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...مزیت نس��بی آن با یکدیگر ترکیب میشوند .واحدهای ترکیبی به
صورت ش��بکهای مرتبط هس��تند و تا حد امکان محصول جانبی یا
اصلی تولید ش��ده در ی��ک واحد مزرعه به عنوان نه��اده واحد دیگر
استفاده میشود.کش��اورزی تلفیقی بهبود اقتصاد و معیشت کشاورز
را هدف خ��ود قرار داده است .افزایش درآمد کش��اورز راهبرد تأمین
ه��دف مذکور است .فعالیتهای مختلف تعریف ش��ده در یک واحد
کشاورزی تلفیقی سبب افزایش درآمد کشاورز میشود .در این روش
کش��اورزی تا حد ام��کان از محصول جانبی یا اصل��ی یک واحد به
عنوان نه��اده سایر واحدها استفاده میش��ود .این کار ضمن کاهش
وابس��تگی زمین ب��ه تأمین نهاده از خارج مجموع��ه تولیدی ،از خام
فروش��ی محصوالت جلوگیری ک��رده و باعث تکمیل زنجیره ارزش
افزوده در واحد تولیدی می ش��ود .به عن��وان نمونه مزرعهای دارای
یک واحد کش��اورزی و ی��ک واحد دامداری را در نظ��ر بگیرید .اگر
بقایای گیاهی واحد کش��اورزی را در واحد دامداری به عنوان خوراک
دام استفاده کنیم ،ب��ا هزینه پایین تأمین نهاده خوراکی محصوالتی
چون گوش��ت و شیر تولید شده و ارزش افزوده داخل مجموعه ایجاد
ش��ده است .اگ��ر واحد ف��رآوری محصوالت لبنی نی��ز در مجموعه
وجود داش��ته باش��د تبدیل ش��یر به ماست ،کره ،پنیر و غیره زنجیره
ارزش افزوده را کاملتر میکند.ترکیب واحدهای مختلف کشاورزی
سبب ظرفیتافزایی ش��ده و میتوان محصوالت جدیدی تولید کرد.
ب��رای مثال ایجاد یک حوضچه پ��رورش ماهی و سپس هدایت آب
ب��ه زمینهای کش��اورزی ظرفی��ت جدید تولید ماه��ی به مجموعه
تولیدی افزوده است .نمونه دیگر پرورش حش��رات ارزشمندی چون
کرم ابریش��م است که ش��رایط پرورش آن را میت��وان در واحدهای
کش��اورزی تلفیقی ایجاد کرد .جذب حاش��یه سود ب��ازار عامل دیگر
افزایش درآمد کشاورز است .زمانی که از محصول تولیدی یک واحد
به عنوان نهاده واحد دیگر استفاده میش��ود ،عرضهکننده و متقاضی
خود کشاورز بوده و حاش��یه سود بازار توسط کشاورز جذب میشود.
کش��اورزی تلفیقی در سطح جهان در حال گس��ترش است .سازمان
خوار و بار جهانی در گزارش��ی اعالم کرد  ۹۲درصد ش��یر ۷۰ ،درصد
گوش��ت دام سبک و  ۱۰۰درصد گوش��ت بوفال��و در سطح جهان با
استفاده از کشاورزی تلفیقی تأمین میشود .اتحادیه اروپا برای دستیابی
به کش��اورزی پایدار ،کشاورزی تلفیقی را مناسبترین روش دانسته و
آن را برای زمینهای خرد بیشتر توصیه میکند .هند نیز یکی از چهار
برنامه اصلی گسترش و تقویت کشاورزی خود را به کشاورزی تلفیقی
اختصاص داده است .نتایج اجرای کش��اورزی تلفیقی در هند افزایش
دو برابری بهرهوری و چهار برابری اش��تغالزایی نسبت به کشاورزی
تکمحصولی بوده است .استرالیا نیز  ۵۵درصد سیس��تم کش��اورزی
خود را به کش��اورزی تلفیقی اختصاص داده است .ظهور اش��کاالت
کش��ت تکمحصولی سبب گسترش کش��اورزی تلفیقی شده است.
تقویت معیش��ت کشاورز از اهداف مهم کشاورزی تلفیقی است که با
تکمیل زنجیره ارزش ،ظرفیتافزایی و جذب حاشیه سود بازار محقق
میش��ود .رویکرد کشورهای پیشرو جهان در کشاورزی نیز به سمت
کش��اورزی تلفیقی میل کرده و روز به روز در حال گس��ترش است.
افزایش بهرهوری و اش��تغالزایی اثر بسزایی در تمایل کشورها برای
گس��ترش کشاورزی تلفیقی داشته است .با توجه به اینکه کشاورزی
تکمحصولی و فشرده در کشور گسترش پیدا کرده ،اشکاالت متعدد
وارد بر این روش بروز جدی دارد .پیش��نهاد میشود با بهرهگیری از
تجارب کش��ورهای موفق جهان ،کشاورزی تلفیقی در کشور ترویج
شده و رویکرد سیاستگذاران به سمت گسترش این روش کشاورزی
تغییر یابد.

