
آنچه در این شماره می خوانید :
اخبار ستادی:

بهره برداری از 3500 هزار غرفه عرضه مستقيم محصوالت کشاورزی./2
غافل ترين مردم کسي است که از تغييرات و تحوالت دنيا پند نگيرد./3

چهارمين جلسه شوراي مرکزي نظام صنفي کشاورزي کشور برگزار شد./4
افتتاح سامانه مجازي محصوالت و نهاده هاي کشاورزي به دست دکتر خليليان./5
تنها راه حفظ کشاورزی و امنيت غذايی ساماندهی نظام های بهره برداری است./6
توسعه واحد هاي توليدي در دستور کار سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران./7

بازديد معاون فني و اجرايي سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران از شبكه تعاون روستايي استان قزوين./8
افتتاح 2 پروژه تعاون روستايی استان خوزستان./9

افتتاح  نمايشگاه عرضه مستقيم محصوالت کشاورزي دراستان هرمزگان./10
افتتاح پروژه های استان لرستان با حضور مقامات استانی و شهرستانی و نمايندگان سازمان مرکزی تعاون روستايي./11

برگزاري مجمع عمومي اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي مرغداران گوشتي ايران./12
ديدار مديرکل دفتر امور تشكل هاي کشاورزي با اعضاي نظام صنفي سيستان و بلوچستان و مسئوالن ادارات تعاون روستايي استان./13

اهميت نظارت بر فعاليت ها و عملكرد نظام صنفی./13
حضور مديرکل دفتر نظام هاي بهره برداري در استان سيستان و بلوچستان./14

انتشار سه کتاب درخصوص شرکت هاي تعاوني توليد روستايي و سهامي زراعي./15
گفت و گويی با  مهندس پرويز محمدي مدير برنامه و بودجه سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران./16

سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران  در سال  جاري موفق به دريافت جايزه تعالي  سازماني گرديد./17

مقــــــاالت:
آشنايــي با نظام آراستگــي./18
گــذار جــامعه از مرحله سنتـی./19

مصاحبه های با مدیران استانی:
مهندس داوود بيگلري مدير سازمان تعان روستايي استان کرمان./20

مهندس اسالملو رئيس هيئت مديره اتحاديه تعاونی توليد استان کرمان./21
مهندس معین الدين مدير سازمان تعان روستايي استان قزوين./22

مهندس آرش حاجی شفیعی مديرعامل اتحاديه تعاون روستايی شهرستان قزوين./23
مهندس عبدا... رضا زاده مدير تعان روستايي استان خراسان جنوبي./24

مهندس عليرضا توسلی نيا مدير سازمان تعاون روستايی استان خراسان شمالی./26
مهندس حسین محمدی مديرعامل شرکت تعاونی توليد روستايی مايوان./29

مهندس هادی صالحی نيا مدير سازمان تعاون روستايی استان ايالم./28
مهندس سید هادی نجات مدير عامل شرکت تعاونی روستايی دشت عباس دهلران./29

اخبار استانی :
تولید بذر اصالح شده گندم و جو ديم توسط اتحاديه های تعاونی روستايی استان آذربايجان شرقی./30 

توزيع بیش از 15 هزار تن کود شیمیايی توسط شبكه تعاون روستايی استان آذربايجان شرقی./30 
افتتاح واحد اعتباری شرکت تعاونی روستايی خسروشاه استان آذربايجان شرقی./30 

خريد توافقی بیش از 98 هزار تن محصوالت از کشاورزان و دامداران استان آذربايجان شرقی./30 
توزيع 94 میلیون لیتر مواد سوختی توسط شبكه تعاونی های روستائی استان آذربايجان شرقی./30 

برگزاری کارگاه آموزشي نظام های بهره برداری در تعاون روستائی آذربايجان غربی./30 
خريدتوافقي سويا توسط شبكه تعاوني هاي روستايي استان اردبیل از مرز3هزار تن گذشت./30 

افتتاح دو پروژه توسط شبكه تعاوني روستايي شهرستان بیله سوار اردبیل در ايام ا... دهه فجر./31
مجمع عمومي ساالنه نظام صنفي کار هاي کشاورزي استان اردبیل برگزار شد./31

بازديد از اتحاديه دامداران استان البرز./31
خريد توافقي 15 هزار تن انواع محصوالت کشاورزي دربوشهر./31

توزيع موادسوختي به کشاورزان وروستايیان توسط شبكه تعاون روستايي استان بوشهر./31
توزيع بیش از پانزده هزارو 883 تن انواع نهاده هاي کشاورزي بین روستايیان وکشاورزان استان بوشهر./31

برگزاري کارگاه آموزش آشنايي بانظام هاي بهره برداري دربوشهر./31
برگزاري نشست مستند سازي انبارهاي تعاون روستايي استان تهران./32

بهینه سازی سیستم های مصرف سوخت 24 واحد مرغداری در خراسان شمالی./32
توزيع 20 میلیون لیتر فرآورده های نفتی در روستاهای خراسان شمالی./32

در دهه فجر  دو پروژه شبكه تعاون روستايی خراسان شمالی به بهره برداری رسید./32
راه اندازی دومین شعبه فروش اتحاديه مرغداران در بجنورد./32

توزيع بیش از 41 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی بین روستايیان و کشاورزان خوزستان./32
معاون بازرگاني  تعاون روستايي خوزستان./32

خريد توافقی بیش از 100 هزار تن انواع محصوالت کشاورزي از کشاورزان خوزستان./33
16 فروشگاه مصرف زيانده در زنجان به نقطه سربه سر يا سوددهي  رسیدند./33

تشكیل نشست هاي   IPM در  تعاون روستايي استان سمنان./33
خريد بذر گندم  توسط اتحاديه هاي تحت پوشش  تعاون روستايي استان سمنان./33

تسهیالت جذب شده تشكل هاي تحت پوشش  تعاون روستايي استان سمنان./33
کارگاه کار آمد سازي و اقتصادي نمودن تعاوني هاي روستايي و کشاورزي در سیستان وبلوچستان برگزار شد./33

نمايشگاه دستاوردهاي زنان روستايي سیستان و بلوچستان./33
حضور تعاوني هاي بخش کشاورزي و توسعه پايدار./34

خريد توافقی 66 هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در قزوين./34
هفتمین نمايشگاه دام و طیور در قم برپا شد./34

عرضه مستقیم صنايع دستي در فروشگاه  تعاون روستايي استان کرمان./34
برگزاري نخستین مجمع عمومي عادي نظام صنفي کارهاي کشاورزي./34

طرح پايش و سرشماري شرکت هاي تعاون روستايي استان گلستان اجرايي مي شود./34
توزيع بیش از 14 هزار تن گندم و جو بذري گواهي شده بین کشاورزان  استان گلستان./34
توزيع بیش از 14 هزار تن گندم و جو بذري گواهي شده بین کشاورزان  استان گلستان./35

بیش از13 هزار تن آرد و کاالي اساسي در روستاها و مناطق عشايري استان لرستان توزيع شد./35
4هزار تن انواع کود توسط شبكه تعاون روستايي استان لرستان در بین کشاورزان توزيع شد./35

مدير  تعاون روستايي استان لرستان: برگزاري26 دوره آموزشي در تعاون روستايي استان لرستان./35
توسط تعاون روستايي لرستان 31 بازارچه موقت و ثابت در  استان لرستان راه اندازي مي شود

توزيع بیش از 43 میلیون و800هزار لیتر مواد سوختي در استان مرکزي./35
خريد توافقی محصوالت کشاورزی همدان به 82 هزار تن رسید./35

رئیس اداره بازرگانی تعاون روستايی استان يزد خبر داد:  به طور متوسط روزانه 91 تن شیر از دامداران استان خريداری شده است./35
از ابتدای طرح مبارزه با آفت کرم گلوگاه انار تاکنون: 140 تن انار ضايعاتی از باغداران تفتی خريداری شده است./36

از ابتداي سالجاري تاکنون: افزون بر 8 هزار تن انواع کودهاي شیمیايي بین کشاورزان يزدی توزيع شده است./36
مديرتعاون روستايی استان يزد خبر داد: برپايی نمايشگاه ملی عرضه  مواد غذايی و محصوالت کشاورزی./36

 خريد توافقی محصوالت کشاورزی همدان به 82 هزار تن رسید./36
همايش تكريم بازنشستگان در تعاون روستايي استان فارس برگزار شد./36

مدير  تعاون روستايی استان قزوين: طرح پايش و سرشماری اعضاء شرکت های تعاونی روستايی در سطح استان اجرا می شود./36
دستیابي به توسعه کشاورزي با بهره گیري از تعاوني هاي بخش کشاورزي./36

شبکه تعاونی ها روستایی را به دلیل مردمی بودن 
آن در تولید و توزیع یکی از نقاط برجسته نظام 

اقتصادی جمهوری اسالمی می دانیم.
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رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان مركزي تعاون 
روستایي ایران:

بهره برداری از 3500هزار غرفه عرضه  
مستقيم محصوالت كشاورزی

رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان مركزي تعاون روستایي ایران 
گفت: حدود 3500غرفه عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی توليد كنندگان 

درجهت كوتاه كردن دست واسطه ها دراستان هاي مختلف كشور به 
بهره برداري رسيده و نيز 500 غرفه درحال ساخت است.

بين  امور  به گزارش روابط عمومی و 
روستایی  تعاون  مركزي  سازمان  الملل 
ایران، سيــد نظـام  الدین سجــادي صبح 
دیدار  در   92/01/17 مورخه  شنبه  روز 
نوروزي با كاركنان ضمن عرض سالم و 
تبریك به حضور تمامي همكاران گرامي 
سالي  را  جدید  سال  وبرادران  خواهران 
مملو از سالمتي و تندرستي و موفقيت 
براي همه حاضران دانست و با اشاره به 
هم زمانی روز های آغازین سال 92 با ایام 
فاطميه مي باشد، اظهار داشت: حضرت 
عمر  كوتاه  بسيار  مدت  در  )س(  زهرا 
بزرگوارشان  پدر  مرگ  از  پس  خویش 
شاهد وقایع تلخ و ناگواري بودند كه نماد 
مظلوميت این بانوی اسالم است. امروز 
تمام آبرو  و اندوخته مسلمانان  به بركت 
حضور حضرت فاطمه )س( و فرزندان 

گرانقدرشان بوده و شيعيان باید در این ایام ارادت خویش را به ساحت ائمه اطهار جلوه گر كنند.
رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان مركزي تعاون روستایي ایران با اشاره به نام گذاری سال 
92 از سوی مقام معظم رهبري به نام سال حماسه سياسي و اقتصادي تصریح كرد: اصل حماسه 
سياسي كه مشخصاً از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي دشمنان این انقالب كه در رأس آنها آمریكاي 
جنایتكار و شيطان بزرگ توطئه هاي متعدد و مداوم و مستمري را عليه این انقالب وارزش هاي آن 
داشته اند كه همگي در جریان كامل این توطئه ها هستيم، به لطف الهی پس از گذشت سي و چهار  
سال از بهار انقالب اسالمی تمام این توطئه ها  خنثي شده است و انقالب اسالمی با صداقت، قدرت 

و نيز با سرعت چشم گير به سمت پيشبرد تمامی ارزش ها ي مورد نظرش پيش می رود.
سجادی  با اشاره به نقش مؤثر وحدت و یكپارچگي مردم در پيشبرد انقالب اسالمی و رهبري هاي 
مدبرانه وحكيمانه بنيانگذار انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري تصریح كرد: دركنار این رهبري ها 
حضور جدي، پرشور و هميشگي مردم در مقاطع مختلف و درصحنه هاي مختلف و در مواقع 
ضروری بقا و استمرار این انقالب را تضمين كرده است و در حقيقت حضور جدي مردم هميشه 

پوزه دشمنان این مملكت رابه خاك ذلت كشانيده است.

رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان مركزي تعاون روستایي 
انتخابات  بزرگ  امتحان  در  ایران  ملت  براینكه  تصریح  با  ایران 
ریاست جمهوري كه در پيش رو دارند باحضور پرشور و درحقيقت 
گسترده خویش مجدداً ثابت می كنند كه علي رغم تمام سختي های 
ایجاد شده توسط دشمنان و یا مشكالتی كه به صورت طبيعي وجود 
داشته است اصل انقالب، نظام اسالمی و ارزش هاي آن را با هيچ 
چيز دیگری عوض نكرده و قطعا حضور پررنگ مردم بسياري از 

معادالت سياسي جهان را عوض می كند.
سجادی تصریح كرد: وظيفه تك تك مسئوالن این است كه در  
حماسه سياسي انتخابات بزرگ ریاست جمهوری عالوه بر حضور 
جدي و فعال زمينه را براي مشاركت حداكثري مردم  فراهم كنيم، 
و بار  دیگر فرمان ونداي رهبر معظم انقالب را لبيك گفته و اعالم 
كنيم كه ما همچنان سربازیم وگوش به فرمان ولی فقيه در راستای 

پيشبرد اهداف متعالي انقالب اسالمي تالش خواهيم كرد.
وی حماسه اقتصادي را از جمله مواردي دانست كه براي چندمين 
بار در سال جاری در فرمایشات مقام معظم رهبري و در نــامگذاري 
های معظم له اتفــاق افتـــاده است، ابـــراز داشت: سال گذشته 
ایراني، سال هاي  كار وسرمایه  از  ملي و حمایت  توليد  هم سال 
قبل تر سال جهاد اقتصادي، همت مضاعف و كار مضاعف، اصالح 
الگوي مصرف كه مباحث اقتصادي به نوعي در فرمایشات و در 
نامگذاري هاي مقام معظم رهبري درسال هاي مختلف وجود داشته 

و این بيانگر اوج اهميت مباحث اقتصادي است.
رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان مركزي تعاون روستایي 
ابعاد  در  تاكنون  را  مختلفي  توطئه هاي  دشمن  داد:  ادامه  ایران 
گوناگون طراحي و پياده كرده و به مرحله اجرا گذاشته است كه به 
این انقالب لطمه و ضربه بزند و مسير انقالب راعوض كند ولي در 
تمامی صحنه ها سرش به سنگ خورده است و مأیوس شده است.  
وی تشدید فشارهاي اقتصادي را  از مواردي دانست كه دشمن 
به خيال خام خویش فكرمي كند از آن راه مي تواند در بين مردم به 
ایجاد بد بيني ونارضایتي اقدام كرده و مردم را به فكرو خيال باطل 
خود از صحنه دوركند، تصریح كرد: دشمنان فكر مي كنند كه شاید 
با ایجاد مشكالت اقتصادي بتوانند جو عمومي را به سمت خواسته 

خودشان هدایت نمایند.
وی پيرامون وظایف ملت و مسئوالن در شرایط كنونی بيان كرد: 
در وهله اول وظيفه آحاد جامعه این است كه به این توطئه ها  دقت 
داشته  و مسئوالن ودست اندركاران نظام بایستي تمام تالش خویش 
رابراي كم كردن مشكالت اقتصادي وخنثي كردن این توطئه دشمن 

بكار گرفته و با جدیت پيكار كنند.
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از  اي  آیه  قرائت  با  ابتدا  عابدي   رحمت  السالم  حجت 
السماء  من  مائدة  علينا  انزل  ربنا  )اللهم  مائده  مباركه  سوره 
به  مخصوص  صلوات  ذكر  114و  مائد  عيدا...(  لنا  تكون 
)اللهم صل علي فاطمة و  حضرت فاطمه زهرا سالم عليها 

ادارات و  كاركنان سازمان و مسئولين  از  اعم  به همكاران  تهنيت سـال جدید  و  تبریك  ...( و عرض  و  ابيها 
مــدیران اتحــادیه ها و عرض تسليت ایام فاطميه و تجليل از مقام معظم رهبري در نامگذاري سال  به سال 
حماسه سياسي و حماسه اقتصادي اینگونه بيان داشتند كه روزهاي آغازین سال 92 عالوه بر اعالم بهار و زنده 
شدن طبيعت مرده و خشك، هشداري است به انسان كه یك سال دیگر برعمرت افزوده شد یا بهتر بگویيم كه 

یك سال دیگر از عمرت كم شد یعني اي انسان طبيعت مرده زنده گشته، نكند هنوز در خواب غفلت باشي.
بنا به فرموده رسول مكرم اسالم صلي ا... عليه و اله : »اغفل الناس من لم یتعظ بتغير الدنيا من حال الي حال«

غافل ترین مردم كسي است كه از تغييرات و تحوالت دنيا پند نگيرد.
عابدي در ادامه گفت : بنا بر این  همه ما باید از فرصت هاي باقي مانده در دنيا به نحو احسن و اكمل استفاده 
كرده  و در این سالي  كه شروع آن مزین شده به نام حضرت فاطمه زهرا )س( و به سال  حماسه سياسي و 
حماسه اقتصادي نامگذاري شده  تالش كنيم، و در تمامي عرصه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي خصوصا 
در انتخابات پيش رو و رفع مشكالت اقتصادي جامعه و در تحقق خواسته هاي به حق مقام معظم رهبري گام 

برداریم.
وي در پایان این سخنراني با این دعا بيانات خود را به اتمام رساندند.

پروردگارا به حق فاطمه زهرا سالم اله عليها  این سال را براي همه ما سالي پر از خير و بركت و سربلندي و 
موفقيت قرار بده   به بركت صلوات بر محمد و آل محمد 

دیدار نوروزي حجت السالم عابدي 
نماینده ولي فقيه در سازمان مركزي 

تعاون روستایي ایران با كاركنان  

غافل ترین مردم كسي است 
كه از تغييرات و تحوالت دنيا 

پند نگيرد

رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان مركزي تعاون روستایي ایران عنوان كرد: بخش كشاورزي 
یكي از بخشهایي است كه مي تواند در مباحث اقتصادي كمك زیادي رابه جامعه كرده با توجه به 
اینكه قوت و غذاي مورد نياز مملكت دربخش كشاورزي تهيه وتامين مي شود،گذشته از آن بخش 

كشاورزی مي تواند ارز آوري خوبي براي كشور داشته باشد.
سجادی ادامه داد: در مجموع بخش كشاورزي از بخش هاي تاثيرگذار كشور بوده است و تمام 
كاركنانی كه در مجموعه تعاوني روستایي و شبكه تعاون روستایی درسطح كشور فعاليت مي كنند 
به جهت وظایفي كه برعهده دارند به عنوان بازوي تداركاتي و پشتيباني بخش كشاورزي مي تواند 
در تحقق این فرمایش مقام معظم رهبري درایجاد حماسه اقتصادي مورد نظر بسيار اثرگذار بوده و 

در راستای عينيت بخشيدن به این شعار همت و كوشش كنند.
رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان مركزي تعاون روستایي ایران ادامه داد: امروز به لطف 
الهی مشاهده می كنيم كه سازمان تعاون روستایي و شبكه هاي بخش كشاورزي تحت پوشش به 
صورت بسيار فعال درراستاي مأموریت و وظایف اصلي كه برایش پيش بيني شده است تالش مي 
كند و تاثير گذار است. وی اظهار داشت  برنامه عملياتي سازمان تعاون روستایی درقالب 138عنوان 
به صورت مدون به استان ها ابالغ  كه ارزیابي مدیران استاني وستادي براساس این برنامه صورت 
مي گيرد و همچنين با اعزام گروه هاي كنترل و بازرسي به صورت مداوم و مستمر به استانها و 
بررسي مسائل و مشكالت و طرح آن در كميته كنترل و نظارت امور نظارتي بر شبكه بطور مداوم 

پي گيري مي شود.
وی با بيان اینكه حدود 3500غرفه عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی توليد كنندگان درجهت 
برداري رسيده و500 غرفه درحال  بهره  به  كوتاه كردن دست واسطه ها دراستان هاي مختلف 
ساخت است، تصریح كرد:  در اواخر سال گذشته در كالن شهر تهران بعنوان بزرگترین مصرف 
كننده مواد غذایي دریك مجتمع 14هكتاري نمایشگاه دائمي محصوالت كشاورزي ، بارانداز و مركز 

مجازي خرید و فروش نهاده ها و محصوالت كشاورزي  سالم راه اندازي شد.
رئيس هيئت مدیره و مدیر عامل سازمان مركزي تعاون روستایي ایران افزود: در این مجتمع حدود 
24 غرفه براي توزیع مواد پروتئيني و یك مركزبسته بندي محصوالت سالم، در انبار امين آباد،و 
نيز 18 غرفه عرضه محصوالت در سازمان ميادین تره بار تهران توسط اتحادیه مركزي نظارت و 
هماهنگي فعال مي باشد و در حال انجام مقدمات گرفتن 40 غرفه دیگر براي عرضه محصوالت 

كشاورزي از ميادین ميوه و تره بارشهرداري هستيم.
سجادی دیگر دستاوردهاي سازمان تعاون روستایی را 
تغيير رویكرد خریدهاي توافقي و جایگزین شدن آنها به 
جاي خرید هاي تضميني دركشور در سال 91 برشمرد و 
اظهار داشت:  آمارهاي رسمي در این خصوص نيز متعاقبًا 

اعالم مي شود.
وی پيگيــري واگـذاري امــور تصــدیگري به بخش 
تعاوني ها و تالش سازمان درجهت وظایف حاكميتي  را  
از دیگر مواردي دانست كه دریكي دوسال گذشته بطور 
حاضر40  حال  در  داشت:  ابراز  است  شده  دنبال  جدي 
درصد از تامين وتوزیع بذر مورد نيازكشور توسط شبكه 
تعاون روستایی  صورت گرفته و عليرغم اینكه بيش از 50 
درصد توزیع انواع كودهاي شيميایي توسط شبكه انجام 
مي گيرد و حدود 20 درصد تامين كود اوره به شبكه در 
به  نيز  افزایش 30 درصد در سال جاري  و  سال گذشته 

شبكه واگذار خواهد شد. 
سال91   در  داده  روی  دیگر  اتفاقي  داد:  ادامه  سجادی 
تكليف  تعيين  سازمان،  بودجه  حل  تامين  با  ارتباط  در 
بدهي هاي تسهيالتي ناشي از خریدهاي تضميني ،تامين 
تسهيالت ارزان قيمت در جهت ایجاد زیر ساخت هاي 

مورد نياز شبكه را از دیگر اقدامات انجام گرقته برشمرد.
سجادی در خاتمه از تالش ها و زحمات هرروز كاركنان 
و مجموعه تعاوني روستایي و شبكه تعاوني هاي تحت 

پوشش در جاي جاي كشور هم تقدیر و  تشكر كرد.



به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان مركزي تعاون 
وزیر  كشاورزي،  هاي  تشكل  امور  دفتر  از  نقل  به  و  ایران  روستایي 
جهاد كشاورزي در این مراسم با اشاره به اینكه تشكيل نظام صنفي 
كشاورزي به عنوان یك دستاورد مهم اثربخش براي بخش كشاورزي 
به منظور هویت دهي به فعاليت هاي كشاورزي مطرح است، گفت: 
ابزار وجودي قوي در صحنه  ایجاد یك  نظام،  این  از تشكيل  هدف 
سياست گذاري ها و تصميم گيري هاي كشور، احقاق حقوق بخش 
مظلوميت  جبران  و  نشيني  حاشيه  حالت  از  آن  و خروج  كشاورزي 
تاریخي قشر كشاورز و بهره بردار در چارچوب مقررات بوده است. 

وي افزود: توليدكنندگان بخش كشاورزي در عرصه اقتصادي كشور 
و در تنگناهایي همچون بحث تحریـم ها به خــوبي توانسته اند سهم 
خود را ادا نمایند و پيشتاز باشند. اما متأسفانه تبليغات ما در این بخش 

كم است.
و  كشاورزي  صنفي  نظام  زبان  از  مشكالت  بيان  نحوه  درباره  وي 
نظام صنفي  كرد:  ها تصریح  و رسانه  در مجامع  ها   یا سایر تشكل 
را  امور، كار خود  بتواند هم در زمينه ساماندهي  باید  كشاورزي مي 
بر اساس وظایف بر عهده اش به پيش ببرد و هم اینكه به نوعي این 
فعاليتها را نزد مجامع تصميم گيري و رسانه هاي گروهي انعكاس دهد 
كه خروجي آن صرفًا به بيان مشكالت و اظهار گالیه ها منجر نگردد 
شخصيت  به  خدشه  و  دیگران  اعتماد  جلب  عدم  جز  ثمري  این  و 
توليدكننده اي كه امنيت غذایي یك كشور در دستان اوست؛ در پي 

نخواهد داشت. 
و  تشكلها  نگاه  زاویه  نوع  افزود:  ادامه  در  كشاورزي  جهاد  وزیر 
صنوف به مسائل و مشكالت و نحوه انعكاس آن داراي اهميت بسيار 
است.مي باید از نقطه قوت به بيان مسائل پرداخت كه البته این امر را 
كمتر در گفته هاي رسانه اي تشكلهاي كشاورزي كشور شاهد بوده 
ایم. باید تا بر روي ادبيات گفتاري و بيان مسائل از نگاه قوت توجه 

گردد كه جلب اعتماد دیگران را در پي خواهد داشت. 
دكتر خليليان با تاكيد بر توانایي ایفاي نقش نظام صنفي و پر كردن 
خالء موجود بين توليد كننده و  مصرف كننده كه در دستان واسطه ها 
و دالالن است، اظهار داشت: باید كارها به گونه اي سازماندهي شود 
كه براي توليدكننده خودمان بازار یابي كنيم و صنوف با مراكز توليد 
ارتباط داشته باشند و در بازایابي محصوالت، به كشاورزان و اعضاي 
خود نظام هاي صنفي كمك شود و وزارت جهاد كشاورزي نيز در این 
جهت كمك خواهد نمود.حمایت از تشكلها و توليدكنندگان مي باید 
به گونه اي باشد كه وقتي قرار است كارها به دست خودشان سپرده 
شود، باید روي پاي خودشان بایستند و در جاهایي نيز از دولت كمك 

بگيرند نه اینكه تكيه گاه آنها فقط دولت باشد.
تعاون  سازمان  ورود  اهميت  بر  تاكيد  با  كشاورزي  جهاد  وزیر 

روستایي و نظام صنفي كشاورزي در بحث فضاي كسب و كار در 
بخش كشاورزي بعنوان یك ابتكار عملي، افزود: باید یك تعریفي 

از فضاي كسب و كار در بخش كشاورزي داشته باشيم. 
نظام  رئيس  توسط  شده  انجام  اقدامات  گزارش  ارائه  از  پس   
صنفي كشاورزي كشور، جناب آقاي سجادي رئيس محترم هيات 
اظهار  ایران  روستایي  تعاون  مركزي  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
داشت: طي مكاتبه سازمان مركزي با مدیران تعاون روستایي استان 
ها، تاكيد شده كه هماهنگيهاي الزم به منظور معرفي نظام صنفي 
كشاورزي، فعاليتها و اقدامات آن براي استانداران انجام پذیرد كه 
پس از آن با برگزاري جلسات مشترك در چند استان تجربه هاي 
موفقي داشتيم و نياز است تا این ارتباطات، تعميم و گسترش یابد. 
مدیركل دفتر امور تشكل هاي كشاورزي سازمان مركزي تعاون 
روستایي در این جلسه گفت: دستور جلسات شوراي مركزي نظام 
صنفي مي باید مطابق مقررات حاكم بر نظام صنفي تنظيم گردد و 
همچنين نحوه طرح و بررسي دستور كارها نيز به گونه اي انجام 
گيرد تا بخشي از مشكالت و مسائل پيش روي نظامهاي صنفي 

كشاورزي در سطوح شهرستانها و استانها را مرتفع نماید.
همچنين در این جلسه یكي از روساي هيئت مدیره نظام هاي 
صنفي كشاورزي استان هاي كشور به نمایندگي از اعضاي شوراي 
پرداخت كه  پيشنهادهایي  ارائه  به  نظام صنفي كشاورزي  مركزي 
به  با وزیر كشور  از: مكاتبه وزیر جهاد كشاورزي  بودند  عبارت 
منظور ابالغ به استانداران و فرمانداران در باره معرفي نظام صنفي 
كشاورزي و تشكيل جلسات مشترك با استانداران و فرمانداران، 
تشكيل كارگروه تخصصي بخش كشاورزي با حضور مدیران كل 
مرتبط با كشاورزي، مكاتبه وزیر جهاد كشاورزي با سازمان تامين 
اجتماعي در باره شناخته شدن پروانه هاي فعاليت صادره توسط 
پروانه  عنوان  به  باغباني  و  زراعت  دو حوزه  در  نظامهاي صنفي 
بيمه،  تامين اجتماعي در بحث  به  ارائه  به منظور  هاي تخصصي 
مشكل  براي حل  صنفي  نظامهاي  سوي  از  طرح  یك  تهيه  لزوم 
بيمه تامين اجتماعي اعضاي نظام صنفي و تصویب آن در مجلس 
شوراي اسالمي، اتخاذ تمهيداتي براي حضور تاثيرگذار نمایندگان 

بخش كشاورزي در اتاق صنعت، معدن و كشاورزي.

