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 60/60/1061 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی شناسه

 در سال های آتی بررسی راهکارهایی به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از نوسات دمایی موضوع عنوان

 مرجع طرح موضوع
اتاق بازرگانی،  کشاورزی کمیسیون بخش خصوصی استان کرمان، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و

 انجمن پسته ایران  و صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 شرح موضوع

 شهرسدتان  در تولیدد ایدم موصدو     عمده که باشد می هکتار 030222 حدود در استان کرمان پسته کشت زیر سطح

، همانندد  3023 سدا   فدروردیم  بهداره  دیررس سرمای اما متاسفانه .رفسنجان، کرمان، زرند و ... صورت می گیرد های

 عمدده  قسدمت  و کرد وارد پسته ویژه به کرمان استان باغبانی موصوالت به را توجهی قابل خسارتسا  های گذشته، 

 پسدته  درختدان  گلددهی  در تسدریع  سبب زمستان اواخر در هوا موعد از زودتر شدن گرم. برد بیم از را پسته موصو 

. کدرد  وارد درختان شده باز های گل به را توجهی قابل خسارت ماه سا  جاری فروردیم در اواسط دما کاهش و گردید

 322 در برخدی از شهرسدتان هدا    گفدت  توان می که طوری به بود شدید بسیار استان کرمان باغات در خسارت میزان

 زمدان  در یعندی  ممکدم  زمدان  تدریم  حسداس  در بهاره دیررس سرمای اینکه به توجه با. برد بیم از را موصو  درصد

به صورت مسدتیی  خخشدش شددن و ریدز       را زیادی خسارت اقتصادی نظر، از افتد می اتفاق میوه تشکیل و گلدهی

شی جوانه های جانبی، سیط جنیم یدن و خشکیدگی سر شاخه ها، توریش رشد روشجوانه های گل، پژمردگی، سیاه 

 بده  های اولیه در مغز میوه( و غیر مستیی  ختغییرات هورمونی و توقف رشد رویشی و زایشی(افزایش رشد برگ  میوه و

 .سازد می وارد باغدار

اگرچه تال  برای تامیم بخشی از خسارت ها از طریق پرداخدت تسدهیالت یدا لغدو جریمده دیرکدرد وام       با ایم وجود 

 انجام اقدامات دیگدری را میطلبدد.   ،جبران آنست که ا وارد شده به حدی گسترده خسارتاما  ،کشاورزان جریان دارد

تجربه و سابیه سدا  هدا تولیدد و فعالیدت     و  زدگیخسارت سرما بوث بر سر ایم میزان از با وجود ایم در حالیست که

و هنوز بسیاری از باغ ها و موصوالت کشاورزی بیمه نیستند یا بهره برداران هنوز اقدامات پیشگیرانه علمی  ،کشاورزی

 بدرای  ، علمدی و عملدی  مددیریتی  راهکارهدای  هئارا و باغداران آگاهی بنابرایم. را آنطور که باید اجرایی نکرده اندملی ع

 .باشد می ضروریدر سا  های آتی  تنش ایم مخرب اثرات از اجتناب

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 بینی پیش در ضعف و دقیق اطالعات خسارت به دلیل عدم دسترسی به وقوع زمان دقیق بینی پیش امکان عدم -

 سرمازدگی وقوع احتما 

 با مبارزه تجهیزات زمینه در پسته باغات مکانیزاسیون سرمازدگی به دلیل ضعف با مبارزه امکانات نبود -

 سرمازدگی

میابله با  های کاربردی مورد نیاز برای انجام تویییات مربوط به تعییم موثرتریم رو  اعتبار کافی عدم وجود -

 درختان پسته سرمازدگی

 باغداران شود، می موصوالت به زدن صدمه یا رفتم بیم از موجب اکثرسالها در بهاره سرمای که مناطیی در -

 به گرما دهند نمی اجازه گازوئیل با آب کردن مخلوط با وارده خسارت از جلوگیری یا و سرما اثر کردن ک  برای

با ایم وجود سهمیه گازوئیل کشاورزان برای جلوگیری از وقوع . کند نفوذ پاییم به سرما و کند حرکت باال سمت

 سرمازدگی کافی نیست.
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  جلساتبندی  جمع

های سنگیم به  های اخیر باعث تومیل خسارت پدیده سرمازدگی یکی از معضالت بخش باغداری است که در سا 