پایدار و بهبود معیشت کشاورزان

اعظمی ،کارشناس حوزه کشاورزی
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گروه سیاسی :یک پایگاه خبری عراقی اعالم
ک��رد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ۵
میلیارد دالر رش��وه به رج��ب طیب اردوغان
رئیس جمهوری ترکیه پیشنهاد کرده است تا
پرونده قتل خاشقجی بسته شود...

کشاورزی تلفیقی راهکاری برای تولید

کش��اورزی تلفیقی ،بهب��ود اقتصاد و
معیش��ت کش��اورز را هدف خود قرار
داده و در نهای��ت ،افزای��ش درآم��د
کش��اورز راهبردتأمین ه��دف مذکور
اس��ت .امروزه کش��اورزی تلفیقی در
جه��ان در حال گس��ترش و اهمیت
زی��ادی یافته اس��ت ،به همین جهت
ش��ناخت این ش��اخه از کش��اورزی
و پرداخت��ن دقی��ق ب��ه آن ،ام��ری
ضروری به نظر م��ی رسد .در همین
زمینه امین اعظمی ،کارشناس حوزه
کش��اورزی ط��ی یادداش��تی به مهر
اعالم کرد :کشاورزی در طول تاریخ
س��ه دوره متفاوت را طی کرده است.
کشاورزی معیشتی ،کشاورزی فشرده
و تکمحصول��ی و در سالهای اخیر
رویکرد جدیدی با عنوان کش��اورزی
تلفیق��ی ( )IFSب��رای بهرهب��رداری
ن ح��ال ارتق��ای
صیانت��ی و در عی�� 
اقتصاد کشاورزان در دنیا مطرح شده
است.اش��باع بازار به دلیل تولید مازاد
اولین اش��کالی بود که در کشاورزی
تکمحصولی آشکار شد .در این مدل
کش��اورزی ،اگر بازار محصول تولید
شده دچار رکود شود ،کشاورز متضرر
میگردد ،زنجیره ارزش افزوده تکمیل
نمی شود و کشاورز حاشیه سود بازار را
از دست میدهد .همچنین کشاورز از
سموم و آفتکشهای بیشتری استفاده
میکند زیرا ریس��ک تولید محصول
باالس��ت و در ص��ورت آفتزدگی و
از بین رفت��ن محصول تولیدی ،منبع
درآم��د دیگری وجود ن��دارد .استفاده
بیرویه از سموم نیز منجر به تخریب
محیطزیست و تولید محصول ناسالم
میش��ود .مجموع��ه این مس��ائل در
کشاورزی مرسوم ایران که به صورت
تکمحصولی است نیز دیده میشود.
بخصوص در زمان کنونی ،معیش��ت
کش��اورزان به علت درآم��د پایین با
مشکل مواجه ش��ده است.کشاورزی
تلفیقی (IntegratedFarming
 )Systemک��ه جایگزی��ن مناسبی
ب��رای کش��ت تکمحصول��ی است
ترکی��ب هدفمن��دی از واحده��ای
مختلف کش��اورزی است .واحدهایی
چ��ون زراع��ت ،باغ��داری ،دامداری،
پرورش طیور ،شیالت و غیره با توجه
به شرایط اقلیمی منطقه کشاورزی و...
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با تعریف « »FATFرئیسعلی دلواری و میرزا کوچکخان هم تروریستهستند