با حضور وزیرجهاد كشاورزي
و رئيس سازمان مركزي تعاون روستایي

چهارمين جلسه شوراي 
مركزي نظام صنفي كشاورزي 

كشور برگزار شد.

چهارمين جلسه شوراي مركزي نظام 
صنفي كشاورزي كشور در تاریخ 19 

دي ماه 1391 با حضور وزیر جهاد 
كشاورزي، رئيس هيات مدیره و 

مدیرعامل سازمان مركزي تعاون 
روستایي و اعضاي شوراي مركزي 

نظام صنفي كشاورزي در محل 
سازمان مركزي تعاون روستایي ایران 

برگزار شد.

حمايت از 
تشكل  ها و 

توليدکنندگان 
مي بايد به 

گونه اي باشد 
که وقتي قرار 
است کارها 
به دست 
خودشان 

سپرده شود، 
بايد روي 

پاي خودشان 
بايستند و در 
جاهايي نيز از 
دولت کمك 
بگيرند نه 

اينكه تكيه گاه 
آنها فقط دولت 

باشد.
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افتتاح سامانه مجازي محصوالت و نهاده هاي كشاورزي             
به دست دكتر خليليان

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان مركزي تعاون روستايي مركز مديريت سامانه مجازي محصوالت و نهاده هاي كشاورزي، باراندازمحصوالت 
سالم نمايشگاه محصوالت كشاورزي و همچنين پايانه تخم مرغ كشور با مديريت اتحاديه بخش كشاورزي با حضور وزير و مسئوالن جهاد كشاورزي در منطقه 

امين آباد شهر ري راه اندازي شد. 
در اين نمايشگاه 24 غرفه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي استان هاي مختلف كشور حضور دارند و انواع محصوالت كشاورزي شامل ميوه، مركبات، خشكبار 

و غيره عرضه مي شود. 
راه اندازي اين سامانه مجازي فرصت مناسبي است، تا خريداران عمده كشور سفارشات خود را در اين سامانه ثبت كنند و محصوالت توسط سازمان مركزي 

تعاون روستايي به نشاني آنها ارسال خواهد شد. 
به گفته سيد نظام الدين سجادي رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران راه اندازي اين سامانه تا 30 درصد در كاهش داللي بخش كشاورزي مؤثر خواهد بود. 
به گفته سجادي بازرسان، ميوه هاي سالم راكه درآزمايشگاه ها تأييد شده است،گواهي مي كنندوطبق توافقي كه با كشاورزان انجام مي شود، محصوالت آنها را 

خريداري و به نمايشگاه هاي عرضه منتقل مي كنند. 
به گفته رئيس سازمان تعاون روستايي كشور عالوه براينكه مردم همه روزه مي توانند به اين نمايشگاه براي خريد مراجعه كنند، تمامي خريداران عمده نيز مي توانند 

از طريق سامانه ثبت نام كرده و محصوالت خود را در مكان هاي عرضه تحويل بگيرند. 
اين نمايشگاه در شهر ري سه راه تقي آباد، منطقه امين آباد واقع شده است. 

وي گفت : طي سال هاي گذشته بازاريابي و توزيع محصوالت كشاورزي يكي از مشكالت و دغدغه هاي كشاورزان بود كه با خريد و فروش سامانه مجازي 
محصوالت و نهاده هاي كشاورزي، انتظار است اين مشكالت كاهش  يابد.

مركز مدیریت سامانه خرید و فروش مجازي محصوالت 
و نهاده هاي كشاورزي،با هدف شفاف سازي  خرید و 
فروش محصوالت و نهاد ه هاي كشاورزي به واسطه 

خذف دالالن و واسطه ها راه  اندازي شد.
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مهندس محمدزاده در گردهمایي مدیران عامل 
اتحادیه هاي شركت هاي تعاوني توليد روستایي

تنها راه حفظ كشاورزی و امنيت 
غذایی ساماندهی نظام های بهره 

برداری است.
شهرستاني  و  استاني  هاي  اتحادیه  عامل  مدیران  گردهمایي 
شركت هاي تعاوني توليد سراسر كشو در محل مركز آموزش 
تعاون روستایي استان اصفهان باحضور برخي مدیران ستادي و 

استاني برگزار شد.
الملل سازمان مركزي  بين  امور  و  به گزارش روابط عمومي 
تعاون روستایي ایران و به نقل از دفتر نظام هاي بهره برداري در 
ابتداي این گردهمایي، مدیر تعاون روستایي استان اصفهان ضمن 
خيرمقدم به كليه حاضرین و برشماري قابليت ها و استعداد هاي 
استان اصفهان به بيان اهم اقدامات انجام یافته درخصوص بخش 
كشاورزي پرداخت و در این خصوص بر اهميت نظام هاي بهره 

برداري در توسعه بخش كشاورزي تاكيد كرد.
جهازي گفت راه توسعه كشاورزي كشور توسعه فعاليت هاي 
نظام بهره برداري است و تشكيل تعاوني هاي توليد نيز یكي از 

راهكارهاي موجود است.
روستایي  تعاون  مركزي  مدیره سازمان  هيئت  ادامه عضو  در 
ایران اظهار داشت از آنجایي كه براي حفظ كشاورزي و امنيت 
بهره  هاي  نظام  ساماندهي  به  پرداختن  از  غير  به  راهي  غذایي 
به  سازمان  این  مدیریت  مجموعه  نگاه  ندارد  وجود  برداري 
موضوع نظام هاي بهره برداري به گونه اي است كه به آن به 

عنوان مهمترین وظيفه حاكميتي مي نگرد.
تعاوني  هاي  شركت  از  غير  به  گفت  محمدزاده  محمدرضا 

توليد و سهامي زراعي و كشت و صنعت نظام هاي بهره برداري 
نيازمند  كه  دارد  وجود  كشور  پهنه  در  نيز  دیگري  رسمي  غير 
بازشناسي و تعریف مجدد مي باشند و در این ارتباط مي توان 
از گروه هاي مشاع نام برد كه باید در قالبي معين و مشخص 

تعریف شوند.
وي توسعه انواع نظام هاي بهره برداري تعریف شده را زمينه 
ساز پيشرفت بخش كشاورزي به معناي واقعي دانست و گفت 
سياست سازمان درخصوص شركت هاي تعاوني توليد برخالف 
افزایش  تعاوني هاي روستایي  با  درارتباط  اتخاذ شده  سياست 
وسيع كمي تعاوني هاي توليد پس از دگرگوني الزم در آن ها 

است.
در  ایران  روستایي  تعاون  مركزي  مدیره سازمان  هيئت  عضو 
داشت  اظهار  یافته  انجام  اقدامات  از  برخي  برشماري  با  ادامه 
پس از انتقال حوزه نظام هاي بهره برداري به سازمان مشكالت 
حقوقي بسياري را در روند فعاليت شركت ها شاهد بودیم كه 
با پيگيري هاي مستمربه عمل آمده در جهت رفع موانع موجود 
نتایج  مستمر  جلسات  برگزاري  طریق  از  موارد  بازنگري  با  و 
قانون  نهایي  تایيد و تصویب  ارزشمندي حاصل شد كه  بسيار 
حاصل  زراعي  سهامي  توليد،  تعاوني  هاي  شركت  اساسنامه  و 

پيگيري هاي انجام یافته است.
معرفي ماهيت و فعاليت هاي نظام هاي بهره برداري در سطح 
وزارتخانه كه منجر به تدوین آیين نامه شوراي نظام هاي بهره 
برداري در استان ها شد، انجام تفاهم نامه سه جانبه سازمان با 
معاونت هاي برنامه ریزي و آب و خاك و صنایع  درخصوص 
سياست گزاري  و اجراي طرح هاي مشترك، انجام تفاهم نامه با 
وزارت نيرو درخصوص مدیریت شبكه هاي آبياري در شركت 
هاي تعاوني توليد نيز از جمله مواردي بود كه توسط ایشان به 

عنوان سایر اقدامات انجام یافته در این بخش اعالم شد.
مدیران  به  الزم  هاي  توصيه  ارائه  با  خاتمه  در  زاده  محمد 
كشور،  سراسر  توليد  تعاوني  هاي  شركت  هاي  اتحادیه  عامل 
اميدواري خود را درجهت پرداختن به نهضت بزرگ نظام هاي 

بهره برداري اظهار نمود.

جهازي گفت 
راه توسعه 
کشاورزي 

کشور توسعه 
فعاليت هاي 
نظام بهره 

برداري است 
و تشكيل 

تعاوني هاي 
توليد نيز يكي 
از راهكارهاي 
موجود است.

ی
ـاد

ست
ـار 

خب
ا

 از آنجايي که براي حفظ کشاورزي و امنيت 
غذايي راهي به غير از پرداختن به ساماندهي 

نظام هاي بهره برداري وجود ندارد نگاه 
مجموعه مديريت اين سازمان به موضوع نظام 
هاي بهره برداري به گونه اي است که به آن 
به عنوان مهمترين وظيفه حاکميتي مي نگرد.
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عضو هيات مدیره سازمان مركزي تعاون روستایي ایران 

توسعه واحد هاي توليدي 
در دستور كار

سازمان مركزي تعاون 
روستایي ایران

طي مراسمي باشكوه، به مناسبت جشن دهه پر فروغ فجر در منطقه رامجرد مرودشت طرح هاي كارخانه توليد انواع قطعات پالستيكي، 
گلخانه توليد نشاء گوجه فرنگي، نمایشگاه، بازارچه دائمي محصوالت كشاورزي و توزیع نهاده هاي كشاورزي با حضورمومن صفایي عضو 

هيئت مدیره سازمان مركزي تعاون روستایي ایران و مسئولين استان فارس به همراه كشاورزان سخت كوش منطقه افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومي تعاون روستایي استان فارس حسيني فرماندار شهرستان مرودشت گفت: این شهرستان با توليد بيش از 2/5ميليون 
تن محصوالت زراعي، باغي ودامي حرف زیادي براي گفتن دارد. اما این ظرفيت قابل توجه و اثر گذار در بخش كشاورزي در خصوص 
فرآوري، صنایع تكميلي وبسته بندي مشكالت اساسي دارد البته شبكه تعاوني هاي بخش كشاورزي با گامهاي بلند شروع خوبي داشته كه 

جاي تقدیر وتشكر دارد و اميدواریم این روند توسعه در سایر بخش ها هم ادامه داشته باشد .
در ادامه مومن صفائي عنوان كرد: توسعه واحدهاي توليدي در دستور كارسازمان مركزي تعاون روستایي ایران قرار داردو ساالنه از محل 
كمك هاي فني اعتباري مبلغ800ميليارد ریال تسهيالت بانكي یارانه دار در اختيار  تعاوني ها براي كارهاي توليدي وخرید توافقي محصوالت 

كشاورزي گذاشته مي شود كه این ميزان به نسبت حجم فعاليتهاي شبكه  بسيار پائين است.
عضو هيئت مدیره سازمان مركزي تعاون روستایي ضمن تاكيد بر رویكرد خریدتوافقي در راستاي افزایش ارزش نهایي محصول از توليد، 
عنوان كرد كه در جهت رفع مشكل نقدینگي با بانك توسعه تعاون تفاهم نامه اي نيز تنظيـم شده تا نقدینگــي مورد نيــاز تشكــل ها 

وتعاوني هاي بخش كشاورزي از طریق این بانك به صورت اعتبارات كم بهره تهيه شود.
مومن صفائي ازاجراي طرح سامانه مجازي خرید وفروش توسط سازمان مركزي، خبر داد وگفت در حال حاضر نيز در جهت حمایت 
از توليد كننده ومصرف كننده3000غرفه عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي در سطح شبكه راه اندازي شده و1000غرفه هم در دست 
اجرا داریم . وي ادامه داد سعي ما در این است كه محصوالت توليدي كشاورزان براي ایجاد ارزش افزوده، بسته بندي، سورت، تبدیل و 
فراوري شده  و  وارد بازار شود در این چرخه باید به گونه اي عمل كنيم كه بخش قابل توجهي از این ارزش افزوده سهم توليد كننده بخش 

كشاورزي یعني اعضاء شبكه باشد.
در ادامه كردي پور رئيس اداره تعاون روستایي شهرستان مرودشت گفت:4 طرح افتتاح شده در دهه مبارك فجر در شبكه تعاوني هاي 
بخش كشاورزي شهرستان مرودشت بالغ بر4000ميليون ریال اعتبار هزینه به دنبال داشته و23نفراشتغالزائي مستقيم و45نفر اشتغال زائي غير 

مستقيم نيز بهمراه داشته است . 
وي در ادامه اظهار داشت : شبكه تعاوني هاي بخش كشاورزي  شهرستان نيز با بهره گيري از 190نفر نيرو كه هيچ بار مالي براي دولت 
برداشت در كنار  از  ،برداشت وپس  ،داشت  این كارشناسان در كليه مراحل كاشت  باال هستند و  به  نيز كارشناس  آنان  از  ندارند و89نفر 
كشاورزان شهرستان قرار دارند، و موجبات عالقه مندي وحساسيت اعضاءرا فراهم نموده كه تبلور آن در حضور گسترده اعضاءشبكه در 

مجامع عمومي قابل رویت است.

توسعه واحدهاي 
توليدي در دستور 

کارسازمان 
مرکزي تعاون 

روستايي ايران 
قرار داردو ساالنه 

از محل کمك 
هاي فني اعتباري 
مبلغ800ميليارد 
ريال تسهيالت 
بانكي يارانه دار 

در اختيار  تعاوني 
ها براي کارهاي 
توليدي وخريد 

توافقي محصوالت 
کشاورزي گذاشته 
مي شود که اين 
ميزان به نسبت 
حجم فعاليتهاي 

شبكه  بسيار 
پائين است.
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بازدید معاون فني و اجرایي سازمان مركزي تعاون روستایي ایران
ين

زو
ن ق

ستا
ي ا

تاي
وس

ن ر
او

 تع
كه

شب
از 

اجرایي سازمان مركزي  فني و  معاون   غالمحسين طباطبایي 
تعاون روستایي ایران از تشكل هاي تعاون روستایي شهرستان 

بویين زهرا بازدید كرد.
قزوین،  استان  روستایي  تعاون  عمومي  روابط  گزارش  به   
علي  و  قزوین  استان  روستایي  تعاون  مدیر  الدین  معين  ناطق 
زهرا  بویين  شهرستان  روستایي  تعاون  اداره  محمدزادگانرئيس 
سازمان  اجرایي  و  فني  معاون  طباطبایي  غالمحسين  با حضور 
هاي  تعاوني  شبكه  فعاليتهاي  از  ایران  روستایي  تعاون  مركزي 
بازدید  زهرا  بویين  شهرستان  توليدي  و  ،كشاورزي  روستایي 

كردند.
دوم  فاز  عملياتي  اجراي  مراحل  از  بازدید  طي  طباطبایي 
اتحادیه  كشاورزي  محصوالت  و  ميوه  سازي  ذخيره  سردخانه 
تعاون روستایي شهرستان بویين زهرا اظهارداشت: ایجاد صنایع 
تبدیلي و تكميلي بخش كشاورزي از جمله محورهاي اساسي 
براي رونق این بخش است. و تشكل هاي تعاون روستایي باید 
كشاورزي  بخش  تكميلي  و  تبدیلي  صنایع  افزایش  درجهت 
فرآوري  و  توليد  هاي  ،كارخانه  ها  سردخانه  احداث  ازجمله 

محصوالت كشاورزي گام بردارند.
ایران  روستایي  تعاون  مركزي  سازمان  واجرایي  فني  معاون   
افزود: با ایجاد تنوع در محصوالت كشاورزي از طریق صنایع 
تبدیلي مي توان قدرت پاسخگویي بازار به مصرف كنند گان با 
سليقه هاي مختلف را افزایش داد و زنجيره بازاریابي را تكميل 

كرد.
مركز  احداث  مراحل  از  بازدید  طي  در  همچنين  طباطبایي   
تعاوني  شركت  دامي  و  كشاورزي  محصوالت  مستقيم  عرضه 
گاوداران بویين زهرا تصریح كرد: مهمترین فعاليت تشكلها در 
و  ایجاد  كشاورزي  محصوالت  بازاررساني  و  بازاریابي  بخش 
و  كشاورزي  محصوالت  مستقيم  عرضه  دائمي  مراكز  احداث 

فرآورده هاي دامي است.
 وي با اشاره به پيشرفت قابل مالحظه مركز عرضه محصوالت 
اهداف  از  یكي  كرد:  خاطرنشان  زهرا  بویين  گاوداران  تعاوني 
ایجاد این مراكز، عرضه محصوالت سالم وارگانيك به مصرف 
كنندگان است كه تفاهم نامه آن طي سال گذشته با سازمان حفظ 

نباتات كشور منعقد گردید.

 به گفته وي با توجه به اینكه استان قزوین به عنوان پایلوت 
كشاورزي و توليد محصوالت ارگانيك در كشــور مي بــاشد 
مي توان با توسعه كشاورزي ارگانيك موجب كاهش ضایعات و 

توليد محصوالت  كشاورزي با كيفيت  بسيار باال شد.
 این مقام مسئول ضمن بازدید از كارخانه تمام اتوماتيك توليد 
كنسانتره دامي تعاوني گاوداران بویين زهرا بيان كرد: با توجه به 
اینكه  امروزه تغذیه دام به صورت سنتي امكان پذیر نمي باشد، 
در  توليدي  كنسانتره  كيفيت  باالبردن  و  توليد  روند  بر  نظارت 

بهبود تغذیه دام نقش بسزایي دارد.
ایران   روستایي  تعاون  مركزي  سازمان  واجرایي  فني  معاون   
به توانمندي باالي شركت تعاوني گاوداران  با توجه  ادامه داد: 
بویين زهرا در زمينه توليد خوراك دام به صورت پليت و مش، 
مي توانند با توسعه فعاليت هاي خود در سطح منطقه و كشور 
اشتغالزایي  موجب  و  سازند  برآورده  را  بيشتري  دامداران  نياز 

جوانان روستایي شوند.
وي همچنين از فعاليت تعاوني گاوداران بویين زهرا در تهيه و 
تدارك دستگاه هاي شيردوش، علوفه خردكن و آسياب و سایر 

دستگاه هاي مربوط به اموردام تقدیر كرد.
اعضاي  و  عامل  مدیران  جمع  در  طباطبایي  بازدید  پایان  در 
هيات مدیره تشكل هاي تعاون روستایي شهرستان بویين زهرا 
حاضر شد و به بررسي مسائل و مشكالت تشكل ها پرداخت 
و بيان كرد: با توجه به هدفمند شدن یارانه ها و اجراي اصل44 
قانون اساسي تشكل ها و تعاوني ها باید به دنبال فعاليت هاي 
اقتصادي جدید و به روز باشند تا بتوانند تعاوني ها را به صورت 

فعال نگه دارند.
را  یكدیگر  با  ها  تشكل  همكاري  و  تعامل  همچنين  وي 
خواستار شد و تصریح كرد: كليه تشكل ها مي بایست تعامل و 
هم فكري بيشتري با هم داشته باشند و نيازهاي خود را از طریق 
اتحادیه هاي شهرستاني و استاني برطرف نمایند و این امر در 

رشد و شكوفایي آنان تاثير بسيار باالیي دارد.
ضمنًا افتتاح پروژه آزمایشگاه فني خاك و كشاورزي در شبكه 
تعاون روستایي استان تهران با حضور آقاي مهندس طباطبایي 
و  ایران  روستایي  تعاون  مركزي  سازمان  اجرایي  و  فني  معاون 

هيئت همراه انجام شد.

با توجه به 
هدفمند شدن 

يارانه ها و 
اجراي اصل44 
قانون اساسي 
تشكل ها و 
تعاوني ها 

بايد به دنبال 
فعاليت هاي 

اقتصادي 
جديد و به 
روز باشند 
تا بتوانند 

تعـاوني ها را 
به صورت فعال 

نگه دارند.
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حضور معاون بازرگانی سازمان مركزی تعاون 
روستایی ایران  

افتتاح 2 پروژه تعاون 
روستایی استان خوزستان 

روابط  گزارش  به 
روستایی  تعاون  عمومی 
دهه  با  همزمان  خوزستان 
مبارك فجر و آغاز سی و 
پيروزی  سالگرد  چهارمين 
با حضور  اسالمی  انقالب 
سازمان  بازرگانی  معاون 
روستایی  تعاون  مركزی 
خدماتی  پروژه  دو  ایران 
در استان خوزستان افتتاح 

گردید.  
بازرگانی سازمان  معاون 
روستایی  تعاون  مركزی 
ایران در مراسم افتتاح این 
پروژه ها  ضمن تبریك پيروزی انقالب اسالمی گفت: اميدوارم راه اندازی 
این بازارچه بتواند كمك حال مردم و همچنين كمك به توليد كنندگان بخش 

كشاورزی جهت عرضه مستقيم محصول خود در این شرایط ویژه با شد.

ایرانفر افزود: یكی از وظایف تعاونی های روستایی و تشكل های بخش 
كشاورزی كمك به توليد كنندگان بخش كشاورزی است كه كه با احداث 
این بازارچه ها فضایی را فراهم می كنند تا توليد كنندگان محصوالت خود 
را بدون واسطه و با قيمت وكيفيت مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار 

دهند.
وی اضافه كرد: ما هم اكنون در سراسر كشور بيش از 3 هزار غرفه راه 
اندازی كرده ایم كه البته مسئوليت هدف ما تنظيم بازار و كنترل بازار نيست 
اما ناگزیریم در این شرایط به این بحث كمك كنيم لذا در سراسر كشور برای 
كمك به تنظيم بازار محصوالت كشاورزی تعاونی ها تحت پوشش ورود 
پيدا كرده اند  تا دست كشاورز را بگيرند و با راه اندازی این مراكز كشاورزان 

با یك آسایش خاطر نسبت به ارائه محصول خود اقدام كنند.
های  تعاونی  شبكه  در  ما  همكاران  اميدوارم  كرد:  تاكيد  وی 
روستایی و كشاورزی كار راه اندازی این بازارچه ها را با جدیت 
و دقت فراوان در تمامی شهرها و روستاها به پيش ببرند ما هم 

در سازمان مركزی آماده هرگونه همكاری هستيم.
گفت:  مراسم  این  در  نيز  خوزستان  روستایي  تعاون  مدیر 
تأسيس  به  توجه  با  كشاورزی  محصوالت  عرضه  بازارچه 
شهرستان كارون این پروژه اولين هدیه تعاون روستایی به مردم 

شریف این شهرستان می باشد.
مساحت  به  غرفه   25 شامل  پروژه  این  داد:  ادامه  خواجوی 
800 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 600 ميليون ریــال از محــل 
كمك های فنی و اعتباری و تسهيالت بانكی و اشتغال زایی 25 

نفر می باشد.
پروژه  این  از  دیگر  یكی  نيز  تنی   100 سردخانه  افزود:  وی 

هاست كه به بهره برداری رسيده است.
امام  شد  برگزار  مردم  پرشور  استقبال  با  كه  مراسم،  این  در 
مدیران  و  محلی  مسئولين  از  جمعی  كارون،  شهرستان  جمعه 
عامل اتحادیه و شركت های تعاونی روستایی و كشاورزی این 

شهرستان حضور داشتند.  