می بسیار وسیع استان طح سرمازدگی در باغات است از ایم رو با توجه به اینکه امسا  نیز س باغداران استان شده

 .شوند با مشکل تأمیم معیشت مواجه می، 3به کشاورزی اشتغا  دارند باشد، تعداد زیادی از فعالیم ایم حوزه که

گیری از وقوع سرمازدگی موصوالت بنابرایم نیاز است عالوه بر جبران خسارت وارده به کشاورزان، در راستای پیش

 موجب شورا به دبیرخانهاز ایم رو  پسته استان در سالهای آتی، راهکار های علمی و عملی بررسی و اجرایی گردند.

به 00/23/3023و  00/23/3023 ،30/23/3023های  تاریخ در کارشناسی جلسات برگزاری خود، با قانونی وظیفه

 بررسی موضوع پرداخت.

 از نمایندگانی اتاق، نمایندگانی از کمیسیون کشاورزی اتاق و ه  چنیم ریاست و نائب رئیس حضور با جلسات ایم

مرکز تویییات و  جهاد کشاورزی شما  استان کرمان، بانش کشاورزی، پژوهشکده پسته، استانداری کرمان، سازمان

 انجمم پسته ایران و تعدادی از فعالیم اقتصادیکرمان،  استان هواشناسی کل اداره ،آموز  کشاورزی و منابع طبیعی

موارد زیر مطرح  بررسی و بوث از پس و تشکیل کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق کنفرانس سالم مول در

 گردید.

، گزارشی از اقدامات انجام شده به منظور جبران خسارات جناب آقای کاربخش نائب رئیس محترم اتاقدر ابتدا 

 پدیده سرمازدگی ابتدای سا  را به شرح زیر ارائه نمودند:ناشی از 

کرده و خسارات وارد  استانبه پسته کاران  یشوک بزرگ هفت  تا نه  فروردیم ماه سرمازدگی موصوالت کشاورزی در

 .0در گزارشات صدا و سیما نیز مشهود بود بسیار شدیدی را به بار آورد؛ که

از ایم رو بالفاصله پس از وقوع ایم پدیده، به منظور تعییم میزان خسارت وارد شده و جبران آن، بازدیدهای میدانی 

از باغات پسته توسط کارشناسان جهاد کشاورزی، مدیر عامل و نمایندگان صندوق بیمه موصوالت کشاورزی و سایر 

اه پیشنهادات مربوطه توسط سازمان جهاد کشاورزی به مسئولیم استان بعمل آمد. سپس گزارشات تهیه شده به همر

رسیدگی به وضعیت کشاورزان خسارت دیده از سرما زدگی در "وزیر موترم جهاد کشاورزی منعکس و در جلسه 

مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه جلسه مذکور، مواردی به شرح زیر مطرح  30/23/3023در تاریخ  "استان کرمان

 گردید:

 قانون بودجه در اختیار دارد خبرای استان های  31برنامه ریزی و اقتصادی با اعتباراتی که از مول تبصره عاونت م

فارس و کرمان( به بانش کشاورزی کمش نماید تا اقدامات الزم برای پرداخت ما به التفاوت خسارت وارده و 

باغدار  "یا  "کشاورز کارت"عبارت خسارت پرداخت شده از طریق شارژکارت صورت گیرد. البته بهتر بود از 

 استفاده می شد که نام جامع تری است. "کارت

  بانش کشاورزی نسبت به استمها  بدهی باغداران و کشاورزان خسارت دیده از سرمازدگی اقدام نماید. در ایم

 خصوص با پیشنهاد امها  بدهی باغداران خسارت دیده موافیت نشد.

 ارده در خصوص تامیم اعتبار کمش به خسارت دیدگان، مکاتباتی با چند استان با توجه به گستردگی خسارات و

 صورت گیرد.

