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 ناصر صبحی
کشاورزیسیرجانباخشکسالی وک مآبیروبهروست.
اولیحاصلتغییرشرایطجویبهدالیلینظیرگرمشدن
زمین و ناشی از فعالیتهای جهانی است و دومی حاصل
سالها مصرف خودسرانه و بدون مسئولیت آب در غیاب
دانشوبهینهسازیوتکنولوژیاست.
رییسسابقادارهجهادکشاورزیگفتهبوداگرشرایط
فعلی ادامه یابد ،تنها  10سال دیگر کشاورزی سیرجان
زنده خواهد بود اما اکبر محمودآبادی؛ رییس فعلی این
اداره اطمینان تام و تمامی دارد که با سیاستهای وزارت
نیرو و جهاد سازندگی ،کشاورزی تا همیشه باقی خواهد
ماند .محمودآبادی سعی دارد نیمه پر لیوان را ببیند
و سیاستهای کالن را حالل چالشهای پیشروی
کشاورزی م یداند .با این وجود هر از چندگاهی در میان
کالمشمیتوانبهاماواگرهاییبرخورد.اوترجیحمیدهد
در مورد سیاستهای کالن فعلهای زمان حال را به کار
ببردتابراثربخشبودنشانتاکیدکند.
این مصاحبه به بهانه روز جهادکشاورزی هرچند با
هدف ترسیم وضعیت امور زیر نظر این اداره انجام شد اما
در نهایت مبحث پسته به دلیل گستردگ ی و آب به دلیل
اهمیت ،مجال چندانی برای طرح مباحث دیگر نداد و از
اینمواردچشمپوشانیکردیمتافرصتومهلتیدیگر.
 اگر امکان دارد بحث را از سطح زیر کشت
اراضیسیرجانشروعکنیم.
قریب به شصت هزار هکتار سطح زیر کشت
باغهایماناستکهقسمتعمدهاشبهپستهبرمیگردد؛
یعنی چهل و سه هزار و پانصد هکتار .بقیه را هم درختان
سیاهریشه،گردووبادامتشکیلمیدهدکهمتأسفانهچون
چند سال پشت سر هم خشکسالی داشتیم ،مقداری از
اینسطحکمشده؛مخصوصادرحوزهپستهرقمیحدود
هشت هزار و پانصد تا  9هزار هکتار از باغها یا خشک
ت هم
شدند یا از حیز انتفاع خارج شدند .در بحث زراع 
سطح ده هزار هکتاری را داشتیم که رقم غالبش به گندم
و جو برمیگردد؛ یعنی حدود چهار هزار و هفتصد تا
هشتصد هکتارش که آن هم به همین منوال ،یک مقدار
خشکسالیهای ممتد رویشان تاثیر داشته و باعث شد
سطح زراعت ما هم در مجموع کاهش پیدا کند؛ یعنی
از رقم ده هزار هکتاری به هفت هزار و صد هکتار رسیده
است .البته بارندگیهای امسال کمک کرد تا آسیبهای
ناشیازخشکسالیبیشترنشود.
 پس آمار فعلی مدیون باران است وگرنه
اوضاعشایدبدتربود؟
بله .در مناطقی مثل منطقه ما مشکل کم بودن باران
نیست ،مشکل پراکنش نامناسب است؛ یعنی اگر همان
صد و سی ،چهل میلیمتری که میآید به موقع باشد،
میتواند اثر مطلوبتری داشته باشد .امسال هم از نظر
میزان بارش خوب بود و هم از نظر زمان .االن وقتی ما