يكی از وظايف 
تعاونی های 
روستايی 
و تشكل 

های بخش 
کشاورزی 

کمك به توليد 
کنندگان بخش 

کشاورزی 
است که که 
با احداث 

اين بازارچه 
ها فضايی را 
فراهم می 

کنند تا توليد 
کنندگان 

محصوالت 
خود را بدون 
واسطه و با 

قيمت وکيفيت 
مناسب در 

اختيار مصرف 
کنندگان قرار 

دهند.
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نـــــدای تعــــاون روستـــایــــی ایــــران

ی
ـاد

ست
ـار 

خب
ا

عمومي  روابط  گزارش  به 
مركزي  سازمان  الملل  واموربين 
ایرانفر  ایران  روستایي  تعاون 
معاون بازرگاني سازمان مركزي 
گفت:  ایران  روستایي  تعاون 
روز  این  در  كه  خرسندم  بسيار 
بزرگواران  شما  كنار  در  عزیز 
محصوالت  مستقيم  عرضه  مراكز  ایجاد  هاي  طرح  بزرگترین  از  یكي 
پشتيباني  و  استان  روستایي  هاي  تعاوني  شبكه  همت  با  كه  كشاورزي 
را  احداث گردیده  بندرعباس  در  ایران  روستایي  تعاون  مركزي  سازمان 
با یاد خداوند متعال افتتاح وآرزو نمایم تا زیر سایه حق تعالي خدمت 
گذاري به مردم بزرگ، قيور ومحروم استان هرمزگان استمرار داشته باشد. 

تعاون  برنامه هاي جامع سازمان مركزي  ایرانفر  این گزارش  ادامه  در 
روستایي ایران راكه منتهي به اقتتاح چنين مراكزي درسراسر كشور شده 
شدید  نوسانات  به  باتوجه  وگفت:  كرد  بيان  اجمالي  طور  به  را  است 
جات  صيفي  و  سبزي  و  ميوه  مانند  كشاورزي  محصوالت  انواع  قيمت 
قبيل  این  قيمت  فاحش  اختالف  و  توليد  مراكز  و  بازارهاي مصرف  در 
محصوالت ازمحل توليد تا بازارهاي مصرف، لزوم برنامه ریزي در جهت 
شناسایي مسائل و مشكالت و ارائه راهكارهاي مناسب و تعدیل وضعيت 
مناسب  با اجراي طرح  بتوان  به نحوي كه  بوده،  موجود، بسيارضروري 
دراین زمينه منافع هر دو گروه توليد كننده و مصرف كننده را تأمين نمود.

وي گفت: سازمان مركزي تعاون روستایي ایران درقالب طرح بازاریابي 
و بازاررساني محصوالت كشاورزي توسط شبكه تحت پوشش، با اهداف: 
زنجيره  ایجاد  توليدكنندگان،  درآمد  افزایش  زائد،  هاي  واسطه  حذف 
كننده  افزایش رضایت مصرف  تا مصرف،  ازتولــيد  اقتصادي  هماهنگ 
به لحاظ كيفيت و قيمت، تغيير رویكرد خرید تضميني به خرید توافقي، 
ساماندهي حدود 10 درصد ازمحصوالت كشاورزي توليد كل كشورنسبت 
به ایجاد وبهره برداري ازحدود 3000 غرفه دائمي جهت عرضه مستقيم 
اقدام  پوشش درسراسركشور  توسط شبكه تحت  محصوالت كشاورزي 
نموده تا از این طریق دستيابي به اهداف مذكور را محقق سازد. همچنين 
حدود1000 غرفه دائمي درحال ساخت و تجهيز نيز درقالب این طرح 

دردست اقدام مي باشد.

روستایي  تعـــاون  مركــــزي  سازمان  بـــازرگاني  معاون  ادامه  در 
ایران اظهارداشت: ازسوي دیگر متناسب با افزایش توليد و نياز مصرف 
رمضان،  مبارك  ماه  عيد،  )ایام  سال  زماني  ازمقاطع  برخي  در  كنندگان 
با  پوشش  تحت  شبكه  و...(  كشاورزي  محصوالت  برداشت  اوج  زمان 
ایجاد حدود 1600 غرفه موقت فصلي، نسبت به رفع احتياجات مصرف 
كنندگان و بازاریابي و بازاررساني محصوالت توليــد كنندگان، اقـــدام 

مي نماید. 
وي اعالم كرد: براي بازاریابي و بازاررساني محصوالت كشاورزي به 
غيراز شيوه هاي ایجاد غرف دائمي و موقت عرضه مستقيم محصوالت 

و...(  صادرات  )بنكداري،  فروشي  عمده  هاي  شيوه  كشاورزي، 
الكترونيكي محصوالت  بازار  ایجاد سامانه مجازي  واسطه گري، 
كشاورزي وعرضه از طریق بورس نيز توسط شبكه تحت پوشش 
باهدایت سازمان مركزي تعاون روستایي ایران، در حال ایجاد و 

انجام مي باشد. 
ایرانفر در پایان با توجه به برآوردهاي به عمل آمده از عملكرد 
با برنامه هاي تدوین شده قبلي گفت: به نظــر  استان و مقایسه 
مي رسد استان هرمزگان كماكان ظرفيت افزایش تالش هاي مورد 
انتظار را براي تحقق برنامه هاي خود دارا بوده و نيازمند فعاليت 
بيشتر در این زمينه مي باشد كه الزم است با سعي و تالشي كه در 
مسئولين استاني سراغ داریم و شاهد آن نيز همين مراسم افتتاح 
مركز عرضه مي باشد انشااله باجدیت وتالشي كه صورت خواهند 
داد تمامي برنامه هاي خود را محقق نموده وجزء استان هاي نمونه 

كشوري قرارگيرد. 

ضمنًا در زمان افتتاح پروژه مذكور اتحادیه هاي تعاوني روستایي 
استان هاي شرح ذیل مشاركت نمودند 

* منطقه جيرفت )2 غرفه( استان كرمان )2 غرفه( استان یزد )1 
غرفه( خراسان جنوبي )1 غرفه( شركت آیدا از اصفهان )1 غرفه( 
استان كهكيلویه و بویراحمد )2غرفه( و استان آذربایجان غربي به 

عنوان تأمين كننده ميوه خواهد بود. 
* اتحادیه مرغداران استان )توزیع مرغ و ماهي( 

* اتحادیه تعاون روستایي استان 
* اتحادیه بندركنگه

* اتحادیه ميناب 
* اتحادیه حاجي آباد 

* شركت تعاون زنان روستایي 
* تعاوني صيادان بندرعباس )كه ماهي منجمد عرضه مي كنند( 

كشاورزي  محصوالت  عرضه  نمایشگاه  است  ذكر  شایان 
شهرستان بندرعباس در یك انبار سوله 2000 تني با اعتباري بالغ 
بر 160 ميليون تومان و با حدود 20 غرفه دائمي و 10 غرفه موقت 
درجه،  صفر  باالي  سردخانه  از  برخوردار  و  است  شده  ساخته 
پاركينگ و سرویس هاي بهداشتي و سيستم خنك كننده مي باشد.

با حضور معاون بازرگاني سازمان 
مركزي تعاون روستایي ایران  

 افتتاح  نمایشگاه عرضه 
مستقيم محصوالت كشاورزي 

دراستان هرمزگان 

نمایشگاه عرضه محصوالت كشاورزي 
شهرستان بندرعباس  باحضور معاون 

بازرگاني سازمان مرگزي تعاون 
روستایي  ایران ، استاندار استان 

هرمزگان ، فرماندار ، شهردار 
ومسئولين تعاون روستایي استان 

هرمزگان و مدیران كاالهاي مصرفي 
و خرید و فروش سازمان مركزي 

تعاون روستایي افتتاح شد. 

سازمان مرکزي 
تعاون روستايي 
ايران با اهداف: 

حذف واسطه هاي 
زائد، افزايش درآمد 

توليدکنندگان، 
ايجاد زنجيره 

هماهنگ اقتصادي 
ازتوليد تا مصرف، 
افزايش رضايت 
مصرف کننده 

به لحاظ کيفيت 
و قيمت، تغيير 
رويكرد خريد 

تضميني به خريد 
توافقي، ساماندهي 

حدود 10 درصد 
از محصوالت 

کشاورزي توليد 
کل کشورنسبت 
به ايجاد و بهره 
برداري غرفه 

دائمي جهت عرضه 
مستقيم محصوالت 

کشاورزي توسط 
شبكه تحت پوشش 

درسراسرکشور 
اقدام نموده است.
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افتتاح پروژه های استان لرستان با حضور مقامات استانی
و شهرستانی و نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایي

1. افتتاح پروژه احداث ده باب غرفه دائمی عرضه 
مستقيم محصوالت كشاورزی :

غرفه  باب   10 اندازی  راه  و  احداث  شامل  مذكور  پروژه 
دائمی عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی واقع در بروجرد 
ميدان نواب اول بلوار شهيد دستجردی به مساحت 132 متر 
مربع در مشاركت با شهرداری بروجرد با اعتباری در حدود 
60 ميليون تومان توسط شركت تعاونی روستایی عدالت به 
اجراء درآمده است . همچنين محل غرفه ها با توجه به كشش 
توسعه  امكان  دارای  احداث  فضای  بودن  مناسب  و  منطقه 

مركز تا 20 غرفه دیگر را دارا می باشد.

2. مراسم افتتاح پروژه احداث انبار :
پروژه ساخت یك باب انبار 1125 تنی واقع در بروجرد – 
انباری اتحادیه بروجرد توسط اتحادیه  قلعه حاتم – مجتمع 

از  دیگر  یكی  تومان  ميليون   139 حدود  در  اعتباری  با  بروجرد  شهرستان 
پروژه های در دست استان بوده كه با حضور امام جمعه و فرماندار محترم 
شهرستان بروجرد و جمعی دیگر از مسئولين شهرستان و استان افتتاح گردید 

و كلنگ ساخت پروژه توسط امام جمعه محترم به زمين زده شد.

3 . بازدید از فروشگاه تروكا :
فروشگاه مذكور واقع در بروجرد ميدان توحيد، در اصل انبار جهاد بوده 
است كه با هزینه 80 ميليون تومان در سال 88 به فروشگاه تبدیل گردیده و 
دارای سردخانه باالی صفر و پایين صفر به ظرفيت 20 تنی می باشد و متراژ 
فروشگاه 550 مترمربع بوده و روزانه 2 تا 3 ميليون تومان فروش دارد و از 

فعاليت نسبتًا خوبی برخوردار است.

تروكا  بازاررسانی  و  بازاریابی  الکترونيک  از سامانه  بازدید   .  4
بروجرد :

این سامانه توسط شركت تعاونی روستایی پيوند در محل شركت تعاونی 
به آدرس بروجرد خيابان زرپرور راه اندازی گردیده و اقدامات مناسبی در 
معرفی محصوالت شبكه و جمع آوری آمار و اطالعات مورد نياز كشاورزان 

و فعالين بخش كشاورزی را به عمل آورده است.

 www.Trokaborujerd.ir آدرس سایت

یكی از اقدامات شایان توجه مسئولين سامانه عقد قرارداد خرید نهاده ها با 
شركت پشتيبانی امور دام بوده كه فروش نهاده ها را در سامانه مذكور آغاز 
نموده اند و استقبال مناسبی هم از سوی كشاورزان ، توليدكنندگان و فعالين 
بخش كشاورزی داخل و خارج استان از سامانه مذكور به عمل آمده است.

به گزارش مدیریت كاالهای مصرفی مراسم افتتاح پروژه های استان لرستان با حضور 
مقامات استانی و شهرستانی و نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایي مسعود دبير 

وزیری مدیر كاالهاي مصرفي و سيدجالل ارفعی كارشناس كاالهاي مصرفي این سازمان 
در شهرستان بروجرد برگزار گردید.شایان ذكر است كه مراسم افتتاحيه با حضور امام 
جمعه محترم ، فرماندار محترم شهر بروجرد، مدیریت محترم تعاون روستایی استان و 

جمعی دیگر از مسئولين شهرستاني  برگزار گردید.
گزارش ذیل شرح مختصری از پروژه های افتتاح شده می باشد كه به سمع و نظر 

خواننده محترم  می رسد:
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 رجبي مدیركل دفتر توسعه و آموزش سازمان 
مركزي تعاون روستایي ایران اعالم كرد

برگزاري مجمع عمومي اتحادیه 
سراسري تعاوني هاي كشاورزي 

مرغداران گوشتي ایران 

برگزاري جلسات مشترك با معاونت هاي تخصصي وزارت جهادكشاورزي 
 بنابرگزارش دفتر توسعه و آموزش تعــــاون بـــه منظــور پيگيري 
تخصصي  هاي  معاونت  با  همكاري  نامه  تفاهم  مفاد  شدن  اجرایي 
وزارت جهاد كشاورزي، جلسه اي در تاریخ 91/10/30 با حضور رئيس 
معاونت  این  االختيار  تام  نماینده  نيز  و  گياهي  توليدات  معاونت  ستاد 
ایران و با حضور  دركارگروه مشترك سازمان مركزي تعاون روستایي 
همكاران ذیربط در سازمان برگزار گردید. طي این جلسه مقرر گردید 
آئين نامه اجرایي پس از تدوین از سوي معاونت توليدات گياهي جهت 
اجرا به استان ها ابالغ گردد. همچنين در جلسه فوق، فعاليت هاي قابل 
واگذاري به شركت ها و تعاوني هاي تحت پوشش كه در حوزه معاونت 

زراعت و باغباني مي باشند مورد بررسي قرارگرفت.
سازمان  نماینده  با  مركزي  سازمان  مشترك  راستا جلسات  همين  در 
جنگل ها و مراتع نيز در تاریخ هاي 17 و25 دي ماه برگزار شد كه طي 
آن در خصوص زمينه همكاري ها و نحوه عملياتي شدن برنامه هاي 
مشترك بحث وتبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید تفاهم نامه هاي 

تنظيم شده به استان ها ابالغ گردد.

مديركل دفتر توسعه وآموزش تعاون: برگزاري اولين دوره آموزش 
غيرحضوري ويژه كاركنان 

تعاون  الملل سازمان مركزي  بين  امور  به گزارش روابط عمومي و   
روستایي ایران و به نقل از دفتر توسعه و آموزش تعاون، رجبي گفت 
هاي  تشكل  و  ها  »تعاوني  عنوان  با  غيرحضوري  آموزش  دوره  اولين 
تعاون  مدیریت  كاركنان  ویژه  قوانين«  منظر  از  كشاورزي  و  روستایي 
روستایي استان ها وسازمان مركزي در تاریخ هاي 18 و 19 دي ماه سال 

91 از طریق سامانه یادگيري الكترونيكي برگزار گردید. 
 وي اظهار داشت براساس آمار اخذ شده تعداد 1100 نفر از كاركنان 
در این آزمون شركت كردند كه با احتساب طول مدت دوره )36 ساعت(  
عملكردي به ميزان6600 نفرروز آموزش با حداقل هزینه از این طریق 
محقق گردید. همچنين با توجه به استقبال واعالم رضایت همكاران از 
اجراي این دوره آموزشي، از سوي دفترتوسعه وآموزش تعاون پيگيري 
الزم به منظور تمدید آزمون براي سایرمتقاضياني كه موفق به شركت در 

دوره نشده اند، درحال انجام است.

 ارائه گزارش روند پيشرفت طرح های دفتر توسعه وآموزش تعاون  
در گردهمايی مديران  ستادی ومديران استان ها

طی این نشست رجبی مدیركل دفتر توسعه و آموزش تعاون ضمن 
ارائه گزارش آماری طرح های این دفتر، در خصوص عملياتی نمودن 
تعهدات ابالغی تا پایان سال جاری با مدیران استان ها به بحث وتبادل 

نظر پرداختند.
رجبي گفت: با بيان اینكه شناسایی نقاط قوت و ضعف عملكرد طی 
9 ماه گذشته می تواند راه گشای مناسبی جهت اجرای كامل طرح ها تا 
پایان سال جاری باشد، به لزوم عملياتی نمودن برنامه ها وتعهدات به 

نحو مطلوب در فرصت باقی مانده از سال تاكيد كردند.

 به گزارش روابط عمومي واموربين 
الملل سازمان مركزي تعاون روستایي 

ایران مدیركل دفترتوسعه وآموزش 
تعاون گفت: براساس آگهي مجمع 

عمومي شماره 8/194/3015 مورخ 
91/9/22 در تاریخ 91/10/19 مجمع 

عمومي اتحادیه سراسري تعاونيهاي 
كشاورزي مرغداران گوشتي ایران در 

محل آن اتحادیه با حضور مدیریت 
حسابرسي وكارشناس حقوقي سازمان 

مركزي وكارشناس دفتر توسعه وآموزش 
تعاون برگزار شد.

رجبي عنوان كرد: این مجمع با حضور 
17 عضو از 27 عضو به رسميت رسيد.در 
این مجمع ضمن ارائه گزارشات بازرسي 

و حسابرسي ، اتحادیه قزوین وكرمان 
به عنوان بازرس براي یک سال مالي 

انتخاب شدند.
رجبي گفت اولين دوره آموزش 

غيرحضــوري با عنوان »تعاوني ها و تشكل 
هاي روستايي و کشاورزي از منظر قوانين« 

ويژه کـارکنان مديريت تعاون روستايي 
استان ها و سازمان مرکزي در تاريخ 18 و 

19 دي ماه سال 91 از طريق سامانه يادگيري 
الكترونيكي برگزار گرديد. 
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توجيهي  جلسه  نخستين 
شوراي  اعضاي  آموزشي  و 
استان  روستایي  تعاون  اداري 
صنفي  نظام  مدیره  هيات  و 
كشـاورزي استـــان سيستـان 
بـــا  بلـــــوچستــــان  و 
دفتر  كل  مدیر  حضـــور 
كشاورزي  هاي  تشكل  امور 
تعاون  مــركـزي  سازمــــان 
روستایي، مدیــر و روســاي 
روستایي  تعـــاون  ادارات 
مدیره  هيئت  و   شهرستانها 
نظام صنفي استان و جمعي از 
بخش  كارشناسان  و  مسئوالن 

كشاورزي در شهرستان چابهار استان سيتان و بلوچستان برگزار شد.
تعاون  مركزي  سازمان  الملل  اموربين  و  عمومي  روابط  گزارش  به   
اعضاي  جمع  در  كشاورزي  تشكلهاي  امور  دفتر  كل  مدیر  روستایي 
شوراي اداري تعاون روستایي استان و هيات مدیره نظام صنفي استان 
سيستان و بلوچستان شركت و پس از استماع گزارشات الزم از زبان 
حل  هاي  شيوه  بر  و  پرداخت  سخن  ایراد  به  بخش  این  مسئوالن 
مساله،ایجاد همدلي با تاكيد بر الگوهاي اجتماعي و مشاركتي و تشریح 

لزوم توجه به توسعه در استان تاكيد نمود.
 دكتر عبدالرضا مسلمي ضمن تشريح سياست هاي سازمان مركزي 
نظام صنفي، ساماندهي،  با تشكل ها و  ارتباط  تعاون روستايي در 
نظم بخشي و دفـــاع از حقوق افراد شــاغل در بخش كشاورزي، 

تفويض مسئوليت هاي  براي  مناسب و الزم  ايجاد ظرفيت هاي 
و  سالم  محصول  توليد  بر  كنترل  و  نظارت  دولت،  حاكميتي  غير 
مصرف  حقوق  تامين  پيگيري  همچنين  و  بخش  اين  در  ارگانيك 

كنندگان را از وظايف نظام صنفي كشاورزي دانست.
 وي در پایان ضمن تشكر از همكاري و همراهي مسئوالن و متوليان 
دستگاهاي  و  اعضاء  بين  بيشتر  تعامل  خواستار  استان  در  بخش  این 
ذیربط در این حوزه با هدف دستيابي هر جه سریعتر به اهداف سازماني 

ورونق و توسعه بخش كشاورزي در این استان بزرگ گردید.
صنفي  نظام  از  همچنين  كشاورزي  تشكلهاي  امور  دفتر  كل  مدیر   
گفتگو  به  نزدیك  از  نظام  این  مسئوالن  با  و  دیدن  چابهار  شهرستان 
پرداخته و با توانمندي ها و همچنين مسائل و مشكالت آنان آشنا شد.

دیدار مدیركل دفتر امور تشکل هاي كشاورزي با اعضاي نظام صنفي استان 
سيستان و بلوچستان و مسئوالن ادارات تعاون روستایي استان در چابهار

مدیركل دفتر امور تشکل های كشاورزی تاكيد كرد:
اهميت نظارت بر فعاليت ها و عملکرد نظام صنفی  

 مديركل دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی 
كشاورزی  صنفی  نظام  مديره  هيات  جلسه  در  روستايی  تعاون 
استان تهران با تاكيد بر ضرورت نظارت سلسله مراتبی در ساختار 
نظام صنفی، اعمال نظارت دولتی را يك ضرورت برای پيشگيری 
منظور  به  مقررات  و  قوانين  از  احتمالی  انحرافات  از  ها  تشكل 

ُحسن اجرای امور دانست.
به گزارش دفتر امور تشكل های كشاورزی، دكتر عبدالرضا مسلمی 
باید در چارچوب مقررات  در عين حال متذكر شد كه این نظارت 
از  دفاع  برای  نظام صنفی  قانونی  نقش  ایفای  در جهت  و  یكپارچه 

منافع و حقوق شاغلين بخش كشاورزی انجام گيرد.
در این جلسه كه در روز یازدهم بهمن ماه جاری در محل مدیریت 
تعاون روستایی استان تهران برگزار شد مباحث مختلفی توسط هيات 
و  هماهنگی  انجام  گردید.  مطرح  تهران  استان  صنفی  نظام  مدیره 
نظام  برای پوشش حداكثری شاغلين بخش كشاورزی در  همكاری 

و  ها  كارگروه  در  صنفی  های  نظام  نمایندگان  حضور  صنفی، 
كميته برنامه ریزی، همكاری دستگاه های دولتی با نظام های صنفی 
كشاورزی و ... از جمله مواردی بود كه هيئت مدیره نظام صنفی بر 

آن تاكيد داشتند.
در این جلسه همچنين بر ضرورت برنامه محوری نظام های صنفی، 
توجه به آموزش و ارتقای ظرفيت مهارتی اركان نظام های صنفی، 
نظارت پذیری، برگزاری جلسات مستمر، ارتباط و تعامل مستمر نظام 

های صنفی با اعضاء و ساختار باال دستی تاكيد شد.
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حضور مدیركل دفتر نظام هاي بهره برداري 
در استان سيستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان مركزي تعاون 
روستایي ایران و به نقل از دفتر نظام هاي بهره برداري حسين مهدي 
دوست كه به منظور بازدید از زیر ساخت هاي این بخش در سيستان 
و بلوچستان به این استان سفر كرده بود در جمع مدیر تعاون روستایي 
شركت  عامل  مدیران  و  ها  شهرستان  تعاون  ادارات  رؤساي  استان، 
هاي تعاوني توليد و سهامي زراعي اظهار داشت: درجهت گسترش و 
فعاليت اثرگذار در حوزه كشاورزي باید ابتدا مباحث اصلي و پایه كه 
همان توليد است را حل تا دفاع الزم بصورت منطقي و قانوني از این 

حوزه در جاي خود صورت پذیرد.
را  كشاورزي  حوزه  در  حاكميتي  وظيفه  مهمترین  دوست  مهدي 
پرداختن به موضوع آب و خاك دانست و یادآور شد تمامي مسئوالن 
زیربط در این بخش در وزارتخانه و سازمان مركزي سعي در حمایت 

همه جانبه از این حوزه را در دستور كار خود قرار داده اند.
وي از چشم انداز 20 ساله كشور خصوصًا در بخش كشاورزي و 
توليد یاد كرد و گفت طبق سند چشم انداز در پایان این مدت كشور از 
لحاظ توليد محصوالت كشاورزي باید به جایي برسد كه رتبه نخست 

اقتصادي را در بين كشورهاي منطقه كسب نماید.
مدیر كل نظام هاي بهره برداري عمده مشكالت و موانع این بخش 
در كشور را به دو بخش مهم و اساسي تحت عنوان عوامل دروني و 
عوامل بيروني تقسيم كرد و در یادآوري عوامل بيروني به این موارد 

اشاره كرد:
- پايين بودن سهم سرمايه گزاري در بخش كشاورزي 

- موازي كاري و تعدد دستگاههاي اجرايي در زنجيره اقتصادي 
- عدم واگذاري امور تصدي گري به بخش هاي غيردولتي 

- ضعف در اجراي قوانين مرتبط
- محدوديت هاي منابع آب و خاك 

- فرسايش و تخريب منابع
- افت آبهاي زيرزميني 

  و همچنين در توجه به عوامل دروني موارد ذیل را یادآور شد:
زير 10  ما  اراضي  )86 درصد  اراضي  بودن  - خرد و كوچك 

هكتار هستند(
- تعدد قطعات و غيرهندسي بودن اراضي 

- اجرايي نشدن الگوي مناسب كشت 
- مسائل زيرساخت ها و زيربناها

- باال بودن سن بهره برداران 
- كم سوادي و بي سوادي درصد بااليي از كشاورزان 

- ناسازگاري روشهاي واگذاري اراضي بدون در نظـر گرفتــن نظام هاي 
بهره برداري. 

باال  اندازه قطعات و  به تعداد و  با توجه  - محدوديت توسعه مكانيزاسيون 
بودن هزينه توليد و رقابتي نبودن محصوالت كشاورزي

مدیركل دفتر نظام هاي بهره برداري در ادامه از شركت هاي تعاوني توليد این 
بخش در مراكز روستایي ایرانشهر – سرباز و چابهار بازدید بعمل آورد و سپس 
در جلسه اي كه با حضور فرماندار، بخشدار بخش مركزي آشار، معتمدان محلي 
كشاورزي  جهاد  سازمان  كارشناسان  و  مسئوالن  آشار،  بخش  اسالمي  شوراي  و 
استان و مسئوالن محلي در محل بخشداري آشار تشكيل شده بود شركت و به 

ایراد سخن پرداخت.
وي از جمله عوامل موثر و كارآمد در این بخش را اداره تشكلها و تعاونيهاي 
برنامه عملياتي  داراي  با حضور مدیران  با مشاركت خود مردم  بخش كشاورزي 
قوي در این حوزه دانست و افزود آموزش به متوليان و جوانان تحصيل كرده و 
مستعد در این بخش از دیگر عوامل مهم در پيشبرد اهداف در این حوزه مي باشد.
مهدي دوست با اشاره به دیگر مشكالت و معضالت موجود در منطقه خصوصًا 
كمبود شدید آب و مشكالت مالكيتي زمين هاي در اختيار، تشكيل شركت سهامي 

زراعي را یكي دیگر از راهكارهاي حل معضالت در این منطقه دانست.
از  استفاده  در  بلوچستان  و  سيستان  در  كشاورزي  بخش  توليد  تعاونيهاي  نياز 
ظرفيت هاي انباري و  ذخيره سازي توسط شبكه تعاون روستایي این استان تامين 

مي شود.
این مطلب را مهندس آبده مدیر سازمان تعاون روستایي استان در جمع تشكلها و 
نظام هاي صنفي استان كه با حضور مدیر كل و معاون دفتر نظام هاي بهره برداري 
در شهرستان چابهار تشكيل شده بود عنوان و یادآور شد به زودي كميته مشتركي 
با حضور تعاوني هاي توليد و نظام صنفي استان در محل سازمان تعاون روستایي 
استان بمنظور همكاري و همياري هر چه بيشتر با این تشكلها تشكيل خواهد شد.
پایين دست به مساحت 400 هكتار و  اراضي  اراضي سد آشار و  از  از  بازدید 
برگزاري نشست درخصوص تعيين نوع نظام بهره برداري از اراضي مذكور جهت 
بهره برداري از آب پشت سد، بخش پایاني این سفر را شامل شد كه در نهایت 
بنا گردید كشاورزان منطقه تقاضاي خود را جهت تشكيل شركت سهامي زراعي 

اعالم نمایند.
از شهرستان مهرستان)زابلي( و  گفتني است سد آشار در فاصله 65 كيلومتري 
500 كيلومتري از مركز استان، واقع در روستاي آشار با حجم آبگيري 4/5 ميليون 
متر مكعب و آب قابل استحصال 3 ميليون متر مكعب در سال 1380 احداث و 
از سال 1382 قابل بهره برداري بوده كه متاسفانه این حجم آب به دليل مشكالت 

اجتماعي تاكنون بال استفاده مانده است.

