش ــاک فائ و خ
ــای  ــد ارتق ــودن تولی ــادی نم اقتص
ســطح فنــآوری و تکنولــوژی مــدرن 
افزایــش  مکانیزاســیون  توســعه 
درآمــد کشــاورزان تکمیــل زنجیــره 
تولیــد از طریــق ایجــاد صنایــع 
ــم  ــی و ... را فراه ــی و تکمیل تبدیل
ســازد در ایــن پــروژه در نظــر اســت 
ــی  ــازه زمان در مجمــوع و در یــک ب
10 ســاله 200 شــرکت ســهامی 
هــزار  وســعت 100  بــا  زراعــی 
ــد. ــتقرار یاب ــکیل و اس ــار تش هکت

از برنامــه هایــی کــه ســازمان 
ــرای  ــا ب ــتایی، ضرورت ــاون روس تع
دســتیابی بــه اهــداف توســعه و 
ــال  ــاورزی دنب ــازی کش ــدرن س م
ــه ایجــاد  کــرده اســت مــی تــوان ب
صنعــت  و  کشــت  ســاماندهی  و 
هــای خصوصــی، ایجــاد واحدهــای 
مدیریــت مشــارکتی آب در شــرکت 
هــای تعاونــی تولیــد روســتایی، 
طــرح ایجــاد کشــت و صنعــت 
هــای کوچــک مقیــاس، طراحــی و 
اجــرای طرح ســاماندهی کشــاورزی 
ــت  ــعه کش ــرح توس ــی، ط خانوادگ
ــرکت  ــد در ش ــدر قن ــایی چغن نش
ــتایی و  ــد روس ــی تولی ــای تعاون ه
ســهامی زراعــی، طــرح ارتقــا تولیــد 
بــذر در شــرکت هــای تعاونــی تولید 
ــت  ــعه کش ــرح توس ــتایی و ط روس
گلخانــه ای در شــرکت هــای تعاونی 
تولیــد روســتایی و ســهامی زراعــی 
طــرح ســیماب ) سیســتم مرجــع، 
آمــوزش و بهــره وری( اشــاره کــرد.

ــت؛  ــان داش ــد اذع ــت بای در نهای
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
طــی ســالیان متمــادی تــالش کرده 
ــی، از  ــه عمل ــک عرص ــت در ی اس
یــک ســو اعتمــاد جامعه کشــاورزان 
خــرده پــا و شــدیدا محتــاط و 

ــتایی را  ــر روس ــیب پذی آس
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بــرای پیوســتن بــه جنبــش بهــره وری و ســودمند جلــب کنــد و از ســوی دیگــر بــا 
ارائــه یــک نســخه جامــع و کامــل از آخریــن مــدل هــای نظــام بهــره بــرداری پویــا، زمینه 
هــای مناســبی بــرای تجمیــع و یکپارچــه ســازی قطعــات کــم بــازده و غیــر اقتصــادی در 

ــازد.  ــم س ــاورزی فراه ــتایی و کش ــه روس جامع

مســلما تحقــق اهــداف ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در جهت بهــره وری بیشــتر و 
درآمــد افزونتــر بــرای کشــاورزان خــرده پــا و روســتاییان، آنــان را در روســتاها نگــه داشــته 
و بــا پدیــده روزافــزون مهاجــرت روســتاییان بــه حاشــیه شــهرها بــه نحــو موثــری مقابلــه 

خواهــد کــرد.

 جهانی شدن و جایگاه تعاونی ها و تشکل های کشاورزی و روستایی 

ــای  ــودن راه ه ــان و آزم ــعه ای در ســطح جه ــای توس ــد بحــث ه ــه برآم ــه ب ــا توج ب
ــه ایــن مهــم، اکنــون نقشــه راه توســعه کشــاورزی  ــرای دســتیابی ب مختلــف و متعــدد ب
بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه بــه توســعه تعاونــی هــای روســتایی و تشــکل 
هــای کشــاورزی منتهــی شــده و در بســیاری از نظریــه هــا و در عرصــه نوســازی و مدرنیزه 
کــردن بــا رعایــت هویــت هــای مــردم شناســانه، بــر ایجــاد و توســعه فراگیــر تعاونــی هــای 
روســتایی، زنــان، شــرکت هــای تولید روســتایی و ســهامی زراعــی و اتحادیه هــای تولیدات 
کشــاورزی در عرصــه امنیــت غذایــی و تامیــن معــاش جوامــع تاکیــد بســیار مــی شــود. 

ایــن تاکیــد در عرصــه روابــط بیــن الملــل و در میــان شــرکت هــا و موسســات متناظــر 
بــه نحــو چشــمگیری افزایــش یافتــه و چنانچــه مذاکــرات متاخــر برجــام بــه بــار نشــیند و 
تحریــم هــای ظالمانــه رفــع شــود، چشــم انداز وســیعی در حــوزه روابــط مناســبات خارجی 
بــرای ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی و اتحادیــه هــای مرتبــط گشــوده خواهــد شــد 
کــه مــی توانــد پایــه ای اساســی و تعییــن کننــده در بهبــود وضعیــت کشــاورزی کشــور 
ایجــاد و دســتاوردهایی هماننــد انتقــال دانــش و تجربــه عملــی فنــاوری هــای مــدرن بــه 
روســتاها بــه ویــژه در عرصــه صنایــع تبدیلــی کوچــک مقیــاس امــا پربــازده بــه ارمغــان 

آورد.

 ســرمایه گــذاری خارجــی و مشــارکت بــا اتحادیــه سراســری و اتحادیــه هــای اســتانی 
و شهرســتانی در حــوزه تولیــد و فراهــم شــدن زمینــه بازاریابــی و بازرگانــی محصــوالت 
کشــاورزی و گشــایش بازارهــای ناشــناخته یــا بســته شــده کنونــی در سراســر جهــان نیــز 
از ایــن رهگــذر قابــل انتظــار و پیگیــری اســت. زمینــه هــای بســیار بــرای دعــوت از تشــکل 
هــا، تعاونــی هــا و اتحادیــه هــا و انعقــاد تفاهــم نامــه هــای متعــدد و همچنیــن بازدیــد از 
نمایشــگاه هــای تخصصــی یــا مــزارع و فــارم هــای خارجــِی الگــو کــه متعلــق بــه تعاونــی 

هــا هســتند نیــز موجــب ارتقــاء تولیــدات تشــکلی در داخــل خواهــد شــد.

ضرورت هایی که موجب تقویت تشکل های سراسری می شود

بایــد گفــت متاســفانه در حــال حاضــر، حضــور و نقــش آفرینــی تشــکل هــا در مجامــع 
تصمیــم ســازی و بــه خصــوص تصمیــم گیــری، متناســب بــا ظرفیــت هــای واقعــی آنهــا 
نیســت کــه مــی تــوان علــت ایــن امــر را در ســاختار در حــال بازیابی، نوســازی و دگردیســی 

مدیریــت کالن بخــش کشــاورزی در ســاختار اقتصــاد سیاســی کشــور جســتجو کــرد.

از دیگــر ضــرورت هــا کــه بایــد گفــت خــود چالشــی تاریخــی اســت، انتظــار حداقلــی 
تشــکل هــای ملــی کشــاورزی در اســتیفای حقــوق بــازاری بــرای تعییــن قیمــت و داشــتن 
حــق رای در ســتاد تنظیــم بــازار کشــور اســت و فراتــر از ایــن انتظــار حداقلــی، واگــذاری 
یــک عرصــه عملــی در زمینــه بازرگانــی بــه ســه تشــکل سراســری، زراعــی، باغــی و دامــی 
کشــور اســت. ایــن یــک ضــرورت جــدی اســت و بایــد بــرای بهبــود بــازار بــه نفــع مصــرف 
کننــدگان و تولیــدات ســه بخــش فــوق، ملحــوظ شــود و مــورد توجــه دولــت هــا قــرار 
گیــرد. ایــن در شــرایطی اســت کــه تشــکل هــای سراســری در جلســات تصمیــم گیــری، 

نــه حضــور ندارنــد و نــه حتــی بــه عنــوان ناظــر، طــرف مشــورت قــرار مــی گیرنــد.

ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه تــالش شــود یــک تیــم از تشــکل هــای تخصصــی 
صنــوف بــا عنــوان شــورای عالــی تشــکل ها در ســتاد تنظیــم بــازار حضــور داشــته و دارای 
حــق رای شــوند زیــرا اتحادیــه هــای سراســری و ملــی تعــاون روســتایی، از یــک موقعیــت 
ــده در  ــن کنن ــگاه تعیی ــران برخــوردار و جای ــه روســتایی ای ــذار در جامع تاریخــی تاثیرگ

اقتصــاد و بــازار روســتاها دارنــد.

 ایــن ســرمایه اجتماعــی و گســترده را نبایــد دســت کــم گرفــت و دولــت هــا نبایــد 
خــود را از ایــن ظرفیــت بالقــوه و بالفعــل تاریخــی محــروم ســازند.
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در اولیــن روز از دومیــن مــاه قــرن پیــش رو، هیــات وزیــران مصوبــه ای ســه 
بنــدی خطــاب بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، جهادکشــاورزی، ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور، ســازمان اداری و اســتخدامی، بــا امضــای معــاون اول 
رئیــس جمهــور ابــاغ و مفــاد ایــن مصوبــه را بــه تفســیری از بنــد الــف مــاده 
ــی  ــن در حال ــرده و ای ــتند ک ــی مس ــون اساس ــارم قان ــل و چه ــل چه 13 اص
اســت کــه کمتــر از ســه مــاه بــه حیــات دولــت دوازدهــم باقــی مانــده اســت.

در بنــد ســه ایــن مصوبــه، وزارت جهــاد کشــاورزی مکلــف اســت بــا همــکاری ســازمان 
ــزی  ــازمان مرک ــری س ــدی گ ــف تص ــاه وظای ــه م ــرف س ــور، ظ ــتخدامی کش اداری و اس
تعــاون روســتایی ایــران را بــه بخــش غیردولتــی نظیــر اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای بخــش 

کشــاورزی واگــذار کنــد.

ــه وزارت  ــز ب ــازمان نی ــن س ــی ای ــف حاکمیت ــه وظای ــت ک ــده اس ــد آم ــن بن در همی
جهادکشــاورزی واگــذار شــود. گذشــته از اینکــه آیــا ایــن مصوبــه هیــات وزیــران آنگونــه 
کــه گفتــه شــده مســتند بــه اصــل 44 قانــون اساســی یــا تفســیر نادرســتی از آن اســت و 
همچنیــن واگــذاری وظایــف حاکمیتــی الزامــا بایــد طبــق الیحــه ای بــه مجلــس تقدیــم 
و بــه صــورت قانــون و پــس از عبــور از شــورای نگهبــان الزم االجــرا شــود، ایــن پرســش 
مطــرح اســت کــه آیــا تصویــب چنیــن مصوبــه کشــداری در مــاه هــای انــدک باقیمانــده 
ــه در طــول  ــی ک ــات وزیران ــا، هی ــا سســتی آن دارد؟ و آی ــدار ی ــت، نشــان از اقت کار دول
حیــات خــود، از ایــن دســت واگــذاری هــای بــی نتیجــه و زیــان بخــش، ماننــد واگــذاری 
ــه  ــزاع ب ــون انت ــه قان ــون مصــوب افزایــش بهــره وری موســوم ب ــد از قان ــد بن اجــرای چن
ــه  ــون تازیان ــال چ ــک س ــش از ی ــی بی ــودن آن ط ــش ب ــان بخ ــه زی ــت - ک وزارت صم
بــر پیکــر جامعــه و مــردم در عرصــه بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی فــرود آمــد- را در 
کارنامــه خــود دارد، درس نگرفتــه اســت؟ حــال چــه اصــراری بــر آزمــودن مجــدد چنیــن 

آزمــوده هــای شکســت خــورده ای دارد؟

آیــا همیــن دولــت نبــود کــه پــس از بحــران هــای بســیار در عرصــه تولیــد و بازرگانــی 
گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ و بــه طــور کلــی نهــاده هــای پیــش از تولیــد کشــاورزی، بــا 
ــا امضــای  تســلیم در برابــر زیــان هــای ایــن تصمیــم خطــا، باالجبــار طــی مصوبــه ای ب
دکتــر نهاوندیــان معــاون اقتصــادی رئیــس جمهور، مســئولیت بازرگانــی را بــه وزارت جهاد 
ــه وزارت جهــاد  ــه متالشــی کــردن بخشــی از بدن ــت ب کشــاورزی بازگردانیــد؟ حــال نوب
کشــاورزی رســیده اســت؟ بخشــی کــه بیــش از نیــم قــرن در صحنــه کشــاورزی کشــور بــا 
افــت و خیزهــای بســیار ایفــای نقــش کــرده و از ســه ویژگــی عمــده تاریخــی حاصــل از 

ســالیان متمــادی تجربــۀ تــوام بــا تحــول برخــوردار اســت!

نیم قرن افت و خیز، تحول و دستاوردهای عملی و تجربی ماندگار

بایــد گفــت ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی و تشــکل هــای مرتبط بــا آن، در اشــکال 
مختلــف اعــم از جایــگاه وزارتــی تــا دســت بــه دســت شــدن در شــاکله دولــت هــا طــی 
نیــم قــرن گذشــته تاکنــون، بــه عنــوان بــازوی اجرایــی تمامــی بخــش هــای کشــاورزی 
در اقصــا نقــاط کشــور از مرحلــه پیــش از تولیــد تــا برداشــت محصــول، بازرگانــی و عرضــه 
بــه بــازار ایفــای نقــش کــرده انــد، آیــا در کل ســاختار اقتصــاد کشــور، چنیــن شــبکه ای 
ــا  از تشــکل هــا وجــود دارد کــه از عمــق دورافتــاده تریــن نقــاط کشــور و لــب مرزهــا ت
پایتخــت در قالــب تعاونــی هــای روســتایی، اتحادیــه هــای شهرســتانی و اتحادیــه اســتانی 
و کشــوری و سراســری ســازمان یافتــه باشــند و در مســیر تحــوالت بعــد از پیــروزی انقالب 

آفت خصولتی سازی تعاونی های روستایی آفت خصولتی سازی تعاونی های روستایی 
و اتحادیه های سراسری کشاورزی در واپسین و اتحادیه های سراسری کشاورزی در واپسین 

دِم حیات دولت تدبیر و امیددِم حیات دولت تدبیر و امید
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در قالــب تشــکیالتی بــه همیــن شــکل ولــی تولیــدی تــا ســطح کشــور همچــون اتحادیــه 
هــای مرغــداران، دامــداران باغــداران و تقریبــا تمامــی زیربخــش هــای تولیــدی حضــور 

داشــته باشــند؟

نابودی سلسله اعصاب کشاورزی به خاطر ندانم کاری

ــی هــای  ــه همچــون تعاون ــزرگ و گســترده از اشــکال کوچــک گرفت ــن مجموعــه ب ای
ــه سلســله اعصــاب  ــه مثاب ــای سراســری، ب ــه ه ــد اتحادی ــا، مانن ــا کالن آنه ــتایی ت روس
کشــاورزی کشــور و بــه صــورت مویرگــی مــی تواننــد شــاکله و ســاختار کشــاورزی کشــور 
را در مرحلــه تامیــن نیازهــای اولیــه کشــاورزان روســتایی تــا کشــاورزان بــزرگ تــا آنجــا 
کــه منجــر بــه خریــد گنــدم و یــا محصوالتــی کــه بــا بحــران مــازاد روبــرو هســتند ایفــای 
نقــش نماینــد. حتــی شــرکت هــای ســهامی زراعــی کــه در ســال هــای بعــد از انقــالب 
بــه دالیــل سیاســی دچــار فتــرت و نابــودی شــدند، زیــر چتــر ســازمان مرکــزی تعــاون 

روســتایی بازیابــی و شــکل گرفتنــد.

بایــد گفــت؛ اساســنامه ایــن ســازمان یکــی از بــی نقــص تریــن اساســنامه هــای تدویــن 
شــده بــرای اداره امــور ایــن طیــف گســتردۀ انســجام یافتــۀ تشــکلی مــردم نهــاد اســت! 
ــروت  ــن ث ــه ای شــتاب زده قصــد دارد ای ــف شــده، طــی مصوب ــِت ضعی ــرا دول حــال چ
ــه  ــف نشــده و ب ــه بخــش خصوصــی تعری ــزرگ تاریخــی را ب ــی و دســتاورد ب ــم مل عظی
ــا در هــم  ــرار اســت ب ــا ق ــد؟ آی ــا واگــذار کن ــن تشــکل ه ــه خــود ای ــو ب صــورت دو پهل
ریختــن شــیرازه ایــن ســرمایه نیــم قرنــه - بــا همــه اشــکاالت و ایــرادات، بــه ویــژه نــوع 
رابطــه اش بــا ایــن تشــکل هــا، آنهــا را در قالــب واگــذاری هــای خصولتــی فســادانگیز و 

مســئله دار، نابــود کنــد؟

آیــا اگــر دولتــی نتوانســت یــا نخواســت مقتدرانــه، ایــرادات و اشــکاالت در ســاختار و 
عملکــرد چنیــن نهــادی کــه از آب و گل عبــور کــرده اســت را برطــرف کنــد بایــد آن را 

مثلــه کنــد؟

آیــا ایــن مصوبــه نپختــه، شــک برانگیــز نیســت؟ آیــا خریــداران ایــن ســرمایه تاریخــی 
تشــکیالتی گســترده، قبــل از ابــالغ ایــن مصوبــه، چــک بــه دســت پشــت درِ هیــات دولــت 

صــف نکشــیده انــد؟

در خــوش بینانــه تریــن تصــور، بــه نظــر مــی رســد دولــت مــی خواهــد ایــن تشــکل 
هــا، مســتقل و خودگــردان شــوند و ســایه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی از ســر آنهــا 
ــا زیرســاخت هــای الزم  برداشــته شــود، امــا در ایــن صــورت، ســوال ایــن اســت کــه آی

بــرای ایــن اقــدام بــه وجــود آمــده و نقشــه دیگــری در کار نیســت؟

نگارنــده ایــن ســطور کــه بیــش از 30 ســال بــه گــواه مقــاالت و گــزارش هــای متعــدد 
ثبــت و ضبــط شــده ضمــن تهیــه گــزارش هــای تشــریحی از عملکــرد ایــن تشــکل هــا، 
ــا زیرمجموعــه اش بــوده، اینــک بــوی  جــدی تریــن منتقــد ایــن ســازمان و رابطــه آن ب

خطــر نابــودی یــک ســاختار منســجم را از چنــد فرســخی حــس مــی کنــد!

البتــه کــه بایــد ایــن ســازمان، اصــالح، بازســازی، نوســازی، مــدرن ســازی و به روز شــود 
کــه شــاهد هســتیم طــی دو ســه دوره گذشــته مدیریتــی بــه رغــم تمــام تنگناهــا در حــال 
انجــام بــوده اســت و عــزم و اراده ای قــوی بــرای تحقــق ایــن شــاخص هــا وجــود داشــته 
ــه از  ــای ســخت گیران ــاختارهای حسابرســی و بازرســی ه ــرح س ــادزایی و ط اســت، فس
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جملــه آن اســت، ولــی اینکــه عــده ای گمــان مــی کننــد وقــت آن رســیده »آش 
گــرم را بــا جــاش ببرنــد« بایــد گفــت؛ ایــن نامــه بــه دلیــل نشــانی نادرســت بــه 
ــان  ــی در می ــا و بســترهای آن حت ــه ه ــی، زمین ــه عبارت ــد و ب ــی رس مقصــد نم

تشــکل هــا نیــز وجــود نــدارد.

دولت ها خود را مالک کشاورزی و ارباب کشاورزان می دانند!

ــه  ــه شــود آنچــه تفســیر شــد، ناشــی از بدبینــی نســبت ب ممکــن اســت گفت
بخشــی از دولــت اســت ولــی واقــع ایــن اســت کــه نگــرش دولــت هــا از جملــه 

ــزرگ کشــاورزی کشــور هســتند! ــک ب ــه مال ــن اســت ک ــم ای ــت دوازده دول

ــا  ــکل ه ــتقالل تش ــذاری و اس ــت از واگ ــه، صحب ــن مصوب ــد 3 ای ــه در بن مداق
ــا ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی مــی کنــد ولــی  و اتحادیــه هــای مرتبــط ب
در متــن آن، هیــچ اســتقاللی بــرای ایــن اتحادیــه هــا قائــل نشــده اســت و بــرای 
واگــذاری و بــه نوعــی فــروش آنهــا حکــم صــادر مــی کنــد. بایــد از آقــای دکتــر 
جهانگیــری ســوال کــرد: اگــر نمــی پنداریــد کــه اینهــا جــزء ملــک طلــق شــما 
هســتند چــرا برگــزاری یــک کنگــره سراســری مرکــب از ایــن تشــکل هــا بــرای 

ــان را اعــالم نمــی کنیــد؟ اتخــاذ تصمیــم توســط خــود آن

اســتقالل، واگــذاری یــا فــروش، یعنــی اینکــه هیــات وزیــران بــدون مشــورت یــا 
مشــارکت ایــن تشــکل هــا تصمیــم بگیــرد کــه چــه کاری انجــام شــود، از همــان 
ابتــدا نقــض غــرض اســتقاللی اســت کــه شــما بــا یــک بــرگ کاغــذ و در یــک بند، 
شــیوه و نــوع آن را تعییــن مــی کنیــد! ایــن همــان مالکیــت دولتــی و بــه نوعــی 
تصــرف عدوانــی در مضمــون و محتواســت. اینکــه طــی مصوبــه بنــد 3، راس یــک 
نهــاد نیــم قرنــه ســازمان یافتــه را نــه اصــالح بلکــه قطــع و بقیــه اش بــه امــان خدا 
رهــا شــود، واگــذاری و اســتقالل نیســت، بلکــه پــاک کــردن صــورت مســئله و در 

نهایــت متالشــی کــردن آن اســت.