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که رئیسعلی دلواری و
میرزا کوچک خان هم با تعریف  FATFترویس��ت هستند گفت :تصویب
 CFTمغایر اصل  ۱۵۳قانون اساسی هس��ت که هرگونه سلطه بیگانگان
بر منابع اقتصادی کشور را ممنوع کرده است .به گزارش تسنیم ،گروه ویژه
اقدام مالی پولشویی « »FATFدر سال  1989در نشست سران«» 7 G
در پاریس برای مبارزه با مش��کل رو به رشد پولشویی تأسیس شد .اکنون
بحث الحاق ایران به این سازمان وجود دارد و مجلس شورای اسالمی نیز
ب��ه الحاق به این کارگروه رأی مثب��ت داد .در این رابطه با توجه به سابقه
و ن��وع تعهداتی که ای��ران باید به این سازمان ب ه ص��ورت داوطلبانه بدهد
باعث انتقاد بس��یاری از کارشناسان ش��ده است در این رابطه با حسینعلی
حاجیدلیگانی ،عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی
گفتوگ��و کردیم.وی با انتق��اد از جو زدگی رسانهای در مس��أله FATF
گفت:اصال لیست سیاهی در  FATFوجود ندارد و آنها بر اساس چارچوب
دیگری کشورها را تقسیم بندی کردند.این نماینده مجلس شورای اسالمی
در تشریح چگونگی این چارچوب گفت :در تقسیم بندی  FATFکشورها
به سه دسته تقس��یم میشوند؛ دسته اول کشورهایی هستند که به اعتقاد
آنها به لحاظ فنی پایبندی دارند و دسته دوم شامل کشورهایی میشوند که
به لحاظ آنها پایبندی موثر دارند و دسته سوم کشورهایی را قرار داده اند که
به اعتقاد آنها کشورهای پر خطر ارزیابی میشوند.
 نظر  FATFدر مورد ایران؛ پر خطر و ضرورت تحت اش�راف و نظارت
دقیق بودن آن

حاجی دلیگان��ی با اظهار تعجب از نمایندگانی که به  FATFرای دادند
گفت :احتماال جو رسانهای ایجاد شده اجازه نداده که این نمایندگان به این
نکته توجه کنند که لیست سیاهی در  FATFوجود ندارد و ایران در گروه
پ��ر خطر  FATFاست ،حال این نمایندگان از خود بپرسند که چرا ایران
در لیس��ت پر خطر  FATFقرار گرفته است و با عضویت در آن آیا از این
لیس��ت خارج میش��ود.وی با ابراز اینکه  FATFاعتقاد دارد در رابطه با
کش��ورهای پر خطر دو کار باید صورت بگیرد گفت :در رابطه با کشورهای
پر خطر معتقدند اولین کار این است که بایس��تی آنها را تحت اش��راف و
نظارت دقیق قرار داد و در مرحله بعدی باید در مقابل آنها اقدامات مقابلهای
انجام داد.
 ممتن�ع ب�ودن خروج از گروه پر خطر  FATFبه جهت تغایر معنایی با
این کارگروه