مهدي دوست مهمترين وظيفه 
حاکميتي در حوزه کشاورزي را 
پرداختن به موضوع آب و خاك 

دانست و يادآور شد تمامي 
مسئوالن زيربط در اين بخش 
در وزارتخانه و سازمان مرکزي 
سعي در حمايت همه جانبه از 

اين حوزه را در دستور کار خود 
قرار داده اند.
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انتشار سه كتاب درخصوص شركت هاي تعاوني
توليد روستایي و سهامي زراعي

به همت دفتر نظام هاي بهره برداري و با مشاركت اتحادیه مركزي شركت 
آباد  هاي تعاوني توليد روستایي كشور و شركت هاي سهامي زراعي اسالم 
و خضري مجموعه قوانين و مقررات شركت هاي تعاوني توليد روستایي و 

سهامي زراعي در قالب دو جلد كتاب توليد و انتشار یافت.
با توسعه و گسترش شركت هاي تعاوني توليد روستایي و سهامي زراعي در 
سال هاي اخير و ارتقاء جایگاه آن در مدیریت توليد و در جهت حفظ منابع 
آب و خاك با ایجاد ظرفيت هاي جدید، بازنگري اساسنامه این شركت ها در 
دستور كار دفتر نظام هاي بهره برداري قرار گرفت و پس از انجام اصالحات 
الزم و نهایي شدن آن ها به همراه سایر قوانين و مقررات مرتبط در دو مجلد 

انتشار یافت.
كتاب هاي حاضر در راستاي توسعه و تقویت مباني قانوني و بهره گيري 
از ظرفيت هاي قانوني موجود و ضرورت قانون گرایي و انضباط عقالني در 
تمامي فرآیند هاي نظام هاي   بهره برداري مذكور توليد شده و مي تواند به 

نحو شایسته به عنوان راهنما و مبناي عمل فعاالن این حوزه قرار گيرد.
توسط  توليد روستایي  تعاوني  عنوان شركت هاي  نيز تحت  كتاب  سومين 
برداري  بهره  هاي  نظام  نظر  صاحب  نویسنده  حقوقي،  مرتضي  مهندس 
كشاورزي با هدف مروري حتي المقدور بي طرفانه از سير تحوالت و توسعه 
این نظام بهره برداري فراگير در بخش كشاورزي تدوین شده تا هم گوشه اي 
از تاریخ كشاورزي در چند دهه اخير را نشان دهد و هم بتواند براي محققين 

و دست اندركاران مفيد واقع شود.
 اين كتاب ها عالوه بر وظيفه اطالع رساني و آگاهي بخشي از ظرفيت 
قانوني شركت هاي تعاوني توليد و سهامي زراعي براي تحول و توسعه 
در  پشتيبان  قوانين  اهميت  و  گرايي  قانون  بر  تاكيدي  كشاورزي،  بخش 

جهت مطلوبيت نظام بهره برداري كشور مي باشد.
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گفت و گویی با  مهندس پرویز محمدي 
مدیر برنامه و بودجه سازمان مركزي تعاون 

روستایي ایران 

1( برنامه ريزي:
الف( تصويب بسته اجرايی توسعه تعاون بخش كشاورزي ومنابع طبيعي 

در هيئت وزيران :
به استناد ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه كليه وزارتخانه ها و موسسات 
هاي  بسته  قالب  در  را  خود  عملياتي  و  اجرایي  هاي  برنامه  موظفند  دولتي 
اجرایي برنامه تهيه تا پس از تصویب هيئت وزیران به مجلس شوراي اسالمي 
ارائه گردد بر همين اساس برنامه پيشنهادي سازمان در قالب یك بسته مستقل 
از مجموع هفت بسته اجرایی تدوین شده براي وزارت متبوع با عنوان بسته 
اجرایی توسعه تعاون بخش كشاورزي و منابع طبيعي به تصویب هيئت وزیران 
رسيده وطي نامه شماره155736/ت 48527 هـ مورخ 1391/8/9  ابالغ شده 
است كه البته این مصوبه نواقصي هم دارد كه بخشي از برنامه هاي تشكل ها 
ونظام بهره برداري دیده نشده است كه مقدمات اصالح آن پيگيري و در حال 

انجام مي باشد.
ب( تدوين وابالغ برنامه عملياتي مراكز استانها در سال 91 و92:

در سال 1390در اولين سال تدوین برنامه عملياتي براي سازمان تعداد حدود 
76 فعاليت در راستاي عملياتي كردن وظایف سازمان تدوین وبه استانها در 
سه ماهه دوم سال جهت اجراء ابالغ گردید در سال جاري به منظور شفاف 
به 102  از 76 مورد  فعاليت ها  این  فعاليت ها  سازي، رفع واصالح عناوین 
مورد افزایش و در سه ماهه اول سال به استانها ابالغ و تاكنـــون طــي دو 
مرحــله )6 ماهه و 9 ماهه( گزارش عملكرد این فعاليت ها به صورت ماشيني 
واز طریق سامانه جمع آوري اطالعات آمار سازمان جمع آوري، تحليل ودر 
اختيار گذاشته شده است و بر همين اساس نيز كميته اي مركب از بخش برنامه 
بازنگري  به  اقدام  سازمان  هاي  ومدیریت  ها  معاونت  و  مدیریت  این  ریزي 

مجدد عناوین شاخص ها براي سال آینده نموده كه با 
همكاري معاونت ها ومدیریت ها در تاریخ 1391/12/5 
این عناوین بر روي سامانه جمع آوري اطالعات گذاشته 
به  اقدام  ها  استان  مراكز   1391/12/12 تاریخ  تا  شده 
نمایند  فعاليت  هر  براي  یكساله  پيشنهادي  احجام  درج 
تا بتوانيم حداكثر برنامه عملياتي سال 92 را به استان ها 

براي اجراء ابالغ نمایيم.

2( آمارواطالعات:
وآمارهاي  اطالعات  آوري  جمع  گذشته  سنوات  در 
تحت  افـــزار  نرم  طریق  از  سازمان  نيـــاز  مـــورد 
به  كه  گــــرفت  مـي  صورت   DOS عامل  سيستم 
دليـــل ارتقاء سيستم هاي رایانه اي قابليت هاي مناسب 
را براي جمع آوري اطالعات نداشت با پيگيري هایي كه 
براي  فرمسازي  قابليت  كه  افزاري  نرم  گرفت  صورت 
انواع جداول مورد نياز سازمان داشته باشد وتحت وب 
اطالعات  آمارو  بخش  همكاران  پيگيري  وبا  تهيه  باشد 
این مدیریت این سامانه در سال جاري نصب، راه اندازي 
و رفع اشكال گردید و توانستيم اولين آمارنامه سازمان 
را از طریق این سامانه جمع بندي وارائه نمایيم همچنين 
ما را در سرعت  این سامانه توانسته است  قابليت هاي 
بخشيدن به جمع آوري گزارش عملكرد برنامه عملياتي 

ارسال  به  مربوط  ماهه كمك ودر هزینه هاي  مقاطع سه  در  ها  استان  مراكز 
گزارشات به صورت فيزیكي از طریق استان ها صرفه جویی مناسبي صورت 
پذیرد. كه البته جا دارد از همكاران خودم در ستاد مركز و مراكز استان ها كه 

در مقاطع اعالمي اقدام به تكميل گزارشات مي نمایند تشكر نمایم.
مشابه   1392 سال  در  سازمان  پرسنلي  احكام  نياز  مورد  اعتبار 
دستگاه هاي دولتي به صورت متمركز )ستاد و استان ها( از طريق 

وزارت دارايي تأمين و پرداخت خواهد شد.

3( بــــودجــــه:
الف( اعتبارات هزينه اي :

معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور در زمان تنظيم الیحه 
بودجه سال1390 با اجراي طرح هدفمند سازي یارانه ها بدليل اینكه  اعتبارات 
مي  اعتبار  تامين  زیان  عنوان كمك  وبه  ها  یارانه  محل  از  سازمان  اي  هزینه 
و  را حذف  سازمان  این  جمله  از  ها  كليه شركت  زیان  كمك  اعتبار  گردید 
درسند بودجه كليه شركت ها را سود ده نشان دادند واعتبار كمك زیان این 
شركت ها را به سازمان هدفمند سازي یارانه ها منتقل نمودند در سال 1390 
ضمن پيگيري اخذ صد درصد تخصيص كمك زیان از سازمان هدفمندسازي 
باقيمانده اعتبارات موردنيازاز محل درآمدهاي عملياتي تامين وپرداخت گردید 
در سالجاري نيز با پيگيري كه از طریق معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي 
از  باقيمانده  و  زیان  كمك  محل  از  اعتبارسازمان  درصد   93 گرفت  صورت 
محل درآمد تامين اعتبار خواهد شد كه تاكنون با توجه به شرایط عدم احصاء 
هزینه  هاي  تخصيص  كاهش  و  دولت  نفتي  درآمدهاي 
اي و تملك دارایی هاي سرمایه اي تاكنون 80 درصد 
 20 پيگيري  حال  ودر  شده  اخذ  زیان  كمك  تخصيص 
درصد باقيمانده تخصيص كمك زیان مي باشيم وبراي 
اعتبار  گرفت  صورت  كه  پيگيري  با  نيز   1392 سال 
برگشت  سازمان  اصلي  ردیف  به  سازمان  زیان  كمك 
شده ونزدیك به 60 درصد اعتبار كمك زیان بصورت 
وزارت  طریق  از  پرسنلي  احكام  پرداخت  براي  ماهانه 
دارایی به صورت مستقيم ومتمركز پرداخت خواهد شد 
وباقيمانده تا سقف570 ميليارد ریال در قالب سایر هزینه 
هاي پرسنلي واداري در مقـاطع سه ماهه تخصيص داده 
خواهد شد به طور كلي اعتبار هزینه اي سازمان در قالب 
كمك زیان ودرآمد نسبت به سال 1391 به ميزان 16/5 

درصد رشد خواهد داشت.
ب( اعتبارات تملك دارايی وسرمايه اي :

اعتبار طرح تملك دارایی سرمایه اي سازمان در سال 
اندازي  وراه  تكميل  تجهيز،  طرح  احتساب  با  آینده 
مي  ریال  ميليارد   367/7 مبلغ  توليد  تعاوني  شركتهاي 
باشد كه بدليل سياستهاي انقباضي دولت در بودجه سال 
آینده نسبت به سال 1391 )مبلغ 416/3 ميليارد ریال( به 

ميزان 11/6 درصد كاهش خواهد داشت

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان مركزي تعاون روستایي ایران، 
پرویز محمدي مدیر برنامه و بودجه سازمان عملکرد این مدیریت را در سه بخش 

برنامه ریزي، آمار و اطالعات، بــــودجــــه را به شرح ذیل تشریح كرد:

 قابليت فرمسازي براي انواع 
جداول مورد نياز سازمان داشته 
باشد وتحت وب باشد تهيه وبا 
پيگيري همكاران بخش آمارو 

اطالعات اين مديريت اين 
سامانه در سال جاري نصب، راه 
اندازي و رفع اشكال گرديد و 

توانستيم اولين آمارنامه سازمان 
را از طريق اين سامانه جمع 
بندي وارائه نماييم همچنين 

قابليت هاي اين سامانه توانسته 
است ما را در سرعت بخشيدن 
به جمع آوري گزارش عملكرد 
برنامه عملياتي مراکز استان ها 
در مقاطع سه ماهه کمك ودر 
هزينه هاي مربوط به ارسال 

گزارشات به صورت فيزيكي از 
طريق استان ها صرفه جويی 

مناسبي صورت پذيرد.
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سيد عبدالحميد جزایري مدیر امور اداري سازمان مركزي تعاون روستایي ایران :

سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران  در سال  جاري موفق به 
دريافت جايزه تعالي  سازماني گرديد

براي اولين بار در سال 1391 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تصميم گرفت كه مدل سر آمدي كسب و كار  EFQM را به عنوان 
يك مدل تعالي سازماني ابتدا در ستاد مركزي و در صورت توفيق در مديريت استانهاي كشور اجرا نمايد.

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران  جزايري گفت : از شهريور ماه سالجاري  سازمان 
مركزي تعاون روستايي با استفاده از شركت هاي مشاور و ظرفيت بسيار خوب علمي مديران و كارشناسان ستاد مركزي  موضوع را 
به صورت جدي و بر اساس جدول زمانبندي و مراحل تعيين شده پيگيري نمود، كه در همين راستا  9 تيم با حضور 43 نفر، موضوع 
خود ارزيابي سازمان را  بر اساس مدل مذكور آغاز كرد كه  بالغ بر 19 جلسه با ميانگين  هر جلسه 3 ساعت تشكيل شد و فرآيند خود 
ارزيابي به روش تركيبي پروفرما- كارگاهي براي معيارهاي توانمند ساز) رهبري، كاركنان، خط مشي و استراتژي، شراكت ها و منابع ، 
فرآيندها( و معيارهاي نتايج  ) نتايج كاركنان، مشتري ، جامعه ،  نتايج كليدي( بررسي و نكات مهم ، نقاط قوت و فرصت هاي بهبود 
هر معيار تدوين گرديد و در نهايت 38 عنوان اقدام  قابل انجام در سازمان و 27 پروژه بهبود قابل اجرا استخراج گرديد كه 3 پروژه 

اولويت دار آن بر اساس مدل در سال جاري در دست اجرا قرار گرفته است. 
وي در ادامه عنوان كرد : سازمان در آذر ماه سال جاري با تدوين و تحويل اظهار نامه،داوطلب شركت در جايزه تعالي سازماني شد و 
ارزيابان دبيرخانه مذكور در بهمن ماه با حضور در سازمان كار ارزيابي را انجام داده و نهايتًا كميته داوران  دبيرخانه جايزه اين سازمان 
را واجد شرايط دريافت " گواهينامه تعهد به تعالي" به عنوان يكي از سازمانهاي بزرگ شركت كننده دانسته و در همايش تعالي سازماني 
در تاريخ هفتم اسفند 1391 در مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد لوح و جايزه به سازمان اهدا گرديد و سازمان در مسيري قرار 
گرفت كه اميد است با درايت، تدبير ، همياري و تعامل مديران و كارشناسان و كاركنان  بتواند در سالهاي آتي اين مسير به سوي تعالي 

را ادامه و به جوايز افتخار آميز سطوح بعدي، تقديرنامه ، تنديس هاي بلورين، سيمين و زرين نائل آيد. 
مدير امور اداري سازمان مركزي تعاون روستايي در پايان اظهار داشت : يقينًا اگر توكل بر خداوند متعال و تاكيدات مديريت ارشد 
سازمان، اعضاء هيات مديره، حمايت و مديريت معاون محترم اداري و مالي ، معاونين و مديران ستادي و كارشناسان عضو گروه هاي 

9 گانه و كميته تلفيق و به ويژه همكاران سخت كوش مديريت امور اداري نبود اين توفيق حاصل نمي شد.
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آشنایــي با نظام آراستگــي
 زهرا زارعي                                                                            
رئیس گروه تشكیالت وروش ها 
 سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران              

آشنايي با نظام آراستگي در واقع آشنايي با چگونگي مديريت 
مطلوب محيط كار است.

استقرار این نظام در سازمانهاي خدماتي بسياري از كشورهاي جهان نتایج 
با ارزشي در ساماندهي و مرتب كردن محيط هاي كاري و ایجاد عادت هاي 
مطلوب داشته است. متخصصان همواره بر این نكته تاكيد دارند كه پاكيزگي 
محيط كار، نظم و ترتيب در قرار دادن وسایل و تجهيزات، دسترسي آسان به 

ابزار و جلوگيري از درهم ریختگي محيط پيرامون از عوامل بسيار 
موثر رشد كمي و كيفي در ارائه خدمات است. اگر در محيط كار 
از فناوري نوین استفاده شود اما تفكر كایزني )بهبود مستمر( كه به 
نظام آراستگي سازماني 5S تاكيد دارد ر مدیران و كاركنان وجود 
نداشته باشد سازمان موفق به ارائه خدمات با كيفيت نخواهد شد و 

تنها مهندسي كاتالوگي در فرآیندهاي كار جاري شده است.
اجراي سيستم 5S تالشي است كه باید در تمامي بخش هاي یك 

سازمان و با مشاركت همه افراد آن تحقق یابد.

 نظام آراستگي 5S چيست؟
 5S سر واژه پنج كلمه ژاپني با ترجمه مرحوم  كاشاني )1382(  

پدر 5S در ایران ميباشد كه  عبارتند از: 
1(SEIRI )سازماندهي( یعني سواكردن غير ضرورها ازضرورها
2(SEITON )نظم و ترتيب( یعني سامان دادن و مرتب چيدن

3(SEISO )پاكيزه سازي( یعني سپيدي و پاكيزگي
4(SEIKETSU )استاندارد سازي( یعني سعي در حفظ وضع مطلوب
5(SHITSUKE )انضباط( یعني سازمان یافتگي و انضباط كاري

آثار رواني آراستگي محيط كار:
دیدگاههاي  و  عقاید  دادن  در شكل  آراسته  كاري  هاي  محيط 

مثبت درباره كاركنان نقش دارند و همچنين آراستگــي آنهـا منجربه آن مي 
شود كه محيط هاي كار منبعي از سرور و لذت و شادكامي باشند.

نظام آراستگي در فرهنگ ایران:
در فرهنگ دیني و ملي ما ایرانيان آموزه هایي وجود دارد كه نظام آراستگي 
با آن عناصر سازگار است و پذیرش آن را ساده مي سازد و تعاليم دیني ما  
مشحون  از دستورات ظریف و دقيقي است كه بر پاكيزگي تاكيد دارد و آن  
لباس،  مورد  در  دین  پيشوایان  ميداند  رهنمودهاي  به مكتب  ایمان  نشانه  را 
آراستگي  به  اسالم  توجه  روشنگر  نظافت،  و  بهداشت  فردي،  ظاهر  مسكن، 
است. در فرهنگ ملي ما ایرانيان جشن نوروز از جایگاه و اهميت ویژه اي 
برخوردار است. خانه تكاني قبل از عيد و توجه به زیبا سازي محيط زندگي 
و ظاهر فردي و پوشيدن لباس نو وخالصه نو شدن انسان و محيط زندگي 
همگام  با نو شدن طبيعت و دور شدن از پليدي ها و پلشتي هاي دروني و 
 5S بيروني  همگي نشان از پذیرش نظام آراستگي است. اجراي فعاليت هاي
در اصل جنبشي است كه به ایجاد محيط كاري سازمان یافته، مرتب، پاكيزه 
استاندارد شده و با انضباط منجر مي گردد. نظام آراستگي 
با تاكيد بر آراستگي جنبه هاي سخت و نرم محيط كاري، 
روحيه، نشاط، ایمني و كيفيت را به ارمغان مي آورد و با 
حذف محدودیتهاي محيطي ، كارایي و سالمت كاركنان 
را افزایش مي دهد و چنانچه هر كس عادت كند خودش 
ساعت  از  و  دارد  نگه  تميز  را  خود  كار  ابزار  و  محيط 
بيكاري كاسته شده و در نتيجه بازدهي و بهره وري باال 
رفته و هزینه ها كاهش مي یابد و در نهایت كارایي افراد 

افزایش مي یابد.
آراستگي و مراحل اجراي آن،  نظام  به مفاهيم  نگاهي 
نتایج آن نشان  آثار و  با فرهنگ ملي و دیني و  نسبتش 
كاركنان  و  مدیران  توسط  آن  به  پرداختن  كه  دهد  مي 
با  خدمات  ارائه  به  منجر  تواند  مي  نيز  سازمان  این 
توان  نمي  را  آراستگي(  )نظام   5S اجراي  شود.  كيفيت 
به كارمندان سفارش كرد،  بلكه این وظيفه همه نفرات 
سازمان مي باشد كه با اجراي این فعاليت باعث بهبود و 
نتيجه رسيدن  به  براي  پيشرفت عمليات اجرایي شده و 

آن با هم همكاري كنند.     

 پاکيزگي محيط کار، 
نظم و ترتيب در قرار 

دادن وسايل و تجهيزات، 
دسترسي آسان به ابزار 

و جلوگيري از درهم 
ريختگي محيط پيرامون 

از عوامل بسيار موثر 
رشد کمي و کيفي در 

ارائه خدمات است.

در فرهنگ ديني و ملي 
ما ايرانيان آموزه هايي 

وجود دارد که نظام 
آراستگي با آن عناصر 
سازگار است و پذيرش 
آن را ساده مي سازد و 

تعاليم ديني ما  مشحون  
از دستورات ظريف 
و دقيقي است که بر 

پاکيزگي تاکيد دارد و آن  
را نشانه ايمان به مكتب 

ميداند



گــذار جــامعه از مرحله سنتـی
ماشااله سعدی آرانی

مقدمه 
در مكاتب مختلف توسعه اقتصادی ، هر کدام شيوه و متد خاصی را برای توسعه ترسيم نموده اند. عليرغم 

تباين و تمايزی که در اين مكاتب مشاهده می شود به نوعی بيشتر در يك امر متفق القولند و آن مسئله گذار 
جامعه از مرحله سنتی است.

اينگونه نظريات که بيشتر در مكتب نوسازیModernization  پر و بال يافته اند. عمومًا معتقد به تكامل 
جوامع هستند بدين معنا که توسعه را در تكامل جوامع سنتی به سوی جوامع مدرن، يا معيشتی به صنعتی می 

دانند. مثاًل اسپنسر، دورکهايم معتقد به دو نوع جامعه سنتی و مدرن بودند. اگوست کنت تكامل جامعه را بر 
مبنای فسفی آن از ربانی به فلسفی و سپس به مرحله تحصلی)يا اثباتی( می دانست.

الوين تافلر نيز در کتاب با ارزش خود تحت عنوان موج سوم به تبيين تاريخ بشر پرداخته و معتقد است تاريخ 
بشر دو انقالب را پشت سر گذاشته: انقالب کشاورزی و انقالب صنعتی و اکنون سومين آن يعنی انقالب الكترونيك قرار گرفته است.

نظريات توسعه، برای تبيين و بررسی پديده های توسعه نيافتگی و نيز ارايه راهكارهايی برای برون رفت از معضل توسعه نيافتگی، ارايه شده اند. 
اين نظريات را می توان در سه مكتب عمده مورد بررسی قرار داد. در اواخر دهه 1950 ، نوسازی، پارادايم مسلط در بحث های توسعه بود. پارادايم 

وابستگی در آمريكای التين ظهور کرد و پاسخی به شكست برنامه های کميسيون اقتصادی آمريكای التين بود. مكتب نظام جهانی، سومين 
پارادايمی است که در اين جا مورد بررسی واقع می شود، امانوئل والرشتاين را می توان به عنوان چهره شاخص اين مكتب، معرفی کرد.

مكتب نوسازی
نوسازی، در طول دهه های 1950 و 1960، پارادایم غالب در مطالعات توسعه 
بود. از این رو دیدگاه، توسعه در چشم اندازی تكاملی نگریسته و وضعيت توسعه 
نيافتگی بر حسب تفاوت های قابل مشاهده اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
بين ملت های فقير و غنی تعریف شد. در این رهيافت، توسعه، فرآیندی تقليدی 
بود كه در جریان آن، كشورهای كم تر توسعه یافته به تدریج صفات و كيفيات ملل 

صنعتی و پيشرفته غرب را به خود می گرفتند.
سياست های نوسازی كه داللت بر عقالنی سازی و موثر و كارا ساختن ساختارهای 
اقتصادی و اجتماعی دارند نه تنها به عنوان عناصر هر استراتژی توسعه ای قلمداد می 

شوند بلكه به مثابه عملكرد نيروهای تاريخی عام نيز نگريسته می شوند.
پارادایم نوسازی را می توان به صورت زیر خالصه كرد: 1( توسعه فرآیندی 
خودجوش و غير قابل برگشت و به طور ذاتی موجود در تك تك جوامع است. 
2( توسعه داللت بر انفكاك ساختاری و تخصصی شدن كاركردی دارد. 3( فرآیند 
توسعه را می توان به مراحل مشخص و متمایزی تقسيم كرد كه نشان دهنده سطح 
توسعه به دست آمده توسط هر جامعه است. 4( توسعه را می توان از طریق رقابت 
خارجی یا تهدید نظامی و به وسيله اقدامات داخلی در حمایت از بخش های مدرن 
و نوسازی بخش های سنتی برانگيخت. احتماالً شناخته شده ترین نقش در درون 
سنت نوسازی نقش والت روستو است كه توسعه را به عنوان تعدادی مراحل در 
نظر گرفت كه یك وضعيت سنتی را با آنچه كه روستو بلوغ  می نامد، پيوند می 
زند. در این تئوری پنج مرحله وجود داشتند كه همه جوامع در حال توسعه باید 

از آن ها عبور كنند:
1( جامعه سنتی/  2( جامعه ماقبل خيز / 3( مرحله خيز / 4( راه به سوی بلوغ

5( جامعه مصرف انبوه
در اواخر دهه 1960، مكتب نوسازی تحت حمالت روزافزون منتقدین قرار 
گرفت. در وهله نخست، منتقدین با توسعه تك خطی در این مكتب، به مخالفت 
برخاستند و این پرسش را مطرح ساختند كه چرا كشورهای جهان سوم باید لزومًا 
از مسير كشورهای غربی حركت كنند؟ از طرف دیگر، این فرض كه در كشورهای 
در حال توسعه ، باید از الگوی غرب پيروی كنند، عماًل این امكان را كه كشورهای 
مزبور بتوانند الگوهای متفاوتی برای توسعه برگزینند را منتفی می سازد. از طرف 
دیگر منتقدین براین باورند كه محققان نوسازی بيش از حد خوش بين هستند و 
حتی احتمال عدم دستيابی به توسعه را مورد بحث قرار نداده اند، در حالی كه 
به نظر می رسد كه برخالف ادعاهای مكتب نوسازی، فرآیند نوسازی می تواند 

متوقف شده و یا حتی در جهت عكس عمل كند.
مكتب وابستگی

رهيافت وابستگی، چشم انداز غالب در ادبيات توسعه و توسعه نيافتگی در دهه 
1970 بود. این رهيافت، از بحث گسترده آمریكای التين پيرامون مسایل توسعه، 
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نيافتگی نشأت و همچنين نقد ویران كننده ای از پارادایم نوسازی اروپا محور را 
در بر می گرفت.