خــوب بــود مصــوب مــی کردیــد مثــال در 6 مــاه آینــده یــا بیشــتر، کنگــره ای 
سراســری طبــق تمامــی اســتانداردها و ضوابــط تعریــف شــده و از پاییــن بــه باال در 
شــرایط آزاد و دمکراتیــک برگــزار مــی شــود و قطعنامــه حاصــل از آن را، هــر چــه 
کــه باشــد دولــت بــا ابــزار حاکمیتــی، بنــد بــه بنــد و حســب پلمیــک هــای انجــام 
ــا اتحادیــه هــای سراســری، تشــریح، توضیــح و ترویــج  شــده در ســطح روســتا ت
مــی کنــد تــا ایــن سلســله اعصــاب کشــاورزی بــا شــادابی احســاس اســتقالل کنــد 
و بــه ایــن بــاور برســد کــه خــودش تصمیــم گیــر اســت. در چنیــن شــرایطی اســت 
کــه تشــکل هــای انســجام یافتــه و پیرایــش شــده حاصــل از ایــن مشــارکت، مــی 
تواننــد نــه تنهــا در ســطح ملــی، بلکــه در ســطح منطقــه ای و جهانــی عــرض اندام 
کننــد. بــدون شــک، دولــت آینــده مــی توانــد ایــن موضــوع را بســط و طــی ســال 

هــای پیــش رو محقــق ســازد.

در پایــان پیــش بینــی مــی شــود، اعتــراض هــا و نارضایتــی هــای بســیاری از 
سراســر کشــور توســط تشــکل هــا نســبت بــه ایــن مصوبــه بــاال بگیــرد و امضــای 

معــاون اول رئیــس جمهــوری روی کاغــذ باقــی بمانــد.

منصور انصاری
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نظر موافقان انحالل سازمان مرکزی تعاون نظر موافقان انحالل سازمان مرکزی تعاون 
روستایی و رهیافتی به درون وظایف حاکمیتی روستایی و رهیافتی به درون وظایف حاکمیتی 

این سازماناین سازمان
ــا مضمــون  ــه بنــد ســه هیــات دولــت در یکــم اردیبهشــت مــاه 1400 ب پیــرو مصوب
انحــالل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی و و اگــذاری بخشــی از وظایــف آن بــه بخــش 
خصوصــی نظیــر اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی، بــه تدریــج واکنــش 
هایــی از ســوی صاحــب نظــران مرتبــط بــا کشــاورزی و مهــم تــر از همــه نماینــدگان 
مجلــس بــه ویــژه هیــات رئیســه و اعضــای کمیســیون کشــاورزی صــورت گرفــت کــه 
تقریبــا تمامــی نمایندگانــی کــه در ایــن بــاره اظهــار نظــر کــرده بودنــد بــا ایــن تصمیــم 

دولــت مخالفــت کردنــد.

ــاد  ــر جه ــی وزی ــد و حت ــزار ش ــکوت برگ ــا س ــت ب ــوی دول ــا از س ــش ه ــن واکن ای
ــس  ــس عک ــدگان مجل ــای نماین ــل اظهارنظره ــان در مقاب ــان ایش ــا معاون ــاورزی ی کش

ــد. ــان ندادن ــت نش ــات دول ــه هی ــه مصوب ــد س ــاع از بن ــد دف ــی در ح العمل

مغایرت بند 3 مصویه هیات دولت با قوانین موضوعه

آخریــن اظهارنظــر در مخالفــت بــا ایــن مصوبــه از ســوی دبیــر کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس بــود کــه بــا صراحت گفته اســت: ایــن مصوبــه مغایــر قوانیــن اســت و نمایندگان 
مجلــس از جملــه اجمــاع نماینــدگان کمیســیون کشــاورزی در تالش هســتند کــه اجرای 
ایــن بنــد از مصوبــه هیــات دولــت را متوقــف کننــد. حجــت االســالم آزادیخــواه بــا اشــاره 
بــه وظایــف و خدمــات مردمــی ســازمان تعــاون روســتایی بــه شــرح خدمــات اتحادیــه 
هــا و تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی و پراکندگــی قابــل اتــکای ایــن تشــکل هــای 
مــردم نهــاد پرداختهــو ضمــن اشــاره بــه برخــی خدمــات تاثیرگــذار آنــان ماننــد خریــد 
گنــدم، تامیــن کاالهــای اساســی و تامیــن و توزیــع نهــاده هــای کشــاورزی، بــا انحــالل 

ایــن ســازمان آن هــم در مــاه هــای پایــان فعالبــت دولــت مخالفــت کــرده اســت.

ــرن  ــم ق ــی نی ــی ط ــال و جایجای ــرای انح ــرر ب ــای مک ــابقه تقاضاه س
ــته گذش

دســت بــه دســت شــدن و انحــالل ایــن ســازمان و رهاســازی تشــکل هــای مرتبــط 
بــه ایــن نهــاد حاکمیتــی، ســابقه ای دیرینــه دارد و از بــدو تصویــب قانــون شــرکت هــای 
تعــاون در ســال 1332 تــا تاســیس ســازمان تعــاون روســتایی ایــران بــا مجــوز مجمــع 
ــخه  ــن نس ــب آخری ــی 1342 و تصوی ــد یعن ــال بع ــاورزی در ده س ــک کش ــی بان عموم
اساســنامه آن در ســال 1348 در مجلســین وقــت، تاکنــون ایــن ســازمان و تشــکل هــای 
مرتبــط و پیوســته بــه آن، خــواه بــرای انحــالل و خــواه جابجایــی، بارهــا بــا دشــواری، 

مخمصــه و مناقشــه مواجــه بــوده اســت.
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در ســال 1395*نیــز زمزمــه هایــی ذیــل موضــوع 
ــی  ــه خصوص ــر جاذب ــرق و پ ــر زرق و ب ــر پ ــه ظاه ب
ســازی بــا عنــوان واگــذاری ســازمان مرکــزی تعــاون 
روســتایی بــه بخــش خصوصــی بــه میــان آمــد و عــده 
ای بــی نــام ونشــان، در جایگاهــای نامشــخص و بعضــا 
ــه و شــادی  ــت، هلهل ــت جــوی دول در پســتوهای ران
ــث  ــد، بح ــان را رو کنن ــه دستش ــدون اینک ــان ب کن
واگــذاری ایــن ســازمان را بــه میــان آوردنــد و تــالش 
ــردن آن  ــا ک ــالل و جابج ــرای انح ــیاری ب ــای بس ه
صــورت گرفــت، امــا بــه مثابــه آســیاب هــای ســنگی 
ــاث  ســنگین گوشــه حیــاط هــای قدیمــی کــه در اث
ــل  ــر قاب ــاد و غی ــل وزن زی ــه دلی ــا ب ــا غالب کشــی ه
ــات در  ــات و باقی ــه صالح ــا ذکرجمل ــودن، ب ــل ب حم
همــان گوشــه حیــاط بــرای ســاکنان بعــدی عمــارت 
بــه حــال خــود رهــا مــی شــد، و در نهایــت تاکنــون 

نتوانســتند ایــن ســازمان را جابجــا کننــد.

ــاون  ــزی تع ــازمان مرک ــال س ــان انح موافق
روســتایی چــه مــی گوینــد؟

ــه  ــه ک ــن مصوب ــرای ای ــادق اج ــان ص ــا موافق ام
بایــد گفــت از درون بعضــی از تشــکل هــای موجــود 
پیوســته بــه ســازمان مرکــزی هســتند، چنیــن مــی 
گوینــد: »ســازمان تعــاون روســتایی بــه عنــوان یــک 
ــدون  ــی و ب ــی تحرک ــت و ب ــه کهول ــی ب ــاد دولت نه
تغییــرات روز باقــی مانــده اســت و از آنجــا کــه نمــی 
توانــد ایجــاد درآمــد کنــد در چارچــوب وظایــف 
نظارتــی رســوب کــرده اســت و بیــش از حــدود قانــون 
و اساســنامه در کار تشــکل هــا دخالــت مــی کنــد و 
ــت و  ــرای خالقی ــا ب ــکل ه ــل را از تش ــتقالل عم اس
ابتــکار عمــل ســلب کــرده اســت و نکتــه دیگــر اینکــه 
ــردن  ــه گ ــود را ب ــرج خ ــازمان خ ــن س ــی گویندای م

ــدازد.« تشــکل هــا مــی ان

ایــن نظــرات جســته و گریختــه و آشــکار و پنهــان، 
ــاورزی  ــای کش ــکل ه ــی تش ــوی بعض ــا از س عمدت
ــجم،  ــه منس ــه ن ــه و البت ــورت زمزم ــه ص ــدی ب تولی

ــی شــود. ــان م ــح و روشــن بی صری

ــه  ــش مداخل ــت و کاه ــت – مل ــه دول نظری
ــد ــی و تولی ــاد، بازرگان ــت در اقتص دول

ــا  ــت ه ــد دول ــر نق ــه ب ــا تکی ــا ب ــع، اینه در واق
ــا در  ــه تنه ــفی ن ــی و فلس ــه تاریخ ــک مناقش ــه ی ک
ــاز تاکنــون  کشــور مــا، بلکــه در پهنــه گیتــی از دیرب
ــه میــان مــی آورنــد کــه در  ــوده اســت، بحثــی را ب ب
ــارات  ــت، ملــت و حــدود اختی چارچــوب فلســفه دول
هــر کــدام، قابــل تامــل اســت و مداقــه در آن موجــب 

ــی شــود. ــت م ــه دول ــه جویان ــار مداخل اصــالح رفت

ــق  ــازار طب ــاد و ب ــت در اقتص ــت دول ــی دخال یعن
بســیاری از نظریــه هــای اقتصــادی سیاســی بــه ویــژه 
دیــدگاه هــای دولــت رفــاه مــورد انتقــاد بــوده اســت، 
امــا مدیــران و یــا اعضــای ایــن تشــکل هــا و تشــکل 
هــای متناظــر غیــر تعاونــی، وقتــی مــی تواننــد منشــا 
اثــر باشــند کــه بحــث کاهــش مداخلــه کل دولــت و 
تمــام بخــش هــای آن را بــه عنــوان موضوعــی ملــی 
بــه میــان آورنــد ، اینکــه همــه دولــت را به حــال خود 
واگذاریــم و بــه نقــد دخالــت بخــش دولتــی ســازمان 
تعــاون روســتایی در فعالیــت تشــکل هــای اســتانی یا 
سراســری بپردازیــم یــک انحــراف و سفســطه اســت!

مداخلــه دولــت هــا طبــق قوانیــن مصــوب 
ــه فقــط یــک بخــش  در تمــام زمینــه هــا و ن

ــد! بایــد کاهــش یاب

ــرداز  ــه پ ــچ نظری ــه هی ــا و ن ــکل ه ــن تش ــه ای ن
دیگــری نمــی توانــد بگویــد همــه بخــش هــای دولــت 
بــا همــان ویژگــی مداخلــه گــری بیــش از حــد و زیان 
آور، حضــور داشــته باشــند و ادامــه فعالیــت دهنــد و 
فقــط ایــن قســمت بــه ایــن دلیــل کــه بــه تصــور ایــن 
دوســتان ابتــکار عمــل را از بعضــی تشــکل هــا ســلب 
کــرده اســت، منحــل شــود و دار و نــدارش را بــه آنهــا 

بدهــد تــا آنهــا خالقیــت بــه خــرج دهنــد!

ایــن یــک تصــور زودهنــگام اســت؛ وقتــی دوســتان، 
ــت  ــع و مخــل فعالی ــت را مان ــت بخشــی از دول دخال
ــاد  ــوع را در ابع ــد موض ــد بای ــی دانن ــود م ــای خ ه
ــه  ــطوح جامع ــا در س ــت ه ــاکله دول ــر و ش ــیع ت وس
مطــرح کننــد و از مجلــس خواســتار شــوند کــه 
دامنــه دخالــت دولــت هــا را در تمامــی ابعــاد اقتصــاد، 
بازرگانــی، قیمــت گــذاری و بــازار بــر اســاس تدویــن 
ــی  ــا ط ــی م ــد. وقت ــدود کن ــن، مح ــب قوانی وتصوی
40 ســال و البتــه در یــک فراینــد کاهشــی، بــا 
دولــت هــای بســته درون گــرا و مداخلــه گــر مواجــه 
بــوده ایــم نمــی توانیــم یــک بــاره خواســتار انحــالل 
بخشــی از ایــن دولــت یعنــی ســازمان مرکــزی تعــاون 

ــویم. ــتایی ش روس

ایــن دوســتان کــه بــه هــر حــال بــر اســاس حــق 
ــی  ــه م ــت نام ــای باالدس ــرای نهاده ــود ب ــلم خ مس
نویســند و خواســتار اجرای بنــد 3 مصوبــه 1400/2/1 
هیــات دولــت مــی شــوند، بایــد توجــه کننــد همیــن 
ــا  ــژه ب ــه وی ــتایی ب ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک س
ــر در  حضــور مدیریــت هــای نوگــرا و مســئولیت پذی
قالــب وظایــف حاکمیتــی خــود، تنهــا نظــارت ســخت 
گیرانــه و بعضــا مداخلــه جویانــه نداشــته اســت؛ بلکــه 
ــی  ــترده ای از توانای ــه گس ــت و عرص ــت، هدای حمای
ــرای  ــی را ب ــان دولت ــای تخصصــی و مناســبات می ه
دفــاع قدرتمندانــه و محقانــه از حقــوق همیــن اتحادیه 

هــا و تشــکل هــا بــه کار بــرده اســت.

ــای  ــی ه ــا و ناتوان ــی ه ــه توانای ــی ب رهیافت
ــکل ها تش

کــدام یــک از تشــکل هــای موجــود قادرنــد آنچــه 
ایــن ســازمان کامــال تخصصــی انجــام مــی دهــد برای 
تشــکل خــود انجــام دهنــد؟ کــدام یــک مــی توانــد و 
شــرایط آن را دارد که در بخــش های مختلف بازرگانی 
ــه و  و ســایر مــوارد، وارد مذاکــره، تعامــل حــق طلبان
نهایتــا مناقشــه بــا بخــش هــای مختلــف دولت شــود؟ 
بایــد پرســید کــدام یــک از ایــن تشــگل هــا بــه انــداره 
ــت،  ــارات هنگف ــن اعتب ــرای تامی ــزی ب ــازمان مرک س
مــورد وثــوق بانــک هــا هســتند یــا مــی تواننــد وثایــق 
مالــی تامیــن کننــد؟ البتــه بایــد پذیرفــت بعضــی از 
ایــن تشــکل هــا در سراســر کشــورکه قصــد ذکــر نــام 
آنــان را نداریــم، توانســته انــد روی پای خود بایســتند، 
ــی  ــه اعضایشــان در حــد عال ــد، ب ــد کنن ایجــاد درآم
ــوی و ســودآوری را  ــد، فروشــگاه هــای ق کمــک کنن
ــه نظــارت ســفت  ــد و البت ــدازی کنن احــداث و راه ان
ــا  ــز در آنه ــزی نی ــازمان مرک ــه س ــخت و مداخل و س
بــه کمتریــن حــد ممکــن کاهــش یافتــه اســت. بایــد 
اشــاره کنیــم کــه موضــوع خصوصــی ســازی و انحالل 
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ــال 1396  ــتایی در س ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک س
هــم بــه مثابــه همــان ســنگ آســیاب حجیم و بــا وزن 
بســیار بــرای جابجایــی بــا مخالفــت مجلــس مواجــه و 
ســپس از دســتور ســازمان خصوصــی ســازی خــارج 
شــد، همچنیــن معاونــت پژوهــش هــای زیربنایــی و 
ــال 1396،  ــاه س ــان م ــس در آب ــدی مجل ــور تولی ام
ــرای  ــه ب ــرد ک ــل دسترســی منتشــر ک پژوهشــی قاب
ــد  ــی خواهن ــه م ــانی ک ــی و کس ــکار عموم ــر اف تنوی
بنــد 3 مصوبــه هیــات دولــت اجــرا وســازمان مرکــری 
تعــاون روســتایی منحــل شــود قابــل تامــل اســت. در 
ایــن پژوهــش )آبــان 1396( کــه مــورد توجــه مجلس 

وقــت قــرار گرفــت آمــده اســت:

»بررســی هــا حاکــی از آن اســت کــه قانــون اجرای 
ــون  ــارم قان ــل و چه ــی اصــل چه ــای کل سیاســت ه
ــور در  ــون کش ــن قان ــی تری ــوان اصل ــه عن ــی ب اساس
ــه بخــش خصوصــی،  واگــذاری امــور غیرحاکمیتــی ب
اختیــارات و وظایفــی را بــرای دولــت در زمینــه 
ــد( در  ــد 100 درص ــی در ح ــذاری )حت ــرمایه گ س
طــرح هــای اقتصــادی مناطــق کمتــر توســعه یافتــه، 
ــق و  ــن مناط ــی در ای ــای تعاون ــرکت ه ــعه ش توس

ــوخت  ــدم و س ــد گن ــی مانن ــای اساس ــن کااله تامی
بــرای مــدت معیــن در حــد مقابلــه بــا بحــران در نظــر 

ــه اســت. گرفت

ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در ایفــای ایــن 
ــه  ــذاری آن ب ــته و واگ ــی داش ــش اساس ــف نق وظای
ــرت دارد.« ــون مذکــور مغای ــا قان بخــش خصوصــی ب

بــه طــور کلــی گــزارش حاضــر بــه صــورت اجمالــی 
16 کارکــرد حاکمیتــی بــرای ســازمان مرکــزی تعاون 
روســتایی احصــا کــرده اســت کــه قابــل واگــذاری بــه 
بخــش خصوصــی نبــوده و وزارت جهاد کشــاورزی نیز 
تشــکیالت مناســب دیگــری بــرای ایفــای کارکردهای 
مذکــور نــدارد، لــذا در صــورت واگــذاری این ســازمان، 
ــر  ــاب ناپذی ــابه اجتن ــازمانی مش ــدد س ــکیل مج تش

خواهــد بــود.

ــد در  ــور بای ــای مذک ــه کارکرده ــم اینک ــه مه نکت
مناطــق روســتایی ارائــه شــوند. مناطــق روســتایی بــه 
لحــاظ ســطح امکانــات و خدمــات عمومــی و نزدیکــی 
بــه مراکــز جمعیتــی عمــده، جذابیــت کافــی را بــرای 
ــا از  ــاکنان آنه ــده س ــد و عم ــی ندارن ــش خصوص بخ
قــدرت مالــی پایینــی برخوردارنــد. ایــن شــرایط، بُعــد 
حاکمیتــی چنیــن کارکردهایــی را در راســتای عدالــت 

گســتری بیــش از پیــش آشــکار مــی کنــد. بــه طــور 
کلــی بــا توجــه بــه:

1. نــگاه ویــژه قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی 
ــش  ــه نق ــی ب ــون اساس ــارم قان ــل و چه ــل چه اص
آفرینــی دولــت در توســعه مناطــق غیــر برخــوردار و 

ــه ــر توســعه یافت کمت

2. ملکــف شــدن دولــت در ایــن قانــون بــه تامیــن 
ذخایــر راهبــردی کاالهــای اساســی

ــت  ــرفت و عدال ــوی پیش ــی از الگ ــات ناش 3. الزام
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــام، ب ــی نظ ــای کل ــت ه و سیاس

ــی و ــاد مقاومت اقتص

قانــون   )2( و   )1( مــواد  از  ناشــی  تکلیــف   .4
ــد  ــزء »3« بن ــاورزی و ج ــاد کش ــکیل وزارت جه تش
ــر مدیریــت  ــون برنامــه ششــم ب »ب« مــاده )27( قان
ــاورزی  ــاد کش ــط وزارت جه ــتایی توس ــعه روس توس
و کارکردهــای اساســی ســازمان مرکــزی تعــاون 
ــذاری  ــف، واگ ــن وظای ــای ای ــران در ایف ــتایی ای روس
ســازمان مذکــور خــالف قانــون بــوده و فاقــد منطــق 

ــت. ــی اس کارشناس

ــه  ــر گون ــال ه ــون، اعم ــق قان ــر، طب از ســوی دیگ
اصــالح یــا تغییــر در اساســنامه ســازمان تعــاون 
ــات  ــت و هی ــه اس ــوه مقنن ــارات ق ــتایی از اختی روس
ــن  ــری در ای ــم گی ــه تصمی ــادر ب ــا ق ــذاری راس واگ
ــتایی  ــاون روس ــازمان تع ــه س ــت. البت ــوص نیس خص
ــرای اینکــه بتوانــد بــه وظایــف اساســی تــر و کالن  ب
ــد  ــردازد، نیازمن ــور بپ ــتایی کش ــق روس ــر در مناط ت
ــه  ــه ب ــدازی و واگــذاری امــور تصــدی گران پوســت ان
بخــش هــای تعاونــی و خصوصــی و تمرکــز بر توســعه 

ــت. ــتایی اس روس

ــر از  ــد فرات ــن ســازمان بای ــد، ای در ســناریوی جدی
ــا  ــرده و ب ــل ک ــعه ای صــرف عم ــازمان توس ــک س ی
ــی خــود در توســعه  ــت نقــش حاکمیت حفــظ و تقوی
ــد  ــزء »3« بن ــتای ج ــتایی در راس ــای روس ــی ه تعان
»ب« مــاده )27( قانــون برنامــه ششــم توســعه، واجــد 
ــزی در توســعه  ــه ری ــذاری و برنام نقــش سیاســت گ

روســتایی شــود.