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس افزود :با توجه به اینکه تعاریف و
ادبیات مشترکی بین ما و  FATFوجود ندارد محال است حتی در صورتی
ک��ه به این گروه بپیوندی��م نیز از این گروه پر خطر خارج ش��ویم بنابراین
ای��ن دیگر ربطی به عضویت و ع��دم عضویت ندارد که بخواهیم به جهت
آن امنیت کش��ور را به مخاطره بیاندازیم.حاجی دلیگانی با هشدار به تغایر
تعاری��ف و مفاهیم ایران با این کار گروه گفت :مثال تعریفی که مردم ایران
از تروریس��ت دارند درست نقطه مقابل  FATFاست.این نماینده مجلس
شورای اسالمی با ابراز اینکه  FATFمانند سند  2030است که به جهت
تغایر مفاهیم قابلیت اجرایی در کشور را ندارد گفت :مثال در سند  2030به
تکریم و تحکیم خانواده اش��اره شده است اما تعریفی که از خانواده دارد با
تعریف مردم مس��لمان ایران متفاوت است چرا که در احصا خانواده به سه
دست��ه خانواده اش��اره می کند که ازدواج همجن��س با همجنس نیز در آن
وجود دارد.وی با تذکر به اینکه عربس��تان و رژیم اشغالگر قدس به عنوان
عضو ناظر این کارگروه هستند گفت :آیا دادن اطالعات و در دسترس قرار
دادن تمامی تراکنش های مالی کش��ور در اختیار دش��منانی که در دشمنی
خود از استفاده از هیچ ابزاری ابایی ندارند کار عاقالنهای است و در صورت
پذیرش تمامی خفتها و همکاری تام آیا چنین اعضایی اجازه خواهند داد که

از این نهاد منفعتی حاصل کشور شود.این نماینده مجلس شورای اسالمی
با انتقاد از موافقان این سندهای ضد شرعی گفت :جای تعجب دارد که در
کشوری مسلمان این سندها طرفدار داشته باشد اما اگر عدهای واقعا طرفدار
این سندها هستند به طور کامل به تشریح آن بپردازند و الپوشانی نکنند تا
آنگاه ببیند که چقدر طرفدار دارند.حاجی دلیگانی در مورد شاهد این ادعای
خود که تعاریف آنها از تروریس��ت متفاوت از معنی حقیقی تروریست است
گف��ت FATF :گروهی که  31ش��هریورماه گروهی از مردم را به خاک و
خون کشید تروریست نمیداند.
 تروریس�ت ب�ودن رئی�س علی دل�واری ،می�رزا کوچک خ�ان جنگلی و
رزمندگان  8سال دفاع مقدس طبق تعریف FATF