متوسط عملکرد مزارع گندم و جو را بررسی میکنیم،
همان محصول را هم با کیفیت و هم با تناژ باال داریم .ما
همیشه در فصل خرداد مجبور بودیم دو یا سه بار علیه
آفات و امراض در باغها مبارزه داشته باشیم .االن آفات به
صورت نادر و موردی وجود دارد؛ یعنی به صورت طبیعی
کنترلشدند.
 با توجه به نادر بودن بارندگیهای اخیر،
پیشبینیشمابرایخشکسالیاراضیدرهرسال
چهمیزاناست؟
آنچه که گفتم مجموع کاهش سطحی در طول این
 ۱۶ ،۱۵سال است .اما این اتفاق صرف کاهش بارندگی
اتفاقنیفتاد.نامناسببودنبهرهبرداریازمنابعآبیموجود
همباعثشدکهاینوضعیتتشدیدشود.
گویا بهرهبرداری نامناسب ،عمق چاهها را تا
 100الی 200مترپایینبردهاست؟
بله .اص ًال عمده چاههای عمیقمان باالی۱۴۰،۱۳۰
متر هستند .االن بیالن آبی دشت که از آن استفاده
میکنیم ،منفی است؛ یعنی در حقیقت برداشت ما از
سفرههایآببهمراتببیشترازتغذیهدشتماناست.
اینبیالنمنفیچهعددیرانشانمیدهد؟
به نظرم روی مرز  ۱۶۰میلیون متر مکعب بیالن
منفیداریم.
 اگر این روند ادامه داشته باشد ،میتواند هم
منجر به از بین رفتن کشاورزی و هم فرونشست
بسیارگستردهدرزمینشود.
بله.حسابدودوتا،چهارتاست.وقتیکهشمابیالنت
منفی است یعنی هم افت سفرهها را داری و هم داری
کیفیت را پایین میآوری؛ یعنی  ECآب باالست .کلمه
مترادف با  ECهمان شوری است و شوری دقیقا مثل
خشکیعملمیکند.بهعبارتدیگرآبهستولیشور
استوقابلاستفادهبرایدرختنیست.
 در حال حاضر متوسط ECآب چاهها چقدر
است؟
تقریبا ۶۰درصدچاههاECشانباالیحدمجازاست.
ولی چون باالخره محصول غالب پسته و تقریبا به شوری
مقاوم است ،در این شرایط هم داریم تولید میکنیم .ولی
عمال ECآب باالست.
 اینجا مشکلی در بحث سیاستهای کالن
آبیاری ایجاد میشود چون با آبی که ECاش
باالست،آبیاریتحتفشارامکانپذیرنیست.
بله ما درECهای باالی هشت هزار ،آبیاری تحتفشار
راتوصیهنمیکنیم.البتهدرسنواتگذشتهبازحمتیکه
خود مردم و مراکز تحقیقاتی کشیدند ما آبیاری کمفشار
را داریم که با لولههای  ۹۰و  ۱۱۰کار میکنند .یعنی در
حقیقت یک کاری شبیه به همان تحتفشار است که
آب را توی این لولهها پای درخت ،کنار ریشه و در عمق
مناسبقرارمیدهیم.بهنوعیآبیاریتحتفشارمحسوب

میشود که راندمان مصرف هم بد نیست و عالی است .ما
اسمش را آبیاری کمفشار گذاشتیم .مرکز تحقیقات هم
طرح را تایید کرده ،وام بالعوض دولتی هم بابتش داده
میشود و در سیرجان هم داریم کار میکنیم.
 اگر بخواهید به تفکیک بیان کنید ،چقدر
از اراضی تحت آبیاری تحتفشار هستند و چقدر
زیرسطحی؟
آبیاری تحتفشار ،صنعتی بوده که از سنوات قبل
کار و عمل میشده .در حال حاضر سطحی معادل حدود
یازدههزارهکتارازباغهایمانباآبیاریتحتفشارتجهیز
شدهاند .سال گذشته آبیاری کمفشار در  ۷۰۰هکتار از
باغاتیکهامکاناجرایسیستمتحتفشاروجودنداشت،
اجرا شده که رتبه اول استانی را هم گرفتیم.
 سهم سیرجان از تسهیالت استانی چقدر
بوده؟
درحقیقتپولیکهمادراختیارکشاورزقرارمیدهیم
بالعوض است .به ازای هر هکتار آبیاری تحتفشار و
کمفشار که کشاورز انجام میدهد ۱۳ ،میلیون تومان
بهصورت بالعوض میدهیم .چون در سال گذشته و حاال
سال قبل از آن تا اندازهای هزینه اجرای سیستم باال رفته
بود ،ما آمدیم تفاوت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی
را به کشاورزی تسهیالت دادیم؛ یعنی از این بابت عم ًال
مشکلینیست.اگرکشاورزنقدینگیهمنداردومث ًالفرض
کنیدبیستوپنجمیلیونتومانهزینهسیستممیشود،
 ۱۳میلیون تومان را بهصورت بالعوض دولتی میدهیم؛
آن  ۱۲میلیون باقیمانده را از محل صندوق توسعه ملی
میتوانیم تسهیالت بدهیم و االن هم میدهیم .سال

 ۱۶۰ میلیون متر مکعب بیالن
منفی سفرههای آب زیرزمینی است
 سالی  5درصد از باغات به
آبیاری تحت فشار مجهز میشوند
و این عدد مطلوب نیست
 عم ً
ال نمیتوانیم بیاییم و
سرمایهگذاریهایی را که در
سنوات قبل شده نابود کنیم
گذشته حدود  ۲۳۸میلیارد تومان در بخش کشاورزی
جذب سرمایه داشتیم که عمدهاش از منابع داخلی بانک
ها بود .سهم ما در سرمایهگذاری بخش کشاورزی اشتغال
روستایی ۸/۷میلیارد تومان بود که ما ۱۶میلیارد و۲۰۰
میلیون تومان جذب کردیم .همینطور از محل صندوق
توسعه ملی برای اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار،
اصالح و تعمیر باغات ۲۲ ،میلیارد تومان گرفتیم .خط
اعتباری مکانیزاسیون که برای خرید ادوات کشاورزی
است ،اعتبارات و تسهیالت بسیار مناسب و کم بهره
با بازپرداخت طوالنی مدت دارد .سال  ۹۶ما  ۲۵درصد