لــذا بایــد گفــت نیــازی بــه انحــالل ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی در شــرایط کنونــی نیســت، 
بلکــه ایــن ســازمان بایــد نوســازی و بازســازی و مدرن 
شــود؛ موضوعــی کــه از 6 ســال پیــش طلیعــه هایــی 
از آن آغــاز شــده و طــی یکــی دو ســال اخیــر حــدت 

و شــدت یافتــه اســت.

سردبیر

1400/2/31

وزارت  مــورخ95/2/8   18488 مصوبــه  *طبــق 
امــور اقتصــادی و دارایــی پیرامــون واگــذاری ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران مقــرر گردیــده اســت 
ســازمان مذکــور جــز شــرکتهای مشــمول واگــذاری و 
تــا پایــان شــهریور مــاه ســهام آن مــی بایســت واگــذار 
ــول  ــوع مح ــه وزارت متب ــی آن ب ــف حاکمیت و وظای

گــردد.
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معتقد به کار تعاونی ها به ویژه تعاونی های روستایی هستیم

 علیرضا پاك فطرت  -5/ 03/ 1400

ــان در  ــیراز و زرق ــردم ش ــده م ــرت، نماین ــا پاک فط علیرض
مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکیــد بــر جــدی گرفتــن بخــش 
ــت:  ــا، گف ــه اقتصــادی کشــور در حــوزه تعاونی ه ــی از پای مهم

ــرد. ــدی بگی ــا را ج ــاد تعاونی ه ــد اقتص ــت بای دول

وی در واکنــش بــه موضــوع انحــالل ســازمان مرکــزی تعــاون 
روســتایی کــه اخیــراً توســط هیئت وزیــران مطــرح شــده، بیــان 
کــرد: نمی دانــم ایــن اقــدام بــه اســتناد چــه بنــد و چــه مــاده ای قــرار اســت انجــام شــود و آیــا بــه اســتناد برنامــه 

ششــم توســعه اســت یــا نــه و اگــر نباشــد، خــالف اســت.

گزیده ای از نظرات برخی نمایندگان مجلس، تشکل ها و کارشناسان بخش در 
مورد بود و نبود سازمان مرکزی تعاون روستایی

توانمندسازی نیروهای انسانی و ایجاد فرصت های  

شغلی از مزایای تشکیل تعاونی ها در کشور

رمضانعلی سنگدوینی  -12/ 03/ 1400 

ــرگان و  ــنگدوینی نماینــده مــردم گ ــی س رمضانعل
ــه  ــال در مجلــس شــورای اســالمی ضمــن اشــاره ب آق ق
چالــش جدیــد انحــالل ســازمان تعــاون روســتایی گفت: 
تعــاون بــه معنــای همــکاری و اشــتراک مســاعی در رفع 
نیازمندی هــای همگانــی اســت، تعاونی هــا، اجتماعــی از 

ــرای تأمیــن نیازهــا و اهــداف مشــترک اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی خــود هســتند. انســان ها ب

تمام اعضای کمیسیون کشاورزی مخالف انحالل سازمان تعاون روستایی هستند

 

عباس جهانگیرزاده - 02/ 03/ 1400

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس گفــت: تمــام 25 عضــو 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا مصوبــه هیــات دولــت بــرای 

انحــالل ســازمان تعــاون روســتایی مخالــف هســتند.

وی عنــوان کــرد: ایــن مصوبــه هیــات وزیــران بــه چندیــن 
دلیــل صحیــح نیســت و دلیــل اول اینکــه در اقتصــاد جمهوری 
اســالمی ایــران، طبــق قانــون اساســی بایــد 25 درصــد اقتصــاد 
در کنــار بخــش خصوصــی و دولتــی در اختیــار بخــش تعــاون 
قــرار بگیــرد؛ کــه عــدم  اجــرای ایــن اصــل )اختصــاص 25 درصــد از اقتصــاد بــه تعاونی هــا( باعــث بــروز مشــکالتی در 
حــوزه کشــاورزی، روســتایی و تولیــد زیرشــاخه های مرتبــط شــده اســت و وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد مطالبه گــر 

25 درصــد ســهم تعــاون از اقتصــاد کشــور باشــد.
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مصوبه هیات وزیران برای انحالل سازمان تعاون روستایی فعاًل متوقف شد
  

احد آزادیخواه  - 30/ 02/ 1400

دبیــر کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی با 
اشــاره بــه مصوبــه اخیــر دولــت پیرامــون انحــالل ســازمان 
ــی  ــا هماهنگ ــت: ب ــران گف ــتایی ای ــاون روس ــزی تع مرک
ــران  ــات وزی ــه هی ــاورزی، مصوب ــیون کش ــای کمیس اعض
مبنــی بــر انحــالل ســازمان تعــاون روســتایی فعــاًل متوقــف 

می شــود.

وی افــزود: ایــن مصوبــه از دو بُعــد اجــرا و زمــان مــورد 
انتقــاد اســت  امــا در کل مغایــر بــا قوانیــن اســت و نماینــدگان مجلــس بــر اســاس قانــون می تواننــد اجــرای انحالل 

ســازمان تعــاون روســتایی را از ســوی دولــت متوقــف کننــد.

آسیب پذیری بخش کشاورزی با انحالل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
 

رجب رحمانی-  24/ 02/ 1400

رجــب رحمانــی  نماینــده مــردم شهرســتان تاکســتان 
ــازمان  ــرد: س ــح ک ــالمی، تصری ــورای اس ــس ش در مجل
مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران می توانــد در ســال 
»تولیــد؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« بــا حمایــت از 
ــه  اتحادیه هــا و تعاونی هــای بخــش کشــاورزی وابســته ب
ــژه در  ــه کشــاورزی به وی ــن خدمــت را ب ســازمان، باالتری

ــه دهــد. ــع روســتایی ارائ جوام

واگذاری سازمان تعاون روستایی با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد
   

ذبیح اهلل اعظمی ساردونی - 23/ 02/ 1400

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس، گفــت: واگــذاری 
ــون  ــل 44 قان ــا اص ــتای ب ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک س
اساســی، قانــون تشــکیل وزارت جهــاد کشــاورزی و قانــون 

ــرت دارد. ششــم توســعه مغای

ــازمان   ــذاری س ــدن واگ ــی ش ــا اجرای ــرد: ب ــوان ک وی عن
خصوصــی  بخــش  بــه  روســتایی  تعــاون  مرکــزی 
خدمات رســانی بــه کشــاورزان و توســعه روســتایی بــا 
مخاطراتــی روبــه رو می شــود. ایــن ســازمان یکــی از 
نهادهــای قدیمــی و مردمــی بــوده کــه از بــازوان توانمنــد وزارت جهــاد کشــاورزی محســوب می شــود.
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واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی کاماًل غیرقانونی است

  

جال محمودزاده - 20/ 02/ 1400

ــاورزی  ــیون کش ــس کمیس ــب رئی ــودزاده، نای محم
ــاون  ــزی تع ــازمان مرک ــذاری س ــت: واگ ــس گف مجل
روســتایی بــه بخــش خصوصــی کامــاًل غیرقانونی اســت.

ــا   ــرای تعاونی ه ــی را ب ــون مدون ــم قان ــت: برآنی وی گف
تدویــن کنیــم و بــه تصویــب برســانیم تــا بــرای اجــرای 
باشــیم. کــرده  اقدامــی  هــم  ســال  شــعار 

تعاون روستایی اسکلت و ستون بخش کشاورزی است
  

پرویز اوسطی -18/ 02/ 1400 

مهنــدس اوســطی خاطرنشــان کــرد: در زمینــه مردمــی 
کــردن اقتصــاد، تعــاون روســتایی می توانــد بــازوی 
ــی  ــت های بازرگان ــی سیاس ــرای برخ ــرای اج ــی ب توانای
محصــوالت کشــاورزی باشــد و ایــن تصمیــم اخیــر هیــات 
محتــرم وزیــران مغایــر شــعار ســال پشــتیبانی از تولیــد 

اســت.

سازمان تعاون روستایی یکی از قدیمی ترین حامیان دولتی کشاورزان و 
روستاییان است و باید همچنان فعالیت کند

منصور علی زارعی - 16/ 02/ 1400 

منصــور علــی زارعــی گفــت: شــبکه تعــاون روســتایی 
ــیار  ــش بس ــی نق ــاورزی و دام ــای کش ــع نهاده ه در توزی
مهمــی  دارد و و واگــذاری آن بــه بخــش خصوصــی 
ــه نفــع  ــر پیکــره شــبکه خواهــد زد و ب تأثیــری منفــی ب
ــار  ــال 99 یک ب ــزود: در س ــود. وی اف ــد ب ــردم نخواه م
موضــوع واگــذاری ســازمان تعــاون روســتایی در مجلــس 

ــد. ــت کردن ــدگان مخالف ــه  نماین مطــرح شــد ک

  ادامه مخالفت های نمایندگان مردم با حذف یا واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی

 

رحمت اهلل نوروزی- 15/ 02/ 1400 

ــس  ــول در مجل ــاد کت ــردم علی آب ــده م ــوروزی نماین ن
ــت در بحــث  ــد دول شــورای اســالمی گفــت؛ طــرح جدی
ــدم  ــه ع ــا توجــه ب ــاون روســتایی ب ــزی تع ســازمان مرک
وجــود زیرســاخت های الزم، آن را می تــوان به عنــوان 
ــرای شــبکه تعــاون روســتایی برشــمرد.  ــد ب یــک تهدی
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برنامه حذف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
اقتصاد کشاورزی را آسیب پذیرتر از آنچه که هست خواهد 

گرداند

 غامرضا مرحبا - 14/ 02/ 1400

 غالمرضــا مرحبــا، بــا بیــان اینکــه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ــر  ــود ب ــی خ ــی و نظارت ــی، حمایت ــه ای هدایت ــن وظیف ــه رک ــا س ب
عملکــرد شــبکه ی گســتردۀ مردمــی تعاونی هــا، بــا قدمتــی کــه دارد از 
ســازمان های بــا نفــوذ در حــوزه ی روســتایی شــمرده می شــود و ضمــن 
تأکیــد بــر ضــرورت حمایــت از تعاونی هــای فعــال در بخــش روســتایی 
و کشــاورزی تصریــح کــرد: تغییــر ســاختار وظیفه هــای نظارتــی- حاکمیتــی بــه تصدی گــری، نــه تنهــا بــه بهبــود 
ــی  ــی- اجرای ــاختار عملیات ــود؛ س ــبب می ش ــه س ــرد، بلک ــد ک ــی نخواه ــا کمک ــبکه تعاونی ه ــت ش ــه فعالی نتیج

ــردد. ــی ســاختاری گ ــارض و دوگانگ ــار تع ــا دچ تعاونی ه

انحالل سازمان مرکزی تعاون روستایی موجب تضعیف 

تعاونی ها می شود

   غامرضا  نوری قزلجه 12/ 02/ 1400

 غالمرضــا  نــوری قزلجــه، عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
ــی از  ــتایی یک ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــه س ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
ــاال اســت و در تمــام مراکــز تولیــد و روســتاها حضــور دارد؛ گفــت: برخــی تصــور  ــا نفــوذ ب ســازمان های قدیمــی ب
ــی کــه تحــت پوشــش وزارت کار هســتند، همپوشــانی  ــا تعاونی های ــد تعاونی هــای روســتایی و کشــاورزی ب می کنن
ــی اســت کــه تعاونی هــای روســتایی یــک نظــام  ــن در حال ــی ای ــن دو یکــی تلقــی می شــوند، ول ــع ای دارد و در واق
بهره بــرداری مجــزا اســت کــه در توزیــع نهاده هــای دامــی و ســایر تجهیــزات ازجملــه ماشــین آالت میــان بهره بــرداران 

نقــش مهمــی دارنــد.

آغاز مخالفت و نارضایتی اتحادیه های تعاونی روستایی با بند 3 مصوبه اخیر هیات دولت

 کاج پــرس: مخالفــت اتحادیــه هــای تعاونــی روســتایی وتشــکل هــای بخــش کشــاورزی بــا مصــوب هیــات 
وزیــران مبنــی بــر حــذف یــا واگــذاری ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی کشــور

 بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پــات؛ مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی تعاونــی روســتایی و کشــاورزی ایــران 
و رئیــس تشــکیالت بخــش کشــاورزی گفــت: بــا عنایــت بــه نقــش و جایــگاه ســازمان مرکــزی تعاونــی روســتایی 
در ســـازماندهی، سامانـــدهی، کارآمدســـازی، آموزش و ارتـقاء سطـح توانمـندی های تخـــصصی، مهارتی، مالی، 
عملیاتــی، خدمــات رســانی بــه شــرکت هــا و اتحادیــه هــای تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی و همچنیــن 
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طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مورد حمایت تعاونی ها و 

تشکل های کشاورزی

 مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی نظــارت و هماهنگــی تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی ایــران، از حمایــت 
تعاونــی هــا و تشــکل هــای کشــاورزی از طــرح تقویــت امنیــت غذایــی کشــور و رفــع موانــع تولیدات کشــاورزی 

خبــر داد.

  بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از پــات، مهنــدس بهرنــگ رجبــی مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی نظــارت 
و هماهنگــی تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی ایــران ضمــن تشــکر و قدردانــی از اعضــا محتــرم کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی بخصــوص رییــس ایــن کمیســیون گفــت: از نــکات برجســته ایــن طــرح 
سیاســت قیمــت گــذاری بــر اســاس دخیــل نمــودن تمــام عوامــل تولیــد و کشــاورزان و حــذف دالالن و واســطه 

هــای غیــر ضــروری مــی باشــد.

ترویــج و اشــاعه فرهنــگ تعــاون بــه منظــور توســعه کمــی و کیفــی تعاونــی هــا وحمایــت هــای حقوقــی، فنــی 
ــی و  ــور مطالعات ــاورزی، ام ــوالت کش ــانی محص ــی و بازاررس ــهیالتی(، بازاریاب ــاری )تس ــی، اعتب ــی، مال و تخصص
پژوهشــی و نیــز دفــاع ازمنافــع مــادی و معنــوی تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی در ســطوح ملــی، اســتانی 
و شهرســتانی، طــرح جدیــد دولــت در بحــث ســازمان مرکــزی تعاونــی روســتایی بــا توجــه بــه عــدم وجــود زیــر 
ســاخت هــای الزم، عمــال شــبکه تعاونــی روســتایی و کشــاورزی تنهــا پنــاه و پشــتیبان خــود را از دســت خواهنــد 

داد و مــی توانــد ایــن فرصــت را بــه عنــوان یــک تهدیــد بــرای شــبکه تعاونــی روســتایی بــه حســاب اورد.

 نکتــه دیگــر اینکــه ایــن مصوبــه بــا اهــداف و سیاســت هــای کلــی نظــام مبنــی بــر گســترش و بســط تعاونــی 
هــا درتعــارض اســت، چــرا کــه انتقــال وظایــف حاکمیتــی ســازمان تنهــا براســاس قانــون مصــوب مجلــس شــورای 
اســالمی ممکــن خواهــد بــود. نظــام اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران بــر پایــه ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و 

ــا برنامه ریــزی منظــم و صریــح اســتوار اســت. خصوصــی ب

 توجــه و تأکیــد بــر بخــش تعــاون، بــه شــکلی آشــکار در اصــول 43 و 44 قانــون اساســی ایــران مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. در اصــل 44 قانــون اساســی، تأکیــد ویــژه ای بــر تعــاون بــه  عنــوان یکــی از پایــه  هــای ســه 
ــن شــرایط و  ــه تامی ــزم ب ــاون مل ــون اساســی، بخــش تع ــه نظــام اقتصــادی کشــور شــده و در اصــل 43 قان گان
امکانــات کار بــرای تمامــی افــراد بــا هــدف اشــتغال کامــل و جلوگیــری از تمرکــز ثــروت در دســت افــراد و گــروه  
هــای خــاص و ممانعــت از کارفرمایــی مطلــق دولــت گردیــده اســت و براســاس سیاســت هــای کلــی نظامتوســعه 
ــت در  ــردن تصــدی دول ــای اقتصــادی و محــدود ک ــه بخــش ه ــی و خصوصــی در هم ــای تعاون حضــور بخش ه
فعالیــت هــای اقتصــادی در ســقف عناویــن مصــرح در صــدر اصــل 44 قانــون اساســی و حداکثــر حضــور کارآمــد 
ــی  ــداف کل ــه برخــالف اه ــب نام ــن تصوی ــذا ای ــی شــده اســت و ل ــش بین ــی پی ــور حاکمیت ــای ام ــرو ه در قلم

وسیاســت هــای نظــام وتاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مــی باشــد.

ــرای اصــالح نظــام توزیــع محصــوالت کشــاورزی و   ســازمان تعــاون روســتایی مــی توانــد بهتریــن سیســتم ب
مــواد غذایــی باشــد دولــت مــی بایســت از ایــن بخــش حمایــت بیشــتری کنــد و امکانــات بیشــتری بــه تعاونــی 
هــا اختصــاص دهــد نــه بدنبــال حــذف یــا واگــذاری ایــن سیســتم باشــد و لــذا اتحادیــه مرکــزی تعاونــی هــای 

روســتایی و کشــاورزی کشــور بــا ایــن طــرح بشــدت مخالــف مــی باشــد.

 وظیفــه اساســی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی تأمیــن موجبــات پیشــرفت، گســترش و تقویــت تعــاون و 
توســعه عملیــات اقتصــادی، بازاریابــی و بازرگانــی و خدمــات تعاونــی در روســتا هــا مــی باشــد و لــذا وجــود چنیــن 

ســازمان و تشــکیالتی الزم و ضــرروی مــی باشــد.
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آسیب پذیری بخش کشاورزی با خصوصی سازی سازمان 

مرکزی تعاون روستایی 

   وحیدرضا ابطحی- 15/ 02/ 1400

ــا بیــان اینکــه  مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی تعاونی هــای کشــاورزی ایــران ب
ایجــاد ناگهانــی تغییــرات قانونــی و ســاختاری ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی 
بــر حمایــت از تولیــدات محصــوالت کشــاورزی تأثیــر خواهــد گذاشــت، افــزود: 
ــود و  ــرای بهب ــت، ب ــخص نیس ــج آن مش ــه نتای ــی ک ــب قوانین ــای تصوی به ج

تقویــت ســاختار ســازمان تعــاون روســتایی و چابــک ســازی آن اقــدام شــود.

 ابطحــی معتقــد اســت؛ دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه چــرا ایــران تاکنــون جایــگاه واقعــی خــود را در صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی بــه دســت نیــاورده اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه شــرایط تحریــم کــه صــادرات و انتقــال 
ــای  ــه در درون زنجیره ه ــدان تشــکل های صــادرات محــور و محصــول محــور ک ــرده، فق ــا مشــکل مواجــه ک ارز را ب
تأمیــن شــکل گرفته انــد، عــدم دیپلماســی اقتصــادی مناســب و هدفمنــد و روابــط ناپایــدار سیاســی مبتنــی بر توســعه 

صــادرات محصــوالت سیاســت های ناپایــدار اقتصــادی و گمرکــی و بانکــی اشــاره کــرد.

 وی بــا اشــاره بــه مصوبــه دولــت دربــاره انحــالل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی اظهــار کــرد: ســازمان مرکــزی 
تعــاون روســتایی بنــگاه اقتصــادی اجتماعی اســت کــه پایگاه اجتماعــی عظیمــی در روســتاها و در بیــن تولیدکنندگان 

محصــوالت کشــاورزی و تشــکل های بخــش کشــاورزی دارد.

 جلوی انحالل سازمان تعاون روستایی را می گیریم

  خسرو کلهر -5/ 03/ 1400

ــرگان  ــع خب ــت: مجم ــاورزی گف ــرگان کش ــع خب ــل مجم مدیرعام
کشــاورزی تــا جایــی کــه بتوانــد از مــواد قانونــی در دســترس 
ــدرت  ــای ق ــا حلقه ه ــای الزم را ب ــرد و رایزنی ه ــد ک ــتفاده خواه اس
انجــام خواهــد داد و اجــازه نخواهــد داد تــا تشــکیالت ســازمان تعــاون 

ــود. ــل ش ــتایی منح روس

خســرو کلهــر افــزود: زمانــی کــه خبــر بازگشــت اختیــارت بازرگانــی 
ــه وزارت جهــاد کشــاورزی منتشــر شــد، موجــب  بخــش کشــاورزی ب
ایجــاد امیــد در بیــن کشــاورزان شــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه اجــرای مصوبــه انحــالل ســازمان تعاون روســتایی 

می توانــد خســارت بســیار بیش تــری را در بخــش کشــاورزی در پــی داشــته باشــد.