  با توجه به کافی نبودن منابع صندوق بیمه برای جبران خسارت، بایستی ستاد بوران تشکیل شود. الزم به ذکر

یم رو میزان غرامت است خسارات ذکر شده عالوه بر باغات پسته، بخش های دیگری را نیز شامل می شود. از ا

                                                           
1
 در استان در ایم حوزه مشغو  به کار هستند. نفر میلیون یش حدود 
2
 .هزار میلیار تومان بدون درنظر گرفتم خسارت سا  آینده است 30 برآورد میزان خسارت حدود 
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نیز برای امها  تسهیالت سررسید شده  11پرداختی بیش از میدار برآورد احتمالی است. همچنیم بند خخ( ماده 

هزار میلیارد تومان و برای تسهیالت قرض  0مثمر ثمر است؛ زیرا در سا  گذشته هیات وزیران برای امها ، 

 هزار میلیارد تومان مصوب کرده است. 1الوسنه، 

  موضوع میابله و پیشگیری از سرمازدگی در دستور کار دفتر توسعه پایدار و امور فناوری معاون وزیر و رئیس

سازمان تویییات، آموز  و ترویج کشاورزی قرار گرفت تا با همکاری موسسات علمی و تویییاتی مرتبط با 

 سرمازدگی، پیشنهادات الزم در ایم خصوص ارائه گردد.

موضوع ایجاد و توسعه ایستگاه های هواشناسی مطرح گردید اما در ایم خصوص  30/23/3023جلسه عالوه بر ایم در 

تصمیمی گرفته نشد. با ایم وجود منابع و ظرفیت های جهاد کشاورزی، مراکز تویییاتی و مطالعاتی و حتی منابع و 

است. ضمم اینکه افزایش تعرفه  ظرفیت های کشاورزان و باغداران برای ایجاد ایستگاه های هواشناسی در دسترس

از سوی وزارت نیرو موجب گالیه بخش بزرگی از باغداران بود  3022مصرف انرژی در بخش کشاورزی از اسفند ماه 

که در جلسه فوق مطرح گردیده و به تصویب مصوبه ای منجر نشد. از ایم رو در شرایط کنونی دولت می تواند تعرفه 

 برگرداند تا قسمتی از مشکالت کشاورزان خسارت دیده ک  شود. 3022را به حالت قبل از اسفند 

ضمم  ،جناب آقای محمدی مفرد، رئیس محترم بانک کشاورزی و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان

 موارد زیر را مطرح نمودند: 30/23/3023اشاره به مصوبات جلسه 

را در تیر ماه مصوب کرد ولی تا پایان  11قبلی بند خخ( ماده مصوبات جلسه باید قابلیت اجرا داشته باشند. زیرا دولت 

سا  منابع آن برای بانش کشاورزی تامیم نگردید. از ایم رو بانش کشاورزی از چه منابعی باید شرایط استمها  بدهی 

 را مهیاکند؟ 

ید در مواک  قضایی ایشان در ادامه ضمم تاکید بر مساله ساز شدن تجمیع و تمدید اصل، سود و سود پس از سررس

برای بانش ها افزودند: در خصوص تسهیالت سررسید شده برای انجام هر اقدامی، تسهیالت گیرنده ابتدا باید سود پس 

از سررسید را واریز نماید تا برای اصل و سود آن تصمی  گیری شود. از ایم رو کشاورزی که تسهیالت سررسید شده 

 ف تسهیالت قبلی، تسهیالت جدید دریافت کند.دارد، می تواند بعد از تعییم تکلی

جناب آقای کاربخش در ایم خصوص بیان کردند که در جلسه فوق الذکر به مساله واریز سود در سررسید اشاره شد و 

 وزیر موترم جهاد اذعان داشتند برای استمها  بدهی کشاورزان خسارت دیده ایم مورد صدق نمیکند.

میلیون  02نیز افزودند: در سا  های قبل سیف  11وص استفاده از بند خخ( ماده جناب آقای مومدی مفرد در خص

تومان قید شده بود اما در حا  حاضر ایم قید برداشته شده است از ایم رو چنانچه میدار بیشتر از سیف تعییم شده 

 کند.  باشد با اعالم بانش ها و بانش مرکزی، مجدد سازمان برنامه نسبت به ترمی  آن اقدام می

ایجاد شود تا ایم نوع تسهیالت تعییم  "استمها  تسهیالت باغداران خسارت دیده از سرما"در سیست  اجرای بانکی 

 تکلیف شود.

همچنیم با توجه به شرایط خاص استان، بانش ها بند خخ( را بدون مودودیت اجرایی کرده و نتیجه استمها  را جهت 

 رکزی اعالم نمایند.صدور تضمیم نامه اجرای آن به بانش م

ایشان در انتها با تاکید بر عدم وجود استداللی در خصوص عدم مشمولیت استمها  برای صنایع تبدیلی کشاورزی، 

 خدماتی و بازرگانی، به سخنان خود پایان دادند.