مكتب وابستگی از تقارن دو گرایش فكری عمده ظهرو كرد: یكی از سنت 
ماركسيستی و دیگری در بحث ساختار گرایی آمریكای التين پيرامون توسعه، پيام 
اساسی مكتب وابستگی این بود كه توسعه اروپا، توسعه نيافتگی فعال دنيای غير 
اروپایی را به دنبال داشته است. از دیدگاه نظریه پردازان وابستگی، توسعه اروپا 
مبتنی بر تخریب خارجی بود: استيالی خشن، كنترل مستعمرات و غارت مردمان، 

منابع و مازاد جوامع غير اروپایی.
افرادی مانند پل باران و پل سوئيزی معتقد بودند كه فقط با خروج از نظام 
سرمایه داری جهانی و باز سازی اقتصاد و جامعه براساس نظام سوسياليستی می 
توان به توسعه واقعی دست یافت. از طرف دیگر آندره گوندرفرانك معتقد بود كه 
سرمایه داری جهانی به محض به وجود آمدن، نظام های اجتماعی اوليه را تخریب 
یا دگرگون و آن ها را به منابع توسعه هر چه بيشتر خود تبدیل كرد. به نظر وی، 
نهادهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی كشورهای توسعه نيافته، به جای 
این كه اساساً اصيل یا سنتی باشند، تحت تأثير نفوذ سرمایه داری بوده اند. وی با 
استناد به تحليل های ماركسيستی از مصادره طبقاتی ارزش مازاد، استدالل كرد كه 
انحصار خارجی، منجر به مصادره بخش مهمی از مازاد اقتصادی ایجاد شده در 

آمریكای التين شده است.
با این كه اعضای مكتب وابستگی از جهت گيری های ایدئولوژیك و تعهدات 
سياسی متقاوتی برخوردار بوده اند ولی می توان گفت كه اعضای این مكتب بر 

روی فرض های اساسی زیر اتقاق نظر دارند:
1( آنان وابستگی را به عنوان فرآیندی عام در نظر می گيرند كه در مورد همه 

كشورهای جهان سوم صادق است.
2( وابستگی به عنوان یك وضعيت خارجی قلمداد می شود، یعنی وضعيتی كه 

از بيرون تحميل شده است.
3( وابستگی غالباً به عنوان یك وضعيت اقتادی سنجيده می شود.

4( وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می شود.
5( از نظر این نویسندگان، وابستگی و توسعه دو فرآیند ناسازگارند. دیدگاه 

وابستگی از دهه 1970 هدف آماج انتقادات واقع شده است.
نظریه پردازان نوسازی، دیدگاه وابستگی را به عنوان بخش تبليغاتی ایدئولوژی 
انقالبی ماركسيسم مورد حمله قرار دادند. انتقاد دیگر، ميزان باالی انتزاعی بودن این 
دیدگاه است و این كه این مكتب، همه مناطق پيرامونی را یكسان قلمداد می كند. 
از طرف دیگر رهيافت وابستگی نقش منازعات داخلی و مقاومت های درونی را 
نادیده گرفته و در مورد قدرت نيروهای خارجی اغراق كرده است. از طرف دیگر 
منتقدین بر این باورند كه وابستگی و توسعه می توانند با یكدیگر همزیستی كنند و 

وابستگی لزوماً به توسعه نيافتگی منجر نمی شود.
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مهندس داوود بيگلري طي مصاحبه خبري ضمن بيان دیدگاهاي خود 
توضيحاتي در حوزه تعاوني ها بيان كرد:

مشاركت مردمي است مشاركت درجامعه بايستي 
نهادينه شود تا به بارنشيند 

باسالم ودرود به مقام شامخ شهداء و امام شهداء عرض ادب احترام به محضر 
مقام عظماي واليت و خدمتگزاران واقعي نظام.

تاكيد ائمه معصومين به شغل كشاورزي و دامداري و كار كردن در اين بخش به 
مثابه عبادت است . در اغلب مصاحبه هاي بزرگان نظام همچون امام راحل )ره( و 
مقام معظم رهبري تاكيد بر اهميت كشاورزي و دامپروري مي باشد در حوزه بين 
الملل اقتدار و حفظ تماميت ارضي يك مملكت در تامين غذاي جامعه مي باشد 
و هيچ مملكتي نمي تواند ادعاي استقالل كند ولي مواد غذايي مردم را از خارج 

وارد نمايد.

شهرستان    23 تعداد  با  مربع  مربع  کیلومتر   180725.574 مساحت  به  کرمان  استان 
پهناورترين استان کشور مي باشد. اين سرزمين كم باران، رتبه اول توليد و سطح زير 
كشت پسته، گردو، خرما ورتبه دوم مركبات را دارا است، سطح زير کشت استان 
باغي و24 هزار هكتار  باشد که حدود 480 هزار هكتار  حدود 820 هزار هكتار مي 
باشد  زراعي است و میزان تولیدات زراعي وباغي و دامي استان 6/2 میلیون تن مي 
استان  باشد  مي  استان  در  باغات کل کشور  استان يك چهارم  بودن  کويري  .علیرغم 
کرمان در حوزه بخش کشاورزي داراي ظرفیت هاي مطلق و منحصر به فردي مي باشد 
منجمله پسته، خرماي مضافتي، گلخانه طبیعي بز کرکي و رايني، گاو جرسي بم وغیره 
با توجه به وسعت استان انجام ماموريت هاي محوله در بخش کشاورزي )شمال استان 
اداره مي شود. در 8 شهرستان شمال  با 7 شهرستان  استان  با 6  شهرستان و جنوب 
استان داراي ادارات تعاون روستايي و 5 شهرستان تازه تاسیس سرپرستي نمايندگي و 
3 شهرستان تازه تاسیس فاقد ساختار اداري مي باشد. داراي تعداد 126 شرکت تعاوني 
روستايي، 19شرکت تعاوني کشاورزي، 12 شرکت تعاون روستايي زنان و 127شرکت 
اتحاديه تعاوني  اتحاديه تعاون روستايي، 9  باشد و داراي 12  تعاوني تولید فعال مي 
اتحاديه  ،يك  تولید  تعاوني  اتحاديه  يك  استان،  روستايي  تعاون  اتحاديه  يك  تولید، 
بخش  نظران  اعتقادصاحب  به  باشد.  مي  دارا  را  گاوداران  اتحاديه  يك  و  مرغداران 
كشاورزي، ايجاد تشكل هاي قوي از كشاورزان بهترين، سريعترين و عملي ترين 
به اهداف توسعه كشورمي باشد  راه براي توانمندي سازي كشاورزي و دستيابي 
به شكل هدفمند تجمیع  پراکنده را  منابع وَحَرف  توانند  اقتصادي تشكلها مي  بعد  از 
نمايند ودرراستاي اهداف بخش بكارگیرند ازبعداجتماعي نیز گردهم آمدن وهمكاري 
مردم پیوندهاي اجتماعي را میسر مي کند تشكل ها بسترمناسبي براي واگذاري بسیاري 
ازامورتصدي گري درراستاي اصل 44 قانون اساسي وفرمايشات مقام معظم رهبري مي 
باشند و سهم مهمي درتحقق توسعه بخش عدالت اجتماعي، اقتصادي خواهند داشت 
بهره وري امكانات كوچك و پراكنده دراثر تجميع سرمايه هاي مادي و انساني، 
افزايش مهارت زندگي جمعي، جرات انتقاد وافزايش تحمل انتقاد پذيري، پذيرش 
آراي ديگران نيز ازدستاوردهاي توسعه مشاركت مردمي است مشاركت درجامعه 

بايستي نهادينه شود تا به بارنشيند. 
شبكه تعاون روستايي وکشاورزي به عنوان يك نهاد اقتصادي واجتماعي جامع وکامل 
شكل گرفته تا بستر جامعه روستايي وموتور محرکه توسعه روستايي باشد سه وظیفه 
تعاون  برشبكه  ونظارت  حمايت   ، هدايت  روستايي  تعاون  سازمان  اصلي  ورسالت 

روستايي مي باشد 

برنامه هاي هدايتي سازمان تعاون روستايي 
با تفكر تعاون گر درسطح روستــاها، آموزش و تربیت مديران  انسان هاي  تربیت 

روستايي  تعاون  هاي  واتحاديه  ها  شرکت  اداره  براي 
شبكه  وکیفي  کمي  توسعه  روستايي،  درجامعه  وکشاورزي 
تدوين  توسعه،  هاي  وشاخص  استاندارها  تهیه  و  تعاونیها 
براي  ها  نامه  وآيین  ها  دستورالعمل  اساسنامه  بازنگري  و 
ارتقاء سطح آگاهي شبكه تعاوني، آموزش اعضاء وکارکنان 
ومديران تعاوني ها اشاعه وترويج فرهنگ تعاون به منظور 

توسعه کمي وکیفي تعاوني ها

برنامه هاي حمايتي سازمان تعاون روستايي
تامین وتدارك عوامل پیشرفت، تقويت وتوسعه عملیات 
جمع آوري، نگهداري خريد محصوالت وفرآوري وتبديل 
وتكمیل اين روند براي جلوگیري از ضايعات محصوالت 
ضرروزيان کشاورزان عضو، تهیه وتولید و فروش نهاده هاي 
کشاورزي )کود، سم، بذر( ارائه خدمات درزمینه هاي فني 
ارائه طرح  اعتباري وبازاريابي،  ومشاوره اي، رفاهي، مالي، 
شده  اصالح  بذور  تهیه  براي  مشارکتي  هاي   کشت  هاي 

وغیره.
برنامه هاي نظارتي تعاون روستايي 

و  ها  شرکت  حسـابرسي  و  مستمـر  نظـارت  و  مراقبت 
شرکت  مستمر  ارزيابي  روستايي،  تعاون  شبكه  ها  اتحاديه 
مربوطه،  هاي  اتحاديه  و  کشاورزي  روستايي،  تعاون  هاي 
در  شده  انجام  هاي  فعالیت  گزارش  مستمر  وتنظیم  تهیه 
گزارش  مستمر  وتنظیم  تهیه  استان،  روستايي  تعاون  شبكه 
استان،  روستايي  تعاون  شبكه  در  شده  انجام  هاي  فعالیت 
وارائه  وزيان  سود  حساب  و  مالي  ترازنامه  تنظیم  و  تهیه 
ارائه خدمات  نیاز–  مورد  مجامع  و  مقامات  و  بازرسان  به 
حقوقي به شرکت ها و اتحاديه ها و دفاع از منافع مادي و 

معنوي آنها مي باشد.
الزم مي دانم در قسمت پاياني اشاره اي به اهم فعاليت 

هاي تعاون روستايي استان كرمان داشته باشم.
تـوزيع  تـن  هـزار   30 از  بیش  فني  خدمات  حوزه  در 
انجام داده است، 4500  نهاده هاي کشاورزي و دامپروري 
احتساب  با  شده  انجام  بذري  گندم  فرآوري  و  تولید  تن 
مبارزه  طرح  شده  توزيع  بذري  گندم  تن   5500 قبل  سال 
از  هكتار   4500 سطح  در  خرما  درختان  آفات  با  تلفیقي 
حدود  چیزي  بازرگاني  حوزه  در  شده  انجام  خرما  باغات 
24 هزار تن محصوالت کشاورزي به صورت توافقي خريد 
و فروش گرديده توزيع آرد روستايي 11 هزار تن، توزيع 
مواد سوختي 2 هزار میلیون لیترصورت گرفت. 5 هزار تن 
ذرت دانه اي از کشاورزان خريداري شده در نمايشگاه هاي 
داخل وخارج استان به صورت فعال شرکت کرده، عرضه 
 – بوده  تن   4400 دائمي  غرف  در  کشاورزي  محصوالت 
فارس  خلیج  حاشیه  و  چین  کشورهاي  به  پسته  صادرات 
بر  بالغ  و  است  بوده  ريال  میلیون   455000 ريالي  باارزش 
11/000/000/000 )يازده هزار میلیارد ريال(  تسهیالت در 

حوزه شبكه پرداخت گرديده است.   
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مصاحبه با مهندس اسالملو
رئيس هيئت مدیره اتحادیه تعاونی توليد 

استان كرمان

آقای مهندس اسالملو در ابتدا گزارشی از وضعيت 
تعاونيهای توليد كه زير مجموعه اتحاديه می باشند 
به صورت خالصه برای خوانندگان ما بيان نماييد؟

این گفتگو را فراهم  از شما و همكارانتان كه زمينه  با تشكر 
نمودید. تعاونی های توليد یك تشكل مردمی است كه با توجه 
به نياز و درخواست مردم و با حمایت مسئولين امر تشكيل و 
با جمع آوری سرمایه های خرد ، فعاليتهای علمی و بازرگانی 
انجام می دهد كه باعث منفعت گروهی و افزایش توليد می شود. 

چه رسالتی را بر عهده دارند ؟
افزایش آگاهی و اطالع رسانی به كشاورزان، ایجاد بسترهای 
فنی در بخش كشاورزی،  انجام مسائل علمی و  مناسب جهت 
تهيه و تأمين نهاده های با كيفيت كشاورزی، كاهش هزینه ها، 
انجام امور بيمه ای سهامداران، تعاونی نمودن توليد و یكپارچه 

سازی اراضی و افزایش عملكرد در واحد سطح 

نقش و جايگاه تعاونی ها در عرصه آموزش و اطالع رسانی و تهيه 
و تأمين نهاده های با كيفيت، تأسيس ازمايشگاه خاكشناسی و كلينيك 
گياهپزشكی به عنوان بسترهای مناسب جهت انجام مسائل علمی برای 
كشاورزان قابل لمس است، در خصوص يكپارچه سازی اراضی بيشتر 

توضيح می دهيد؟ 
خارج  و  اراضی  شدن  كوچك  و  خرد  و  كشور  در  ارث  قانون  وضعيت  به  توجه  با 
شدن آنها از شكل اقتصادی و افزایش هزینه ها و با اجرای قانون تعاونی نمودن توليد 
و یكپارچه سازی اراضی كه یكی از وظایف تعاونی هاست از تبعات منفی قانون ارث 
كاسته خواهد شد و اجرای این روش در آینده كاهش چشمگير هزینه ها را در پی خواهد 
داشت كه در حال حاضر در برخی نقاط كشور كه محصوالت زراعی كشت می كنند  این 

موضوع در حال اجرا می باشد. 
اتحاديه تعاونی توليد چه رسالتی بر عهده دارد؟ 

اتحادیه جهت ایجاد بستر مناسب و همچنين جهت سهولت در پيشبرد اهداف تعاونی 
های تحت پوشش تشكيل شده است. 

چه تعداد تعاونی توليد در حال حاضر عضو اتحادیه می باشند؟
اند كه حدود 30 كارشناس  22 شركت كه در مناطق مستعد كشاورزی تشكيل شده 

كشاورزی این تعاونی ها مشغول به كار می باشند.
اتحاديه در چه سالی تأسيس شد؟ 

در سال 1380 با همكاری مدیریت جهاد كشاورزی و تعاونی های توليد 
در حال حاضر چند نفر در این اتحادیه مشغول به كار می باشند ؟ 

در حال حاضر تعداد 14 نفر در مركز اتحادیه در بخش های آزمایشگاه خاكشناسی، 
كلينيك گياهپزشكی، گلخانه محصوالت جاليزی، واحد متمركز حسابداری و حسابرسی 
بازرگانی به صورت دائم مشغول به فعاليت می باشند كه این بيشترین تعداد كارشناس 
شاغل در بين اتحادیه ها در سطح كشور می باشد. ضمنًاً تعدادی از كارشناسان نيز به 

صورت پاره وقت با این اتحادیه همكاری دارند. 
فكر می كنيد اين اتحـــاديه چقدر در حوزه وظايفش موفق عمــل 

نموده است؟ 
قطعًا تا وضعيت مطلوب فاصله زیادی داریم اما با توكل بر خداوند متعال و با حمایت 
مؤثر سازمان جهاد كشاورزی و تعاون روستایی و مدیریت جهاد كشاورزی و كشاورزان 
محترم و تكيه بر تالش و كوشش صادقانه هيئت مدیره و پرسنل اتحادیه سعی كردیم با 
امكانات موجود بيشترین بهره وری و عملكرد را داشته باشيم و اميدوارم كه با همت همه 

عزیزان هر چه سریعتر اهداف عاليه این  تشكل ها تحقق پيدا كند. 
تعداد اتحاديه و تعاونی ها در سطح استان و كشور چه تعداد هست ؟ 
تعداد 137 تعاونی در استان كرمان یعنی دومين استان بعد از فارس و در سطح كشور 

حدود 1450 مورد می باشد. 
به نظر می رسد در استان كرمان به نسبت كشور تعداد بيشتری تأسيس 

شده است آيا دليل خاصی دارد؟ 
همانطور كه خدمتتان عرض كردم تشكيل این تعاونی ها بر اساس استعداد و قابليت 
مناسب كشاورزی و احساس نياز كشاورزان و فرهنگ مشاركت پذیری اعضاء و تالش و 
توجيه مسئولين استوار بوده كه در استان كرمان با توجه به وضعيت موجود، این موضوع 
تحقق بيشتری پيدا كرده است. و با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای 
اصل 44 قانون اساسی، شركت های تعاونی توليد و شركتهای فنی مشاوره ای جایگاه 
مناسبی برای واگذاری فعاليت های تصدی گری دولت است. كه در این خصوص استان 

كرمان نسبت به بقيه استان ها پيشتاز است.

اشاره:
بعد از اصالحات ارضی به منظور افزايش سطوح مديريتی 

در بخش کشاورزی و تصويب قانون تعاونی نمودن تولید 
و يكپارچه سازی اراضی در سال 1349، شرکت های 

تعاونی تولید به عنوان مجری اين قانون تشكیل و بعد 
از پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی و به منظور تحقق 

شعار خودکفايی در محصوالت کشاورزی و افزايش آگاهی 
کشاورزان و در دسترس قرار دادن نهاده های کشاورزی 

، تأسیس اين شرکت ها از رشد چشمگیری برخوردار 
شد و اما در شهرستان سیرجان تا سال 1376 فقط يک 

شرکت تعاونی تولید وجود داشت اما پس از آن با توجه به 
احساس نیاز مردم و فرهنگ مشارکت پذيری، 21شرکت 

ديگر نیز بـا ســرعت تـأسیس شد و ايـن مجمـوعه 
به نسبت سايـر شهــرستـان ها فعال تر و تأثیرگذارتر 

در بخش حاضر شده به نحوی که اتحاديه تعاونی های 
تولید سیرجان که تعاونی های مذکور، زير مجموعه آن 
می باشد کسب 4 سری عنوان نمونه استانی و 2 سری 

نمونه کشوری را در کارنامه خود دارد و در حال حاضر به 
عنوان عضو هیئت مديره اتحاديه مرکزی کشور، رئیس 

هیئت مديره اتحاديه تعاونی تولید استان کرمان و عضو 
هیئت مديره صندوق حمايت از توسعه کشاورزی استان 

کرمان مشغول فعالیت می باشد. اتحاديه مذکور در هفته 
جهاد کشاورزی سال جاری نیز به عنوان اتحاديه نمونه 
کشوری معرفی شده است. مدير عامل اتحاديه مذکور 

آقای مهندس محمدرضا اسالملو می باشد. وی کارشناس 
ارشد باغبانی و کارشناس رسمی دادگستری می باشند.
گفتگويی با وی ترتیب داده ايم که از نظرتان می گذرد. 



مدیر تعاون روستایی استان قزوین :
تعاون روستایی نزدیکترین ارگان به توليدكنندگان، روستایيان و 

كشاورزان است

عمـده  الــدين   معيــن  مهندس  آقـــای  جنـــاب 
برای  قزوين  روستايی  تعاون  سازمان  آموزشی  های  فعاليت 
تشكل ها و بهره برداران در سال جاری كه برنامه ريزی شده 
دانش  ميزان  در  نقشی  چه  آموزشی  های  دوره  و  بوده  چه 

توليدكنندگان داشته است ؟
و  اصلی  آموزش رکن  اينكه  به  اشاره  با  الدين  معین  مهندس 
مهم برای تعاونی ها به منظور دستیابی به توسعه و رشد بیشتر 
و   اعضاء  آگاهی  سطح  باالبردن  و  هدايت  کرد:  تصريح  است 
ارکان تعاونیها در پويايی و بالندگی آنها بسیار تاثیر گذار است و 
میتواند اقتصاد تعاونی ها را ارتقاء دهد. آموزش صحیح و کارا، 
پايه و نیاز اساسی تعاونی هاست و برگزاری دوره های آموزشی 
مناسب می تواند تفكر تعاونی ها را به عنوان تفكر پويا در بخش 
کشاورزی رشد دهد و به توسعه آنان کمك نمايد. با توجه به 
اينكه تعاونی ها از بخش های مهم اقتصادی در کشور محسوب  
نياز  مورد  و  صحيح  آموزشی  های  دوره  انتخاب  شوند.  می 
شركتهای تعاونی ها در تمام رده ها از جمله اعضاء ،اركان و 
مسئوالن نياز به همت و تالش مضاعف مديران عامل تشكل 
ها دارد. با آموزش های مفید در بخش کشاورزی، شرکت های 
نقش  توانند  می  روستايی  تعاون  سازمان  پوشش  تحت  تعاونی 
اصلی خود را  در ارتقاء  بهره وری و توسعه بخش کشاورزی 

ايفا نمايند.
از ابتدای سال 91، بیش از 24  دوره آموزشی برای تشكل ها، 
بهره برداران  و کارکنان سازمان برگزار گرديد که 1965  نفر به 
مدت  1965  نفر – روز  دردوره های آموزشی حضور داشتند. 
آموزشی  دوره   49 گذشته  سال  طی  کرد:در  نشان  خاطر  وی 
برای 2 هزار و 360  نفر به مدت 3 هزار و706 نفر –روز برگزار 

گرديد.

دارند  تاثیرگذاری  نقش  کشور  اقتصاد  در  ها  تعاونی  اينكه  به  توجه  با 
در خصوص فعالیت های بازرگانی سازمان و شبكه تحت پوشش اشاره 

فرمايید؟
تعاون  اينكه  به  اشاره  ضمن  ايشان 
روستايی نزديكترين ارگان به تولیدکنندگان 
روستايیان و کشاورزان است بیان کرد: در 
منظور  به  بازرگانی  بخش  در  جاری  سال 

کشاورزان  و  کنندگان  تولید  از  حمايت 
در سطح استان اتحاديه ها و تعاونی های 
روستايی، کشاورزی و تولیدی در جهت 

حذف واسطه ها و جلوگیری از ضرر و زيان دولت با برنامه ريزی دقیق به دنبال کاهش 
خريد تضمینی محصوالت کشاورزی بوده  و خريد توافقی محصوالت کشاورزی را در 
بازاررسانی محصوالت  و  بازاريابی  اجرای طرح  در حال  و  داده   افزايش  استان  سطح 

کشاورزی می باشند. 
وی با اشاره به میزان خريد توافقی محصوالت کشاورزی  در سال جاری بیان کرد: 
انواع  قلم   48 شامل  کشاورزی  محصوالت  تن   593 و  هزار  جاری98  سال  ماه  نه  در 
میلیارد   676 بر  بالغ  ارزشی  به  محصوالت  ساير  و  ،پروتئینی  زراعی،باغی  محصوالت 
سال  در  و  است.  شده  خريداری  تولیدکنندگان  و  کشاورزان  از  توافقی  بصورت  ريال 
جاری  شبكه تعاون روستايی استان قزوين هيچگونه محصولی را به صورت تضمينی 

خريداری نكرده است.
معین الدين با اشاره به اينكه راه اندازی مراكز عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی 
با  قزوين  استان  روستايی  تعاون  شبكه  افزود:  دارد  اشتغالزايی  در  تاثيرگذاری  نقش 
دارابودن 52 غرفه دائمی و فعال در نه ماهه سال جاری  به عرضه مستقیم محصوالت 
کشاورزی، ، فرآورده های دامی و موادغذايی به میزانی بیش از 7 هزار تن و به ارزشی 

بالغ بر76 میلیارد ريال به مصرف کنندگان اقدام نموده است.
وی با اشاره به هدفمند شدن يارانه ها و اجرايی شدن اصل 44 قانون اساسی گفت : با 
توجه به هدفمندشدن يارانه ها شبكه تعاون روستايی در سال جاری 818 تن كاالهای 
اساسی و بيش از 10 هزار و500 تن آرد روستايی را به روستاييان در سطح استان 

توزيع نموده اند.
معین الدين با اشاره به توزيع مواد سوختی توسط شبكه تعاون روستايی بیان کرد:شبكه 
تعاون روستايی در سطح استان تاكنون بيش از 30 ميليون ليتر انواع مواد سوختی را 

اشاره:
تعاون روستايي استان قزوين داراي 157  اتحاديه، 

نظام صنفی کارهای کشاورزی، شرکت تعاوني کشاورزی، 
روستايی،تولید،زنان روستايی و واحدهای اعتباری است.  