ــف خــود را  ــری نتوانســته وظای ــرگان کشــاورزی گفــت: اگــر در دهه هــای گذشــته مدی مدیرعامــل مجمــع خب
به درســتی انجــام دهــد، دلیلــی بــرای انحــالل ســازمان تعــاون روســتایی نیســت. ایــن ســازمان از قدیــم بــه جهــت 
همیــاری و کمــک بــه توســعه بخــش کشــاورزی تأســیس شــده و متعلــق بــه کشــاورزان اســت. کلهــر در ادامــه بــا 
بیــان این کــه ایــن ســازمان متعلــق بــه دولــت نیســت کــه بخواهــد ســرمایه های آن را بیــن دیگــران توزیــع کنــد، 

خاطرنشــان کــرد: انحــالل ســازمان تعــاون روســتایی هماننــد واگــذاری کاخ وزارت جهــاد کشــاورزی اســت

 وی افــزود: شــفاف ســازی اختیــارات و مســئولیت هــای تمــام نهادهــا و ســازمان هــا و تشــکل هایــی کــه در امــر 
طــرح امنیــت غذایــی و مانــع زدایــی تولیــدات کشــاورزی دخیــل هســتند تفکیــک شــده اســت و تــوان افزایــی و 

ارتقــا نقــش تشــکل هــای فراگیــر کشــاورزی جهــت واگــذاری وظایــف تصــدی گــری انجــام مــی شــود.

 مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی نظــارت و هماهنگــی، دخیــل نمــودن ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران 
بــه عنــوان تنهــا ســازمان تخصصــی در حــوزه تشــکل هــای کشــاورزی بــه عنــوان مرجــع صادرکننــده مجوزهــای 
تشــکل هــای بخــش تعاونــی و صنفــی اشــاره کــرد و افــزود: ایــن امــر موجــب وحــدت رویــه و فرماندهــی متمرکــز 

جهــت حســن اجــرای عملیــات طــرح امنیــت غذایــی و رفــع موانــع تولیــدات کشــاورزی مــی شــود.

 مهنــدس رجبــی در پایــان ضمــن ابــراز امیــدواری جهــت تاییــد طــرح فــوق در صحــن علنــی مجلــس خاطــر 
نشــان کــرد: شــبکه تعاونــی روســتایی نیــز پیشــنهادات خــود طــی نامــه رســمی خدمــت دکتــر قالیبــاف رئیــس 
ــم نمــوده  ــژاد رییــس محتــرم کمیســیون کشــاورزی تقدی محتــرم مجلــس شــورای اســالمی و دکتــر ســاداتی ن
اســت و آمادگــی کامــل تشــکل هــا جهــت همــکاری و تعامــل و عملیاتــی شــدن طــرح فــوق الذکــر را اعــالم کــرد.
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تحقیقات و مطالعات مجلس پیشین هم حاکی از مخالفت با واگذاری تحقیقات و مطالعات مجلس پیشین هم حاکی از مخالفت با واگذاری 
سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی بوده استسازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی بوده است

در پــی بــاال گرفتــن زمزمــه واگــذاری ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــه بخــش خصوصــی در ســال 1395، دفتــر 
مطالعــات معاونــت پژوهــش هــای زیربنایــی و امــور تولیــدی مجلــس، یــک مطالعــه و تحقیــق در ایــن زمینــه انجــام داده 

کــه در ســال 96 منتشــر و حــاوی نــکات ارزشــمند ســاختاری و تحلیلــی اســت.

در بخشــی از نتیجــه گیــری ایــن مطالعــه آمــده اســت: »مکلــف شــدن ســازمان هــای توســعه ای بــه ســرمایه گــذاری 
مشــترک بــا بخــش هــای غیردولتــی در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه در قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل چهــل 
و چهــارم قانــون اساســی و اجــرای مفــاد ســایر سیاســت هــای کلــی نظــام بــه ویــژه سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتی 
مبنــی بــر فراهــم کــردن زمینــه مشــارکت حداکثــری مــردم در فعالیــت هــای اقتصــادی و بســیج کلیــه منابــع و امکانــات 
بــه خصــوص در حــوزه توســعه روســتایی، از طریــق ســازمان هــا و نهادهــای خصوصــی امکانپذیــر نیســت، زیــرا اغلــب 
ســاکنان نواحــی روســتایی از تــوان مالــی و امکانــات پایینــی برخــوردار بــوده و ســرمایه هــای انســانی و امکانــات اداری - 

رفاهــی در آنهــا بســیار پاییــن تــر از نواحــی شــهری اســت.

تحقــق تکالیــف مذکــور در گــرو حضــور و بــروز ســازمان توســعه ای دولتــی اســت کــه تشــکیالت سراســری در کشــور و 
ارتبــاط منســجم و مســتمر بــا روستانشــینان داشــته باشــد. از ســوی دیگــر، احصــای وظایــف حاکمیتــی ســازمان مرکــزی 
تعــاون روســتایی نشــان دهنــده آن اســت کــه کارکردهــای مذکــور مقطعــی نیســت کــه بــا ســپری شــدن تاریــخ انقضــای 

آنهــا بتــوان ســازمان را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرد.« 

بخش خصوصی عاقه ای به سرمایه گذاری پر هزینه در نواحی روستایی ندارد 

در قســمت دیگــری از نتیجــه گیــری ایــن مطالعــه آمــده اســت: »بــه راحتــی قابــل پیــش بینــی اســت کــه بــا ایــن 
واگــذاری، شــرکت هــای تعاونــی از حالــت مردمــی بــه ســمت تجــاری صــرف حرکــت خواهــد کــرد چــرا کــه تجربــه و 
منطــق نشــان مــی دهــد بخــش خصوصی معمــوال عالقــه ای بــه فعالیــت هــای غیرانتفاعــی نــدارد و توانمندســازی تعاونی 
هــا و تشــکل هایــی کــه بــه عامــه روســتاییان و کشــاورزان تعلــق دارد، دغدغــه اصلــی آن نیســت. لــذا از ایــن نظــر هــم 
مصوبــه هیــات واگــذاری ســازمان خصوصــی ســازی مغایــر بــا روح قانــون اجــرای سیاســت هــای اصــل چهــل و چهــارم 

قانــون اساســی اســت کــه بــه دنبــال تقویــت بخــش تعــاون اســت.«

تامین امنیت غذایی و ضرورت تثبیت موقعیت سازمان مرکزی تعاون روستایی

نتیجــه مطالعــه مجلــس گذشــته حاکــی اســت: واگــذاری ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی تحقــق کارکــرد امنیــت 
غذایــی را دچــار چالــش اساســی خواهــد ســاخت و لــذا مغایــر بــا تبصــره »3« بنــد »ب« مــاده )3( قانــون اجرای سیاســت 
هــای کلــی اصــل چهــل و چهــارم قانــون اساســی مصــوب 1378/3/25 و اصالحــات بعــدی اســت کــه دولــت را مکلــف 

کــرده در حــد مقابلــه بــا بحــران نســبت بــه تامیــن کاالهــای اساســی ماننــد گنــدم راســا اقــدام نمایــد.«

جایگاه ویژه نقش حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی در امر توسعه 

همچنیــن در ایــن مطالعــه بــر نقــش تعییــن کننــده ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در تحکیــم توســعه پایــدار در 
عرصــه کشــاورزی، در کنــار معاونــت هــای تولیــدی وزارت جهــاد کشــاورزی تاکیــد شــده و آمــده اســت: حــال بــا واگذاری 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی، تنهــا ابــزار اساســی وزارتخانــه کــه مــی توانــد بــا ارتقــا، بــه ابــزار حاکمیتــی در عرصــه 
توســعه روســتایی تبدیــل شــود، از بیــن خواهــد رفــت، زیــرا ســایر معاونــت هــا و ســازمان هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 
ماننــد زراعــت، باغبانــی، ســازمان حفــظ نباتــات، ســازمان دامپزشــکی و غیــره، بــه امــور تخصصــی کشــاورزی پرداختــه و 
جایگاهــی در نقــش آفرینــی توســعه ای )بــه خصــوص از منظــر ابعــاد اجتماعــی - اقتصــادی( در مناطــق روســتایی کشــور 

ندارند.
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اتحادیه مرکزي تعاون روستایي و کشاورزي ایران؛ 

تشکیالتی مطمئن در جهت اجرای سیاست ها و کاهش 

تصدی گری دولت در سطح روستاهای کشور
اتحادیــه مرکــزي تعاونــي هــاي روســتائي و کشــاورزي ایــران )تروکا 
ــه  ــتاني و301 اتحادی ــه اس ــود 31 اتحادی ــه خ ــران(، در زیرمجموع ای
ــزار  ــدود 10 ه ــتایی، ح ــي روس ــرکت تعاون ــتاني ،2846 ش شهرس
فروشــگاه مصــرف،11 هــزار جایــگاه عرضــه ســوخت و4/5 میلیــون نفر 
عضــو تولیــد کننــده کــه بــا اعضــاء خانــواده جمعیتــي بالــغ بر بیســت 
میلیــون نفــر از روســتائیان کشــور را شــامل مــي شــود؛ تحت پوشــش 

دارد.
ــی هــای  ــر، مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی تعاون مهنــدس افســر دی
ــابقه در  ــی پرس ــران اجرای ــه از مدی ــران ک ــاورزی ای ــتائی و کش روس
ــاون روســتایی  ــف تع تشــکل هــای کشــاورزی و بخــش هــای مختل
کشــور اســت؛ در گفــت و گویــی بــا خبرنــگار مــا ضمــن ارائــه اطالعات 
ــه  ــای اتحادی ــدی ه ــوص توانمن ــکل در خص ــن تش ــارۀ ای ــوق درب ف

ــد: ــران مــی گوی ــی هــای روســتایی ای مرکــزی تعاون
حسابرســي و نظــارت بــر عملکــرد اتحادیــه مرکــزي  و تشــکل هاي 
زیــر مجموعــه توســط ســازمان مرکــزي تعــاون روســتائي کشــور کــه 
تشــکیالتي دولتــي اســت  انجــام مــي شــود. لــذا بــه جــرأت مــي توان 
ــي هــاي روســتائي در 98  ــه حضــور شــبکه تعاون ــا توجــه ب گفــت ب
درصــد روســتاهاي کشــور و اینکــه عملکــرد آن کامــالً تحــت نظــارت 
دولــت اســت؛ ایــن مجموعــه مــي توانــد مطمئــن تریــن ابــزار بــراي 
ــت در  ــه کاهــش تصــدي گــري دول ــا وکمــک ب اجــراي سیاســت ه

ســطح روســتا باشــد. 

ایــن تشــکل ملــي در زیــر مجموعــه خــود کشــت و صنعــت شــهید 
ــار از  ــا حــدود ده هــزار هکت ــت را ب ــي و کشــت وصنعــت جیرف رجائ
بهتریــن اراضــي زراعــي کشــور بــا آب تأمیــن شــده نیــز دارد کــه بــا 
برنامــه ریــزي هائــي صــورت گرفتــه، ســاالنه هــزاران تــن محصــوالت 
باغــي وزراعــي در ایــن دو شــرکت تولیــد و بــه بــازار عرضــه مــي شــود.

مهنــدس افســر دیــر به خریــد و فــروش محصــوالت تولیــدي اعضاء 
ــازار  ــم ب ــت تنظی ــه در جه ــه اتحادی ــن وظیف ــی تری ــوان اصل ــه عن ب

محصــوالت کشــاورزی اشــاره مــی کنــد و اضافــه مــی کنــد:

اصلــي تریــن  وظیفــه اتحادیــه مرکــزي  خریــد و فــروش محصوالت 
ــازار محصــوالت کشــاورزي و جلوگیــري  تولیــدي اعضــاء و تنظیــم ب
ــن  ــارت ای ــه  تج ــه عرص ــران و دالالن ب ــلف خ ــترده س از ورودگس

چنانچه ســرمایه در گــردش کافــي در اختیــار 
محصــوالت اســت.

اتحادیــه قــرار گیــرد شــبکه تعاونــي هــاي روســتائي ایــن توانائــي را 
دارنــد کــه بــا خریــد بموقــع محصــوالت از کشــاورزان بــا هماهنگــي 
ســازمان میادیــن در اســتانها وشهرســتانها نیــاز مصــرف کننــدگان را 
در محــل هــاي عرضــه تأمیــن و از ایــن طریــق ضمــن حفــظ منافــع 

تولیدکننــده از اجحــاف بــه مصــرف کننــده نیــز جلوگیــري نمایــد.
ــای  ــت ه ــورداری از ظرفی ــات و برخ ــریح امکان ــا تش ــر ب ــر دی افس
ــه  ــور در زمین ــر کش ــترده در سراس ــبکه گس ــن ش ــه ای ــور توج درخ

ــد: ــی گوی ــه م ــن اتحادی ــا توســط ای ــاده ه ــع نه ــی توزی توانای
چنانچــه امــکان اســتفاده از تســهیالت بانکــي فراهــم شــود، اتحادیــه 
ایــن توانائــي را دارد کــه تمامــي کــود مــورد نیــاز بخــش کشــاورزي را 

تأمیــن، توزیــع و بــه کاهــش تصــدي گــري دولــت در 
ایــن رابطــه کمــک نمایــد. 

بــراي پذیــرش ایــن مســئولیت تمامي زیرســاخت 
هــاي شــبکه در ســطح کشــور فراهــم اســت. در حال 
ــت   ــن ظرفی ــون ت ــش از دو میلی ــبکه بی ــر ش حاض
انبــاري در عرصــه هــاي تولیــد دارد کــه مــي توانــد 
در امــر ذخیــره ســازي کــود و ســایر نهــاده هــا مورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. در چنــد ســال اخیــر بــا وجــود 
محدودیــت هــاي اعتبــاري؛ اتحادیــه توانســته بخش 
ــاز  ــورد نی ــن م ــود آه ــود اوره و ک ــده اي از ک عم

کشــاورزان را تأمیــن و توزیــع نمایــد.

ــتایي  ــاون روس ــزي تع ــه مرک ــل اتحادی  مدیرعام
ــواع  ــران از امــکان تولیــد و توزیــع ان و کشــاورزي ای
بــذور در کشــت و صنعــت هــای ایــن تشــکل خبــر 

ــاره مــی افزایــد: مــی دهــد و در ایــن ب

 خوشــبختانه در حــال حاضــر بــا وجود دو کشــت 
و صنعــت جیرفــت و شــهید رجائي در زیــر مجموعه 
اتحادیــه مرکــزي کــه در دو اقلیــم مختلــف کشــور 
قــرار دارنــد امــکان تولید انــواع بذر در این دو شــرکت 
فراهــم اســت. موضــوع تولیــد بــذر در ایران را توســط 
شــرکت هــاي تولیــد بــذر مجارســتان بــا هماهنگــي 
ســفارت کشــورمان در بوداپســت پیگیــري کردیــم و 
اکنــون نیــز تــالش مــي کنیــم از امکانات موجــود در 
کشــت و صنعــت شــهید رجائــي و جیرفــت جهــت 
ــاي  ــن نیازه ــور تأمی ــه منظ ــذور ب ــواع ب ــد ان تولی
ــه  ــه کشــورهاي منطق ــادرات ب ــي ص ــي و حت داخل

ــتفاده نمائیم.  اس
در ســال جــاري اتحادیــه مرکزي بــا وارد کــردن 5/5 
تــن بــذر کلــزاي مــادري از اســترالیا قــرار اســت کل 
بــذر کلــزاي مــورد نیــاز کشــور را در کشــت و صنعــت 
شــهید رجائــي تولیــد و تأمیــن نمایــد کــه ایــن امکان 
بــراي تولیــد اغلــب بــذور مــورد نیــاز کشــور و حتــي 
ــي  ــت و م ــم اس ــرکت فراه ــن دو ش ــادرات در ای ص
توانیــم بــا صــادرات بخشــي از تولیــدات به کشــورهاي 

همجــوار ارزآوري قابــل قبولــي داشــته باشــیم.

گفتنــی اســت اتحادیــه مرکــزي تعــاون روســتایي 
و کشــاورزي ایــران عــالوه بــر بخــش عمــده ســهام 
ــی  کشــت و صنعــت هــای جیرفــت و شــهید رجائ
ــی  ــدی و خدمات ــای تولی ــرکت ه ــول، دارای ش دزف
دیگــری شــامل مجتمــع صنایــع غذایــي آیــدا 
ــزاري توســعه کشــاورزي و  ــان، شــرکت کارگ اصفه
شــرکت حمــل ونقــل نویــد بــار کشــاورز نیــز مــی 
باشــد کــه هــر کــدام نقــش قابــل توجهی در توســعه 

ــدار ایفــا مــی کنــد. کشــاورزی پای

نگاهی گذرا به توانمندی برخی از تشکل های سراسری و مرکزینگاهی گذرا به توانمندی برخی از تشکل های سراسری و مرکزی
کشاورزی و تعاون روستاییکشاورزی و تعاون روستایی  
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معرفی، شرح وظایف و فعالیت های 

اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی 

های روستایی و کشاورزی ایران

مهنــدس بهرنــگ رجبــی، مدیرعامــل اتحادیــه 
مرکــزی نظــارت و هماهنگــی تعاونــی هــای روســتایی 
و کشــاورزی ایــران طــی گفتگویــی بــا خبرنــگار 
مجلــه پیــش بــه ســوی کشــاورزی اقتصــادی نخســت 
بــه تاریخچــه و فلســفه تاســیس ایــن اتحادیــه اشــاره 
کــرد و در ایــن بــاره گفــت: اتحادیــه مرکــزی نظــارت 
ــاورزی  ــتایی و کش ــای روس ــی ه ــی تعاون و هماهنگ
ایــران، تشــکلی تخصصــی، سراســری و فراگیــر اســت 
کــه دربرگیرنــده 480 اتحادیــه اســتانی و شهرســتانی، 
ــاورزی،  ــتایی، کش ــای روس ــی ه ــدود 8300 تعاون ح
تولیــد روســتایی و عشــایری و بیــش از چهــار و 
ــدگان  ــر عضــو متشــکل از تولیدکنن ــون نف ــم میلی نی
ــل  ــور عس ــور و زنب ــاورزی، دام، طی ــوالت کش محص
را شــامل مــی شــود. ایــن اتحادیــه مرکــزی در 
ــاده 61  ــه م ــتناد ب ــا اس ــاه 1388 و ب ــت م اردیبهش
ــدی  ــات بع ــی و اصالح ــای تعاون ــرکت ه ــون ش قان
مصــوب 1350/3/16 تاســیس شــد و بــا هــدف ایجــاد 
ــال  ــدی، فع ــکاری، قانونمن ــعه هم ــی و توس هماهنگ
ســازی، هدایــت و نظــارت بــر اتحادیــه هــا و تعاونــی 
ــری  ــق بکارگی ــاورزی از طری ــتایی و کش ــای روس ه
ــه  ظرفیــت هــای بالفعــل و بالقــوه آنهــا و پیوســتن ب
اتحادیــه بیــن المللــی تعــاون )ICA(  در جهــت 
همفکــری و همبســتگی بــا تعاونگــران داخلــی و 
ــت  ــه فعالی ــه عرص ــا ب ــاورزی پ ــش کش ــی بخ خارج

ــاد. نه

مهنــدس رجبــی در مــورد اهــم وظایــف ایــن 
ــتناد  ــه اس ــه ب ــن اتحادی ــف ای ــت: وظای ــه گف اتحادی

مــاده 62 قانــون شــرکت هــای تعاونــی و اساســنامه اتحادیــه بــه 
ــت: ــل اس ــرار ذی ق

ــر فعالیــت شــرکت هــا و اتحادیــه هــای تعاونــی  1-  نظــارت ب
ــکاری  ــعه هم ــی و توس ــاد هماهنگ ــاورزی و ایج ــتایی و کش روس

ــی هــای روســتایی و کشــاورزی ــا و تعاون ــه ه ــن اتحادی بی

2-  داوری بیــن شــرکت هــا و اتحادیــه هــای تعاونــی روســتایی 
و کشــاورزی و دفــاع از منافــع آنهــا و تولیــد کننــدگان بخــش در 

مجامــع و مراجــع سیاســتگذاری کشــور

ــاء مهــارت هــای فنــی و  ــج در جهــت ارتق 3-  آمــوزش و تروی
ــی ــی و خدمات شــغلی اعضــا در بخــش هــای کشــاورزی، بازرگان

4-  حسابرســی از شــرکت هــا و اتحادیــه هــای تعاونــی 
کشــور روســتایی  و  کشــاورزی 

ــی  ــارت و هماهنگ ــزی نظ ــه مرک ــل اتحادی ــی، مدیرعام رجب
تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی ایــران، حــوزه کاری و شــرح 
ــر  ــار زیربخــش زی ــن تشــکل مرکــزی را در چه ــای ای فعالیــت ه

تشــریح کــرد:

ــاب  ــاح حس ــا افتت ــیس ب ــدو تاس ــوزش از ب ــوزه آم 1-  در ح
ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــون ش ــاده 15 قان ــا م ــر ب ــوزش براب 3% آم
ــی  ــای آموزش ــوب 1350/3/16 دوره ه ــدی مص ــات بع و اصالح
مربــوط بــه ارکان ، اعضــاء و کارکنــان شــبکه تعاونــی هــای 

ــت. ــذارده اس ــراء گ ــورد اج ــه م ــاورزی را ب ــتایی و کش روس

و  کارشناســان  از  اســتفاده  بــا  حسابرســی  حــوزه  در    -2
حسابرســان معتمــد، خبــره و رســمی در ســال اول در ســطح بیش 
ــه  ــن اتحادی ــر ای ــال حاض ــروع و در ح ــی ش ــد تعاون از 400 واح
وظیفــه انجــام حسابرســی اغلــب شــرکت هــای تعاونــی روســتایی 

ــد. ــی ده ــام م ــای وابســته را انج ــه ه ــاورزی و اتحادی و کش

3-  از بــدو تشــکیل تاکنــون مــوارد دعــاوی و اختــالف تعاونــی 
هایــی کــه بــه اتحادیــه ارجــاع شــده اســت بــا اســتفاده از 
ــده  ــدام گردی ــه داوری بیــن آنهــا اق ــره نســبت ب کارشناســان خب

اســت.