این نماینده مجلس شورای اسالمی با تذکر به اینکه تعریف تروریست بر
اساس خواست استعمارگ��ران است گفت :مثال در تعاریف آنها از FATF
آمده است که اگر ملتی با متجاوزانی که برای غارت کشورش��ان حمله ور
شدند مقابله کند تروریست هستند که مسلم است هیچ آزادی خواهی این
تعریف را نمیپذیرد کس��ی را که از خانه خود زمین کش��اورزی خود دفاع
میکند تروریس��ت معرفی شود .طبق این تعریف رئیس علی دلواری ،میرزا
کوچ��ک خان جنگلی و رزمندگان  8سال دفاع مقدس مصداق تروریس��ت
هستند.وی با ابراز اینکه در  FATFدو نقطه کانونی وجود دارد گفت :اولین
نقطه اینکه تعریف تروریست دست آنها است و دیگر اینکه تعهدات قضائی
است که ما به آنها بایس��تی در مبارزه با تروریست بدهیم یعنی که هم آنها
تروریس��ت را مشخص میکنند و هم محاکمه میکنند و میگویند فالنی
تروریست هست باید دستگیر کنید و به ما تحویل دهید.حاجی دلیگانی با
انتقاد از افرادی که ادعا دارند که بحران ارزی کش��ور با الحاق به FATF
حل میشود گفت :این ادعا بسیار شبیه ادعای کسانی است که معتقد بودند
که با امضای برجام تمامی تحریمها حل خواهد ش��د و مشکالت اقتصادی
کش��ور حل خواهد ش��د .مومن از یک سوراخ نباید دوبار گزیده شود.عضو
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در رابطه با بررسی این
الیحه در شورای نگهبان قانون اساسی و تطابق با آن با شرع و قانون گفت:
از جه��ات مختلف این مصوبه مجلس مغایر ب��ا قانون اساسی است.حاجی
دلیگانی با اش��اره به اینکه  FATFبا اص��ل چهارم قانون اساسی «کلیه
قوانین و مقررات مدنی  ،جزائی  ،مالی  ،اقتصادی  ،اداری  ،فرهنگی  ،نظامی
 ،سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسالمی باشد» مغایر است گفت:
از همین جهت بود که مراجع عظام تقلید نیز به صراحت به نقد این الیحه
پرداختند و آن را مغایر شرع دانستند و مخالف نفی سبیل است.وی با ابراز
اینکه این الیحه مخالف بند ج اصل دوم است که هرگونه سلطهپذیری را
منع کرده است گفت :زیرا این اصل اجازه هرگونه زمینه سلطه علیه ملت
ای��ران را منع میکند و همچنین مغیر بند  5اصل سوم است که اجازه نفوذ
اجانب در کشور را منع کرده است.