گفتوگوی پاسارگاد با رییس اداره جهاد کشاورزی سیرجان

بین بد و بدتر ،بد را انتخاب کردیم

 با هزینهای که برای اشتغال یک نفر در معدن صرف میشود ،میتوان برای  7تا  10نفر در کشاورزی شغل ایجاد کرد
 آمار واقعی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی  80تا  85درصد است
 مجموع خسارت تگرگ سال قبل بالغ بر  ۱۹۰میلیارد تومان است
 شوری  60درصد چاهها بیشتر از حد مجاز است
 قانونگذار این اجازه را داده که آب از کشاورزی به صنعت برود
 ما اگر بتوانیم وضع موجود را نگهداریم ،کار بسیار بزرگی کردیم

کل اعتبار استان را جذب کردیم .چون در آن سال مقدار
جذبباالبود،سال 97بهاینعددنرسیدیمزیراکشاورزی
شهرستاناشباعشدهبود.
 بعضیازکشاورزانمیگویندبرایدریافت
اینتسهیالتبایدزمانزیادیراصبرکنند.
متاسفانه بهصورت موردی بعضی از کشاورزان سهم
دولت را میگرفتند و ممکن بود کار را عملیاتی نکنند و
طرح به بهرهبرداری نمیرسید .آن موقع دستگاههای
نظارتی طلبکار میشدند که چگونه پول و اعتبار دولت را
برایطرحیکهبهبهرهبردارینرسیدهتخصیصدادید.اگر
کشاورز کارش را انجام دهد و صورتوضعیتش را برای ما
بیاورد ،حداکثر ظرف یک هفته پول را به حسابش واریز
میکنی .م
 رییس سابق جهاد سیرجان در دوره
ریاستخودباتوجهبهوضعیتآبیوفراگیرنشدن
روشهاینوبینآبیاری،گفتهبوداگروضعبههمین
شکل پیش برود تا  ۱۰سال دیگر در سیرجان
کشاورزیوجودنخواهدداشت.
به نظرم در این جمله اغراق باشد .شاید ایشان
میخواستنداینحرفراجوریبزنندکهحساسیتمردم
رانسبتبهوظایفشانبیشترکنند.انشااهللکهاینجوری
نباشد .کشاورزان دارند به سمت ایدههای نو میروند.
سال گذشته ما بحث خاموشیها را داشتیم .نزدیک ۴۵
روز تا دو ماه موتورهای آب را خاموش کردیم .مردم هم
همکاری کردند .این موضوع در تغذیه دشت و سفرههای
آب زیرزمینی خیلی به ما کمک کرد .اگر در بحث همین
اجرای سیستمها مردم همکاری و همیاری کنند ،انشااهلل
اینطورنخواهدشد.
بعضیازکشاورزانمیگویندخاموشکردن
45روزهموتورپمپهاموجبآسیبدیدندرختان
میشود.
مابین بد و بدتر قطعاً بد را انتخاب میکنیم .در آن
مقطع نیاز آبی درخت آنچنان نیست که لزومی داشته
باشد موتور روشن باشد و معنیاش هم این نیست که
این خاموشی جزیی ،ممکن است به ما خسارت بزند .اثر
مطلوبش این است که این آب را به فصل تابستان که در

استقبال از کمپین دری از عشق ادامه دارد
 پاسارگاد :استقبال از کمپین «دری از عشق» (طرح جمع آوری درهای بطری و فروش آن با هدف خرید ویلچر برای معلوالن) همچنان ادامه دارد .این طرح
اعضای جدید دیگری پیدا کرد :آرین طغرلی ،ترنم فیروزآبادی،ابوالفضل و فاطمه پورشهسواری ،غالمرضا قاسمی و دبستان شهیدحاجتمند اکبرآباد دیوانبیگی

خط فعال و سبز است و نیاز به آب بیشتری وجود دارد،
منتقلکنیم.
آقای مسعودی در زمان ریاست خود گفته
بودند  ۳۵درصد چاهها ازانتفاع خارج شده ،حاال
اوضاعچگونهاست؟
مننم یدانمآنرقمچگونهکارشناسیشدهاست.اگر
سطحزیرکشترایکضریببدهیم،ما ۳۵۰رشتهقنات
داریم و  1083حلقه چاه .سطحی که از فاز انتفاع خارج
شده حدود ۸۵۰۰هکتار است .فکر کنم نسبت به شصت
هزارهکتاریعنیرقمیحدود ۱۳،۱۲درصد.البتهماسال
قبل یک میلیارد تومان از اعتبارات گلگهر و معادن را در
بحث قنوات هزینه و ۵۸رشته قنات را از این محل مرمت
والیروبیکردیم.
پس منظورتان این است که تاکنون 12تا13
درصد چاهها یا قناتها از دور خارج شدهاند .گفته
میشود ۹۵درصدازآبمصرفیشهرستان،صرف
کشاورزیمیشود.
این رقم  ۹۵را همینطوری میگویند .آنهایی که
میخواهند ما را یک مقدار اذیت کنند ،عدد  ۹۲و ۹۳
درصد را عنوان میکنند .حاال من روی این قضیه زیاد کار
کردم و با مراجع باالدستی و مراکز تحقیقات هم صحبت
کردیم .ما عدد ۸۰تا ۸۵درصد را قبول داریم.
 باز هم زیاد است.
بله ولی در همه دنیا اینطور است .باالخره بخش
کشاورزی آببر است .اینکه میگوییم توصیهمان کشت
درمحیطبستهمثلگلخانهیاشبیهبهاینوکنترلشده
است،برایهمینمصرفمناسبتروکمتراست.
 در حال حاضر آماری دارید که چند درصد
کشاورزانآبرابهصورتبهینهوباسیستمهایی
کهمدنظرجهادکشاورزیاستمصرفمیکنند؟
 ۲۸تا  ۲۹درصد از باغاتمان به سیستمهای آبیاری
تحتفشارمجهزهستندکهازنظرمابهترینوضعموجود
وممکناست.
 سالی چند درصد به این سیستم تجهیز
میشوند؟
عددشمطلوبمانیست.شاید ۵درصدبیشتراضافه