4-  بــرای نخســتین بــار در کشــور ســامانه تجــارت الکترونیــک 
ــق  ــروش محصــوالت و نهــاده هــای کشــاورزی از طری ــد و ف خری
ــروش  ــد و ف ــده و خری ــی گردی ــی و عملیات ــه طراح ــن اتحادی ای
برخــی از محصــوالت و نهــاده  هــا و بــه ویــژه میــوه ایــام نــوروز بــا 
ــاه از  ــک م ــال طــی مــدت ی ــارد ری گردشــی معــادل 1000 میلی

ــه انجــام رســید. ــا موفقیــت ب طریــق ایــن ســامانه ب

24 هزار واحد پرورش دهندۀ مرغ گوشتی تحت 
پوشش اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی

پــرورش  کشــاورزی  هــای  تعاونــی  سراســری  اتحادیــه 
ــا  ــاه 1383 ب ــفند م ــران در اس ــتی ای ــرغ گوش ــدگان م دهن
ــه اســتانی و 300 شــرکت تعاونــی کــه  تعــداد اعضــا30 اتحادی
ــدار گوشــتی را تحــت پوشــش داشــتند،  ــزار واحــد مرغ 20 ه

ــد. ــکیل ش تش

غالمحســین جافــر، رئیــس هیــات مدیــره ایــن تشــکل 
ــه  ــف اتحادی ــن وظای ــم تری ــوص مه ــری در خص ــزرگ سراس ب
بــه خبرنــگار مــا گفــت: ایــن تشــکل بــا توجــه بــه گســتردگی، 
وســعت و تعــداد بــاالی اعضــا وظایــف و مســئولیت هــای 
ــد از: تحصیــل  ــا عبارتن ــر عهــده دارد کــه اهــم آنه مختلفــی ب
و تامیــن منابــع و تســهیالت بانکــی، ســاماندهی تولیــد، عرضــه، 
واردات و حمایــت از توســعه صــادرات، انجــام اقداماتــی در جهت 
ــرای  ارتقــاء کیفیــت تولیــد مــرغ، قبــول مســئولیت و تــالش ب
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33 ــت  ــم فعالی ــی، تنظی ــای دولت ــازمان ه ــری س ــدی گ ــش تص کاه

هــای مربــوط بــه تولیــد، بــازار، عمــده فروشــی، واردات و صــادرات.

ــور  ــت طی ــم صنع ــای عظی ــدی ه ــه توانمن ــن ب ــر همچنی جاف
گوشــتی در ســال هــا و دوره هــای مختلــف اشــاره کــرد و افــزود: 
ــرغ  ــدۀ م ــرورش دهن ــزار واحــد پ ــه 24 ه ــک ب ــون نزدی ــم اکن ه
گوشــتی وجــود دارنــد کــه ظرفیــت اســمی جوجــه ریــزی گوشــتی 

آنهــا در هــر دوره بیــش از 400 میلیــون قطعــه اســت.

ــای  ــال ه ــت در س ــن اس ــام ممک ــن ارق ــرد: ای ــح ک وی تصری
مختلــف تغییــر کنــد بــه طــور مثــال در ســال 95 جوجــه ریــزی 
انجــام شــده چیــزی نزدیــک بــه 1 میلیــارد و 150 میلیــون قطعــه 
ــه 2.150 هــزار تــن گوشــت  ــود کــه در همــان ســال نزدیــک ب ب

مــرغ تولیــد شــد.

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مــرغ گوشــتی یــادآور 

شــد: حجــم ســرمایه گــذاری انجــام شــده در 
صنعــت طیــور گوشــتی بالــغ بــر 250 هــزار میلیارد 
ریــال و حجــم ســرمایه در گــردش ســالیانه در ایــن 
صنعــت افــزون بــر 150 هــزار میلیــارد ریــال اســت 
ــع  ــایر صنای ــان س ــه در می ــل توج ــی قاب ــه رقم ک

تولیــدی کشــور محســوب مــی شــود.

جافــر در پایــان اضافــه کــرد: اتحادیــه سراســری 
مرغــداران گوشــتی در راســتای اهــداف بلنــد مــدت 
خــود در بخــش مرغــداری، اقــدام بــه ارائــه آخریــن 
دســتاوردهای علمــی در ایــن زمینــه نمــوده اســت. 
از جملــه مهمتریــن فعالیت هــای ایــن اتحادیــه 
ــاوری هــای  ــوم و فن ــه عل در بخــش مرغــداری ارائ
نویــن در ایجــاد، توســعه و نگهــداری صنعــت 
ــتانداردهای  ــر اس ــی ب ــور مبتن ــداری در کش مرغ

بیــن المللــی مــی باشــد.

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن؛ بزرگترین 
تشکل تولید تخم مرغ و ساماندهی پرورش 

مرغ تخمگذار کشور

ــده در  ــناخته ش ــای ش ــذا ه ــدود غ ــی از مع ــرغ یک ــم م تخ
طبیعــت اســت کــه مــی توانــد نیازهــای بــدن را بطــور متعــادل 
تأمیــن نمایــد. عمــده تریــن ویژگــی تخــم مــرغ و وجــه تمایــز آن 
نســبت بــه ســایر مــواد غذایــی، ترکیــب پروتئینــی و مــواد مهــم 
موجــود در آن نظیــر کولیــن، لوتئیــن و گزانتیــن و تولیــد کــم 

انــرژی اســت کــه مصــرف آن ســبب چاقــی نمــی شــود.

ــا مشــارکت و همراهــی  ــه مرکــزی مرغــداران میهــن ب اتحادی
ــی  ــتانی و تعاون ــای اس ــه ه ــور و اتحادی ــر کش ــداران سراس مرغ
هــای فعــال شهرســتان هــا تشــکیل و فعالیــت خــود را از اواســط 

ــاز نمــوده اســت. ســال 1380 آغ
صــدرا علــی اکبرخانــی، مدیرعامــل ایــن اتحادیــه در خصــوص 

اهــداف تشــکیل ایــن اتحادیــه بــه خبرنــگار مــا گفــت:
اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن بــا هــدف انســجام بخشــی 
در واحدهــای پــرورش مــرغ تخــم گذارکشــور و صنایــع وابســته 
بــه آن تشــکیل گردیــد تــا ضمــن ایجــاد یــک شــخصیت حقوقــی 

توانمنــد بتوانــد:
ــرغ  ــت م ــدگان صنع ــده تولیدکنن ــخنگو و نماین ــط، س * راب
ــایر اشــخاص از  ــا س ــه آن ب ــع وابســته ب تخمگذارکشــور و صنای

ــت باشــد. ــه دول جمل
ــاط  ــب، ارتب ــتر مناس ــک بس ــد در ی ــا آن بتوان ــان ب * همزم

ــد. ــمیت ببخش ــه آن رس ــرار و ب ــی را برق ــی و صنف مردم
ــزء در  ــرد و ج ــوان خ ــدرت و ت ــردن ق ــع ک ــل جم * از مح
ســطح کشــور و تبدیــل آن بــه یــک قــدرت واحــد مدافــع ایــن 

ــت باشــد. صنع
ــد  ــنامه بتوان ــق اساس ــود و طب ــی خ ــه ذات ــب وظیف * برحس
ــاده  ــواع نه ــه ان ــدی ب ــای تولی ــاز واحده ــن نی ــه تامی ــبت ب نس
هــای تولیــد بــا رعایــت اصــل حداقــل قیمــت، کیفیــت مناســب و 
تامیــن بــه موقــع و تامیــن نیازهــای آموزشــی اعضــاء و بازاریابــی 
ــه  ــد ب ــدام نمای ــا اق ــدی واحده ــول تولی ــانی محص ــازار رس و ب
ــل و  ــه حداق ــام شــده محصــول ب ــای تم ــه ه ــه هزین نحــوی ک
ــدار  ــع مرغ ــورد توق ــت م ــده منفع ــن کنن ــه تامی ــد حاصل درآم

ــردد. ــدار گ ــدی اقتصــادی و پای ــوده و محصــول تولی ب
ــا  ــن بن ــداران میه ــزی مرغ ــه مرک ــر اتحادی ــن تفک ــا ای ــذا ب ل

ــت  ــه موفقی ــر ب ــاده شــد و در طــی ســالهای اخی نه
ــف  ــای وظائ ــت ایف ــز در جه ــمگیری نی ــای چش ه

ــت. ــده اس ــل آم ــود نای ــی خ اساس
ــن  ــداران میه ــزی مرغ ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
برنامــه هــای حمایتــی ایــن اتحادیــه بــه شــرح زیــر 

ــمرد: برش
*  تامیــن امنیــت شــغلی بــرای مرغــدار و تضمیــن 

ــل درآمد حداق
* پرداخت مشوق های صادراتی

* ذخیــره ســازی چرخشــی تخــم مرغ در راســتای 
تضمیــن حداقــل درآمــد مرغــدار و تنظیــم بازار

تولیــدی در  از زیــان واحدهــای  * جلوگیــری 
مقاطــع کاهــش قیمــت

ــدی  ــول تولی ــانی محص ــازار رس ــی و ب * بازاریاب
ــد ــر درآم ــب حداکث ــور کس ــه منظ ــا ب واحده

* تامیــن نهــاده هــای تولیــد، باکیفیــت و قیمــت 
مناســب و تامیــن بــه هنــگام آن بــه منظــور کاهــش 

قیمــت تمــام شــده محصــول
* ساماندهی تولید

* صادرات مستمر و پایدار تخم مرغ
ــا توجــه  * ترویــج مصــرف تخــم مــرغ در جامعــه ب
ــی آن و نقــش تخــم مــرغ در ســالمت  ــه ارزش غذائ ب

جامعــه
* مدیریت تولید و توزیع جوجه یکروزه

ــا  ــدی ب ــای تولی ــگاه واحده ــش و جای ــاء نق * ارتق
اســتفاده از ظرفیــت تــک تــک ایــن واحدهــا و کاهــش 
وابســتگی بــه دولــت بــه جهــت مشــکالت ناشــی از آن
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اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی 
کشاورزی دامداران ایران؛ نخستین و 
بزرگترین شبکه تعاونی های تخصصی 

بخش کشاورزی

یکــي از اهــداف نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي 
ــت  ــن سرنوش ــردم در تعیی ــه م ــارکت عام ــران مش ای
ــش مــي باشــد.  سیاســي، اقتصــادي و اجتماعــي خوی
بــه همیــن منظــور تعاونــي هــا و اتحادیــه هــاي 
تولیــدي در قالــب قانــون شــرکت هــاي تعاونــي 
مصــوب 16/ 03/ 1350 بــه مــرور تشــکیل شــده و در 
راســتاي اصــل 44 قانــون اساســي، موجبــات اجرایــي 

ــد.  ــم نمودن ــون را فراه ــل 43 آن قان ــدن اص ش

ــداران  ــزی دام ــه مرک ــل اتحادی ــی، مدیرعام ــی عال مجتب
ایــران بــا اعــالم تاریخچــه فــوق در خصــوص قانــون تشــکیل 
ــن  ــت: در ای ــا گف ــگار م ــه خبرن ــی ب ــای تعاون ــرکت ه ش
رابطــه بــا تشــکیل نخســتین تعاونــی دامپــروری، دامــداران 
توانســتند بــا تــالش شــبانه روزي، نیــاز کشــور بــه فــرآورده 
ــاز جمعیــت  هــاي لبنــي کــه پیــش از آن 80 درصــد از نی
36 میلیــون نفــري آن دوران )قبــل از انقــالب( از کشــورهاي 

خارجــی تامیــن مــي شــد را فراهــم نماینــد.

وی افــزود: اتحادیــه مرکــزي شــرکت هــای تعاونــي 
ــران در ســال 1375 تاســیس شــد  ــداران ای کشــاورزي دام
ــه اســتاني،  ــا تحــت پوشــش داشــتن 33 اتحادی و اکنــون ب
ــون و  ــتاني و 1 میلی ــي شهرس ــرکت تعاون ــش از 600 ش بی
ــن  ــن و بزرگتری ــوان اولی ــه عن ــدار؛ ب ــو دام ــزار عض 300 ه
ــاي تخصصــي بخــش کشــاورزي کشــور  ــي ه شــبکه تعاون
ــل  ــزان قاب ــی، می ــت کنون ــاز جمعی ــن نی ــر تامی ــالوه ب ع
توجهــي از فــراورده هــای دامــی نیــز بــه کشــورهاي عــراق، 
ــه و بعضــي  افغانســتان، عربســتان، کشــورهاي آســیاي میان

ــد.  ــی کنن ــي صــادر م ــاي اروپای از کشــور ه

ــارۀ  ــران درب ــداران ای ــزی دام ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
مهــم تریــن اهــداف و وظایــف ایــن تشــکل سراســری 
ــف  ــف تعری ــه در چارچــوب وظای ــن اتحادی ــد: ای ــادآور ش ی
شــده در اساســنامه ، بــا بهــره گیــری از تخصــص و تجربــه 
اعضــا هیــات مدیــره کــه همگــی از کارشناســان و دامــداران 
ــا ســابقه اســتانهای مختلــف کشــور هســتند و همچنیــن  ب
توانمنــدی دامــداران عضــو در سراســر کشــور؛ برنامــه ریــزی 
هــا و اقداماتــی انجــام مــی دهــد کــه حاصــل آن، کاهــش 
ــادي  ــاً اقتص ــد و نهایت ــش درآم ــد، افزای ــاي تولی ــه ه هزین

ــداران باشــد. ــراي دام ــد ب شــدن تولی

ضرورت ایجاد اتحادیه مرکزی 
تعاونی های کشاورزی دام سبک 

کشور و شرح وظایف آن

خشکســالی هــای گســترده و پیاپــی ، اپیدمــی 
گســترده و مرگبــار تــب برفکــی ســال 94 ، صــدور 
مجوزهــای بــی موقــع صــادرات دام طــی ســالهای 
94 و 95 ، افزایــش ناگهانــی قیمــت جــو  بــه 
ــی مــورد اســتفاده گوســفندان  ــوان نهــاده اصل عن
قاچــاق  و  ســال 94  شــهریور  تــا  خــرداد  در 
گســترده دام ســبک در ســال 96 و اوایــل 97 
ضربــات ســهمگینی بــر پیکــره نحیــف ایــن دســته 
ــام  ــام ای ــاً تم ــه تقریب ــدگان کشــور ک از تولیدکنن

ســال را در کوههــا و بیابــان هــا بــرای تغذیــه دامهــای خــود 
ــود. ــرگردانند وارد نم س

مهنــدس افشــین صــدر دادرس، مدیرعامــل اتحادیــه 
مرکــزی دام ســبک کشــور بــا ارائــه ایــن تحلیــل در 
ــا  ــگار م ــه خبرن ــری ب ــکل سراس ــن تش ــاد ای ــرورت ایج ض
گفــت: مجموعــه ایــن عوامــل کــه تاثیــر مســتقیم در تامیــن 
پروتئیــن غــذای مــردم دارد، تعــدادی از گوســفندداران 
ــان،  ــای اصفه ــتان ه ــا در اس ــی آنه ــای تعاون ــرکت ه و ش
ســمنان و قزویــن را بــر آن داشــت تــا نســبت بــه تقاضــای 
تشــکیل ایــن اتحادیــه از ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 

ــد. ــدام نماین اق

ــه  ــن اتحادی ــری ای ــکل گی ــه ش ــه تاریخچ ــپس ب وی س
اشــاره کــرد و گفــت: ســرانجام ایــن اتحادیــه پــس از تــالش 
هــای بســیار بــا تأییــد معاونــت امــور تولیــدات دامــی وزارت 
ــاون  ــزی تع ــازمان مرک ــوز س ــا مج ــاورزی و ب ــاد کش جه
روســتایی ایــران در تاریــخ 23/ 04/ 1397  به اســتناد قانون 
شــرکت هــای تعاونــی مصــوب 1350 بــه منظــور انســجام، 
هماهنگــی و تــالش در پیشــبرد سیاســت هــا و برنامــه هــای 
ــا  ــوزش ه ــه آم ــبک، ارائ ــژه دام س ــی وی ــدی و خدمات تولی
ــن  ــدگان ای ــه تولیدکنن ــات ترویجــی و تخصصــی بـ و خدم
بخــش در جهــت افـــزایش بهــره وری تولیــد بــا حضــور 16 
ــر  ــال حاض ــکیل و در ح ــتان تش ــی در 3 اس ــرکت تعاون ش
ــت، گســترش و  ــال فعالی ــتان در ح ــو از 13 اس ــا 33 عض ب

توســعه شــبکه تعاونــی هــای خــود مــی باشــد.

ماموریت ها و وظایف اتحادیه دام سبک کشور:
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ــا شــیوه  * آمــوزش اعضــاء و بهــره بــرداران و آشــنایی آنهــا ب
هــای نویــن تولیــد در جهــت ارتقــاء بهــره وری دام ســبک

* تهیــه و تامیــن نهــاده هــا، تجهیــزات و ماشــین آالت مــورد 
نیــاز اعضــاء

* فرآوری، بسته بندی و عرضه محصوالت تولیدی اعضاء
* احــداث و مشــارکت و یــا ســرمایه گــذاری در ایجاد فروشــگاه 
ــات  ــا، کارخانج ــردخانه ه ــا، س ــتارگاه ه ــن دام، کش ــا، میادی ه
ــی دام  ــز تحقیقات ــژاد و مراک ــالح ن ــز اص ــی، مراک ــع تبدیل صنای

ســبک
* مشاوره و ارائه خدمات فنی و تخصصی به اعضاء

افشــین صــدردادرس دربــارۀ ســایر ویژگــی هــای ایــن اتحادیــه 
اضافــه کــرد:

تشکلی نوپا اما با تجربه
ــیار  ــات بس ــود دارای تجربی ــه خ ــن اتحادی ــره ای ــات مدی هی
ارزنــده ای در راســتای پــرورش دام ســبک کشــور محســوب شــده 
ــی باشــند. ــدگان کشــور م ــه ارزشــمندی از کل تولیدکنن و نمون

بهترین کارشناسان حوزه دام
ــوان مشــاوران خبــره در کشــور؛ افزایــش  ــا بهــره گیــری از ت ب
ــم  ــن رق ــه یقی ــره وری و شــعار جهــش اقتصــادی را  قطــع ب به

ــم زد. خواهی
تامین نیازمندیهای دامداران

بــا برنامــه ریــزی صحیــح و بــا حمایــت مالــی صنــف، 
در تالشــیم تــا بــا تامیــن نهــاده هــای مصرفــی صنعــت، 

بخشــی از نیازهــای تولیدکننــدگان را پوشــش دهیــم.
مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک کشــور در پایــان 
ــن  ــرای ای ــت اج ــای در دس ــت ه ــا و فعالی ــه ه برنام

ــرد: ــوان ک ــر عن ــرح زی ــه ش ــال را ب ــکل فع تش
برنامه ها و فعالیت ها

ــای دام  ــی ه ــبکه تعاون ــعه ش ــترش و توس 1- گس
ــور ــبک در کش س

ــردی دام  ــای راهب ــروژه ه ــرای پ ــنهاد و اج 2- پیش
ــازده و بهــره وری تولیــد ــه منظــور افزایــش ب ســبک ب

3- تامیــن نهــاده هــای مــورد نیــاز )داخلــی ، خارجی 
کشت(  ،

4- توســعه پرواربنــدی هــا و بازاریابــی گوشــت و دام 
زنــده، پشــم و کــرک

5- پیگیــری تامیــن تســهیالت ارزان قیمــت بــه 
ــنهادی ــردی پیش ــای راهب ــروژه ه ــرای پ ــور اج منظ

6- هویت گذاری دام سبک
ــم  ــوراها و مراجــع تصمی 7- حضــور در جلســات، ش

ــری درخصــوص دام ســبک گی
8- اصالح نژاد دامهای سبک

ایجاد اداره توسعه و آموزش تعاونی 
های روستایی زنان؛ دستاوردی در 

مسیر توسعه پایدار

ــه  ــتایی ب ــان روس ــتقل زن ــای مس ــکل ه ــالء تش خ
منظــور هدفمنــد کــردن فعالیــت ایــن قشــر پرتــالش 
ــزی  و خــالق جامعــه روســتایی منشــا خیــر برنامــه ری
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــرای ایجــاد 
تشــکیالتی در اســتان هــای کشــور شــد و در ایــن رابطه 
شــبکه گســترده تعاونــی هــای روســتایی زنان بــه عنوان 
ــطح  ــتایی در س ــان روس ــر زن ــکل فراگی ــن تش بزرگتری
کشــور، پــس از تصویب اساســنامه شــرکت هــای تعاونی 
روســتایی زنــان در دی مــاه 1372 توســط هیــأت مدیره 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران ایجــاد شــد. 