 در ایم خصوص موارد زیر را مطرح نمودند: نماینده محترم جهاد کشاورزی

میلیارد تومان برای اجرای بند خخ( در استان نیازمندی . از ایم رو با توجه به  102بر اساس برآورد انجام شده به 

اجرایی شدن بند خخ( توسط بانش کشاورزی و اجرا نشدن بند مذکور در سایر بانش ها، بهتر است مصوبه ای به منظور 
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شود. عالوه بر ایم پیشنهاد می شود صنایع تبدیلی  مکلف شدن همه ی بانش ها برای اجرای بند خخ( تصویب

 کشاورزی و صنایع وابسته به موصوالت باغی نیز شامل بند خخ( شوند.

برای میابله با سرما زدگی در آینده به برنامه نیاز است. کارهایی در مراکز تویییاتی انجام شده و تعدادی از مالکیم 

تیجه رسیده اند. پیشنهاد می شود از نتایح تویییات انجام شده و اقدامات قبلی نیز اقداماتی را انجام داده اند که به ن

استفاده شود و در کنار آن پژوهش های تکمیلی انجام و یافته های حاصل از پژوهش را انتیا  و به مرحله اجرا 

 درآورد.

که برای انجام پروپوزا  های  در حا  حاضر مراکز پژوهشی و تویییاتی در بوث سرمازدگی به جهاد اعالم نکرده اند

تویییاتی به چه میزان اعتبار مورد نیاز دارند. در صورت اعالم، جهاد کشاورزی آمادگی دارد تامیم اعتبار امور 

 پژوهشی را پیگیری نماید.

ام همچنیم ایشان پیشنهاد دادند موسساتی داشته باشی  تا در زمان هشدار سرمازدگی اقدامات الزم را در باغات انج

 دهند خبه عنوان مثا  باغات را به بخاری باغی تجهیز نمایند(.

در ادامه جناب آقای مهندس ترابی موسوی عضو محترم هیات نمایندگان و رئیس محترم کمیسیون 

گزار  تصویری از بازدیدهای میدانی باغات خسارت دیده، میزان خسارت وارده و توضیواتی در آن  کشاورزی اتاق

 نمودند که بخشی از آن به شرح زیر می باشد: خصوص را ارائه

میزان خسارت با توجه به متفاوت بودن نیاط مختلف استان، متفاوت بوده است. میزان خسارت در روزهای او  کمتر 

بود اما با گذشت زمان، خسارت خود بیش از پیش نشان داد. بعضی از باغات موصو  زیادی نداشتند ولی همان میدار 

 ارت شده بود. ه ، دچار خس

هزار هکتار آن توت پوشش بیمه هستند. عوامل مدیریتی  02هزار هکتار سطح باغات سیرجان می باشد و 02 -

که داخل باغ ها با گذاشتم قوطی های مشتعل گازوئیل اعما  شد، نتوانست جلوی سرمازدگی را بگیرد. خوشه 

درصد خسارت  12تا  02هکتار آن بالغ بر هزار   10های پسته خشش و رشد سا  بعد نیز متوقف شده است. 

 وارد شده است.

 خسارت دیده اند. 322هکتار باغ پسته مشجر دارد و تمام موصوالت تا  3022بردسیر حدود  -

درصد است و برگ های درخت به طور کامل خشش شده و سا  آینده  322در نوق رفسنجان خسارت نزدیش  -

 نیز موصو  نخواهد داشت.

آباد، تعدادی از باغات با استفاده از قوطی های گازوئیل از سرمازدگی جلوگیری کردند. ایم در در ناحیه خاتون  -

تا  02متر که اقدامات پیشگیرانه را انجام نداده بودند، بیم  0الی  0حالی است که در باغ های مجاور به فاصله 

 درصد خسارت دیده اند.  12

درصد بوده است. پیش بینی  322خوبی داشت و خسارت  هزار هکتار باغ پسته موصو  خیلی 10در زرند  -

 میلیارد تومان است.  3122تا  3022خسارت در زرند 

درصد خسارت دیده و سا  آینده هیچ موصولی نخواهد  02هزار هکتار باغات پسته بیش از  022درصد از  00 -

ث نشود، سا  آینده موصو  درصد خسارت دیده اند درصورتیکه اتفاق دیگری حاد 02داشت و باغاتی که زیر 

 خواهند داشت.