شبكه عظیم تعاون روستايی استان قزوين با توجه به 
اينكه تمام شهرستانها و روستاها را به لحاظ فعالیت 
پوشش می دهد، بیش از 60 هزار نفر از روستايیان و 

کشاورزان  عضو تعاونی ها هستند. 
مهندس ناطق معین الدين مدير سازمان تعاون روستايی 

استان قزوين پیش از اين سمت معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوين را برعهده 

داشت ، وی ، مديری اليق است که تمام تالش خود 
را برای بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی به 

کار می گیرد.رويكرد ايشان، ارتقای سطح علمی وفنی 
تولیدکنندگان،تعاونی ها و تشكل های بخش کشاورزی در 
کنار توانمندسازی تشكل ها وتعاونی ها در اتصال به بازار 

و غلبه بر نوسانات قیمتی است.
گفتگو با مهندس معین الدين مدير سازمان تعاون 

روستايی استان قزوين را بخوانید:

هدايت و باالبردن سطح آگاهی 
اعضاء و  ارکان تعاونیها در پويايی 
و بالندگی آنها بسیار تاثیر گذار 

است و می تواند اقتصاد تعاونی ها 
را ارتقاء دهد.
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مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی شهرستان قزوین :
خریدتوافقی 20 هزار تن محصوالت 

كشاورزی مازاد بر نياز كشاورزان قزوین

و  امكانات  خصـــوص  در  شفيعی  حــاجی  مهندس  آقــای  جناب 
توانمندی های اتحاديه تعاون روستايی شهرستان قزوين بفرماييد؟

اظهار  قزوين  شهرستان  روستايی  تعاون  اتحاديه  مديرعامل  شفيعی  حاجی  مهندس 
داشت:از جمله امكانات اتحاديه می توان به بازارچه عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی، 
باسكول  تن،   9500 ظرفيت  با  اتحاديه  انبارهای  مجتمع  كش،  نفت  تانكر  های  دستگاه 
اتوماتيك 60 تنی، يك دستگاه سردخانه ذخيره سازی محصوالت كشاورزی و ميوه باالی 

صفردرجه  باظرفيت 150 تن و يك دستگاه سردخانه زير صفردرجه،

اشاره:
اتحاديه تعاون روستايي شهرستان قزوين سال 1341 
با سرمايه اولیه 1767500 ريال به ثبت رسیده و فعالیت 

خود را به منظور تامین مايحتاج اعضا و 18 شرکت 
تعاونی روستايی تحت پوشش خود آغاز نموده است.  

در حال حاضر اتحاديه تعاون روستايی شهرستان 
قزوين با سرمايه ايی بالغ بر دو میلیارد و 209 میلیون 

ريال  درحال فعالیت می باشد.
مهندس آرش حاجی شفیعی فوق لیسانس مهندسی 

کشاورزی مديرعامل اتحاديه شرکتهای تعاونی 
روستايی شهرستان قزوين از سال 1390  فعالیت 

خود را در اتحاديه آغاز نموده و پیش از اين بعنوان 
کارشناس تغذيه با معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان 

جهاد کشاورزی استان قزوين همكاری کرده است. 
گفتگو با مهندس آرش حاجی شفیعی مديرعامل 

اتحاديه تعاون روستايی شهرستان قزوين را بخوانید:
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به ارزش 47  ميليارد ريال توزيع نموده است.
با توجه به نقش و کارکرد تعاونی ها بفرمايید روند 

توزيع نهاده های کشاورزی چگونه است؟
شبكه تعاون روستايی استان قزوين همانند سال های گذشته، در  
سال جاری نیز نسبت به توزيع انواع کود و نهاده های کشاورزی 
هزار   63 از  بیش  جاری  سال  در  و  است  نموده  اقدام  دامی  و 
انواع  نهاده های دامی و کشاورزی،  انواع کودهای شیمیايی،  تن 
بذور اصالح شده و کود های ريز مغذی را به کشاورزان توزيع 
نموده اند و با توجه به آزاد شدن کود و کاهش توزيع کود يارانه 
ايی، شبكه تعاون روستايی در اين خصوص عملكرد خوبی داشته 
است.همچنین 139 دستگاه انواع ماشین آالت وادوات کشاورزی 

نیز به بهره برداران توزيع شده است.

نقش  به  اشاره  ضمن  الدين  معين  آقای  جناب 
تعاونی ها در بخش كشاورزی، تعداد تعاونی های 

ثبت شده در سال جاری استان قزوين را بفرماييد؟
 وی با اشاره به اينكه تشكل های تعاون روستايی در فعالیت 
اقتصادی و همچنین بخش کشاورزی نقش بسزايی دارند  های  
کرد:  شوندبیان  می  محسوب  دولت  قدرتمند  بازوان  از  يكی  و 

تشكيل انواع تعاونی های بخش كشاورزی در پيشبرد اهداف كشاورزی استان موثر 
هستند اما نياز اساسی برای تشكيل اين تعاونی ها و پا برجا ماندن آنها بحث وضعيت 
مالی تشكلها  است. با توجه به هدفمند شدن يارانه ها و کاهش توزيع کاالهای اساسی، 
تعاونی ها بايد به دنبال افزايش فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی باشند که اين امر نیازمند 

توان مالی می باشد.
در حال حاضر در سال جاری اين سازمان سه شرکت تعاونی کشاورزی فعاالن آبزی 
پروری، مرغداران مرغ تخمگذار تاکستان ، میوه های سردرختی گوهردشت تاکستان  را 

تشكیل داده است.

با اشاره به فعاليت های تعاونی های توليد ، روند تجميع اراضی در 
اين تشكلها را مطرح فرماييد؟

تعاوني های تولید روستايی، تعاونی هايی با رويكرد فعالیت های خدماتی - اقتصادی 
و کشاورزی هستند و  در زمینه فعالیت های عمرانی و زير بنايی، زراعی و باغی، اجرای 
عملیات آب و خاك، تولید محصوالت جديد و سالم، برنامه های آموزشی و ترويجی،  
توصیه کودي و نهاده هاي کشاورزي، بازديد از مزارع،  اجراي سیستم هاي آبیاري تحت 
فشار، فروش بذور و انجام بیمه محصوالت کشاورزي و بیمه روستايیان  و غیره در سطح 

استان فعالیت می نمايند.
برگزاری  و  روستاها  در  سازی  فرهنگ  ايجاد  با  اراضی  تجمیع  روند  خصوص  در 
جلسات متعدد، سازمان تعاون روستايی در خصوص تشكیل شرکت های سهامی زراعی 
با همكاری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوين و   با رويكرد يكپارچه سازی اراضی 
اقدام  اولیه   به اجرای مطالعات  استان نسبت  منابع طبیعی  مرکز تحقیقات کشاورزی و 
نموده است و در حال حاضر با توجه به فرهنگ سازی مناسب در دهستان حصار ولیعصر 
از توابع شهرستان بوئین زهرا تاکنون 300 هكتار از زمینهای اين دهستان يكپارچه سازی 
شده است . و برنامه ريزی الزم جهت  اجرای طرح يكپارجه سازی  حدود 850 هكتار 

ديگر از زمینهای اين دهستان صورت گرفته است.

اعالم  را  قزوين  روستايی  تعاون  شبكه  اجرای  دست  در  های  پروژه 
فرمايید؟

 راه اندازی مرکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی ، دامی  و موادغذايی ، اجرای 
فاز دوم و سوم سردخانه ذخیره سازی محصوالت کشاورزی ، يكپارچه سازی اراضی ، 
تاسیس و تشكیل شرکت سهامی زراعی در سطح استان از مهمترين پروژه های در دست 

اجرای شبكه تعاون روستايی استان قزوين می باشد.

تعــاوني هـای تولید روستايی، 
تعاونی هايی با رويكرد فعالیت های 

خدماتی - اقتصادی و کشاورزی هستند 
و  در زمینه فعالیت های عمرانی و زير 

بنايی، زراعی و باغی، اجرای عملیات آب 
و خاک، تولید محصوالت جديد و سالم، 
برنامه های آموزشی و ترويجی،  توصیه 

کودي و نهــاده هاي کشاورزي، بازديد از 
مزارع،  اجراي سیستم هاي آبیاري تحت 
فشار، فروش بذور و انجام بیمه محصوالت 

کشاورزي و بیمه روستايیان  و غیره در 
سطح استان فعالیت می نمايند.
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مصاحبه با عبدا... رضا زاده 
مدیریت تعان روستایي استان خراسان جنوبي

لطفًا خودتان را معرفی بفرماييد؟
با سالم، اينجانب عبدا... رضا زاده مدير سازمان تعاون روستايی 

استان  خراسان جنوبی هستم.

چه صحبت اوليه ای با دست اندركاران و خوانندگان 
نشريه ندای تعاون روستايی ايران  داريد؟

شبكه  سكانداران  اندرکاران،  فراوان،ازدست  تشكر  ابتداً   
ومدير  مديره  هیات  محترم  رئیس  ويژه  به  روستايی،  تعاون 
آقای  جناب  ايران،  روستايی  تعاون  مرکزی  سازمان  عامل  
مهندس سجادی، اعضاء محترم هیئت مديره، تمامی همكاران 
پرتالش وخدوم در سراسر ايران اسالمی،بويژه درحوزه اطالع 
نشريه  اندرکاران  دست  همچنین  عمومی،  روابط  و  رسانی 

ندای تعاون  روستايی،وهمه مسولین وعوامل پرتالشی که زمینه رشد،شكوفايی وبالندگی 
را  سازمانی  بااهداف  هم  آن  وکشوری،  ای  منطقه  در سطح  وتالشگر  عظیم  شبكه  اين 

دارند،بیش از پیش،از درگاه دوست آرزومندم.

شما به عنوان مدير سازمان، در خصوص تشكل های موفقی، كه موجب رشد و 
شكوفايی اقتصادی در سطح منطقه و اهداف سازمانی شده اند، به صورت اجمال 

مطالبی را بيان نماييد؟
اين  زنان  روستايی  تعاون  های  تشكل  به  موفق،بايد  های  تشكل  راستای،معرفی  در 
استان،که دارای ويژه گی ها وشاخص های خاص و موفقی می باشند اشاره نمايم.»همچنین 
از شرکتهای سهامی زراعی  که با انجام اهداف سازمانی در راستای افزايش راندمان و 
الگوی کشت ويكپارچگی و...اراضی، استفاده وتبديل پتانسیل های بالقوه و بالفعل می 

توان نام برد.که نقش مهمی در اقتصاد منطقه داشته اند«.

فعاليت  زنان، در خراسان جنوبی  تعاونی های روستايی   تعداد  چه 
دارند؟

17 شرکت تعاونی روستايی زنان هم اکنون در سطح استان خراسان جنوبی فعالیت دارند.
ميزان اشتغالزايی اين تعاونی ها در سطح استان به چند نفر می رسد؟

 211 نفر.

نهاده  معتبر  شركت  دو  انحصاری  نمايندگی  بذور،  و  سموم  فروشندگی 
اساسی،  كاالهای  مصرف  فروشگاه  ها،  نهاده  توزيع  زمينه  در  كشاورزی  های 

موادغذايی و شركت حمل و نقل نويدبار كشاورز و ساير امكانات اشاره كرد.

وضعيت خريد تضمينی و توافقی  محصوالت كشاورزی در سال 
جاری چگونه بوده است؟ 

در سال جاری با تالش تعاونی های روستايی زير مجموعه، ميزان 20 هزار تن 
محصوالت كشاورزی مازاد بر نياز كشاورزان شهرستان قزوين به ارزش 124 
به داشتن ظرفيت  با توجه  ميليارد ريال بصورت توافقی خريداری شده است. 
انباری مناسب و سردخانه ذخيره سازی محصوالت كشاورزی در صورت داشتن 
نقدينگی بيشتر و همكاری بانكهای عامل جهت تخصيص تسهيالت ارزان قيمت 

امكان خريد توافقی محصوالت كشاورزی بيشتری را خواهيم داشت.
تضمينی  خريد  بازار  های  قيمت  و  شرايط  به  توجه  با  نيز  جاری  سال  در 

محصوالت كشاورزی انجام نشده است. 

كاالهای  توزيع  كاهش  و  ها  يارانه  شدن  هدفمند  به  توجه  با 
اساسی، تشكل های تعاون روستايی چگونه بايد عمل نمايند؟

 وی با اشاره به هدفمندی يارانه ها واجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنين 
كاهش در توزيع كاالهای اساسـی و كـوپنی  مطرح كرد: بــاتوجه به اينكه 
ياری  نوعی  به  و  هستند  تاثيرگـذار  بسيـار  كشاورزی  بخش  در  ها  تعاونی 
رســان دولت محسوب می شوند بايد به دنبال انجام فعاليت های اقتصادی و 
بازرگانی جديدتری باشند در همين خصوص اتحاديه تعاون روستايی شهرستان 
قزوين با ايجاد و احداث مركز عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی، فراورده 
های دامی و موادغذايی به عرضه محصوالت به مصرف كنندگان با قيمت تعاونی 
اقدام نموده كه اجرای اين امر رضايت بخش می باشد. و محصوالتی از جمله 
شير، حبوبات، برنج، روغن، چای، ميوه و سبزيجات و گـوشـت قرمـز، ماهی 

مرغ، تخم مرغ و ساير محصوالت مورد نيازمصرف كنندگان عرضه می شود. 

گرفته  صورت  هدفی  چه  با  سردخانه  احداث 
است؟

محصوالت  سازی  ذخيره  سردخانه  احداث  از  هدف 
همچنين  و  كشاورزی  بخش  های  فعاليت  ارتقا  كشاورزی 
ميوه ها  ضايعات  از  جلوگيری  و  روستايی  اقتصاد  به  كمك 
و محصوالت كشاورزی و باغی است و در تنظيم بازار نقش 

موثری دارد. 

فعاليت های خدماتی اتحاديه را مطرح نماييد؟ 
آالت  ماشين  و  ها  نهاده  و  كود  انواع  تدارک  و  تهيه 
و  روستايی  آرد  توزيع  بذور،  انواع  و  سموم  كشاورزی، 
خبازی، توزيع مواد سوختی، انجام خريد توافقی محصوالت 
كشاورزی، توزيع كاالهای تنطيم بازار از جمله فعاليت های 
نمـايشگـاه  در  حضور  است.  اتحاديه  كشاورزی  خدماتی 
های  فعاليت  ديگر  از  نيز  استان  سطح  در  مختلف  هــای 

اتحاديه است. 

با توجه به داشتن ظرفیت انباری مناسب و سردخانه 
ذخیره سازی محصوالت کشاورزی در صورت داشتن 

نقدينگی بیشتر و همكاری بانک های عامل جهت 
تخصیص تسهیالت ارزان قیمت امكان خريد توافقی 

محصوالت کشاورزی بیشتری را خواهیم داشت.

باتوجه به اينكه تعاونی ها در بخش کشاورزی بسیار 
تاثیرگـذار هستند و به نوعی ياری رســان دولت 
محسوب می شوند بايد به دنبال انجام فعالیت های 

اقتصادی و بازرگانی جديد تری باشند
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آقای رضا زاده،لطفًا زمينه و نحوه فعاليت های،اين 
تشكل ها را به صورت كلی بيان نماييد؟ 

اين  زنان،توسط  روستايی  تعاونی  اساسنامه،   5 ماده  قالب  در 
شهرستانی،  هاي  درنمايشگاه  فعال  هاهمچون،حضور  تشكل 
بخش  کارآفرين  زنان  رشد  مرکز  پروژه  اجرای  ملی/  استاني، 
کشاورزی استان/ اجرای طرح های مشارکتی )پخت نان سنتی، 
اندازی  راه  بافی(  زنانه، قالب  لباس  فرش، دوخت  تابلو  بافت 
و تقويت واحدهای اعتباري - تجهیز فروشگاه مصرف ولوازم 
منطقه  زنان  اي  حرفه  و  معیشتي  نیازهاي  تامین  جهت  خانگی 
فعالیت  کشاورزی  محصوالت  فروش  غرفه   - روستاها  در 
کارگاه هاي خانگي عرقیجات گیري و گالب گیري- احیاء و 
راه اندازي کارگاه های پارچه بافي سنتي و ايجاد اشتغال براي 
دختران و بانوان روستايی/ راه اندازی کارگاههای شیريني پزي 
آبنبات ريزی/ جمع آوری و بسته  بافی،  قالی  خانگی، خیاطي، 
بندي گیاهان دارويي و سبزيجات/ برگزاري کالسهاي آموزشی 
متعدد مسائل مربوط به مباحث تعاون، علوم قرآني، فرهنگي و 
هنري، فني و حرفه اي، رايانه، صنايع دستي/برگزاري اردوهاي 
زيارتي وآموزشي اعضاء شرکت با همكاري،کشت قارچ/ بسته 
تولیدرشته  مدارس/  فرم  پوشاك،لباس  حبوبات/تولیدی  بندی 
نهال پسته پرورش  آش/تولید کلوچه قندی/زنبورداری/ فروش 
سال  از  زنان  اينترنتی  فروشگاه  اولین  بودن  طیورخانگی/دارا 
با  زهرا)س(،  فاطمه  بانوان حضرت  پايلوت،  اجرای طرح   /89
روستايی  زنان  به  تسهیالت  کشاورزی،پرداخت  بانك  همكاری 
وخودکفايی  خانگی  مشاغل  ترويج  وبمنظور  خانگی  مشاغل 
به  مناسب  زمینه  ايجاد  سسنتی/  باف  پارچه  هنرمند  بانوان 
هنرمند  بانوان  بويژه  و  خانگی  مشاغل  از  حمايتی  چتر  منظور 
پارچه باف که با همكاری سازمان،میراث فرهنگی،صنايع دستی 
خراسان  روستايی  تعاون  سازمان  ای/  حرفه  فنی  وگردشگری/ 
ودرمان(  اجتماعی)بازنشسگی  تامین  بیمه  خصوص  جنوبی،در 

وموارد ديگری که اين عزيزان،فعالیت دارند اشاره نمايم.

ميزان  و  ها  تشكل  اين  سرمايه   ميزان  و  اعضاء 
روستاهای تحت پوشش؟

هم  نمودم،  بیان  خودم   عرايض  درابتدای  همانطورکه 
تعاونی  شرکت  بر17  جنوبی،بالغ  خراسان  دراستان  اکنون 
افزون  ای  بر3896نفروباسرمايه  بالغ  زنان،باعضويتی  روستايی 
وسه  شصت  و  يكصد  و  میلیارد  ريال)يك  بر1/163/149/700 
هزار و يكصد چهل نه هزار و هفتصد ريال( فعالیت دارند،که 
بتعداد106 روستارا در سطح استان تحت پوشش خودشان دارند.

تعداد شاغلين رسمی،كارمزدی و همچنين فروشگاه 
مصرف، واحد اعتباری، در تعاونی های روستايی زنان 

فعاليت دارند؟
تنها  باشند که  تعداد شاغلین رسمی و کارمزدی )52نفر( می 
شامل مديران عامل، فروشنده، حسابدار و شاغلین کارگاه ها می 
باشند. وهمچنین تعداد فروشگاه مصرف 16باب وبتعداد16واحد 
اعنباری با سرمايه967/433/036ريال،با اندوخته اعضاء فعالیت 

دارند.

آقای رضا زاده، تشكل های ،فعال دراين بخش را 
معرفی نماييد؟

الف( شركت تعاونی روستايی زنان الزهراء)س(فرمود:
بخش  نمونه  مددکار   /77 سال  سازندگی  جهاد  نمونه  مروج 

کشاورزی سالهای 81-80-78/ تعاونی نمونه خراسان سال 80-78 - تعاونی نمونه 
کشوری سالهای89-84-79/ رتبه دوم کشوری، تعاونی های زنان در سال 82/ چهره 

برتر بسیجي خراسان بزرگ در سال 81 - بانوی توانمند خراسان جنوبی سال 86
بخش  در  برتراستانی  87/کارآفرين  درسال  جنوبی  خراسان  کارآفرين  بانوی   -
کشاورزی درسال87/کارآفرين برتر ملی در سال 88 - نخبه بسیجی خراسان جنوبی 

در سال 87 
- رابط نمونه کمیته امور بانوان فرمانداری در سال 86 /پايگاه نمونه ناحیه ای در 
سال 86 - واحد نمونه صنايع تبديلی و تكمیلی در سالهای 86-85 -بسیجی نمونه 
حوزه  مالك اشتر مود در سال 87- غرفه برتر جشنواره عذرا در سال 87 - دريافت 
لوح سپاس از مسئولین مختلف شهرستانی و استانی جهت همكاری با آنان.بسیجی کا 

آفرين استانی در سال 90 
ب(شركت تعاونی روستايی زنان خراشاد:

مروج نمونه و مددکار نمونه شهرستاني سال 85 – رتبه سوم کارآفرين درحال رشد 
کننده  درسال85-تولید  استان  در سطح  نمونه  روستائی  تعاونی  در سال85- شرکت 
نمونه صنايع تبديلی شهرستان درسال87- به عنوان کارآفرين برتر استان87-يكی از 
زنان نمونه استان در سال 87- کسب عنوان رتبه دوم کشوری در نمايشگاه صنايع 

دستی همدان.
تعاونی  شرکت  نمونه  مديرعامل   -  90 سال  در  ايرانی  بصیر  بانوی  عنوان  کسب 
روستائی زنان شهرستان بیرجنددرسال90 ،ايجاد کارگاه پارچه بافی توسط شرکت،به 

جهت آموزش بانوان جوان وايجاد اشتغال خانگی بمنظور کمك به اقتصادخانواده.
ج(شركت تعاونی روستائی زنان كوثر خوسف:

نمونه  کشوری در سال 86- نمونه استانی درسالهای 84-85 ، مروج نمونه  جهاد 
کشاورزی  درسال 85-84

از جمله اقدامات صورت گرفته  ومنحصر بفرد درسطح کشور،بمنظور استفاده بیشتر 
وبهتراز تجربیات و دستاوردهای وارائه خدمات  توسط اين تشكل ها ،را بیان نمايید. 
  در اين راستا بايد عرض کنم،در سطح کشور اولین اتحاديه تعاون روستايی زنان 
کارآفرين،در خراسان جنوبی تاسیس گرديده، که هم اکنون رسمًا فعالیت خود را آغاز 

نموده است.

افتتاح  برای  شده،  گرفته  نظر  در  تسهيالت  ميزان   خصوص  در 
تعاونی ها و اتحاديه زنان، را بيان نماييد؟

تاسیس و افتتاح اين تشكل ها، تنها ازطريق سرمايه شرکت ها صورت می پذيرد.
جناب مهندس رضا زاده، يك جمله كوتاه، در خصوص دستاوردهای 

تشكل های تعاونی زنان، در اين استان را بيان نماييد؟
با اطمینان خاطر بايد بگويم، که بهبود وضعیت بانوان در روستاها و اشتغال زنان 
روستايی که ناشی از تالش موفق، اين شــرکت ها می باشد. دستاوردهای ارزشمندی  
را در سطح جامعه روستايی وحتی شهری، رقم زده است که شايد در نوع خود بی 

نظیر باشد.   

درخاتمه شما به عنوان يك مدير، چه پيشنهادی برای باالبردن توان مالی 
وحركت روبه رشد تعاونی های روستايی زنان داريد؟

بنظر من می بايست در جهت اعطاء وام وتسهیالت کم بهره نسبت به حمايت مالی 
ازاين تشكل ها،با مساعدت مسولین اقدام   شود. چراکه نقش بانوان روستايی دراقتصاد 
خانواده وبه تبع آن، تاثیر دراقتصاد جامعه روستايی از اهمیت خاصی برخورداراست. 

ا گر صحبت خاصی در اين خصوص داريد، بيان نماييد؟
می  نوپا  استانی  جنوبی،که  خراسان  زنان  روستايی  تعاونی  های  تشكل  امیدوارم 
باشد،بستر مناسبی برای کسب تجارب والگوبرداری ساير استانها باشند،که در همین 
راستا تاکنون جمعی از تعاونی روستايی زنان استان های )خراسان رضوی، قزوين، 
سیستان وبلوچستان، فارس، اصفهان و...(جهت بازديد، به اين استان سفر، و از نزديك 

با اقدامات صورت گرفته، اين تشكل ها، آشنا شده اند.
در  رسانی  اموروخدمت  تدريجی  وارتقاء  پیشرفت  جهت  در  کسانیكه  همه  برای 
بخش کشاورزی وتشكل های وابسته،در جای جای اين شبكه تالش وکوشش می 

نمايندتشكر می نمايم.در پناه حق باشید.
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خالصه ای از وضعيت تعاون روستايی و شبكه تحت نظارت 
در استان خراسان شمالی را بيان كنيد ؟

تعاون  بخش  ايران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   »44« اصل  اساس  بر   
تشكیل  نحوه  ماهیت،  لحاظ  به  اقتصادی کشور  بخش  از سه  يكی  عنوان  به 
، اهداف و عملكرد آن حدواسط بین دو بخش دولتی و خصوصی تلقی می 

شود .
سازمان تعاون روستايی خراسان شمالی به عنوان يك نهاد اقتصادی جامع و 
کامل در بستر جامعه روستايی و موتور محرکه توسعه روستايی پس از انتزاع 
استان از خراسان بزرگ، در سال »1384« تشكیل گرديد که در حال حاضر 
تــابعه در  اداره  نفر شــاغــل در »3«  نفر پرسنل ستــادی و »19«  با »29« 
شهرستان های اسفراين ، بجنورد و شیروان و »1« واحد نمايندگی مستقل در 
تعاونیهای روستايی،  بر  نظارت  و  ، حمايت  فاروج وظیفه هدايت  شهرستان 

کشاورزی و تولید را بر عهده دارد. 
قالب  در  تولید  و  کشاورزی  و  روستايی  تعاونی  تشكل   »152« اکنون  هم 
شرکت   »2« کشاورزی،  تعاونی  روستايی،»34«شرکت  تعاون  شرکت   »60«
زراعی،  سهامی  تولید،»4« شرکت  تعاونی  زنان،»40« شرکت  روستايی  تعاون 
»1« اتحاديه تعاونی روستايی استان، »6« اتحاديه تعاونی روستايی شهرستان، 
اتحاديه تعاون تولید شهرستان در  اتحاديه تعاونی کشاورزی استان، »3«   »2«

استان فعالیت می کنند. 