ــوان ادارۀ توســعه و  در اولیــن گام، بخشــی تحــت عن
ــان تشــکیل شــد  ــتایی زن ــای روس ــی ه ــوزش تعاون آم
ــکیل  ــه تش ــر ب ــون منج ــای آن تاکن ــت ه ــه فعالی ک
اتحادیــه هــای روســتایی زنــان در چنــد اســتان کشــور و 
چندیــن تعاونــی تحــت پوشــش شــده اســت کــه در این 
مناطــق ضمــن اســتقبال قابــل توجــه بانــوان روســتایی 
موجــب افزایــش بهــره وری و تقویــت ســاختار اقتصــادی 

خانوارهــای روســتایی شــده اســت.

بــه منظــور شــناخت بیشــتر تشــکل هــای روســتایی 

زنــان گفــت و گویــی بــا خانــم ملیحــه بهنــود، رئیــس اداره توســعه و 
آمــوزش تعاونــی  هــای روســتایی زنــان انجــام داده ایــم کــه در ایــن 
گــزارش فرازهایــی از دســتاوردهای ایــن تشــکل و برنامــه هــای اجــرا 

شــده را مــی آوریــم.

ــای  ــب اساســنامه شــرکت ه ــه تصوی ــا اشــاره ب ــود ب ملیحــه بهن
ــره  ــأت مدی ــاه 1372 توســط هی ــان  در دی م ــی روســتایی زن تعاون
ــن  ــر همی ــد: ب ــی افزای ــران م ــاون روســتایی ای ــزی تع ســازمان مرک
ــان در  ــای روســتایی زن ــی ه ــوزش تعاون ــروه توســعه و آم اســاس گ
ســاختار ســازمانی بــه وجــود آمــد کــه برنامــه هــای زیــر را در امــر 
توســعه کمــی و کیفــی عملکــرد تعاونــی هــای زنــان در دســتور کار 

ــرار داده اســت: خــود ق

1- برنامــه ریــزی آموزشــی  و توســعه ای در تعاونــی های روســتایی 
زنــان و نظــارت بــر اجــرای آنها

2- تهیــه وتدویــن طــرح هــای راهبــردی مرتبــط بــا تعاونــی هــا در 
حــوزه هــای اقتصــادی و جــذب ســرمایه

3- برنامــه ریــزی درجهــت ارتقــاء توانمنــدی تعاونــی هــای زنــان 
دراجــرای پــروژه هــای اشــتغال زا و جــذب ســرمایه هــای کوچــک بــا 

تأکیــد بــر  مباحــث مرتبــط بــا ؛
- کشاورزی خانوادگی 

- صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت
ــی در  ــع جانب ــع آوری وصنای ــت ، جم ــی ) کاش ــان داروی - گیاه

ــدی(  ــته بن ــرآوری و بس ف
- توسعه و ساماندهی صنایع دستی و روستایی 

ــان از طریــق  4- بازاررســانی تولیــدات تعاونــی هــای روســتایی زن
حضــور فعــال در نمایشــگاه هــا و تأکیــد بر روش هــای نویــن بازاریابی 

ــارت الکترونیکی( )تج
5-  تعامــل بــا دســتگاه هــا و ســازمان هــای متولــی در امــور زنــان 

روســتایی در ســطوح کالن برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری

6- مشــاوره و هدایــت تعاونــی هــا در جــذب اعتبــارات و تســهیالت 
نهادهــا و ســازمانهای ذیربــط جهــت اخــذ تســهیالت در اجــرای طرح 

هــای اقتصــادی و تولیدی 

7-  ارزیابــی عملکــرد پــروژه هــا در راســتای برنامه پذیــری مطلوب 
تعاونــی هــای زنان

بهنــود تصریــح مــی کنــد: ایــن تعاونــی ها بــا وجــود ظرفیــت های 
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اتحادیه سراسری کشاورزی باغبانی 
ایران؛ عامل افزایش بهره وری در 

تولیدات باغی کشور

بــه منظــور پاســخگویي بــه نیازهــاي تخصصــي 
کشــاورزان، ســازمان مرکــزي تعــاون روســتایي ایــران از 
ســال 1364 اقــدام بــه تاســیس و توســعه تشــکل هــاي 
تخصصــي تحــت عنــوان شــرکت هــاي تعاوني کشــاورزي 
نمــود و تاکنــون تعــداد ایــن تعاوني هــا به 1873 شــرکت 
رســیده اســت کــه بــا تعــداد 1.044.434 نفــر عضــو در 
زمینــه توســعه کشــاورزي ایــن مــرز و بــوم فعالیــت دارند.

اتحادیــه  مدیرعامــل  یدالهــی  کمــال  مهنــدس 
ــن  ــان ای ــا بی ــران ب ــی ای ــاورزی باغبان ــری کش سراس
ــادی  ــاورزی اقتص ــه کش ــگار مجل ــه خبرن ــه ب تاریخچ
ــه کــرد:  ــارۀ ایجــاد تشــکل هــای کشــاورزی اضاف درب
ــي  ــراي هماهنگــي بیشــتر بیــن شــرکت هــاي تعاون ب
ــا  ــاي مشــترک آنه ــدي ه ــن نیازمن ــاورزي و تامی کش
ــز تاســیس  ــي کشــاورزي نی ــه تعاون ــداد 55 اتحادی تع
ــه  ــاورزي در زمین ــاي کش ــي ه ــت. تعاون ــده اس گردی
هــاي مختلــف تولیــدي، فــرآوري و خدماتــي فعالیــت 

ــد. ــي نمای م

ایــن تعاونــي ها شــامل تعاوني مرغــداران، دامــداران، 

کاران،  بــادام  کاران،  زیتــون  باغــداران،  کاران،  گنــدم 
زنبــورداران، مرتعــداران، کمبایــن داران، مکانیزاســیون، گل 
و گیــاه، زعفــران کاران، ســیب زمینــي کاران، پســته کاران، 
چــاي کاران، نوغــان داران و ســایر تعاونــي هــا مــي باشــد 
ــاز  ــرورت و نی ــب ض ــي را حس ــاي مختلف ــت ه ــه فعالی ک

ــد. ــه عهــده گرفتــه ان جوامــع روســتایي ب

وی ســپس دربــارۀ تشــکیل اتحادیــه سراســری باغبانــی 
هــای کشــاورزی  تعاونــی  اتحادیــه سراســری  گفــت: 
باغــداران ایــران نیــز در راســتای بــاال بــردن ســطح زندگــی 
ــت  ــا رعای ــی ب ــی و باغ ــوالت زراع ــد محص ــا و تولی اعض
ــکل  ــن تش ــا موازی ــق ب ــاورزی و مطاب ــعه کش ــداف توس اه
ــرمایه 50  ــا س ــخ 15/ 09/ 1389  ب ــی در تاری ــای تعاون ه
میلیــون ریــال در تهــران بــه ثبــت رســید. گفتنــی اســت، 
ــتانی  ــه اس ــذاری 9 اتحادی ــرمایه گ ــا س ــه ب ــن اتحادی ای

ــت.  ــده اس ــکیل ش تش

ــج  ــداز پن ــن ســند چشــم ان ــه تدوی مهنــدس یدالهــی ب
ــی  ــای تخصص ــی ه ــری تعاون ــه سراس ــرای اتحادی ــاله ب س
باغــداران کشــور اشــاره کــرد و برنامــه هــای ایــن اتحادیــه 

ــرای پنــج  ســال آینــده تشــریح کــرد. را ب

اتحادیه باغداران در پنج سال آینده:

1.پنــج درصــد بــازار داخلــی و خارجــی محصــوالت باغــی 
کشــور را در دســت گرفتــه اســت.

ــوالت  ــی و محص ــرل کیف ــای کنت 2.دارای آزمایشــگاه ه
ــورتینگ و  ــردخانه و س ــن س ــک و همچنی ــالم و ارگانی س

بســته بنــدی مــی باشــد.
3.یــک کارخانــه تولیــد آب میــوه بــا آخریــن تکنولــوژی 

روز راه انــدازی نمــوده اســت.
ــی را در  ــای گیاه ــدی داروه ــته بن ــه بس ــک کارخان 4.ی

ــت. ــوده اس ــدازی نم ــران راه ان ته
ــور  ــال در کش ــع نه ــد و توزی ــز تولی ــد مرک 5.دارای چن

ــی باشــد. م
6.قســمتی از تکنولــوژی بخــش باغــی کشــور را بــر 

ــد. ــی نمای ــت م ــی مدیری ــه خوب ــته و ب ــده داش عه
بخــش  و  غیرشــیمیایی  شــیمیایی،  کودهــای  7.کل 
ــرکت  ــا و ش ــه ه ــذی اتحادی ــای ریزمغ ــی از کوده عظیم

ــد. ــی نمای ــع م ــو را توزی ــای عض ه

قانونــی و زیرســاختی موجــود، دارای ظرفیــت هــا و پتانســیل 
ــت ســاختار اقتصــادی  ــای بســیار مناســب در جهــت تقوی ه
و اجتماعــی مناطــق روســتایی اســت کــه بــا تنــوع بخشــی و 
ایجــاد کارآفرینــی در فعالیــت هــای اجرایــی در عرصــه هــای 
مختلــف ، عــالوه بــر ارتقــاء اشــتغالزایی و درآمدزایــی فعالیــن 
ایــن بخــش هــا، موجــب گســترش و توســعه زیرســاخت هــای 
ایــن عرصــه شــده و در ســرمایه گــذاری هــای مناســب در امــور 
مختلــف، شــاخص هــای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی را ارتقاء 

مــی دهــد. 

ــا و ویژگــی  ــت ه ــن ظرفی ــد: وجــود ای ــی کن ــه م وی اضاف
ــن  ــت ای ــان وگســتره فعالی ــای روســتایی زن ــی ه ــای تعاون ه
تعاونــی هــا در ســطح کشــور ایــن اندیشــه را ایجــاد نمــوده کــه 
بــا برنامــه ریــزی وتصمیــم ســازی بــرای توســعه فضــای بهــره 
منــدی آنــان از فعالیــت هــای اقتصــادی و اجتماعــی و متعــادل 
ســازی توزیــع منابــع و فرصــت هــای موجــود در ایــن حــوزه 

وارد عمــل شــویم کــه بــرای تحقــق آن نیــز مــی بایســت در 
قالــب ســه مؤلفــه آمــوزش، ســرمایه گــذاری و بازاریابــی برنامــه 

ریــزی الزم صــورت گیــرد. 

بهنــود در مــورد تعــداد اعضــا و تعاونــی هــای تحــت پوشــش 
ــی  ــرکت تعاون ــداد 345 ش ــر تع ــال حاض ــد: در ح ــی گوی م
روســتایی زنــان بــا  بیــش از 60000 نفــر عضــو بــا توجــه بــه 
حــدود عملیــات تعییــن شــده در اساســنامه ایــن شــرکت هــا، 
بــا تعــداد 517 اشــتغال خانگــی در 5 رشــته شــغلی مختلــف 
ــع دســتی،  ــی، صنای ــع تبدیل ــرورش، صنای ــد و پ شــامل؛ تولی
خریــد و فــروش و توزیــع نهــاده هــا و ارائــه خدمــات اجتماعــی 
ــه  ــزاری بیم ــرف، کارگ ــگاه مص ــه فروش ــی در زمین و فرهنگ
روســتایی و عشــایری، آموزشــگاه، مهدکــودک و آژانــس بانــوان 

و... بــه اعضــاء، مشــغول فعالیــت مــی باشــند.
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8.بــه ازای هــر شــرکت تعاونــی حداقــل دارای یــک بــاب 
فروشــگاه مصــرف مــی باشــد.

9.دارای یــک ســایت جامــع و فعــال بــوده که مشــخصات 
کلیــه اتحادیــه هــا و شــرکت هــای عضــو و مدیــران، 
ــی از  ــده و بخش ــا در آن درج ش ــای آنه ــان و اعض کارکن
مبــادالت بیــن شــبکه ای از ایــن طریــق انجــام مــی گیــرد.

10.کلیــه اتحادیــه هــای اســتانی عضــو اتحادیــه مرکــزی 

ــا  ــوده و جلســات مجامــع اتحادیــه بصــورت منظــم و پوی ب
تشــکیل مــی گردنــد.

فعالیــت  بــه  خــود  ملکــی  اداری  ســاختمان  11.در 
مشــغول مــی باشــد.

ــی  ــور م ــروف در کش ــر و مع ــد معتب ــک برن 12.دارای ی
باشــد.

نقش ارزندۀ »اتحادیه مرکزی شرکت 
های تعاونی تولید روستایی کشور« در 

توسعه اقتصاد ملی

کاوه حســنی، مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی شــرکت 
هــای تعاونــی تولیــد روســتایی کشــور در مــورد 
ــد:  ــی گوی ــکل م ــن تش ــداف ای ــیس و اه ــخ تاس تاری
ــا  ــخ  01/ 06/ 1382 ب ــزی در تاری ــکل مرک ــن تش ای
همــت و تــالش تعــدادی از اتحادیــه هــای اســتانی بــه 
ــد  ــای تولی ــی ه ــی تعاون ــت و خودگردان منظــور حمای
ــاً افزایــش بهــره وری در بخــش کشــاورزی و  و متعاقب
فراهــم نمــودن موجبــات رشــد مــداوم اقتصــادی ثبــت 

ــه کار نمــود. و شــروع ب

ــن  ــرای ای ــه ب ــا ک ــگار م ــخ خبرن ــنی، در پاس حس
ــی  ــور م ــدازی متص ــم ان ــه چش ــزی چ ــه مرک اتحادی

ــد:  ــی گوی ــوید م ش

اتحادیــه مرکــزی شــرکت هــای تعاونــی تولیــد 
ــه  روســتایی کشــور معتبرتریــن و کارآمدتریــن اتحادی
ــش  ــال در بخ ــر و فع ــش مؤث ــا نق ــران ب ــی در ای مل
ــا  ــه ب کشــاورزی و توســعه روســتایی کشــور اســت ک
ــوان بالقــوه و بالفعــل شــرکت هــای  بهــره گیــری از ت
تعاونــی تولیــد روســتایی و اتحادیــه هــای آنهــا نقــش 

ــد. ــی کن ــا م ــی ایف ــعه اقتصــاد مل بســزایی در توس

ــی  ــای اصل ــه ه ــا و برنام ــت ه ــارۀ  مأموری  وی درب
اتحادیــه تعاونــی تولیــد روســتایی کشــور تصریــح مــی 

کنــد:

ــتر  ــور و بس ــادی کش ــکوفایی اقتص ــارکت در ش مش
ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــدار ش ــعه پای ــرای توس ــازی ب س
ــا در دســتیابی  ــای آنه ــه ه ــتایی و اتحادی ــد روس تولی
ــه امنیــت غذایــی و توســعه روســتایی اصلــی تریــن  ب

ماموریــت ایــن تشــکل اســت کــه بــا تعییــن اصــول و ارزش 
ــد: ــر تعریــف شــده ان ــه شــرح زی هایــی ب

اصول و ارزش ها

کســب رضــای الهــی؛ خدمــت بــه کشــاورزان عضــو شــرکت 
ــی  ــت تعال ــالش در جه ــتایی؛ ت ــد روس ــی تولی ــای تعاون ه
شــرکت هــای تعاونــی تولیــد روســتایی و اتحادیــه هــای آنها ؛ 
کالن نگــری و فعالیــت در ســطح ملــی ؛ خودبــاوری ؛ دانــش 
ــازی و  ــاد س ــره وری ؛ اعتم ــتمر به ــای مس ــوری ؛ ارتق مح
ــده  ــی و فرصــت ســازی ؛ آین ــی ؛ فرصــت یاب مشــارکت جوی

ــی مســتمر. ــده ســازی ؛ کارآفرین نگــری و آین

ــتایی  ــد روس ــی تولی ــزی تعاون ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
کشــور در پایــان اهــداف و وظایــف ایــن تشــکل را بــه شــرح 

ــد.  ــی کن ــن م ــدی و تبیی ــل دســته بن ذی

اهداف:

ــرای توانمنــد ســازی  ــا ب 1.ایجــاد ســاختارهای نهــادی پوی
شــرکت هــای تعاونــی تولیــد و اتحادیــه هــا در فرآیند توســعه 

پایــدار کشــاورزی؛

2.ارتقــاء ظرفیــت و توانمنــدی هــای شــرکت هــای تعاونــی 
ــتیابی  ــد دس ــهیل فرآین ــق تس ــا از طری ــه ه ــد و اتحادی تولی
بــه منابــع اطالعــات، فنــاوری، ارتباطــات و توســعه پیوندهــای 

فنــی، اقتصــادی و مالــی؛

ــد  ــش تولی ــود مســتمر افزای ــای بهب ــاز و کاره ــاد س 3.ایج
ــه فناوریهــای پــس از  در تعاونــی هــای تولیــد و دسترســی ب

برداشــت. 

 وظایف:

1.ایجــاد ارتبــاط بــا مؤسســات جهانــی تعاونــی و اســتفاده از 
تجــارب دیگــر کشــورها در زمینــه تعاونــی های کشــاورزی ؛

2.ایجاد هماهنگی و همکاری بین اتحادیه های عضو ؛

3.راهنمایــی و آمــوزش اتحادیــه هــای عضــو در امــور اداری، 
مدیریــت ســازمانی و آمــوزش هــای تخصصی کشــاورزی ؛

ــه  ــد اتحادی ــای تولی ــرآورده ه ــوالت و ف ــی محص 4.بازاریاب
هــای عضــو و زمینــه ســازی ایجــاد بازارهــای عرضــه مســتقیم 

محصــوالت تولیــدی ؛

ــی  ــع مال ــه مناب ــت تهی ــاری جه ــدوق اعتب ــاد صن 5.ایج
ــو . ــای عض ــه ه ــاز اتحادی ــورد نی م
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 tipping( نقطــه تحــول یــا نقطــه بحرانــی
point( در اقلیم شناســی بــه نقطــه ای گفتــه 
ــک  ــذار از ی ــدی گ ــه ح ــه لحظ ــود ک می ش
وضعیــت طبیعــی باثبــات بــه وضعیــت 
طبیعــی باثبــات دیگــری اســت. بــه عبــارت 
ــک  ــی رخ داده در ی ــرات اقلیم ــر، تغیی دیگ
ــد  ــت ناپذیر خواهن ــی بازگش ــتم طبیع سیس

شــد.

ــی  ــه برخ ــی رود ک ــان م ــاال گم ــن ح همی
یخســارها در جنوبــگان از نقطــه تحــول 
ــش  ــه افزای ــدن ب ــا ذوب ش ــته اند و ب گذش
ســطح دریاهــا در قرن هــای آینــده خواهنــد 

ــد. انجامی

ــی در  ــتم های طبیع ــن سیس ــش زمی ــا گرمای ب
ــرار  ــت ناپذیر ق ــی بازگش ــه وضعیت ــتانه ورود ب آس
دارنــد. برهم کنــش ایــن سیســتم ها و تغییــرات 
ــای  ــه معن ــه ب ــد ک ــی می انجام ــری دومینوی ــه اث ب

ــت. ــی اس ــران اقلیم ــدید بح تش

ــای  ــه فرآینده ــده ک ــث ش ــن باع ــش زمی گرمای
اقلیمــی مهــم بــه نقطــه بحرانــی یــا نقطــه تحــول 
ــول  ــای تح ــن نقطه ه ــور از ای ــوند. عب ــک ش نزدی
ــه دیگــر  ــدازد ک ــه راه بین ــی را ب ــد دومینوی می توان
فرآیندهــا و سیســتم های طبیعــی را بحرانــی کنــد.

پژوهــش جدیــد محققــان دانشــگاه پُتســدام 
آلمــان کــه در ژورنــال »دینامیــک سیســتم زمیــن« 
ــارها و  ــه یخس ــد ک ــدار می ده ــده، هش ــر ش منتش
جریان هــای اقیانوســی در معــرض رســیدن بــه 
نقطه هــای تحــول اقلیمــی قــرار دارنــد و می تواننــد 
بــا ادامــه رونــد گرمایــش زمیــن، وضعیــت یکدیگــر 

ــد. ــر کنن را وخیم ت

ایــن مســأله می توانــد بــه اثــری دومینویــی بــا عواقــب وخیــم بــرای 
ــد. ــان ها بینجام انس

نقطــه تحــول یــا نقطــه بحرانــی )tipping point( در اقلیم شناســی 
بــه نقطــه ای گفتــه می شــود کــه لحظــه حــدی گــذار از یــک وضعیــت 
ــه  ــت. ب ــری اس ــات دیگ ــی باثب ــت طبیع ــه وضعی ــات ب ــی باثب طبیع
ــی  ــتم طبیع ــک سیس ــی رخ داده در ی ــرات اقلیم ــر، تغیی ــارت دیگ عب

ــد. ــد ش ــت ناپذیر خواهن بازگش

ــگان از  همیــن حــاال گمــان مــی رود کــه برخــی یخســارها در جنوب
نقطــه تحــول گذشــته اند و بــا ذوب شــدن بــه افزایــش ســطح دریاهــا 

ــد. ــد انجامی ــده خواهن ــای آین در قرن ه

یک دومینوی بحران اقلیمی

ــت ناپذیر  ــون ای برگش ــت ب گ ــن اس ــت بومی ممک ــرات زیس تغیی
ــای  ــن صخره ــد از بین رفت ــد، همانن ــول یابن ــری تح ــت دیگ ب وضعی
مرجانــی و درنتیــج شــد بیــش از حــد جلبک هــا؛ تبدیل شــدن 
جنگل هــا ب دشــت های مســطح و درنتیــج آب شــدن الی هــای یخــی 

اقیانوس هــا. درون  ب 

ــش  ــه برهم کن ــی ب ــر دومینوی ــی اث ــرای بررس ــد ب ــش جدی پژوه
ــتریم و  ــف اس ــان گل ــی و جری ــگان غرب ــد و جنوب ــارهای گرینلن یخس
ــا  ــازی های آنه ــیاری از مدل س ــد. در بس ــازون پرداختن ــای آم جنگل ه
بــا ادامــه رونــد گرمایــش زمیــن حتــی اندکــی کمتــر از دو درجــه، حــد 
رســمی توافــق پاریــس، اثــر دومینویــی رخ می دهــد و تغییــرات اقلیمــی 
ــای  ــتم ها و فرآینده ــن اکوسیس ــت ناپذیر در ای ــرات بازگش ــث تغیی باع

ــود. ــی می ش طبیع

ــرای  ــی ب ــه بین الملل ــالش جامع ــق اقلیمــی پاریــس در 2015 ت تواف
ــن  ــر اســاس ای ــد. ب ــی می کن ــی را نمایندگ ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب مقابل
توافــق دولت هــا متعهــد شــده اند کــه ســطح افزایــش دمــا نســبت بــه 
پیــش از انقــالب صنعتــی را حداکثــر 2 درجــه نگــه دارنــد. دانشــمندان 
و فعــاالن محیــط زیســت می گوینــد 1.5 درجــه بایــد ســطح بیشــینه 
ایــن افزایــش دمــا باشــد. ایــن ســطح در توافــق پاریــس ذکــر شــده امــا 

الــزام آور نیســت.