ادامه در همين صفحه

تالش «تیم کودتا» برای
احیای حزب مرده اعتماد ملی

عضو سابق شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به کنگره  ۶مهرماه این حزب،
گفت :طیف الیاس حضرتی افرادی را عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتماد ملی کرد ه
است که حتی یک روز هم عضو عادی حزب نبودهاند.رحمتاهلل بیگدلی عضو سابق
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با مهر ،با اشاره به تاسیس حزب منشعب
از حزب «اعتماد ملی» اظهار داشت :برای تاسیس حزب جدید ،تاکنون  ۷جلسه منظم
برگزار کردهایم و مشغول تدارک کارهای مقدماتی از جمله تدوین مرامنامه و اساسنامه
س و راهاندازی
ی تعیین اعضای هیات موسس و چگونگی تاسی 
ث رو 
و همچنین بح 
حزب هستیم.وی درباره نام پیشنهادی برای حزب جدید گفت :در نشستهای مختلف
ی انتخاب نام حزب ،فراخوان
ن از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی برا 
و همچنی 
دادهایم و تاکنون حدود  ۳۰اسم پیش��نهاد شده است.بیگدلی اظهار داشت :در نهایت
نامی که معنای مناسبتر و مقبولیت زیادتر داش��ته و از بقیه بیشتر مورد توجه باشد
خ ب ه سوالی دربار ه کنگره روز  ۶مهرماه
و رای بیاورد ،انتخاب خواهد شد .وی در پاس 
حزب اعتماد ملی که توسط طیف الیاس حضرتی برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :صدر تا
ی و نامشروع بود و ب ه
ذیل و مقدمات و همچنین نتایج این کنگره ،ب ه نظر ما غیرقانون 
همین دلیل ،ما شرکت در آن را خالف قانون و نادرست میدانستیم چون با تمهیدی
ک��ه آقای الیاس حضرتی و تیم کودتا تدارک دیدند ،همه اعضای موثر و مس��ئوالن
ف شدند و کنگر ه با افرادی برگزار شد که یک روز هم سابقه
شاخهها و کمیتهها حذ 
عضویت در حزب اعتماد ملی را نداشتند.بیگدلی ادامه داد :در نتیجه ،بسیاری از افرادی
که به عنوان انتخابکننده در این کنگره حضور داش��تند یا حتی برخی از افرادی که
ی شورای مرکزی حزب انتخاب شدند ،اصال سابقه یک روز عضویت
به عنوان اعضا 
در اعتماد ملی را ندارند .وی افزود :از جمله این افراد ،حس��ین کروبی ،دختر ابراهیم
ق حسن کریمیان ،خواهرزاده الیاس حضرتی،
امینی عضو ش��ورای شهر تهران ،باجنا 
ن و تعدادی دیگر هستند که حتی
ی در ش��هرداری تهرا 
ن افش��ان 
ی از معاونا 
نگینتاج 
ی حزب اعتماد ملی نبودهاند .بیگدلی تصریح کرد :این افراد،
یک روز هم عضو عاد 
ی حزب اعتماد ملی را ب ه محفل خانوادگی تبدیل کرده اند و ب ه زودی
ش��ورای مرکز 
ی خانوادگی در شورای مرکزی خواهیم بود .وی گفت :آقای الیاس
ما شاهد رقابتها 
حضرتی و تیم کودتا ،آمدند و منسوبین خودشان از جمله دختران ،پسران ،باجناقها،
کارکنان روزنامه «اعتماد» و کارکنان ش��هرداری ته��ران را بدون یک روز عضویت
ن وارد کنگره کردند .بیگدلی با اش��اره ب ه
ب ش��د 
در ح��زب ب��رای رای دادن و انتخا 
شرایط الزم برای انتخابکنندگان و انتخابشوندگان گفت :بر مبنای اساسنامه حزب
اعتماد ملی ،فقط کس��انی می توانند در کنگره ش��رکت کنند و رای بدهند که عالوه
بر عضویت در حزب ،دارای ش��رایط الزم برای ش��رکت در کنگره هم باشند و طبق
ت در شورای مرکزی شوند که
ی عضوی 
بخشنام ه اعالمی ،کسانی میتوانستند کاندیدا 
ن کنگره ،نه بسیاری از
حداقل  ۳سال سابقه عضویت در حزب را داشته باشند اما در ای 
رایدهندگان یک روز عضو حزب بودهاند و نه برخی از منتخبان ،شرایط کاندیداتوری
را داشتند .عضو سابق شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار داشت :متاسفانه رفتار
مقامات مس��ئول وزارت کشور و گزارشی که از سوی تی م کودتا درباره کنگره چهارم
خردادماه ب ه کمیس��یون ماده  ۱۰احزاب دادند فاجع ه و خیانت ب ه تحزب در ایران بود.
بیگدلی افزود :من مقامات وزارت کشور به خصوص دستاندرکاران معاونت سیاسی
وزارت کش��ور را ب��ه مناظ��رهای در حضور خبرنگاران دعوت می کن��م تا اثبات کنم
ی داش��ته و طیف الیاس حضرتی چه در
وزارت کش��ور در این ماجرا چه رفتار نادرست 
شو
ب چه تخلفات فاح 
انتخابات چهارم خرداد و چه در کنگره روز ششم مهرماه مرتک 
ی شده اند .وی افزود :آقای سرمست دبیر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب ب ه
تکاندهندها 
ش اینها درباره کنگره چهارم
آقای منتجبنیا و حتی به من گفت که ما میدانیم گزار 
خرداد نادرست است اما ما با تس��امح و تساهل برخورد کردیم .این در حالی است که
این رفتار غیرقانونی وزارت کش��ور که با فشار آقای الیاس حضرتی از طریق مجلس
ی ادامه داد:
ق تحزب بود و حزب اعتماد ملی را نابود کرد .بیگدل 
انجام شد ،خیانت در ح 
ما مدارک و اطالعات الزم برای اثبات تخلفات گسترده در کنگره اخیر حزب اعتماد
ملی را جمعآوری کردهای م و بهزودی آنها را همراه با شکایتی ب ه کمیسیون ماده ۱۰
ن
احزاب تقدیم و در صورت سهلانگاری وزارت کشور و پاسخ حقوقی و عادالنه نگرفت 
از طریق مراجع باالتر اقدام خواهیم کرد.