توانمندی های شبكه : 
ظرفیت  با  انبار   »22« دارای  کشاورزی  بخش  های  تعاونی  وسیع  شبكه 
»22000« تن ، »8« دستگاه باسكول ، »7« مرکز جمع آوری شیر به ظرفیت 
روزانه »97« تن ، »1« واحد صنايع تبديلی و تكمیلی، »179« فروشندگی مواد 
نفتی با »377« مخزن به ظرفیت »6.605« هزار لیتر ، »2« جايگاه عرضه سوخت 
واحد   »34« تعداد  و  بذر  بوجاری  ايستگاه   »1«  ، مصرف  فروشگاه   »198«  ،

اعتباری می باشد. 

خالصه ای از عملكرد تعاون روستايی و شبكه از ابتدای سال 
جاری را بيان نمائيد. 

- خريد توافقی »40.907« تن انواع محصوالت کشاورزی و دامی به ارزش 
»184.855« میلیون ريال.

- بهره برداری از »17« غرفه موقت و »8« غرفه دائم در حال ساخت که تعداد 
غرف دائم استان به »69« غرفه رسیده است.

تن   »36.507« توزيع  کشاورزی،  هــای  نهاده  تن   »15.582« تـــوزيع   -
نهاده های دامی. 

- تأمین و توزيع »56« دستگاه ماشینهای کشاورزی.
- تأمین و توزيع »22« دستگاه ادوات کشاورزی.  

مصاحبه با مهندس عليرضا توسلی نيا 
مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی

- ايجاد »1« واحد احداث و فرآوری محصوالت کشاورزی، ايجاد »1« واحد 
کلینیك گیاهپزشكی ،»1« واحد خدمات    مشاوره ای ، »1« مرکز جمع آوری 
شیر ، »1« واحد خدمات دامپروری و دامپزشكی ، »1« واحد سردخانه از جمله 

فعالیتهای فنی و عمرانی سازمان می باشد . 
زيربخش  های  تشكل  اختیار  در  تسهیالت  ريال  میلیون   »99.207« مبلغ   -
جهت خريد نهاده های کشاورزی و محصوالت مازاد بر نیاز کشاورزان قرار 

گرفته است. 
- انعقاد تفاهم نامه هايی با امور تولیدات گیاهی، حفظ نباتات، جنگلها و 

مراتع و آبخیزداری، شیالت و آب و خاك در جهت توانمندسازی تعاونیها 
- پیگیری و تخصیص »50« میلیارد ريال از سفر مقام معظم رهبری به استان 
جهت اجرای طرحهای آب و خاك در حوزه عمل شرکتهای تولید و سهامی 

زراعی 
- پیگیری و ساماندهی شرکت سهامی زراعی بهكده رضوی و امیر آباد و 
صادق آباد ) تصويب اساسنامه ، مصوبه هیئت محترم دولت و سازمان مرکزی 

تعاون روستايی ايران(
- پیگیری و تشكیل کمیته های معامالتی در تشكلها 

- تشكیل کمیته های احصاء درآمد که منجر به وصول »530« میلیون ريال 
گرديد 

برنامه های آتی سازمان عبارتند از :  
- پیگیری و تخصیص اعتبارات جهت اجرای طرحهای مطالعات فاز اول و 

دوم شرکتهای سهامی زراعی در تعاونیهای تولید
- پیگیری ابالغ و تخصیص اعتبارات جهت اجرای طرح های آب و خاك در 
حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی برای طرحهای يكپارچه 

سازی و طرحهای آبیاری تحت فشار و تسطیح مدرن 
- پیگیری احداث غرف برای عرضه محصوالت کشاورزی 

- توسعه خريدهای توافقی
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اينجانب مهندس حسین محمدی کارشناس کشاورزی مديرعامل 
اين تعاونی که مدت»11«سال سابقه خدمت در تعاونی تولید را 
دارم و شاهد برتر بودن شرکت در چندين سال گذشته در زمینه 
در  اراضی  تسطیح  و  نوسازی  و  تجهیز  و خاك،  آب  فعالیتهای 

خراسان بزرگ بوده ام. 

فعاليت های صورت گرفته : 
شامل  هكتار   »1500« سطح  در  اراضی  نوسازی  و  تجهیز  طرح  اجرای   .1

تسطیح و يكپارچه سازی اراضی در سطح »1000« هكتار
2. اجرای لوله گذاری شبكه های خطوط انتقال پلی اتیلن »75« کیلومتر در 

سال »86« و »9« کیلومتر در سال »87« 
3. احداث استخرهای ذخیره آب به حجم »63000« مترمكعب در سالهای »86« و »87« 
4. احداث جاده های بین مزارع به طول »9« کیلومتر در سال »81« و »35« 

کیلومتر در سالهای »86« و »87« 
5. احداث کانال های آبرسانی بتنی به طول »20« کیلومتر در اراضی مايوان 

و سه گنبد تا پايان سال »88« 
6. احداث کانال آبرسانی خیرآباد به طول »1600« متر در سال »89« 

7. احداث خاکريز جهت جمع آوری سیالب و جلوگیری از تخريب مزارع 
و ساختمان رودخانه 

8. اجرای کنتوربنگ ديم در سطح »100« هكتار 
9.اليروبی و مرمت قنوات در »5« رشته قنات 

10. تهیه نقشه های کاداستر توپوگرافی و خاکشناسی جامع در کل حوزه شرکت 
11. احداث کانال سنگی بتنی ذوزنقه ای بطول »900« متر در اراضی مايوان 
12. خريد دو دستگاه کمباين و سه دستگاه تراکتور به همراه ادوات جهت 

و  موقع  به  رسانی  خدمات 
ارازانتر به اعضا

بند  آب  احداث   .13
ساحلی  ديوار  و  انحرافی 
آبیاری  جهت  بتنی  سنگی 

»4000« هكتار از اراضی
نهاده  توزيع  و  تهیه   .14
به  ساالنه  کشاورزی  های 
جهت  تن   »2000« مقدار 

کشت به موقع کشاورزان 
موقع  به  همكاری   .15
همگانی  مبارزه  در  شرکت 
گندم  ، سن  هرز  علفهای  با 
از  جلوگیری  جهت  ملخ  و 

متضرر شدن کشاورزان
بر  مازاد  گندم  خريد   .16
مصرف بیش از »2000« تن 
برداشتن  میان  از  جهت  در 

واسطه ها 

17. عاملیت فروش و تهیه بذور اصالح شده و ارقام جديد و انجام طرح 
تعويض بذر بوجاری و ضدعفونی در محل

18. تهیه و توزيع خوراك دام در بین دامداران 
19. تهیه و توزيع نهال و همچنین نمونه برداری خاك مزارع و باغات جهت آزمون خاك

20. احداث بارگان کشمش خشك کنی
21. حصارکشی پیرامون شرکت در سال »1387« 

22. گسترش دفتر کار شرکت از »130« مترمربع به »300« مترمربع در سال 
»88« شامل سالن اجتماعات ، دفترکار مناسب و آزمايشگاه 

23. ساخت يك باب انبار »500« تنی چندمنظوره در سال 91-90
24. احداث باسكول »60« تنی تمام الكترونی در سال »89« با اشتغالزايی »2« 

نفر بطور مستقیم 
25. خريد گندم و جو و محصوالت مازاد بر مصرف کشاورزان حوزه شرکت 

به میزان »3000« تن در سال »91« 
26. توزيع»1000«تن کودشیمیايی و»500«تن خورا دام در سال »91« 

موفقيت های چشمگير :
1. نمونه شهرستان در سال »83« توسط مديريت جهاد کشاورزی طرح تجهیز 

و نوسازی اراضی 
احداث  کشاورزی  جهاد  سازمان  توسط   »84« سال  در  استانی  نمونه   .2

استخرهای ذخیره آب »5« باب 
مجری  کشاورزی  سازمان جهاد  توسط   »86« سال  در  نمونه شهرستانی   .3

طرح شبكه های آبیاری و انتقال آب 
4. نمونه کشوری در سال »90« - اتاق تعاون استان ، شرکت در همايش ملی 

تعاون در تهران – اسفندماه 90 
5. نمونه استانی در سال »91« توسط سازمان تعاون روستايی – طرح احداث 

انبار ذخیره محصوالت 

شركت تعاونی توليد روستایی مایوان
بيوگرافی شركت تعاونی توليد روستایی مایوان و مدیرعامل 

شرکت تعاونی تولید مايوان در فاصله »20« کیلومتر جنوب غربی شهرستان فاروج و جاده آسیايی 
با سرمايه اولیه »2.355.000« ريال در سال »1373« به شماره ثبت »302« با تعداد اعضا اولیه »147« 
نفر شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر با هفتصد نفر عضو »3« میلیارد ريال سرمايه به تعداد 
»9« روستا با »10.000« هكتار اراضی زراعی و »800« هكتار باغات خدمت رسانی می کند . منابع آبی 
آن شامل »22« حلقه چاه عمیق ، »5« رشته قنات و يک باب رودخانه دائمی با میانگین دبی »300« 

لیتر در ثانیه که اراضی حاصلخیز و فراوان آن را مستعد احداث سد نموده است .
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لطفا خود را معرفی نماييد؟
مدرك  دارای  ايالم  استان  روستايی  تعاون  مدير  صالحی  هادی 
تحصیلی فوق لیسانس جغرافیای سیاسی با 23 سال سابقه کار و  

بمدت 6 سال در خدمت تعاون روستايی می باشم.

وضعيت تعاونی های تحت پوشش در استان به لحاظ تعداد 
تشريح فرماييد ؟

 تعداد شرکت های  تعاونی روستايی ، شرکت تعاونی روستايی 
زنان، شرکت تعاونی تولید  و کشاورزی و اتحاديه های روستايی 

و کشاورزی  جمعا 96 مورد.

اقدامات موثر سازمان برای شبكه تحت پوشش چه بوده 
است ؟

الف( در سال های اخیر  مسئولین محترم سازمان مرکزی تعاون 
روستايی ايران اقدامات قابل تقديری در زمینه تأمین نقدينگی شبكه 
که همواره از موانع اصلی بهبود وضعیت و خدمات رسانی بوده 
انجام داده است که آثار آن قطعًا در آينده ای نه چندان دور ملموس 
خواهد بود. که در سال جاری يك میلیارد و دويست میلیون تومان 
تسهیالت مختلف به اين استان اختصاص يافته که همین مورد در  

حرکت شبكه تحت پوشش نقش اساسی داشته است.
در  مردم و حرکت شبكه  برای حفظ سرمايه های  نظارت  ب( 

چهارچوب ضوابط

ج( تنوع بخشی به فعالیت ها 
د( برای توزيع نهاده ها و ادوات کشاورزی با توجه به کم هزينه و قطعی بودن درآمد 

تمرکز فراوان شده است.
ه( تبديل پرسنل مازاد و چابك سازی تعاونیها

ت( دريافت کمك های بالعوض 
ث( احداث فروشگاه های جديد 

در زمینه جذب اعتبارات توسعه بخش کشاورزی  چه اقداماتی انجام گرفته شده است ؟
ارائه 11 طرح در کار گروه توسعه بخش کشاورزی و تصويب  4  طرح و معرفی 3 
طرح شامل )احداث فروشگاه و تعمیرگاه ماشین االت کشاورزی اتحاديه ايالم،روغن 
کشی زيتون اتحاديه ايالم ،میدان میوه و تره بار شیروان چرداول(  به بانك جهت اخذ 

تسهیالت به میزان 16300میلیون ريال می باشد .

مهمترين فعاليت های شاخص شبكه تحت پوشش در سالجاری چه مواردی 
است ؟

1.تامین نقدينگی مورد نیاز تعاونیها جهت فعالیت های روزمره به میزان  يك میلیارد 
و دويست میلیون تومان 

2.خريد و فروش 28000 تن انواع محصوالت کشاورزی بصورت توافقی
3.توزيع 18000 تن انواع نهاده های کشاورزی، دامی و کود شیمیايی

4.توزيع ادوات کشاورزی و دنباله بند به میزان 110 دستگاه
5.احداث 20 غرفه در سال جاری در شهرستانهای ايوان و ملكشاهی

6.احداث 2 دستگاه باسكول 60 تنی در زرين آباد و ملكشاهی
6. 127میلیون تومان اعتبار از محل کمك های فنی و اعتباری

بین  مرز  طريق  از  کشاورزی  غیر  و  کشاورزی  محصوالت  تن   2700 صادرات   .7
المللی مهران

8.تشكیل و استقرار نظام صنفی کارهای کشاورزی در استان و تمامی شهرستانها و 
عضو گیری 30درصد کشاورزان استان

9.توزيع 40 میلیون لیتر انواع فر آورده های نفتی در مناطق روستايی

مدیر تعاون روستایی استان ایالم درمصاحبه با نداي تعاون روستایي ایران عنوان كرد:

تامين تسهيالت  كم بهره توسط سازمان مركزی 
نقش بسيار تعيين كننده ای در بهبود وضعيت شبکه 

تعاونی ها داشته و خواهد داشت 
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لطفا خود را معرفی نماييد؟
تعاونی  شرکت  عامل  مدير  نجات  هادی  سید  اينجانب   
از دهلران  دارای مدرك  روستايی دشت عباس متولد 1354 
تحصیلی فوق ديپلم کشاورزی  و بیست سال سابقه کار هستم.
جمله   چند  در  را  عباس  دشت  تعاونی  شرکت  وضعیت 

تشريح نمايید؟
شرکت دارای 5 پرسنل و تعداد اعضای شرکت تعاونی 856 
بوده  ريال   361833100 شرکت  سرمايه  میزان  باشد.  می  نفر 

است.
موقعيت جغرافيايی شركت تعاونی دشت عباس 

چگونه می باشد؟ 
حدودا   شهرستان  مرکز  تا  روستايی  تعاونی  شرکت  فاصله 
منطقه  قرار گرفتن در  به   با توجه   باشد و  70 کیلومتر  می 
مناسبی   بسیار  موقعیت  کرخه  سد  دست  پايین  و  کشاورزی 

متناسب با نیاز  کشاورزان  منطقه بوجود اورده است .

ميزان سود ويژه شركت تعاونی در سالهای 90 و 
91 به چه ميزانی می باشد؟

تا   91 سال  وسود  ريال   1291579918 مبلغ   90 سال  سود 
سه ماهه سوم 888009947 ريال می 

باشد .

اهم فعاليت  شركت تعاونی 
را  عباس  دشت  روستايی 

باختصار توضيح دهيد؟
های  خشكسالی  به  توجه  با   
های  سال  ويژه  به  اخیر  سال   چند 
بطور  محصوالت  خريد   91 و   90
چشمگیری کاهش داشته است. اهم 

فعالیت ها عبارتند از :
1. خريد 2000 تن گندم استاندارد 

2. خريد 200 تن گندم توافقی
3. خريد 240 تن پیاز تضمینی

ای  دانه  ذرت  تن   350 خريد   .4
بصورت توافقی

5. توزيع فراورده های نفتی شامل 
به  سفید  نفت  و  گاز  نفت  بنزين- 

میزان 8247000 لیتر 

شركت دارای چه امكانات شاخصی می باشد ؟
شرکت دارای ايستگاه ذرت خشك کنی با ظرفیت 10 تن در ساعت ودارای جايگاه پمپ 

بنزين و جايگاه نفت سفید
و مرکز خريد گندم و ذرت و همچنین دارای 4000تن ظرفیت انبار مسقف می باشد.

با توجه به اينكه شرکت تعاونی روستايی در منطقه ايی با فاصله 70 کیلومتر از شهرستان 
دهلران می باشد شرکت چه خدماتی به کشاورزان منطقه ارائه می نمايد؟

 با توجه به اينكه منطقه دشت عباس قطب کشاورزی شهرستان و استان بوده لذا شرکت 
تعاونی روستايی دشت عباس  در زمینه تامین نهاده های کشاورزی،تامین فراور ده های 
نفتی جهت ادوات کشاورزی و خريد به موقع محصوالت کشاورزی به کشاورزان خدمات 

رسانی می نمايد .

مصاحبه با مدیر عامل شركت تعاون روستایی دشت عباس دهلران

 به عنوان شركت تعاونی برتر در 
سطح استان ایالم 
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توليد بذر اصالح شده گندم و جو ديم توسط اتحاديه های تعاونی روستايی استان آذربايجان شرقی 
مدير تعاون روستايي استان گفت: در سال زراعی 92-91 بيش از7هزارو 750 تن بذور اصالح شده گندم 

و جوديم، توسط اتحاديه های تعاونی روستائی استان آذربايجان شرقی توليد می شود.
به گزارش روابط عمومی تعاون روستايي استان، محمدفام ضمن اعالم اين خبر گفت: براساس مصوبات كميته فنی بذر استان 
مقرر گرديد در سال زراعی 92-91 مقدار 7هزارو642 تن بذر اصالح شده گندم ديم ارقام سرداری و هما در سطح 5820 هكتار 
و مقدار 154 تن جو ديم ارقام آبيدر و سهند در سطح 77 هكتار تحت نظارت كارشناسان موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال استان 

توليد و جهت رفاه حال كشاورزان منطقه در اختيار آنان قرار گيرد.

توزيع بيش از 15 هزار تن كود شيميايی توسط شبكه تعاون روستايی استان آذربايجان شرقی
به گزارش روابط عمومی تعاون روستايی استان آذربايجان شرقي محمد فام گفت: درراستای رفاه حال كشاورزان 

و روستاييان توسط اتحاديه شركت های تعاونی روستايی استان در شش ماهه اول سال جاری بيش از 15 هزار و 612 تن انواع 
كودهای شيميايی اعم ازازته، فسفره وكود كامل به ارزش ريالی بالغ بر 150 ميليارد ريال خريداری و بين آنان توزيع شده است.

افتتاح واحد اعتباری شركت تعاونی روستايی خسروشاه استان آذربايجان شرقی
واحد اعتباری شركت تعاونی روستايی خسروشاه در مركز دهستان تازه كند شهرستان تبريز در استان 

آذربايجان شرقی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی  تعاون روستايی استان آذربايجان شرقی، دراين مراسم كه باحضورسعيدی نماينده  مردم  تبريز، اسكو، 
روستايی  تعاونی  اعضاء شركت  همچنين  و  اسالمی  اعضاء شورای  و  ادارات شهرستان  رؤسای  و  مديران  از  و جمعی  آذرشهر 

خسروشاه برگزارشد.

خريد توافقی بيش از 98 هزار تن محصوالت از كشاورزان و دامداران استان آذربايجان شرقی
خريد توافقی بيش از 98 هزار تن انواع محصوالت كشاورزی و دامی در هشت ماهه اول سال جاري 

توسط شبكه های تعاونی روستائی استان آذربايجان شرقی انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومی تعاون روستائی استان، مهرآرا رئيس اداره بازرگانی  تعاون روستائی گفت: اين محصوالت شامل انواع 
بالغ بر 644 ميليارد ريال به صورت توافقی از كشاورزان و  لبنی، مواد پروتئينی، سيب زمينی، پياز به ارزش  محصوالت باغی، 

دامداران منطقه خريداری و در بازارهای داخل و خارج از استان به فروش رسيده است.

توزيع 94 ميليون ليتر مواد سوختی توسط شبكه تعاونی های روستائی استان آذربايجان شرقی
رئيس اداره بازرگانی تعاون روستائی استان آذربايجان شرقی گفت: در راستای خدمات رسانی به روستائيان و كشاورزان 

استانی در 9 ماهه سال جاری مقدار 94 ميليون ليتر مواد سوختی از طريق شركت های تعاونی روستائی استان توزيع شده 
است.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستايي استان،  مهرآرا گفت: يكی از مهمترين رسالت شبكه تعاونی های روستائی، عامليت 
توزيع مواد سوختی بين روستائيان و كشاورزان می باشد كه در اين راستا در  9 ماهه اول سال جاری مقدار 94 ميليون ليتر انواع 

مواد سوختی شامل نفت سفيد، نفت گاز، بنزين در مراكز عرضه مواد نفتی و جايگاه سوخت توزيع شده است.

برگزاری كارگاه آموزشي نظام های بهره برداری در تعاون روستائی آذربايجان غربی
كارگاه آموزشی نظامهای بهره برداری  با حضورمدير و معاون فنی و بازرگانی سازمان استان و با حضوركارشناسان 

مسئول دفترنظامهای بهره برداری و شركت های سهامی زراعی سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و 21 نفر از روسای 
ادارات تعاونی روستائی شهرستان های تابعه استان آذربايجان غربی و مسئولين واحدهای ستادی برگزارگرديد. 

خريدتوافقي سويا توسط شبكه تعاوني هاي روستايي استان اردبيل از مرز3هزار تن گذشت
مديرتعاون روستايي استان اردبيل گفت:مراكز خريد تحت پوشش طبق دستورالعمل ارسالي از سازمان 

مركزي تعاون روستايي ايران در جهت حمايت از كشاورزان و روستاييان  منطقه  اقدام به خريد توافقي 
محصول كشاورزي سويا نمود.

به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، نامور گفت: اين سازمان محصول سويا رادر 4 مركز خريد، خريداري مي 
كند، كه سه مورد از اين مراكز خريد در شهرستان بيله سوار، مركز خريد جعفر آباد و مركز خريد بابك و يك مركز خريد نيز 

در شهرستان پارس آباد  مي باشد
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افتتاح دو پروژه توسط شبكه تعاوني روستايي شهرستان بيله سوار اردبيل در ايام ا... دهه فجر
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان ، نامور گفت: در دهه مبارک فجر سال جاري درجهت باال بردن توانايي شبكه 
تعاون روستايي شهرستان بيله سوار در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي منطقه اقدام به احداث دو پروژه عمراني  كه شامل: انبار 
2هزار تني كه توسط شركت تعاوني روستايي بابك با اعتبار بالغ بر 2هزار ميليون ريال، كارگاه بوجاري غالت در محوطه انبار 

10هزار تني بيله سوار توسط اتحاديه تعاون روستايي شهرستان بيله سوار با اعتبار بالغ بر هزارو هشتصد ميليون ريال مي باشد.

مجمع عمومي ساالنه نظام صنفي كار هاي كشاورزي استان اردبيل برگزار شد
نشست مجمع ساالنه نظام صنفي كارهاي كشاورزي با حضور اعضاي نظام صنفي كار هاي كشاورزي 

در تعاون روستايي استان اردبيل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان اردبيل،  لطف اله نامور در اين نشست با اشاره به اهداف نظام صنفي در هويت 
بخشيدن به كشاورزي از اعضا مجمع خواست كه با جديت پيگير اين هدف باشند و در چارچوب رعايت قوانين و مقررات در بحث 

عضويت كشاورزان در نظام صنفي به خصوص كشاورزان خبره و پيشرو مطابق برنامه هاي پيش بيني شده فعاليت نمايند.

بازديد از اتحاديه دامداران استان البرز
مدير تعاون روستايي استان البرز از بررسي وضعيت و پيشرفت رشد وتوسعه تشكل اين اتحاديه تازه 

تاسيس خبر داد.
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان ، علي اكبر ورمقاني  به همراه معاون فني و بازرگاني تعاون روستايي  در حاشيه بازديد 
از اتحاديه دامداران استان  با تاكيد بر نقش هدايتي، حمايتي، نظارتي  و نيز موفقيت تعاوني در راستاي رسيدن به اهداف عاليه تاكيد و 

از موفقيت اتحاديه در ايفاي نقش خود به طور شايسته در جهت خدمت به توليد كنندگان كشاورزي تقدير و تشكر به عمل آوردند.

خريد توافقي 15 هزار تن انواع محصوالت كشاورزي دربوشهر
مديرتعاون روستايي استان بوشهر ازخريد 15هزار تن انواع محصوالت كشاورزي توسط شبكه تعاون 

روستايي درسطح استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان بوشهر،  علي قنبري گفت: شبكه تعاون روستايي تحت نظارت اين سازمان، 
13هزار تن محصوالت زراعي، 780 تن باغي، 983 تن محصوالت پروتئيني وساير محصوالت را از كشاورزان استان باقيمت 

توافقي خريداري كرده اند .

توزيع موادسوختي به كشاورزان وروستاييان توسط شبكه تعاون روستايي استان بوشهر
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان بوشهر، مديرتعاون روستايي اظهار داشت:

ميزان 35 ميليون ليترانواع مواد سوختي توسط شركت ها وتعاوني ها ي تحت پوشش درسال جاري بين روستاييان وكشاورزان توزيع شده است.

توزيع بيش از پانزده هزارو 883 تن انواع نهاده هاي كشاورزي بين روستاييان وكشاورزان استان بوشهر
به گزارش روابط عمومي  تعاون روستايي استان بوشهر، علي قنبري گفت: 

: اين نهاده ها شامل نهاده هاي دامي پنج هزارو 850تن، انواع كودهاي شيميايي هشت هزارو 845تن، بذرگندم فرآوري واصالح 
شده هزارو 188 تن است كه توسط شركت هاواتحاديه هاي تحت نظارت اين سازمان در سطح استان وبر اساس حواله هاي 

صادره توسط مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان ها توزيع شده  است.

برگزاري كارگاه آموزش آشنايي بانظام هاي بهره برداري دربوشهر
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان بوشهر:

دراين نشست كه باحضور  مديركل دفتر نظامهاي بهره برداري وقنبري مدير تعاون روستايي استان و روساي ادارات تعاون 
روستايي شهرستان ها ومسئولين ستادي ومديران عامل تعاوني هاي توليد انجام گرديد، قنبري رئيس سازمان تعاون روستايي  

گزارشي ازوضعيت كشاورزي استان وفعاليت شبكه تعاون روستايي ارائه نمودند.
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برگزاري نشست مستند سازي انبارهاي تعاون روستايي استان تهران
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان تهران:

با توجه به دستور مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و مدير تعاون روستايي استان تهران در نشست  شوراي 
هماهنگي مبني بر مستند سازي اموال و دارائي هاي شبكه تعاوني هاي روستايي، نشست مستند سازي انبارهاي تعاون روستايي 

استان  با حضور معاونين و روساي شهرستان هاي ورامين و پاكدشت و مديران عامل اتحاديه و شركت ها برگزار گرديد .