زمین در آستانه تغییرات اقلیمی بازگشت ناپذیر



14
00

اه 
د م

ردا
و خ

ت 
هش

دیب
*ار

رم 
چها

ل 
سا

 *
 4

و 5
 4

ه 4
مار

ش
39 ــم  ــت اقلی ــا در نهای ــد و آنه ــی می انجام ــای اقیانوس ــرات در جریان ه ــه تغیی ــارها ب ــا، ذوب یخس ــن مدل ه ــاس ای ــر اس ب

ــد. ــر می دهن ــازون را تغیی آم

دانشمندان در ماه مه جاری هشدار دادند که یخسار گرینلند در آستانه عبور از نقطه تحول اقلیمی است.

ــن  ــه ضعیف تری ــس ب ــوس اطل ــای گردشــی اقیان ــه جریان ه ــد ک ــاری نشــان دادن ــال ج ــه س ــن فوری ــات همچنی تحقیق
ــد کــه  ــه وجــود می آورن ــف اســتریم« را ب ــان اقیانوســی گــرم »گل ــا جری ــن جریان ه ــر رســیده اند. ای ــت در هــزاره اخی حال

هــوای گــرم و معتــدل را بــه اروپــا مــی آورد.

ــان هم اکنــون 15 درصــد کاهــش یافتــه اســت. بی ســابقه بودن آن در یــک هــزار ســال اخیــر نشــان می دهــد  ایــن جری
کــه مداخلــه بشــر پــس از انقــالب صنعتــی در طبیعــت و گرمایــش زمیــن ناشــی از گازهــای گلخانــه ای علــت اصلــی اســت.

دانشــمندان هشــدار می دهنــد کــه بــا ادامــه رونــد گرمایــش زمیــن، ایــن تضعیــف ادامــه خواهــد یافــت و تــا پایــان قــرن 
می تــوان بــه 34 تــا 45 درصــد برســد. بــه گفتــه آنهــا، ایــن حــد یــک نقطــه تحــول بــدون بازگشــت خواهــد بــود.

ــی آمــازون در نقطــه  ــل توجهــی از جنگل هــای باران ســپتامبر گذشــته نیــز پژوهــش دیگــری نشــان داد کــه بخــش قاب
تحولــی بحرانــی قــرار دارنــد و ممکــن اســت بــر اثــر تغییــرات اقلیمــی و بی توجهــی بــه حفاظــت از آنهــا در برابــر صنعــت 

ــد. ــم دهن ــر اقلی ــت« تغیی ــه »گرم دش ــوزی ها، ب ــوب  و آتش س چ

کاهش شدید ضخامت یخ در اقیانوس منجمد شمالی

همزمــان پژوهــش دیگــری نیــز منتشــر شــده کــه نشــان می دهــد ســرعت نــازک شــدن یــخ در اقیانــوس منجمــد شــمالی 
دو برابــر بیشــتر از تصــور پیشــین اســت.

ــن  ــش زمی ــی از گرمای ــروز دور باطل ــه ب ــاق ب ــن اتف ــا ای ــود. ام ــا می ش ــن یخ ه ــت رفت ــث از دس ــن باع ــش زمی گرمای
ــه عبــارت دیگــر،  ــور خورشــید و ب ــر ن ــه معنــای در معــرض قــرار گرفتــن آب تیــره بیشــتر در براب می افزایــد: یــخ کمتــر ب

گرمایــش بیشــتر زمیــن اســت.

ــد  ــیرهای جدی ــن مس ــیلی و راه انداخت ــوخت فس ــتخراج س ــر اس ــر س ــت ب ــاالً رقاب ــا، احتم ــت یخ ه ــش ضخام ــا کاه ب
ــد. ــد دی ــتری خواه ــیب بیش ــت آس ــط زیس ــت و محی ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــتی رانی نی کش

ــای  ــط دم ــر از متوس ــانتیگراد باالت ــه س ــدود 1.1 درج ــا 2019 ح ــال های 2010 ت ــوا در س ــای ه ــی دم ــور کل ــه ط ب
ــه حــد  ــک شــدن ب ــان در حــال نزدی ــا چــه حــد جه ــه ت ــد ک ــن نشــان می ده ــود و ای ثبت شــده در دوره پیشــاصنعتی ب

ــد شــد. ــرات شــگرفی خواه ــه دانشــمندان، ســبب تأثی ــه گفت ــه ب ــانتیگرادی اســت ک ــش 1.5 درجــه س گرمای

ســوئیس ره، بزرگ تریــن شــرکت بیمــه اتکایــی جهــان آوریــل ســال جــاری هشــدار داد کــه تغییــرات اقلیمــی ناشــی از 
گرمایــش زمیــن می تواننــد 23 تریلیــون دالر از تولیــد اقتصــاد جهــان بکاهنــد. ایــن یعنــی کاهــش 11 تــا 14 درصــدی از 

میــزان برونــداد اقتصــاد جهانــی در مقایســه بــا ســناریویی کــه تغییــرات اقلیمــی وجــود نداشــت.
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گذر از رخدادهای ماندگار گذر از رخدادهای ماندگار 
کشاورزیکشاورزی

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات 
کشاورزی مورد حمایت تعاونی ها و تشکل های کشاورزی

  مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی نظــارت و هماهنگــی تعاونــی های 
روســتایی و کشــاورزی ایــران، از حمایــت تعاونــی هــا و تشــکل های 
ــع  کشــاورزی از طــرح تقویــت امنیــت غذایــی کشــور و رفــع موان

تولیــدات کشــاورزی خبــر داد.

مهنــدس بهرنــگ رجبــی گفــت: از نــکات برجســته ایــن طــرح، 
سیاســت قیمــت گــذاری بــر اســاس دخیــل نمــودن تمــام عوامل 
تولیــد و کشــاورزان و حــذف دالالن و واســطه هــای غیــر ضروری 

مــی باشــد.

 وی افــزود: دخیــل نمــودن ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ایــران بــه عنــوان تنهــا ســازمان تخصصــی در حــوزه تشــکل های 
کشــاورزی بــه عنــوان مرجــع صادرکننــده مجوزهای تشــکل های 
ــی  ــه و فرمانده ــدت روی ــب وح ــی، موج ــی و صنف ــش تعاون بخ
متمرکــز جهــت حســن اجــرای عملیــات طــرح امنیــت غذایــی و 

رفــع موانــع تولیــدات کشــاورزی مــی شــود.

ــت  ــدواری جه ــراز امی ــن اب ــان ضم ــی در پای ــدس رجب مهن
تاییــد طــرح فــوق در صحــن علنــی مجلــس خاطــر نشــان کــرد: 
ــه  ــز پیشــنهادات خــود را طــی نام ــی روســتایی نی شــبکه تعاون
ــژاد  ــه دکتــر قالیبــاف رئیــس مجلــس و ســاداتی ن ای رســمی ب
رییــس کمیســیون کشــاورزی تقدیــم و آمادگــی کامــل تشــکل 
هــا جهــت همــکاری، تعامــل و عملیاتــی شــدن طــرح فــوق الذکر 

اعــالم کــرده اســت.
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افزایش قیمت خرید تضمینی سویا با استقبال کشاورزان 

و افزایش سطح زیر  کشت در سال جاری

مجــری طــرح دانــه هــای روغنــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: اســتقبال خــوب کشــاورزان از افزایــش قیمــت خریــد 
تضمینــی دانه هــای روغنــی، نویــد دهنــده برداشــت مطلــوب 

ایــن محصــوالت راهبــردی در ســال زراعــی جــاری اســت.

ــه نقــل از شــبکه خبــر، علیرضــا  ــه گــزارش کاج پــرس ب ب
مهاجــر مجــری طــرح تولیــد دانــه هــای روغنــی وزارت 
جهادکشــاورزی گفــت: برداشــت کلــزا از اوایــل فروردیــن مــاه 
شــروع شــده و تاکنــون )29 اردیبهشــت مــاه( حــدود 140 هزار 

تــن تولیــد شــده اســت. 

مهاجــر بــا اشــاره بــه آن کــه در ایــن رابطــه حــدود 75درصد 
ــه زودی  ــز ب ــه آن نی ــده و بقی ــت ش ــاورزان پرداخ ــول کش پ
پرداخــت مــی شــود، اضافــه کــرد: کشــت محصــوالت بهــاره و 
تابســتانی دانــه هــای روغنــی دیگــر مانند آفتابگــردان، ســویا و 

کنجــد نیــز شــروع شــده اســت. 

ــرد:  ــح ک ــی تصری ــای روغن ــه ه ــد دان ــرح تولی ــری ط مج
ــای  ــه ه ــد دان ــت خری ــش قیم ــا افزای ــت ب ــبختانه دول خوش
روغنــی بــه ویــژه ســویا که یــک محصــول اساســی بویــژه برای 
اســتفاده از کنجالــه آن در خــوراک دام و طیــور اســت موجــب 
شــده مــا بیشــترین افزایــش ســطح زیــر کشــت را در محصول 

ســویا داشــته باشــیم.

وی افــزود: گفتنــی اســت دولــت بــرای خریــد هــر کیلوگــرم 
ســویا مبلــغ 12.400 تومــان تعییــن کــرده اســت و ایــن رونــد 
رو بــه افزایــش قیمــت گــذاری بــه منظــور ترغیــب کشــاورزان 
بــرای کشــت تابســتانه ســویا صــورت گرفــت کــه خوشــبختانه 

بــا اســتقبال خــوب کشــاورزان رو بــه رو شــد.

مهاجــر در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد: امیدواریم کشــاورزان 
ــل  ــی قاب ــویا را در اراض ــد و س ــتفاده کنن ــت اس ــن فرص از ای

کشــت انجــام دهنــد.

تغییر الگوی کشت با بخشنامه محقق نمی شود

ــزی  ــازمان مرک ــل س ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی رئی
ــر  ــان اینکــه موضــوع تغیی ــا بی ــاون روســتایی کشــور ب تع
ــدت  ــی درازم ــک کار فرهنگ ــد، ی ــت و تولی ــوی کش الگ
ــن  ــه همی ــم را ب ــن موضــوع مه ــار داشــت: ای اســت، اظه
ســادگی بــا بخشــنامه و ابــالغ ســطوح کشــت نمــی تــوان 

ــرد. ــی ک عمل

و  مدیــره  هیــات  رئیــس  طهماســبی  محمدعلــی   
ــران در  ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــل س مدیرعام
ــی  ــت بررس ــان، در نشس ــوب کرم ــه جن ــه منطق ــفر ب س
مشــکالت بخــش کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: تغییــر 
ــژه در دســتور کار  ــه صــورت وی ــد ب الگــوی کشــت و تولی
ــان  ــاورزان و متولی ــه کش ــرار دارد ک ــاورزی ق ــش کش بخ
ــه  ــا برنام ــی بیشــتری ب ــن حــوزه همراه ــد در ای ــور بای ام

ــند. ــته باش ــای وزارت داش ه

ــه  ــن زمین ــادی در ای ــای زی ــت ه ــه داد: نشس وی ادام
تشــکیل و الگــوی کشــت ســاالنه ارائــه شــده ولــی اجــرای 
ــر از مکانیــزم هــای  ــن مهــم نیازمنــد ســازوکارهایی غی ای
ــی  ــکالت، فرابخش ــی از مش ــرا خیل ــت زی ــاورزی اس کش

اســت.

ــه  ــتایی ب ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــل س ــر عام مدی
ــی  ــال زراع ــا در س ــتان ه ــه اس ــت ب ــطوح کش ــالغ س اب
جدیــد اشــاره کــرد و گفــت: امســال نیــز بــا همــه اســتان 
ــالغ  ــا اب ــه اســتان ه ــر کشــت ب ــره و ســطوح زی ــا مذاک ه

ــی شــود. م

وی همچنیــن بــه مشــکالت کشــاورزی جنــوب کرمــان 
اشــاره کــرد و افــزود: بخشــی از محصــول پیــاز، خریــداری، 
ــه کمیتــه امــداد واگــذار شــده و در حــال  مقــداری هــم ب

پیگیــری بــرای باقیمانــده پیــاز نیــز هســتیم.

ــر نقــش مهــم ســرمایه گــذاری کشــت و   طهماســبی ب
صنعــت جیرفــت در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه 
ــه نیــاز  ــا توجــه ب جنــوب کرمــان تاکیــد کــرد و گفــت: ب
منطقــه، کشــت و صنعــت جیرفــت در زمینــه ایجــاد 
زنجیــره تامیــن پروتئیــن حیوانــی بــه ویــژه زنجیــره کامــل 
ــرمایه  ــه س ــرغ در منطق ــم م ــرغ و تخ ــت م ــد گوش تولی

ــد. گــذاری کن

ــوب  ــاورزی جن ــش کش ــکالت بخ ــی مش ــت بررس نشس
ــل  ــر عام ــره و مدی ــات مدی ــا حضــور رئیــس هی ــان ب کرم
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی کشــور، اســتاندار 
ــورای  ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس ــان، عض کرم
اســالمی، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمان 
و تعــدادی از کشــاورزان ایــن منطقــه در جیرفــت برگــزار 

شــد.
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تصرف بارانداز محصوالت کشاورزی تهران با 
البی ثروت و قدرت

 در ســال 1396 بارانــداز بــزرگ محصــوالت کشــاورزی 
پایتخــت بــه اتحادیــه مرکــزی تعــاون روســتایی کشــور بــرای 
حــل مشــکالت توزیــع و حــذف دالالن واگــذار شــد. در همــان 
ســال ایــن اتحادیــه، بارانــداز را بــه فــردی بــه مــدت یکســال 
اجــاره داد. از همــان ابتــدای اجــاره، کاربــری بارانــداز تغییــر و 
تبدیــل به محلــی بــرای انباشــت کاالهــای وارداتی ماننــد لوازم 
خانگــی و آرایشــی شــد و تــا امــروز نیــز همچنــان در انبارهــای 
بارانــداز هــر کاالیــی وجــود دارد بــه جز محصــوالت کشــاورزی!

 ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی اعــالم کــرد کــه بارانــداز 
محصــوالت کشــاورزی پایتخــت حکــم رفــع تصــرف را گرفتــه 
اســت، امــا فــردی کــه اقــدام بــه اجــاره کــرده، بــا البی قــدرت و 

ثــروت اجــرای ایــن حکــم را بــه تاخیرانداختــه.

ــاورزی  ــوالت کش ــداز محص ــان باران ــه کارشناس ــه گفت ب
می توانــد تــا حــد بســیار زیــادی بــر تنظیــم بــازار محصــوالت 
کشــاورزی در کالن شــهری مانند تهــران موثر باشــد و از جمله 
مشــکالتی ماننــد توزیــع گوشــت مــرغ یــا فاصله قیمتــی تخم 

مــرغ از مزرعــه تــا بــازار را حــل کنــد.

تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی در جهت رفع 
موانع تولید کشاورزی

  مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی تعاونــی هــای کشــاورزی دام 
ســبک کشــور، تشــکیل ســتاد تنظیم بــازار را گامــی در جهت 

رفــع موانــع تولیــد کشــاورزی دانســت.

افشــین دادرس  افــزود: مهــم تریــن نقطــه قــوت ایــن طــرح 
ــرای  ــه ب ــت ک ــاورزی اس ــازار کش ــم ب ــتاد تنظی ــکیل س تش
نخســتین بــار تصمیــم گیــری در خصــوص بــازار محصــوالت 
ــت اعضــای  ــه اکثری ــی ک ــک دســتگاه دولت کشــاورزی را از ی
ســتاد تنظیــم بــازار کنونــی را تشــکیل مــی دهد خــارج و همه 

دســتگاه هــای متولــی در زمینــه تولیــد، توزیــع و بازرگانــی و 
لجســتیک محصــوالت را وارد ســتاد جدیــد مــی نمایــد.

 مهنــدس دادرس گفــت: دومیــن نکتــه حایــز اهمیــت طرح 
ــازار، حضــور  مــورد نظــر در موضــوع اعضــای ســتاد تنظیــم ب
نماینــدگان تشــکل هــا در قالــب اتــاق اصناف کشــاورزی ایــران، 
اتــاق تعــاون ایــران، اتــاق بازرگانــی ایــران، اتــاق اصنــاف ایــران و 
دو نفــر کشــاورز خبــره دارای حــق رای مــی باشــد کــه بــرای 
نخســتین بــار، حضــور بخــش غیــر دولتــی در تصمیــم گیــری 
هــا و تصمیــم ســازی هــای تنظیم بــازار محصــوالت کشــاورزی 

را امــکان پذیــر مــی نمایــد.

خرید تضمینی دام عشایر ضرورت دارد 

 عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط 
زیســت مجلــس، گفــت: دولــت بایــد بــرای رفــع مشــکالت بــه 
وجــود آمــده بــرای عشــایر از طریــق خرید تضمینــی دام آنهــا را 

بــا قیمــت مناســب خریــداری کند.

 محمــد رشــیدی، در خصــوص اثرات خشکســالی بر وضعیت 
دامداری عشــایر کشــور، گفت: خشکســالی در ســال آبــی جاری 
مشــکالت شــدیدی را برای کشــاورزان و عشــایر کشــور به وجود 

آورده و موجــب زیــان آنها شــده اســت.

 وی، تصریــح کــرد: مجلــس بــا تمــام تــوان از عشــایر حمایت 
می کنــد تــا در شــرایط فعلی کشــور متضرر نشــوند زیــرا بخش 
عمــده ای از گوشــت مــورد نیــاز کشــور توســط عشــایر تولیــد و 

تامیــن می شــود.

بانک کشاورزی برگزار می کند؛ فراخوان 
دستاوردهای علمی، پژوهشی » بانکداری سبز«

  بانــک کشــاورزی مســابقه ای بــرای عالقمنــدان بــه موضوع 
 هــای بانکــداری ســبز و تامیــن مالی ســبز برگــزار می کنــد و به 
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43 آثــار برتــر، جوایــز ارزنــده ای اهــدا خواهــد کرد.

ایــن بانــک در نظــر دارد بــا شناســایی عالقمنــدان بــه موضــوع 
 هــای بانکــداری ســبز و به طــور کلی تامین مالی ســبز در کشــور، 
مجموعــه تــالش هــای انجــام شــده در ایــن زمینــه را گــردآوری 
کنــد و دانــش موجــود را بــه ســایر نهادهــا و ســازمان هــای ذی 
نفــع گســترش دهــد. در همیــن راســتا از کلیــه صاحــب نظــران، 
پژوهشــگران، اســاتید ، دانشــجویان و کارشناســان محتــرم دعوت 
می شــود یــک نســخه از کتــب تالیــف شــده، پایــان نامــه، رســاله، 
مقــاالت، پــروژه هــا یــا ســایر فعالیــت  هــای تحقیقاتــی خــود را 
در زمینــه  هــای بانکــداری ســبز ، تامیــن مالــی ســبز، خدمــات 
مالــی ســبز و تامیــن مالــی پایــدار، بــه مرکــز پژوهش هــای بانک 

کشــاورزی ارســال نماینــد.

 مهلــت ارســال آثــار حداکثــر تــا روز یکشــنبه 20 تیرماه ســال 
1400 اســت. 

شــایان ذکــر اســت، بانــک کشــاورزی اولیــن بانک ایرانی اســت 
کــه اصــول نظــام بانکــداری ســبز را در راهبردهــا و برنامــه  هــای 
عملیاتــی خــود بــه اجــرا گذاشــته و در همیــن راســتا بــا اجــرای 
پــروژه ای مشــترک بــا UNDP بــا عنــوان» بانکــداری ســبز در 
راســتای رشــد فراگیــر و توســعه پایــدار« تــالش کــرده تــا راهبرد 
حفاظــت از محیــط زیســت را در فرایندهای اعتباری پیاده ســازی 

. کند

بــرای کســب اطالعات بیشــتر درباره شــرایط شــرکت    
در ایــن مســابقه مــی توانیــد بــه وبســایت کاج پــرس بــه نشــانی 

www.kajpress.com مراجعــه کنیــد.