نمیشود.
 در برخی موارد کشاورز از اجرای سیستم
نوینآبیارین هبرایکمکبهسفرههایآبکهبرای
گسترش منطقه تحت کشاورزی یا باغ استفاده
کرده.یعنیعمالبههمانمیزانقبل،ازسفرههاآب
برداشتمیشود.
من توسعه سطح زیر کشت را بههیچعنوان توصیه
نمیکنم.اگرمابتوانیمازهمینوضعموجودباغاتبهینه
بهرهبرداری کنیم ،با سطح زیر کشت کمتر میتوانیم
محصولبیشتریبرداشتواینتفاوتراجبرانکنیم .
راهکارشماچیست؟
توصیه من به مردم همین است و غیر از ترویج این
سخنواینفرهنگ،عم ًالراهکارقانونیدستمننیست.
یعنی باید یک اهرم قانونی در اختیار ما باشد که بتوانیم
جلوی افزایش سطح زیرکشت را بگیریم .اگر این مورد
وجود داشته باشد البته حتما نادر و مصداقی است .جهاد
کشاورزی عمال راهکار و اهرم اجرایی که مستقیماً بتواند
جلوی این کار را بگیرد ،ندارد .کار ما فرهنگسازی است
که برای مردم شفافسازی کنیم این کاری که دارید انجام
میدهید،بهنفعجامعهکشاورزیوخودتاننیست.
یکی از راهکارهای جهاد برای مصرف بهینه
آب،تغییرالگویکشتاست.
بله .تغییر الگوی کشت در دستور کار وزارت جهاد
کشاورزی به سمت محصوالتی است که در محیطهایی
کهبهاصطالحبهصورتبستهومتمرکزمدیریتمیشوند؛
مثلگلخانههایابعضاکشتهاییکهنیازآبیکمتریدارند
یا نیاز آبیشان در فصول پر بارش تامین میشود؛ مثل
زعفرانکهدرتابستانیاقسمتیازبهاراصالنیازبهآبیاری
ندارد و گیاه بسیار کممصرفی از لحاظ نیاز آبی است .در
بعضیازمناطقکهپتانسیلتولیدمحصوالتیمثلپستهرا
نداردماگلمحمدیوزرشکراداریمجایگزینمیکنیم.
سالگذشتهدریکمزرعهچهلهکتارزعفرانرابهصورت
مکانیزهکاشتکردیمودنبالاینهستیمکهبرداشتاین
محصول هم در آینده بهصورت مکانیزه باشد؛ چون اصال
گیاهیمثلزعفرانعمدههزینهاشبرداشتاست.
چنددرصداراضیزیرکشتزعفراناست؟

برگزاری نشست تخصصی کارگروه کمیسیون
سرمایهگذاری شهرداری سیرجان

مدیر درآمد و سرمایهگذاری
شهرداری سیرجان از برگزاری نشست
تخصصی اعضای کارگروه کمیسیون
سرمایهگذاری شهرداری سیرجان با
ارایه اهداف کلی در این حوزه خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،سمیه
صادقی در این باره گفت :نشست
تخصصی اعضای کارگروه کمیسیون
سرمایهگذاری شهرداری سیرجان با
حضور دکتر تاجیک ،عضو کارگروه
کمیسیون سرمایهگذاری وزرارت
کشور در راستای اصالح شیوهنامه
سرمایهگذاری با در نظر گرفتن اهداف
کلی در این بخش برگزار شد.
وی ابراز امیدواری کرد :برگزاری
این گونه نشستها به منظور ارایه
پیشنهاد و راهکار در راستای بهبود
فضاي مشارکت و جذب سرمایهگذار،
آییننامهها
قوانین،
شناسایی

و بخشنامههاي مخل تولید و
سرمایهگذاري ،شناسایی خال قانونی در
بخش تولید و سرمایهگذاري میتواند
بسیار موثر واقع شود که بتوانیم با

شهردار سیرجان :کاهش تولید زباله ارجحتر از بازیافت آن است
معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان :لزوم فرهنگسازی در کاهش تولید زباله
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شهردار سیرجان گفت :در
بخش جمعآوری پسماند ،اول
باید به روند کاهش تولید زباله
توجه کرد و در مراحل بعدی به
سراغ بازیافت رفت و اگر این
موضوع مبتنی بر سرمایههای
اجتماعی مدیریت شود ،اثرگذار
خواهد بود.
توگو
رضا سروش نیا در گف 
با واحد خبر مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان افزود :امروزه
پسماندها به عنوان یک تهدید
محیطزیستی است و کاهش میزان
تولید زباله به عنوان یک راهکار
اساسی و مهم نیاز به فرهنگسازی
همگانی و توجه ویژه شهروندان
دارد.
وی با بیان اینکه آلودگی و