بهينه سازی سيستم های مصرف سوخت 24 واحد مرغداری در خراسان شمالی
مدير عامل اتحاديه مرغداران خراسان شمالی با اشاره به فعاليت 69 واحد مرغداری در استان گفت: 

سيستم های مصرف سوخت 24 واحد مرغداری استان از سال گذشته تا كنون بهينه سازی شده اند.
به گزارش روابط عمومی تعاون روستايی خراسان شمالی، علی اصغر عباسپور در خصوص فرآيند نوسازی سالن ها و بهينه 
سازی سيستم های مصرف سوخت در واحدهای مرغداری های استان اظهار داشت: از سال گذشته تا كنون 30 مرغدار در استان 

خواستار دريافت تسهيالت برای اين منظور بوده اند.

توزيع 20 ميليون ليتر فرآورده های نفتی در روستاهای خراسان شمالی
رئيس اداره بازرگانی تعاون روستايی خراسان شمالی از توزيع 20 ميليون و 175 هزار و 500 ليتر فرآورده های 

نفتی در روستاهای خراسان شمالی در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی  تعاون روستايی خراسان شمالی، حاكم نجفی اظهار داشت: در حال حاضر 59 عامليت فروش سوخت در 
شبكه تعاون روستايی استان، فرآورده های نفتی مورد نياز روستاييان را تامين و برای توزيع در اختيار 214 فروشندگی سوخت در سطح 

روستاها قرار می دهند.

در دهه فجر  دو پروژه شبكه تعاون روستايی خراسان شمالی به بهره برداری رسيد
مدير تعاون روستايی خراسان شمالی گفت: دو پروژه شبكه تعاون روستايی استان در شهرستان فاروج 

در دهه فجر سال جاری به بهره برداری رسيد.
به گزارش روابط عمومی  تعاون روستايی خراسان شمالی، عليرضا توسلی نيا اظهار داشت: ساختمان فروشگاه مواد مصرفی 
شركت تعاون روستايی كوشش به مساحت »135« مترمربع با اعتبار »400« ميليون ريال در سال جاری احداث شد كه در دهه 

فجر به بهره برداری رسيد.

راه اندازی دومين شعبه فروش اتحاديه مرغداران در بجنورد
رئيس اتحاديه مرغداران خراسان شمالی از راه اندازی دومين شعبه فروش اتحاديه مرغداران استان 

در شهر بجنورد خبر داد و گفت: افزايش شمار اين شعبات در تمامی شهرستان های خراسان شمالی در 
دستور كار قرار گرفته است.

سرمايه  حفظ  ضرورت  داشت:  اظهار  عباسپور  اصغر  علی  شمالی،  خراسان  روستايی  تعاون  عمومی  روابط  گزارش  به 
توليدكنندگان، تداوم در توليد اين محصول و همچنين ارائه محصوالت با كيفيت تر و با نرخ مناسب تر به مصرف كنندگان 

افزايش شعبات فروش مرغ و تخم مرغ در دستور كار اين اتحاديه قرار گرفته است.

توزيع بيش از 41 هزار تن انواع نهاده های كشاورزی بين روستاييان و كشاورزان خوزستان
اجرای طرح  منظور  به  ها  نهاده  اين  استان خوزستان،هرمز خواجوي گفت:   تعاون روستايي  روابط عمومي  به گزارش 

محوری گندم، دانه های روغنی كلزا و آفتابگردان و برای حمايت از كشاورزان و باالتر بردن كيفيت محصوالت كشاورزی در 
اختيار كشاورزان روستاهای استان قرار گرفته است.

وي  افزود: اين نهاده ها شامل  4هزار تن گندم بذری، 21 هزار و 697  تن انواع كود شيميايی شامل اوره، فسفات آمونيوم، 
سوپر فسفات، پتاس، نيترات فسفات و 16 هزار و 45 تن سم  است.

معاون بازرگاني  تعاون روستايي خوزستان
تا پايان امسال حدود 40 بازارچه در سراسر استان راه اندازي مي شود

معاون بازرگاني  تعاون روستايي خوزستان گفت: ممكن است با توجه به دشواري هاي اخذ مجوز براي ساخت بازارچه ها و موقعيت و امكانات موجود 
اين امر زمان بر باشد اما با  برنامه ريزي هاي انجام شده براي كل استان به خصوص دشت آزادگان، هنديجان، شوشتر، دزفول، ايذه و گتوند بازارچه هايي احداث 
خواهد شد. به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، محمدابراهيم  اخوت گفت: اين بازارچه ها با هدف كم كردن فاصله بين توليدكننده و مصرف كننده 

و عرضه مستقيم كاال با تخفيف و شرايط مناسب راه اندازي مي شوند؛ به طوري كه محصوالت عموما بيش از 10 درصد تخفيف داده مي شوند.
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16 فروشگاه مصرف زيانده در زنجان به نقطه سربه سر يا سوددهي  رسيدند
 به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان ، عليمرداني گفت:  » براساس يك برنامه 5 ساله ابالغی از سوی سازمان  

مركزی تعاون روستايی ايران هرساله تعدادی فروشگاه مصرف زيانده بصورت برنامه ساالنه به استانها اعالم می گردد تا اينكه 
نسبت به تغيير وضعيت آنها به سود ده يا سربه سر اقدام نمايند. در سال جاری نيز در طول 6 ماهه اول 16 فروشگاه مصرف مذكور 

تغيير وضعيت داده شده كه نسبت به برنامه سال كه 21 واحد می باشند، از پيشرفت خوبی برخوردار است.« 

خريد توافقی بيش از 100 هزار تن انواع محصوالت كشاورزي از كشاورزان خوزستان
مدير تعاون روستايي گفت:  از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 108  هزار تن انواع محصوالت 

كشاورزي به صورت توافقي از كشاورزان خوزستان توسط مراكز خريد وابسته به شركت های تعاونی 
روستايی خريداري شده است.

به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، هرمز خواجوي گفت: همچنين از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 30 ميليارد 
ريال وام بين 2 هزار و 52 نفر از اعضاي واحدهاي اعتباري وابسته به شركت هاي تعاوني روستايي پرداخت شده است.

وي  همچنين عنوان كرد: بيش از 20 ميليون ليتر انواع موادسوختي بين كشاورزان و روستاييان توزيع شده است.
وي افزود: بيش از 36 هزار تن انواع كود شيميايي، 14 هزار تن انواع بذرهاي اصالح شده و 22 هزار تن انواع سموم و 
ريزمغذي ها بين كشاورزان توزيع شده است. همچنين 17 هزار تن آرد و 25 هزار تن انواع كاالهاي اساسي  نيز بين كشاورزان و 

روستاييان توزيع شده است.

تشكيل نشست هاي   IPM در  تعاون روستايي استان سمنان
كميته اجرائي طرح IPM  با مشاركت سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان )مديريت حفظ نباتات( و 

با حضور اعضاء در  تعاون روستايي استان سمنان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي  استان سمنان در اين نشست  مقرر گرديد: طرح   IPM در مزارع بذري گندم و جو 
تحت نظارت سازمان تعاون روستايي و با مساعدت حفظ نباتات استان اجراء گردد،نشست توجيهي براي روساي ادارات تعاون 
روستايي و مديران جهاد كشاورزي شهرستانها در  دريكي از شهرستانها برگزار گردد، صدور و تمديد مجوز فروش سموم براي 
اتحاديه هاي شهرستان ها پس از طي مراحل قانوني توسط كميته صدور مجوز سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 
استان صورت گيرد، فروش مواد بيولوژيك بوسيله تمام فروشگاههاي شركت هاي تعاون روستايي در سطح شهرستانها و دهستانها 
در دستور كار قرار گيرد و كميته IPM استان حمايت الزم را به عمل آورد، طرح  IPM عالوه بر سطح تعيين شده در مقياس 

بيشتري بويژه در باغات از طرف تعاون روستايي استان به اجراء گذاشته شود.

خريد بذر گندم  توسط اتحاديه هاي تحت پوشش  تعاون روستايي استان سمنان
خريد بيش از 2500 تن بذور گندم وجودر طبقات مادري و گواهي شده توسط اتحاديه هاي سمنان، 

گرمسار و شاهرود در سال زراعي جاري انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومي  تعاون روستايي استان سمنان، اين بذور  فرآوري و دراختيار كشاورزان قرارگرفت. همچنين سطح 
زير كشت مزارع گندم و جو بذري جهت فرآوري در سال زراعي 92 بالغ بر 800 هكتار  مي باشد كه انتظار مي رود در حدود 

4هزار تن بذر گندم وجو از اين مزارع برداشت و دراختيار كشاورزان قرار گيرد. 

تسهيالت جذب شده تشكل هاي تحت پوشش  تعاون روستايي استان سمنان
از ابتداي سال تاكنون ميزان تسهيالت جذب شده تشكل هاي تحت پوشش اين تعاون روستايي در سال جاري  به 

بيش از 39هزارو 825 ميليون ريال رسيده است.
به گزارش روابط عمومي  تعاون روستايي استان سمنان، اين تسهيالت شامل تسهيالت خريدهاي توافقي، كمك هاي فني و اعتباري، بذور 

گواهي شده، سرمايه در گردش شركت ها و اتحاديه ها و منابع داخلي بانك كشاورزي و صندوق حمايت توسعه بخش كشاورزي مي باشد.

كارگاه كار آمد سازي و اقتصادي نمودن تعاوني هاي روستايي و كشاورزي در سيستان وبلوچستان برگزار شد
از سوي اداره آموزش  تعاون روستايي استان و با حضور بیش از 30نفر از مديران عامل اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني 

روستايي سراسر استان دوره آموزش کار آمد سازي و اقتصادي نمودن تعاوني هاي روستايي و کشاورزي  برگزار شد.

نمايشگاه دستاوردهاي زنان روستايي سيستان و بلوچستان 
نمايشگاهي با عنوان دستاوردهاي زنان روستايي در سيستان وبلوچستان در تعاون روستايي استان  برگزار شد

در اين نمايشگاه نمونه توليدات تعاوني هاي زنان روستايي  شامل سوزن دوزي - فرش بافي - حصير بافي و ساير توليدات خوراكي از 
قبيل كشك زرد - كشك سفيد- روغن حيواني  وساير اقالم توليدي آنان در معرض ديد بازديد كنندگان قرار گرفته است.
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حضور تعاوني هاي بخش كشاورزي و توسعه پايدار
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان سيستان و بلو چستان، آبده گفت:

 يكي از بهترين و اثر گذار ترين عوامل دستيابي به توسعه پايدار در بخش كشاورزي حضور فعال تعاوني ها ي ويژه بخش 
كشاورزي و دامي در اين حوزه مي باشد حمايت و بهره گيري از اين تعاونيها ضمن ايجاد اشتغالزايي دائم براي جوانان و 
تحصيلكردگان در اين بخش توسعه پايدار ، توليد محصوالت سالم ، پيش گيري از خروج ارز از كشور و قطع وابستگي كشوردر 

واردات اينگونه محصوالت از خارج را به دنبال دارد.

خريد توافقی 66 هزار تن انواع محصوالت كشاورزی در قزوين
مدير تعاون روستايی استان قزوين از خريد توافقی  66 هزار تن انواع محصوالت كشاورزی توسط مراكز 

خريد شبكه تعاون روستايی درسطح استان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی  تعاون روستايی استان قزوين، معين الدين  گفت: شبكه تعاون روستايی استان در هشت ماهه سال جاری 

66 هزار تن محصوالت زراعی، باغی و دامی را از كشاورزان استان با قيمت توافقی خريداری كرده است. 
وي اظهار داشت: شبكه  تعاون روستايی تحت نظارت اين سازمان در مدت ياد شده، 44 هزار تن محصوالت زراعی، يك هزار تن 

محصوالت باغی و 21 هزار تن محصوالت پروتئينی و ساير محصوالت را از كشاورزان استان با قيمت توافقی خريداری كرده اند.

هفتمين نمايشگاه دام و طيور در قم برپا شد
 به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، منزوی  با اشاره به برگزاري هفتمين نمايشگاه تخصصي 

دام، طيور، آبزيان، ادوات كشاورزي و صنايع وابسته اظهار داشت: اين نمايشگاه با هدف معرفي تجهيزات و 
ارائه اطالعات شركت هاي فعال در زمينه دام، طيور و آبزيان برگزار شد.

عرضه مستقيم صنايع دستي در فروشگاه  تعاون روستايي استان كرمان
با هماهنگي و مديريت كميسيون فرش و صنايع دستي اتاق بازرگاني، معادن و كشاورزي استان كرمان، 

نخستين غرفه عرضه محصوالت صنايع دستي استان افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، حميد هرندي گفت:در اين غرفه گليم شير يكي پيچ بافت و سيرجان، پته كرمان، 

فرش هاي دستباف عشاير جيرفت و صنايع دستي بخش هاي مختلف كرمان ارائه و به فروش رسيد. 

برگزاري نخستين مجمع عمومي عادي نظام صنفي كارهاي كشاورزي
نخستين مجمع عمومي عادي نظام صنفي كارهاي كشاورزي در سال جاري برگزار شد 

معاون نظام هاي بهره برداري و تشكل هاي مديريت تعاون روستايي استان كرمان گفت: بخش كشاورزي علي رغم سهم عمده اي 
كه در توليد ناخالص ملي و ارزش افزوده دارد، فاقد تشكل صنفي و مقررات نظام صنفي در كرمان مي باشد. 

 بابك ساالري افزود: نظام هاي صنفي كارهاي كشاورزي بر اساس ماده 35 قانون تأسيس نظام هاي مهندسي كشاورزي و منابع 
طبيعي مصوب سال 1380 در سطح كشور شكل گرفته است و تا كنون در كرمان تشكيل نشده بود. 

طرح پايش و سرشماري شركت هاي تعاون روستايي استان گلستان اجرايي مي شود
طرح پايش و سرشماري اعضاء شركت هاي تعاون روستايي با هدف تعيين اعضاي واقعي اتحاديه ها 

و شركت ها تحليل و پردازش اطالعات حاصله از سرشماري اعضاء براي تدوين برنامه ريزي در تعاوني 
ها  براي اولين بار در استان گلستان توسط 150 نفر آمارگير به اجراء در مي آيد.

به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، رجائي مدير تعاون روستايي استان با اعالم اين خبرگفت:در اين طرح تعداد 
68 تعاوني روستايي با 76 هزار نفر عضو در سطح 697 روستاي استان سرشماري و ساماندهي مي شوند الزم به ذكر است كه 

طرح مذكور در 3 هزار شركت تعاوني روستايي كشوري به طور همزمان اجرا خواهد شد.

توزيع بيش از 14 هزار تن گندم و جو بذري گواهي شده بين كشاورزان  استان گلستان
 مدير تعاون روستايی استان گلستان گفت:

به منظور تأمين بذور كشاورزان استان براي سال زراعي 92،شبكه تعاون روستايي استان تا كنون بيش از 14هزار تن بذر اصالح 
شده گندم و جو را فرآوري و توزيع نموده است. به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، رجايي گفت: طبق برنامه ابالغي 
از سوي ستاد بذر استان،شبكه تعاون روستايي متعهد به تهيه و توزيع 19هزارو700 تن بذر بوده كه تاكنون اقدام به فرآوري 15 هزار 
تن بذر گندم و 450 تن بذر جو در چهار مركز فرآوري بذور در شهرستانهاي گرگان،گنبد،مينودشت و كالله با نظارت كارشناسان 

واحد نهال و بذر مركز تحقيقات كشاورزي و ستاد بذر استان نموده است. 
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توزيع بيش از 14 هزار تن گندم و جو بذري گواهي شده بين كشاورزان  استان گلستان
 مدير تعاون روستايی استان گلستان گفت:به منظور تأمين بذور كشاورزان استان براي سال زراعي 

92،شبكه تعاون روستايي استان تا كنون بيش از 14هزار تن بذر اصالح شده گندم و جو را فرآوري و 
توزيع نموده است. 

تعاون  استان،شبكه  بذر  ستاد  از سوي  ابالغي  برنامه  طبق  استان، رجايي گفت:  تعاون روستايي  روابط عمومي  گزارش  به 
روستايي متعهد به تهيه و توزيع 19هزارو700 تن بذر بوده كه تاكنون اقدام به فرآوري 15 هزار تن بذر گندم و 450 تن بذر 
جو در چهار مركز فرآوري بذور در شهرستانهاي گرگان،گنبد،مينودشت و كالله با نظارت كارشناسان واحد نهال و بذر مركز 

تحقيقات كشاورزي و ستاد بذر استان نموده است. 

بيش از13 هزار تن آرد و كاالي اساسي در روستاها و مناطق عشايري استان لرستان توزيع شد
بنا به گفته  سليماني مدير تعاون روستايي استان، در راستاي ارائه خدمات به روستاييان و عشاير و تامين مايحتاج اساسي آنان، 

شبكه تعاوني هاي روستايي استان افزون بر13هزار تن آرد، ارزاق وكاالهاي اساسي به ارزش 104ميليارد ريال در روستاها و مناطق 
عشايري توزيع كرده است.

4هزار تن انواع كود توسط شبكه تعاون روستايي استان لرستان در بين كشاورزان توزيع شد
به گزارش تعاوني روستايي  استان لرستان در شش ماهه اول سال جاري مقدار4هزار تن انواع كود شيميايي )سوپر فسفات، 

اوره، ماكرو كامل زراعتي، فسفات آمونيم، ريز مغزي( توسط شبكه تعاون روستايي استان به صورت آزاد ومتمركز از طريق اتحاديه 
مركزي تعاوني هاي روستايي ايران تدارک و در بين كشاورزان توزيع گرديده است.

مدير  تعاون روستايي استان لرستان: برگزاري26 دوره آموزشي در تعاون روستايي استان لرستان
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، سليماني گفت: محور اين دوره هاي آموزشي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي، آشنايي با 

سيستم مكانيزه امورمالي، بازاريابي در تعاوني ها، هدفمندسازي يارانه ها، وظايف واختيارات هيئت مديره وبازرسان شركت هاي تعاون 
روستايی وكشاورزي، حسابداري در تعاوني ها، اصول برنامه ريزي ومديريت كسب كارهاي كوچك و... بودند.

توسط تعاون روستايي لرستان 31 بازارچه موقت و ثابت در  استان لرستان راه اندازي مي شود
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، سليماني گفت: ممكن است با توجه به دشواري هاي اخذ مجوز براي ساخت 

به خصوص در  استان  براي كل  انجام شده  برنامه ريزي هاي  با   اما  باشد  امر زمان بر  اين  امكانات موجود  و  موقعيت  بازارچه ها و 
شهرستان هاي خرم آباد، بروجرد، كوهدشت، سلسله، دلفان، ازنا، دوره چگني بازارچه هايي احداث خواهد شد. وي اعالم نمود 

تاكنون تعداد 23  بازارچه موقت و ثابت در شهرستان هاي خرم آباد،  بروجرد و پل دخترمشغول فعاليت هستند. 

توزيع بيش از 43 ميليون و800هزار ليتر مواد سوختي در استان مركزي
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان مركزي شبكه بزرگ تعاون روستايي اين استان در 9 ماهه گذشته بيش از 43 ميليون و 

800 هزار ليتر مواد سوختي در روستاهاي استان توزيع نمايد كه از اين رقم بيش از 23 ميليون ليتر نفت گاز و  بيش از 9 ميليون ليتر نفت سفيد 
بوده است. همچنين در همين مدت نزديك به 10 ميليون ليتر بنزين نيز در جايگاههاي عرضه مواد سوختي اين شبكه توزيع گرديده است.                                             

خريد توافقی محصوالت كشاورزی همدان به 82 هزار تن رسيد
مدير  تعاون روستايی استان همدان گفت: شبكه تعاون روستايی استان همدان از ابتدای سال جاری تا كنون موفق به خريد توافقی 82 هزار 

تن محصول كشاورزی شده است.
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، رضا عباسی گفت: خريد توافقی محصوالت كشاورزی از كشاورزان به منظور كاهش واسطه 

های بخش كشاورزی صورت می گيرد و هر سال رو به افزايش است.
وی افزود: در سال گذشته بيش از 66 هزار تن محصول كشاورزی از كشاورزان خريداری شد كه اين ميزان در سال جاری تا كنون به بيش از 

82 هزار تن افزايش يافته است.

رئيس اداره بازرگانی تعاون روستايی استان يزد خبر داد:  به طور متوسط روزانه 91 تن شير از دامداران استان خريداری شده است
از ابتدای سالجاری تاكنون 20 مركز خريد شير تحت نظارت  تعاون روستايی استان يزد 19 هزارو 700  تن شير به ارزش 190 ميليارد 

ريال خريداری كردند. 
بنا به گفته رئيس اداره بازرگانی تعاون روستايی استان يزد: تعاوني هاي كشاورزي تحت پوشش اين سازمان از ابتدای سال جاری تاكنون، 
ميزان 19 هزار و 700 تن شير مازاد بر مصرف دامداران استان را به صورت توافقي خريداري كرده اند. محمد ترابی ارزش شير خريداري شده را 

190 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت در استان يزد 20 مركز خريد شير با تجهيزات كامل به طور ميانگين روزانه 91 تن شير خريداری می كنند.
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از ابتدای طرح مبارزه با آفت كرم گلوگاه انار تاكنون: 140 تن انار ضايعاتی از باغداران تفتی خريداری شده است
به گزارش روابط عمومي  تعاون روستايي شهرستان تفت يزد: رئيس اين اداره گفت  از اوايل آبان ماه جاری شركت تعاوني كشاورزي باغداران 

شهرستان تفت اقدام به خريد انار ضايعاتی نموده و تاكنون بالغ بر 140 تن انار ضايعاتی از باغداران تفتی خريداری كرده است. 
علی بناء گفت پيش بيني می شود تا پايان اين طرح حدود 250 تن انار فاسد خريداری شود. وی هدف از اجرای اين طرح را مبارزه با كرم گلوگاه انار 

خواند و اظهار داشت پس از پايان طرح، انارهای خريداری شده سوزانده و معدوم می شود. 

از ابتداي سالجاري تاكنون: افزون بر 8هزار تن انواع كودهاي شيميايي بين كشاورزان يزدی توزيع شده است
 بنا به گفته رئيس اداره خدمات فني و كشاورزي  تعاون روستايي استان يزد از ابتداي سال جاري تاكنون 8هزارو206 تن انواع 

كودهاي شيميايي بين كشاورزان يزدی توزيع شده است. جليل يزداني افزود اين كودها عمدتًا شامل كود فسفاته، اوره، ماكروكامل 
و كودهاي آلي زيستی مي باشد.

مدير  تعاون روستايی استان يزد خبر داد:
برپايی نمايشگاه ملی عرضه  مواد غذايی و محصوالت كشاورزی

به گزارش روابط عمومی  تعاون روستايی استان يزد، محمد حسين مرشدی خاطرنشان كرد: همزمان با سی و چهارمين پيروزی 
انقالب اسالمی، نمايشگاه عرضه مواد غذايی و محصوالت كشاورزی در قالب 34 غرفه برگزار شد.

 خريد توافقی محصوالت كشاورزی همدان به 82 هزار تن رسيد
مدير  تعاون روستايی استان همدان گفت: شبكه تعاون روستايی استان همدان از ابتدای سال جاری تا 

كنون موفق به خريد توافقی 82 هزار تن محصول كشاورزی شده است.
به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، رضا عباسی گفت: خريد توافقی محصوالت كشاورزی از كشاورزان به منظور 

كاهش واسطه های بخش كشاورزی صورت می گيرد و هر سال رو به افزايش است.
وی افزود: در سال گذشته بيش از 66 هزار تن محصول كشاورزی از كشاورزان خريداری شد كه اين ميزان در سال جاری تا 

كنون به بيش از 82 هزار تن افزايش يافته است.

همايش تكريم بازنشستگان در  تعاون روستايی استان فارس برگزار شد
در جهت ارتقاء جايگاه بازنشستگان و نيز توجه معنوي به پيشكسوتاني كه سالهاي متمادي عمر خود را در راه خدمت به 

جامعه وقف كرده اند و همچنين ايجاد صميميت، نشاط و همبستگی بيشترميان آنان، دومين همايش بزرگ بازنشستگان تعاون 
روستايی استان فارس با استقبال پرشور سازمان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، در اين همايش حسن شيباني مدير تعاون روستايي  با اشاره به لزوم استفاده 
از تجربيات و داشته هاي بازنشستگان، راهكارها و مشاوره هاي آنان را راهگشاي بسياري از مشكالت دانست.

مدير  تعاون روستايی استان قزوين: طرح پايش و سرشماری اعضاء شركتهای تعاونی روستايی در سطح استان اجرا می شود
 مدير  تعاون روستايی استان قزوين از اجرای طرح پايش و سرشماری اعضای شركت های تعاونی روستايی در سطح 

استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی  تعاون روستايی استان قزوين، ناطق معين الدين، گفت: با توجه به اينكه نظارت، حمايت و هدايت 
تشكلهای تعاون روستايی از وظايف اين سازمان است و برای  برنامه ريزی در شبكه تعاونی ها اعم از)روستايی، كشاورزی، 
توليد و زنان روستايی( داشتن اطالعات دقيق و درست از عناصر تشكيل دهنده ان امری ضروری است به همين منظور طرح  

پايش و سرشماری تعاونی ها از آبان ماه سال جاری در سطح استان آغاز شده است.

دستيابي به توسعه كشاورزي با بهره گيري از تعاوني هاي بخش كشاورزي
مدير تعاون روستايی استان فارس گفت: مناسب ترين و منطقي ترين راهكار پيشنهادي براي دستيابي به توسعه بخش كشاورزي بهره 

گيري از تعاوني هاي بخش كشاورزي است، كه در آنها كشاورزان در يك نظام مديريت جمعي، در تسهيم منابع با يكديگر مشاركت نموده 
و از طريق يك هدف گذاري مشترک نسبت به ايجاد تغييرات مطلوب در منطقه اقدام نمايند.

به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان،شيباني گفت: تاكنون 486 تعاوني و اتحاديه طبق قانون مستثني شدن سازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي زير نظر اين سازمان به ثبت رسيده اند.اين تعاوني ها با بهره 
گيري از 395 انبار، 659 فروشگاه،730 فروشگاه مواد نفتي، 104واحد اعتباري، 69 ايستگاه بوجاري و بيش از 130واحد مكانيزاسون، 85 
سايت تسطيح ليزي وخاک ورزي حفاظتي،.... و1965نفر نيروي دائم كه هيچ گونه بار مالي بر دولت ندارند و57 درصد آنان داراي مدرک 

دانشگاهي مي باشند، در مجموعه تعاوني هاي بخش كشاورزي استان در كليه مراحل كاشت، داشت و برداشت و پس از برداشت همراه كشاورزان مي باشند.