پگاه و اول ژوئن )11 خرداد( روز جهانی شیر

ــیر  ــع ش ــرکت صنای ــل ش ــی، مدیرعام ــه قدوس   عبدال
ــي شــیر  ــن، روز جهان ــه مناســبت اول ژوئ ــگاه( ب ــران )پ ای
گفــت؛ افزایــش ســرانه مصــرف لبنیــات در کشــور یکــی از 

ــدار انســت. ــی توســعه پای شــاخص هــای اصل

ــی  ــکات و اطالعات ــاوی ن ــی ح ــه، مطلب ــن رابط  در ای
ــوی  ــی از س ــای لبن ــراورده ه ــیر و ف ــارۀ ش ــمند درب ارزش
ــا ســرفصل  روابــط عمومــی شــرکت صنایــع شــیر ایــران ب
هــای »مصــرف پاییــن لبنیــات ایرانیــان« و »تــالش 
فرهنــگ ســاز پــگاه« در کاج پــرس درج شــده کــه بــا تیتــر 

ــت. ــترس اس ــوق در دس ف

ــن  ــی ای ــه ط ــویم ک ــی ش ــادآور م ــط ی ــا فق در اینج
مقالــه،  ســرانه مصــرف شــیر و فــرآورده  هــای آن در ایــران 
ــا میانگیــن مصــرف جهانــی 30 درصــد و در  در مقایســه ب
مقایســه بــا میانگیــن کشــورهای توســعه  یافتــه 65 درصــد 

کمتــر اســت.

خشکسالی 40 هزار میلیارد تومان خسارت داشته است

  عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط 
زیســت مجلــس، گفــت: مراکــز اســتان  های کشــور عــدد بیش 
از 40 هــزار میلیــارد تومــان خســارت ناشــی از تنــش رطوبتــی و 

میــزان بــارش را اعــالم کرده انــد.

 پرویــز اوســطی همچنین افــزود: ، خشکســالی رخ داده یکی از 
مــوارد نادر در 50 ســال گذشــته اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه تغییــر اقلیم واقعیتی اســت کــه باید 
آن را بپذیریــم، ادامــه داد: ایــن بــه ایــن معناســت کــه احتمــال 
ــود دارد و  ــی وج ــر طبیع ــالی غی ــدید و خشک  س ــالی ش ترس
شــرایط جدیــدی اســت کــه بایــد بــه درســتی مدیریــت شــود.

 وی عنــوان کــرد: مراکــز اســتان های کشــور عدد بیــش از 40 
هــزار میلیــارد تومان خســارت ناشــی از تنــش رطوبتــی و میزان 

بــارش را اعــالم کرده انــد.

طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور 
بررسی شد 

ــی  ــت: تمام ــس، گف ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس   رئی
دســتگاه های حاضــر در نشســت کمیســیون کشــاورزی اذعــان 
داشــتند کــه روســتا، خصوصا بخش تولیــد آن دچار ســردرگمی 
بــوده و بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه بــه متولــی خــاص نیاز 

دارد.

 ســیدجواد ســاداتی نــژاد در تشــریح نشســت نهــم خردادمــاه 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس گفــت: دســتور کار ایــن جلســه 
در خصــوص بررســی طــرح جامــع توســعه و عمــران روســتایی 
کشــور بــود و نماینــدگان وزارتخانه هــای نیــرو، جهاد کشــاورزی، 
کشــور، بنیــاد مســکن و مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 

اســالمی حضور داشــتند.

 بــا تاکیــد بــر اینکــه کلیــات طــرح جامــع توســعه و عمــران 
روســتایی کشــوردر نشســت  هــای گذشــته بــه تصویب رســیده 
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ــر  ــال حاض ــد در ح ــرایط تولی ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب  وی گف
بیشــترین تهدیــد بــرای مراکــز پــرورش ماهــی در اســتان  هــای 
مازنــدران، گیــالن، اراک، فــارس، زنجــان، چهارمحــال و بختیــاری، 

ــن و تهــران وجــود دارد. اصفهــان، کردســتان، قزوی

موفقیت آمیز بودن طرح جهش تولید در 
دیمزارهای کشور و توسعه بیش از سه برابری آن در 

سال آینده

معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: در 
ســال آینــده توســعه طــرح جهــش تولیــد بــه دو میلیــون 

هکتــار در ســطح کشــور خواهــد رســید.

وفابخــش  جــواد  دکتــر  پــرس،  کاج  گــزارش  بــه   
در حاشــیه بازدیــد از مــزارع طــرح جهــش تولیــد در 
دیمزارهــای شهرســتان هــای مراغــه و هشــترود در گفتگــو 
ــگاران، در خصــوص توســعه طــرح جهــش تولیــد  ــا خبرن ب
در دیمزارهــا بیــان داشــت: ایــن طــرح در ســال اول شــامل 
650 هــزار هکتــار بــوده و در ســال آینــده بــه بیــش از دو 

ــید. ــد رس ــار خواه ــون هکت میلی

وی ادامــه داد: تعــداد گیاهانــی کــه در ایــن طــرح 
تحقیــق، تولیــد و توســعه می یابنــد زیــاد اســت کــه 
ــی،  ــان داروی ــو، گیاه ــدم، ج ــامل گن ــا ش ــن آنه اصلی تری

حبوبــات و دانه هــای روغنــی و گلرنــگ مــی باشــد.

وفابخــش بــا بیــان اینکــه در نظــام کشــت دیــم سیســتم 
زراعــی و طبیعــی شــکننده اســت، افــزود: ایــن روش نیــاز 
بــه تفکــر و ایــده هایــی دارد کــه در شــرایط اقلیمــی و آب و 
هوایــی مختلــف بتوانــد گیــاه را ســرپا نگــه داشــته و منجــر 

بــه تولیــد محصــول شــود.

ــام  ــای انج ــات و برنامه ریزی ه ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
شــده در طــول 5 ســال گذشــته و نتایجــی کــه تحقیقــات 
موسســه  هــای علمــی بیــن  المللــی بــه دســت آمــده گفــت: 
خوشــبختانه ایــن اتفاقــات باعــث افزایــش تولیــد در بخــش 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــکاری س ــا هم ــم کشــور شــده و ب دی
امــام در توســعه ایــن تحقیقــات، طــرح عملــی بــا تغییــر و 
توســعه ارقــام، ایجــاد تنــوع گیاهــی، کشــاورزی حفاظتــی 
ــد  ــش در تولی ــث افزای ــی باع ــول  پاش ــتفاده از محل و اس

محصــوالت دیــم شــده اســت.

بــود، عنــوان کــرد: در نشســت امــروز، مــاده 1 طــرح جامــع 
توســعه و عمــران روســتایی مورد بررســی قــرار گرفــت و مقرر 
شــد کمیتــه چهــار نفــره ای ایــن مــاده را مجــددا بررســی و 

نتیجــه را بــه صحــن کمیســیون ارائــه کنــد.

 گفتنــی اســت بــر اســاس مــاده 1 طــرح جامــع توســعه و 
عمران روســتایی کشــور، ســازمان توســعه و عمران روستایی با 
ادغــام ســازمان تعــاون روســتایی ایران، ســازمان امور عشــایری 
کشــور، معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم معاون اول 
رئیــس جمهور، معاونــت راه روســتایی وزارت راه و شهرســازی، 
دفتــر حمــل و نقــل روســتایی ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جادهــای کشــور، دفتــر برنامه ریــزی و هماهنگــی طــرح  
هــای بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و امــور صنایــع معاونت 
آب و خــاک و صنایــع، شــرکت های آب و فاضــالب روســتایی، 
ــاد  ــز جه ــایری و مراک ــتایی و عش ــان روس ــور زن ــر ام دفت
کشــاورزی دهســتان وزارت جهــاد کشــاورزی زیــر نظــر وزارت 

جهــاد کشــاورزی تأســیس می شــود.
تلفات 90 تا 95 درصدی برخی استخرهای 

پرورش ماهی با قطع برق

 مدیرعامــل اتحادیه سراســری ماهیان ســردابی از تلفات 90 
تــا 95 درصــدی در برخــی از اســتخرهای پرورش ماهــی در اثر 

قطــع برق خبــر داد.

ــع  ــه قط ــدید از ادام ــی ش ــراز نگران ــا اب ــی زاده، ب  آرش نب
ــرای برخــی از فعالیت هــای  ــرق ب ــرق اظهــار کــرد: قطــع ب ب
کشــاورزی بســیار خســارت  زا بــوده اســت کــه یکــی از آن  هــا 

مراکــز پــرورش ماهــی اســت.

 وی ادامــه داد: مــا در ســال  هــای اخیــر پــرورش دهنــدگان 
ماهــی را تشــویق بــه مکانیزاســیون مراکــز خــود کردیــم کــه 
یکــی از مولفــه  هــای اصلی اجــرای آن دسترســی دائــم و بدونه 

وقفــه بــه بــرق اســت.

ــز  ــا مراک ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی زاده در پاس نب
پــرورش ماهــی بــه موتــور بــرق مجهــز نیســتند،  اظهــار کرد: 
در طــرح تشــویق مراکــز پــرورش ماهــی بــه مکانیزاســیون از 
تولیدکننــدگان خواســته شــد موتــور بــرق نیــز بــرای شــرایط 
اضطــراری تهیــه کننــد، امــا مراکــزی هســتند کــه بــه دلیلی 

گرانــی اقــدام بــه تهیــه آن نکــرده  انــد.

ــیار  ــان بس ــرق در زم ــور ب ــت موت ــد: قیم ــادآور ش  وی ی
کوتاهــی از 30 میلیــون تومــان به 130 میلیون تومــان افزایش 

فت. یا
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45 52.000 ریــال و قیمــت پایــه خریــد تضمینــی کلــزا ) بــا 

2% ناخالصــی و 9% رطوبــت( مبلــغ 110.000 ریال اســت.

ضمنــا بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و 
شــرایط خــاص حاکــم، دســتورالعمل پیشــگیری و کنترل 
کوویــد 19 در مراکــز خریــد گنــدم و دانــه هــای روغنــی 
ابــالغ گردیــده کــه بــا رعایــت کلیــه مــوارد بهداشــتی، امر 
خرید انجام خواهد شــد و از کشــاورزان محترم درخواســت 
داریــم بــه منظــور حفظ ســالمتی خــود و کارکنــان مراکز 
خرید، نســبت بــه رعایــت مــوارد بهداشــتی اقــدام نمایند.

چرا در حالی که ظرفیت 6 میلیون تن روغن 

کشی در کشور ایجاد شده کماکان روغن خام 

وارد می شود!؟

  عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس، گفــت: 
ــه  ــن واردات روغــن خــام ب ــی کــه 20 میلیــون ت زمان
ــته  ــی داش ــا ارز 4200 تومان ــارد دالر ب ارزش 10 میلی
باشــیم، عــده ای متمرکــز مــی شــوند تــا از مزایــای آن 

ــد. ســود ببرن

 بــه گــزارش کاج پــرس، علیرضــا عباســی، آمارهــای 
ضــد و نقیــض در مــورد نیــاز کشــور بــه روغن را نشــان 
ــبات  ــزی در محاس ــه ری ــام برنام ــود نظ ــدم وج از ع
مســئولین کشــور دانســت و تصریــح کــرد: ایــن 
آمارهــای غلــط ســبب شــده اســت کــه میــزان ســرانه 
مصــرف روغــن نیــز بــه ازای هــر فــرد متفــاوت باشــد.

 وی بــا اشــاره بــه اظهارات وزیــر جهاد کشــاورزی در 
ســال 92، گفــت: آقــای حجتــی در زمینــه دانــه هــای 
روغنــی گفتــه بــود که کشــور را بــه ســمت خودکفایی 
پیــش مــی بریــم. در ســال 92 میزان وابســتگی کشــور 
ــا  ــون آماره ــود اکن ــد ب ــن 90 درص ــه واردات روغ ب
بیــان کننــده ایــن اســت کــه وابســتگی کشــور تغییــر 
نکــرده و کاهشــی در آن مشــاهده نمی شــود. اوج بــی 
برنامگــی را در ایــن یــک دهــه مــی تــوان در وزارتخانــه 

جهادکشــاورزی دیــد.

ــازی  ــگ س ــه فرهن ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی  وی ب
ــت،  ــروری اس ــن ض ــه روغ ــی روی ــرف ب ــت مص جه
افــزود: قســمتی از واردات روغــن بــه مصــرف بی رویــه 
برمی گــردد کــه نیــاز اســت دســتگاه  هــای فرهنگــی 
کشــور بــه آن توجــه کننــد. ســرانه مصــرف روغــن در 
ــال  ــرم در س ــر از 10 کیلوگ ــن ت ــورها پایی ــایر کش س
ــور  ــرانه در کش ــن س ــه ای ــی ک ــده در حال ــرآورد ش ب
حــدود 22 کیلوگــرم بــوده و متاســفانه مصــرف روغــن 
در کشــور تقریبــا 2.4 برابــر ســایر کشــورها می باشــد.

75 میلیون هکتار از عرصه های کشور در معرض 
سیل هستند

  معــاون آبخیــزداری امــور مراتــع و ســازمان جنگل ها با اشــاره 
بــه فرســایش خــاک و خطر ســیل در کشــور گفــت: 102 میلیون 
هکتــار از عرصــه هــای کشــور در قلمــرو فرســایش و 75 میلیــون 

هکتار در قلمرو ســیل هســتند.

 پرویــز گرشاســبی، بــا اشــاره بــه آمــار آبخیــزداری در کشــور 
ــا امــروز 31 میلیــون هکتــار عملیــات آبخیــزداری و 8  گفــت: ت
میلیــون هکتــار عملیات بیابــان زدایــی در کشــور انجام شــده که 
در زمــان دولــت یازدهــم و دوازدهــم موفــق بــه اجــرای 5 میلیــون 

هکتــار آبخیــزداری شــده ایــم.

 معــاون ســازمان جنــگل هــا ادامــه داد: ایــن آبخیــزداری هــا 
منجــر بــه اســتحصال 530 میلیــون مترمکعــب آب در هکتــار و 

کاهــش 9 تنــی فرســایش خــاک در هــر هکتــار شــده اســت.

وی گفــت: 636 میلیــون مترمکعــب آب در ســال 99 از طریــق 
آبخیــزداری اســتحصال و 144 تــن علوفــه تولید شــده اســت.

برنامه خرید تضمینی گندم و کلزا در استان تهران 
اعالم شد

 فصــل برداشــت و خریــد گنــدم و دانــه هــای روغنــی اســتان 
تهــران از اوایــل خــرداد مــاه شــروع و تــا اواخــر شــهریور مــاه در 
11 مرکــز خریــد گنــدم و 2 مرکــز خریــد دانــه روغنی کلــزا انجام 

مــی شــود.

ــر اســاس اطالعیــه اداره  ــگار کاج پــرس و ب ــه گــزارش خبرن ب
کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان تهــران در راســتای اجــرای 
ماموریــت و اتخــاذ تدابیــر الزم جهــت خریــد تضمینــی گنــدم و 
ــدم  ــی گن ــد تضمین ــه خری ــزا در ســال جــاری؛  قیمــت پای کل
معمولــی ) بــا افــت مفیــد 4% و غیــر مفیــد 1% ( مبلــغ 50.000 
ــد %1 (  ــر مفی ــد 4% و غی ــت مفی ــا اف ــدم دوروم )ب ــال و گن ری



14
00

اه 
د م

ردا
و خ

ت 
هش

دیب
*ار

رم 
چها

ل 
سا

 *
 4

و 5
 4

ه 4
مار

ش

46 Improvement of 11.7 thousand hectares of ol-
ive groves with financial support of 250 billion 

Rials ($ 5.9 million) in 2020 
According to olive production agricultural department, 11.7 thou-

sand hectare of olive garden with financial support of 250 billion 
Rials are expected to be improving within the following two years. 

 According to Javad Mir Arab Razi, director of olive production 
in iran, in order to improve the quality of olive gardens in Iran, 250 
million rial (5.9 million dollar) funds has been distributed to the gar-
den owners or supervisor. He added, this fund has already been dis-

tributed among garden owners and the improvement are taking place and expected to be 
successfully ceased within two years -1401.

He explained, the improvements include changing soil and fertilisers qualities, altering 
the watering process, employ agriculture experts to supervise the situation and extract 
suggestion, clear the olive tree pests and diseases and hiring more labours to conduct 
the chores. 

Mr. Javad Mir Arab Razi clarified that some the olive garden across the country, par-
ticularly, olive grenades in Gilan, Zanjan and Qazvin are now aged gardens. This means, 
the trees have already had their useful years and they need to be cut off to render more 
room for younger saplings.

Reporter: Masoud Ansari

International relations in the agriculture sector: 
Iran and Russia have now decided to cooperate 
in the field of agricultural research and develop-
ment sector

production and the level of access to the peopleThe minister of Iran’s 
agriculture department, Kazem Khavazi, in a meeting with Vladimir 
Traknaschi, the minister of Russia’s agriculture department has decid-
ed to begin a new relationship in the field of agricultural research and 
development. This relationship means academic cooperation between 

each country. That is the agricultural research and development units of each university 
begin to exchange intellectual properties in order to improve the overall quality of research 
in this field.

Withing this meeting, Mr. Vladimir Traknaschi explained, although there are plenty of re-
search departments in Russia that are highly active in the field of agricultural development, 
cooperating with Iran will further improve this procedure.

Mr. Kazem Khavazi, in response to Mr. Vladimir Traknaschi’s assertion, clarified, agricul-
tural research and development in Iran have a long history of activities, and as the result, 
Iran’s agriculture can be considered to be at an advanced level. 

Reporter: Masoud Ansari
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 Determining the legal status of national agricultural 
organizations in macroeconomics is a historical ne-
cessity

Considering the significant impact of the role of agricultural NGOs in 
production and referring to the support, supervision and guidance of the 
Central Organization Rural Cooperatives of Iran in the development of 
these organizations, the editorial of this issue of Economic Agriculture 
magazine shows that due to not paying attention  these organizations in 
decision-making institutions The government’s economic and trade pol-

icy for to the pricing of agricultural products has been criticized and has proposed to the 
parliament that in a bill, the issue of the presence of these important agricultural non-gov-
ernmental organizations with the right to vote in its commercial decisions be approved and 
notified to the government.

The author of the editorial criticized the current state of government interference in pric-
ing, calling it a deterrent to the country’s agricultural development, and called on parlia-
ment to formulate a clear law to reduce government interference in domestic and foreign 
agricultural trade. 

 The evolution of Central Organization Ru-
ral Cooperatives of Iran and its place in the 
agricultural economy of the country

Considering the last days of the current government, Economic 
Agriculture magazine has dedicated this issue to the evolution 
and development of the most important determining organization 
in commercial production and the support of rural and agricul-
tural organizations and their organizational structure.

In this special and detailed report, readers are introduced to the activities of the Central 
Organization of Rural Cooperatives of Iran since its inception and in an activity of more 
than half a century (1963 until now).

This report reveals how the organization began its work after the land reform to provide 
services to villagers and small rural farmers, and gradually and in accordance with the 
growing agricultural needs of the country to all areas of agricultural production and large 
national unions in The field of agricultural production expanded and large national unions 
in the field of agricultural production, livestock, poultry, horticulture, wheat cultivation. 
The organization also covers the activities of rural women and women farmers and seeks 
to create jobs for them.

The Central Organization for Rural Cooperation now covers and supports over 4 million 
farmers in rural areas. These farmers, which are organized in the form of agricultural 
product associations, have independent organizations. This report can be used by decision 
makers, decision makers, researchers and universities to properly assess the potential of 
the country’s agricultural NGOs.



14
00

اه 
د م

ردا
و خ

ت 
هش

دیب
*ار

رم 
چها

ل 
سا

 *
 4

و 5
 4

ه 4
مار

ش

4832

13
99

اه 
ن م

ردی
رو

و ف
د 

سفن
*ا

وم 
ل س

سا
 *

 2
و 8

 2
ه 9

مار
ش

agri economic and commercial 
analysis  Iranian monthly 

magazine
TITRES

11

22

33

44

Owner&Responsible executive:
Faranak. Masoudi

Manager & editor in chief: 
Dr. Mansoor. Ansari

Advertizements:
 H. Ansari (Jaberi)

Short news:
 Siavash Ansari

International Editor and overseas 
adv. Executive:
 Masoud. Ansari

Printing: 
Miran Print

Address: No.37, Nader St.Tohid Ave. Tehran, Iran  
Postal code: 1457884871
Fax: (+98 21) 66913163
Tel: (+98 21) 66913162

 66946250
66946252 

damparvaran.news@gmail.com 
Faranak.Masoudi@gmail.com

Vol. 4   No. 44&45  pp. 52 - MAY&JUN 2021

conomicE
Agriculture

Visit our website at:
 www.kajpress.com OR www.sabznn.ir

 For news and commentary and 
agricultural analysis

 Determining the legal status of national 
agricultural organizations in macroeco-
nomics is a historical necessity

 The evolution of Central Organization 
Rural Cooperatives of Iran and its place 
in the agricultural economy of the coun-
try

Improvement of 11.7 thousand hect-
ares of olive groves with financial sup-
port of 250 billion Rials ($ 5.9 million) 

in 2020 

International relations in the agricul-
ture sector: Iran and Russia have now 
decided to cooperate in the field of agri-
cultural research and development sec-
tor






	Jeld No 44&45
	Rajaee(Dakhel Roy Jeld)
	No 44&45(Low)
	BankKeshavarzi(Dakhel Posht Jeld)
	Jirouft(Posht Jeld)