پسماند بزرگترین مشکل شهر ما
هستند ،اظهار کرد :اگر این موضوع
مبتنی بر سرمایههای اجتماعی
مدیریت شود ،اثرگذار خواهد بود.
شهردار سیرجان همچنین
سبک زندگی امروزی و استفاده
بیرویه از محصوالت پالستیکی را
از دیگر دالیل افزایش زباله عنوان
کرد و افزود :کیسههای پارچهای به
عنوان یک جایگزین مناسب و یک
راهکار پیشگیرانه و کاهشی میتواند
بسیار موثر باشد.
در ادامه همچنین معاون
خدمات شهری شهرداری سیرجان
با تاکید بر اینکه بدون کمک
مردم چرخه بازیافت پسماند کامل
نمیشود ،افزود :بخش عمدهای از
چرخه بازیافت مربوط به کاهش

تولید زباله است و موضوع بازیافت
باید در گامهای بعدی مورد توجه
قرار گیرد.
فرهاد افصحی ،مدیریت پسماند
و فرهنگسازی کاهش تولید زباله
در شهر را امری ضروری برشمرد
و عنوان کرد :شهرداری سیرجان
این مهم را با آموزش شهروندی و
ترویج برنامههای مرتبط با این عرصه
از طریق مشارکتهای مردمی پیش
خواهد برد.
وی اضافه کرد :به طور میانگین
روزانه بالغ بر  110تن زباله و ساالنه
بیش از  40هزار تن زباله در سیرجان
تولید میشود و با کاهش تولید زباله،
هزینه هنگفت امور پسماند میتواند
صرف توسعه شهر شود.
معاون خدمات شهری شهرداری

سیرجان با اشاره به اهمیت مدیریت
پسماند عنوان کرد 35 :دستگاه
ناوگان حمل و نقل مکانیزه زباله و
 250نفر نیروی خدماتی در بخش
جمعآوری زباله و تنظیف تمام
مناطق سطح شهر فعالیت میکنند.
فرهاد افصحی گفت :باید
مواردی مانند افزایش مهارت
شهروندان ،زمینهسازی برای
مشارکت مردم ،شفافسازی حقوق
متقابل شهروندان و شهرداریها،
زمینهسازی برای گسترش حسن
اخالق در شهر ،زمینهسازی برای
استفاده عادالنه از محیط شهری و
رفع نیازها ،تاکید بر لزوم آموزش
کودکان ،لزوم مشارکت شهروندان
در برنامهها به ویژه طرح تفکیک
زباله و غیره مورد توجه قرار گیرد.

به نظرم با کِشتی که سال قبل داشتیم باید رقم۱۹۰
هکتار باشد .بله ،مث ًال در ۱۰سال گذشته شاید مزرعهای
بهصورت موردی و نادر در حد صد قصب یا حدود
یکچهارم هکتار موردی کاشت میشده اما االن کامال
بهصورت اقتصادی و در سطوح باال کاشت میشود .ما
مزرعه ۴۰هکتاری هم داریم.
گلمحمدیچطور؟
گل محمدی را هم به همین روش در مناطقی که
پتانسیلتولیددارند،میتوانیمداشتهباشیم.جهانفوالد
درمنطقهبلوردبهکسانیکهگلمحمدیکشتمیکنند
یکمیلیونتومانبالعوضمیدهد.ماتسهیالتمناسبی
در زیر بخشهای مختلف داریم؛ یعنی وقتی در منطقه
بحث گیاهان دارویی و گیاهانی با نیاز آبی کمی را تجویز و
توصیهمیکنیم،ازآنطرفتسهیالتمناسبیهمبهآنها
میدهیمکهبتوانندکارشانرادنبالکنند.
پستهدارانهمبهسمتتغییرالگومیروندیا
دیگرنمیصرفد؟
پسته که همین االن هم تقریبا میشود بگوییم جزو
گیاهان نادری است که با این آبیاری و با این میزان EC
محصولاقتصادیتولیدمیکند.عم ًالنمیتوانیمبیاییمو
سرمایهگذاریهاییکهدرسنواتقبلشدهرانابودکنیمو
یکدرختیراحذفوبعدیکمحصولجدیدراجایگزین
کنیم.پستهراحذفکنیموبعدزعفرانبکاریم.مازعفران
را کنار پسته داریم توصیه و تجویز میکنیم .ضمن اینکه
در محصول پسته یکسری ارقام هست که نیاز آبیشان
کمترومقاومتشانبهشوریبیشتراست.ماداریماصالح
رقممیکنیم.مثالرقماوحدیفرضکنیدکهنیازآبیاش
یاحساسیتشنسبتبهشوریبیشتراست.ماداریمارقام
اکبری و احمدآقایی را بهاصطالح روی همان درخت
جایگزین میکنیم که مقاومتبیشتری در مقابل شوری
و نیاز آبی کمتری در مقایسه با اوحدی دارند.
حاال که وارد بحث پسته شدیم میخواستم
بپرسمبارشتگرگچقدربهپستههاآسیبزد؟
در منطقه زیدآباد که تگرگ آمد ،چون اوایل فصل
پسته بود درخت یک مقدار از خسارت را جبران کرد.
حتا میشود گفت یک مقدار که نه ،خیلی جبران شد.

توان علمی و تخصصی نسبت به اجرای
پروژهها و طرحهای شهرداری اقدام،
و درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد
کنیم.

ولی بعضی از مناطق ما مخصوصا حومه شهر به سمت
محمدآباد مقدس و رحی مآباد و آن مناطق ،آنقدر
شدت خسارت تگرگ باال بود که درخت هنوز نتوانسته
جبران کند .متاسفانه اینها خسارتشان خیلی جدی و
جبرانناپذیربود.
ممکن است بگویید چه میزان خسارت به
وجودآمد؟
هممحصولسالجاریبودوهممحصولسالآینده.
چون جوانه زایشیمحصول پسته روی شاخههای امسال
تشکیلمیشود.یعنیمیتوانیممحصولسالآیندهمان
را امسال تخمین بزنیم .خسارت اینقدر زیاد بود که
بهاصطالح سرشاخهها را از بین برده .یعنی هم محصول
امسال و هم محصول سال آینده را از بین برده و حداقل
برایدوسالآیندهآنجامحصولینیست.
مبلغخسارتچقدربوده؟
در مجموع خسارتی که ما سال قبل از بابت تگرگ در
مناطق مختلف داشتیم ،رقم ۱۹۰میلیارد تومان بود ولی
آن ۳تا موتوری که گفتم خسارتشان صددرصدی بود.
ایناراضیبیمهبودند؟
بله قسمتهایی از آنها بیمه بود .البته بیمه قسمت
ناچیزی از تولید و هزینهها را جبران میکند .در مقایسه با
محصولی که ما میتوانیم از سطح برداریم ،سهمی را که
بیمهکارسازیمیکندبهمراتبکمتراست.
بهچهدلیل؟
بیمهیکسقفتعهدیرادرخسارتهادارد.خسارت
صددرصدی را مثل بیمههای خودرو و غیره و ذالک
حمایتنمیکند.
مگرباغها۱۰۰درصدبیمهنمیشوند؟
بلهولیسطحتعهدیکهبیمهدارددرمقایسهبامیزان
خسارتیکهممکناستپیشبیایدبهمراتبکمتراست.
سطحتعهدچگونهتعیینمیشود؟
گزینههایمختلفیدارند.کارشناسبایدبیایدوشرایط
باغ را ببیند و بررسی کند .یک سری آیتمها هست که
کارشناسان بیمه و شرکتهای بیمهای میآیند و بازدید
راکهانجامدادند،باتوجهبههمانگزینههایمختلفیکه
تویبیمهداریممیزانتعهدرابرایتانمشخصمیکند.
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دراینروندهیچاستعالمیازجهادنمیشود
کهتعهدبیمهبهارزشواقعیباغنزدیکگردد؟
اینها سیاستهایی است که در حوزه بیمه اجرا
میشود .البته در سطح کالنتر ،از طریق جهاد انجام
میشودوبعدبهصندوقابالغمیشود.جداازهمنیستند.
پسدرتعهدپایینبیمه،جهادهمنقشدارد.
بیمه کشاورزی صنعت نویی است . .شما در صنعت
خودرو اجبار داری و اگر بیمه شخص ثالث و سرنشین
نداشته باشی ،قطع بهیقین جریمه میشوی ولی در
کشاورزی فعال این قضیه بیمه یک صنعت نو است که
هم دولت حمایت میکند و هم مبلغی که از مردم گرفته
میشود،بسیارکمتراست.
باغهایی که خسارت دیدند ،بههیچعنوان
قابلاحیانیستند؟
داستان همان است که یکی ادعا میکرد مردهها را
زنده میکند .زیدی آمد و گفت تو آنهایی که مردن را
نمیخواهد احیا کنی ،همینها که زنده هستند را نگذار
بمیرند! ما اگر بتوانیم وضع موجود را نگ هداریم ،کار بسیار
بزرگیکردیم.
گفتید نگهداشتن وضع موجود کار بزرگی

است .تصور میکنید اگر روند منفی برداشت آب
ادامه داشته باشد ،کشاورزی حداکثر چند سال
عمرخواهدکرد؟
نمیتوان به آن عدد داد؛ بهصورت منحنی است .ما
اگربتوانیمبهصورتدرستمدیریتکنیم؛برایهمیشه.
چراکه نه؟ ما میتوانیم ادامه دهیم .با توجه به مطالعاتی
که روی وضع موجودمان انجامشده ،میتوانیم ورودی و
خروجی سفرههایمان را مناسب و متعادل کنیم .وزارت
نیروبحثتعادلبخشیدرسفرههارادارددنبالمیکند.
اما همانطور که خودتان گفتید بدون اهرم
کار سختی است .در سیرجان چه تعداد چاه برای
کشاورزیاختصاصدادهشد؟
 1083حلقهچاه.
اینهاچاههایمجازهستند؟
در سیرجان تقریبا میشود گفت غیرمجاز ،مثل آن
مدلیکهدرشهرستانهاییمثلکهنوجوجیرفتهست،
واقعا وجود ندارد .بعضی از چاهها اگر بهصورت موردی و نادر
غیرمجاز بودند ،دستورالعملهایی دولت داده و مشخص
کرده و آنها دارند کارهای اداری و سیستمیشان را انجام
میدهند.تقریبامیتوانیمبگوییماصالنادروخیلیکماست.

 بعضی از کشاورزان چاههایشان را به
صنعتفروختند.بهنظرشمااینکاراگرادامهپیدا
کندتاثیریدرسرنوشتکشاورزیخواهدداشت؟
مناگردرجایگاهمتولیبخشوصنفیبخواهمحرف
بزنم ،ما حقیقتا مخالفیم .ازنظر من میزان سرمایهگذاری
برای اشتغال یک نفر ،عدد  ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون تومان
است؛ درصورتیکه این مبلغ در بحث صنعت و معدن به
یکمیلیاردتومانوحتابیشترمیرسد.یعنیمیخواهم
بگویم میزان سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال در
کشاورزی بهمراتب کمتر است .پس کاش همین آب در
اینبخشمیماندومااستفادهمناسبوبهرهوریمناسب
داشتیم .به نفع همه بود .حاال شاید کلمه متأسفانه ،کلمه
خوبی نباشد ولی قانونگذار این اجازه را داده که آب از
کشاورزی به صنعت برود .این قضیه در شهرستان هم
است.البتهشهرستانسیرجانیکشهرستانصنعتیو
معدنیهمهست.انشااهللکهبتوانندآبراازمنابعدیگری
غیر از بخش کشاورزی تامین کنند تا ما هم دغدغهای
نداشتهباشیم.
آماری دارید که چه تعداد چاه آب در این
مدتبهصنعتفروختهشدهاست؟

متولی این قضایا اداره آبیاری است .عددی که بخواهم
مطرح کنم شاید خیلی کارشناسی نباشد اما فکر کنم
رقمی باالی ۲۷تا ۳۰تا حلقه چاه باید باشد.
گفتیدباهزینهایکهبابتایجادیکشغلدر
معدن صرف میشود ،میتوان در کشاورزی برای
 10نفرشغلایجادکرد؟
بله .حداقل بین  ۷تا  ۱۰نفر .سال گذشته تعهد
اشتغالیکهدرسامانهرصداشتغالداشتیم،سهمسازمان
جهاد کشاورزی و بهطبع مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان  ۱۸۲نفر بود اما ما  2032نفر ثبت اشتغال
داشتیم که یک رکورد باالی1166درصد بود .در حالیکه
رکوردشهرستانسیرجان 270درصداشتغالبود.
ولیدرآمدکشاورزیپایینتراست.
در کشاورزی با هزینه کمتر میتوان اشتغال ایجاد
کرد .یک حسن دیگری هم که دارد ،توزیع ثروت است.
وقتی معادن را در نظر میگیری ممکن است یک ثروتی
تولید شود ولی به شهرستان و کارگر فصلی شهرستان
برنمیگردد .االن در پست ه سالی حداقل  ۷۲۰هزار نفر
روزکارگر فقط در برداشت محصول سهیم هستند .یعنی
در حقیقت این ثروتی که دارد تولید میشود ،بین مردم

تقسیم میشود .بحث توزیع ثروت است و ایجاد اشتغال
برای مردم .اگر در سالهایی که محصول پستهمان کم
میشده یا سرمازدگی ایجاد میشده دقت کرده باشید،
دقیقامتوجهمیشویدکهتمامزیربخشهایشهرستانرا
تالشعاعقرارم یدادهاست.درصورتیکهحاالدرمعادل
تح 
مصداق ،گلگهر که یک شرکت صنعتی و معدنی بزرگ
استاماثروتیکهتولیدمیشودبهشهرستانبرنمیگردد.
امااصلدرآمدکشاورزینصیبداللهاست
و نه کشاورز و کارگر.
در مورد داللها ،چون محصول عمده ما پسته است،
کاری که ما توانستیم توی چند سال گذشته انجام دهیم،
ایجاد و تشکیل شرکتهای صادراتی و بازرگانی بوده.
یعنیتعدادخریدارانبخشکشاورزیراوقتیزیادکنیم،
رقابتیکهبینتاجرانمیتوانداتفاقبیفتد،کارراازحالت
انحصاریدرمیآورد.
درمورداینکهبخشاعظمیازدرآمدگلگهر
اصالبهشهربرنمیگردددرستگفتیدولیمشابهاین
انتقاد را میتوان به بخش زیادی از صادرکنندههای
پستههمداشت.آنهانیزترجیحمیدهندسرمایه
خود را غالب ًا به خارج از سیرجان و حتا کشور ببرند.
ایندرحالیستکهبههردوبخشمقداربسیارزیادی
یارانه انرژی از بودجه پرداخت میشود و در مقابل
درآمدشانمالیاتاندکیمیپردازند.
خُ بباالخرهبخشکشاورزیچرخهمحرکمعیشت
و اقتصاد مردم است .این هم سیاستگذاری بخش
کالن است که مالیاتی از بخش کشاورزی گرفته نشود.
اگر واقعا دارایی و ادارات متولی کارشان را صحیح انجام
دهند ،باالخره به همان صادرکنندهها هم مبلغی مالیات
تعلق میگیرد.کاری که ما و مسئوالن ارشد شهرستان
انجام دهیم ،فرهنگسازی و انداختن فرش قرمزبرای
سرمایهگذاراستکهمتاسفانهانجامندادیم.مابایکدیدباز
یایکنگاهمثبتمیتوانستیماینپولرابرایبقیهصنایع
سرمایهگذاریکنیم.مثالدررفسنجانیاانارکهجمعیتش
ب هاندازه زیدآباد ما هم نیست ،چند تا شرکت تولید لوله
پلیاتیلن PVC،هست یا کارخانههای مرتبط با کاشی یا
غیرهوذالک.اگرماواقعاًیکمقدارانگیزهسازیمیکردیم
یا یکذره قربان صدقه سرمایهگذارانمان میرفتیم قطعاً
بهجای اینکه این پول در تهران یا یک شهرستان دیگر
یا به قول شما خارج از کشور سرمایهگذاری شود ،قطع
بهیقینمیتوانستتویشهرستانخودمانهزینهشودو
چهار تا از همین بچههای خودمان سرکار بروند و اشتغال
ایجادشود.
سطح برداشت پسته در هر هکتار به طور
متوسطچقدراست؟
میانگین ما بین ۶۰۰تا ۷۰۰کیلوگرم بیشتر نیست
و نسبت به میانگین چیزی که در دنیا دارد اتفاق میافتد،
عددپایینیاست.

توقع شما از برداشت در هر هکتار چند تن
است؟
حداقل باالی یک تن ،یک و دویست ،باید محصول
داشته باشیم که هم تولیدمان اقتصادی باشد و هم
بهرهبرداریرایکمقدارمعن یدارکردهباشیم.
آینده پسته سیرجان را در این شرایط چگونه
میبینید؟
چوناوضاعپستهبهصورتجهانیتعیینومشخص
میشود ،تنها راه ماندنمان در بازار پسته ،باال بردن
عملکردمان است .هیچ راه دیگری وجود ندارد .کشاورزان
ما نباید به دنبال افزایش قیمت باشند ،باید دنبال افزایش
تولیدباشند.فرضبگیریدقیمتپستهرامثالهزارتومان
در نظر بگیریم .ما اگر بتوانیم تولیدمان را  ۴۰ ،۳۰درصد
باال ببریم ،در حقیقت عدد هزارمان به هزار و چهارصد
تبدیلشده.پسمانبایددنبالقیمتباشیم.آنراهیکه
آمریکاییها دارند پیش میبرند ،تولیدشان از نیاز کل دنیا
بیشتر میشود .حاال فکر کنم عدد نیاز جهانی روی مرز
ششصد و پنجاه تا هفتصد هزار تن است که تولید آمریکا
ظرف ۵،۴سال آینده به این عدد میرسد؛ یعنی تولیدش
ازنیازدنیابیشترمیشود.اگربخواهیمدربازارپستهبمانیم،
قطعبهیقینفقطباعملکردوتولیدباالمیتوانیماینکار
راانجامدهیم.
سالگذشتهقیمتپستهخیلیغیرعادیباال
رفت.دلیلچهبود؟
قیمتپستهارتباطیبهمیزانتولیدکشورنداشت.ما
روند افزایش نرخ ارز را داشتیم .پسته در دنیا براساس دالر
قیمتگذاریومحاسبهمیشوداماعمالقیمتجهانیاش
هیچ تغییری نکرد .چون ارزش پول ما یک مقدار پایین
آمد ،از نظر ما قیمت افزایش پیدا کرده است.
کمپینیکهسالگذشتهبراینخریدنپسته
تشکیلشد،آیاضربهایهمبهفروشپستهزد؟
مصرف پسته در کشور ما خیلی ناچیز است .یعنی
حتا اگر صادراتی برای پسته وجود نداشته باشد ،قدرت
خریدآنچنانیبرایمردمنیستکهبرایآجیلبخواهند
استفادهکنند.میروندبادامیابادامزمینیمیخرند.پسته
حتما و قطعاً باید صادر شود و آن کمپین ،عمال ضربهای
نزد.
بیشترینصادراتمابهکدامکشورهااست؟
عمدهاش چین است.
باتوجهبهتحریمهایآمریکا،چینیهاازدادن
کاال به جای پول واردات سخن به میان آوردهاند .در
صورتادامهیافتنتحریمهااینمشکلحلخواهد
شد؟
باالخره تجارت در تحریم هم داستانهای خاص
خودش را دارد که ممکن است در حیطه سواد من
نباشدولیقطعبهیقینفکریبرایبرگشتپولبرداشته
میشود.