هزار تم  02هزار تم پسته بود که با خسارت وارد شده حدود  322هزار هکتار حدود  022برآورد میزان موصو   -

 از موصو  را از دست داده ای .

ه به مساله دیگری که مطرح است ایم است که تعدادی از باغداران که باغ خود را بیمه نموده بودند غرامتی ک -
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کنند بسیار ناچیز است. باغدارانی ه  بوده اند که بیمه نبوده اند، تسهیالت ه  نداشته عنوان خسارت دریافت می

و معشیت آن ها نیز از ایم راه بوده که باید برای ایم افراد کمش بالعوض در نظر گرفته شود زیرا معیشت ایم 

 باغداران به خطر افتاده است.

بیان کردند بیمه پایه از   معاون محترم خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استانجناب آقای احمد زاده 

سا  پیش برقرار بوده و است. منتها اگر کسی متیاضی بیمه تکمیلی بود می بایست بیمه پایه را خریداری می نمود.  1

ند و به جای بیمه تکمیلی، بیمه اما در حا  حاضر بیمه پایه و بیمه تکمیلی جدا شده اند. هر کدام تعرفه جدا دار

جامع جایگزیم شده است و تمام عوامل خطر را توت پوشش دارد. باغدار می تواند از بیمه پایه یا بیمه جامع استفاده 

درصد باغاتی که بیمه نبودند، فیط بیمه پایه را داشتند میداری خسارت به ایشان پرداخت می  02نماید. اگر حدود 

 شد.

ایم است که بنا به تیاضای بسیاری از باغداران پسته کار استان خصوصا عمده مالکیم، در سبد بیمه پیشنهاد مشخص 

ای استان و برای موصو  پسته، بیمه شاخص یا درآمد تدویم و ابالغ شود. ایم مورد می تواند برای موصو  خرما و 

 گردو نیز پیش بینی، تهیه و تدویم شود.

 ترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانجناب آقای دکتر نقوی رئیس مح

عنوان کردند تنش های اقلیمی در استان بسیار بیشتر از استان های دیگری است که در حا  توسعه کشت پسته 

هستند. خشکسالی های پیاپی موجب کاهش رطوبت هوا و خاک شده است و حساسیت نسبت به تغییرات دما در ایم 

به ویژه شما  استان بسیار زیاد تر است. ایشان در خصوص راه های پیشگیری از خسارت اعالم داشتند انجام استان 

هر کار علمی نیازمند تهیه اطالعات پایه می باشد. کارهای پژوهشی و ارائه راهکارهای علمی برای میابله با تنش های 

اطالعات در اثر پایش دائ  نیاط هدف بوجود می آید. بنابر تغییرات دمایی اقلیمی نیازمند اطالعات میدانی است. ایم 

ایم باید سیست  های پایش آثار ناشی از نوسانات اقلیمی از پهنه های کشاورزی در استان ایجاد گردد. ایم امر می 

مانند  تواند با تهیه اطالعات ماهواره ای خچند طیفی( و یا اطالعات حاصل از پروازهای با ارتفاع کمترخ دقیق تر(

 پهبادها انجام شود.

در گزار  خود بیان کردند جناب آقای دکتر اسماعیل پور رئیس محترم پژوهشکده پسته رفسنجان در ادامه 

عوامل مختلف خسارت زا در موصوالت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. سرمازدگی  11تا  10طی سا  های 

داده و ایم مستلزم توجه بیشتر است. نتایج نشان می دهد از سا  درصد خسارت را به خود اختصاص  11و یخ زدگی 

به بعد خسارات ناشی از نوسانات دمایی پر تکرار تر شده است و خسارت به صورت مستیی ، به صورت خشش  10

شدن جوانه های گل، سیاه شدن سرشاخه ها و شاخه ها، توریش رشد جوانه های رویشی و به صورت غیر مستیی  ، 

 رت شوک سرمایی در گیاه ایجاد می شود که باعث تغییرات هرمون توقف رشد و رویش و یا بالعکس می شود.به صو

پس از بازدیدهای میدانی گزار  مفصلی تهیه و برای آقای دکتر برومندی خمعاون امور باغبانی وزارت جهاد( ارسا  

از دستگاه چاهش معکوس انتخابی جهت کنتر   شده است. ایشان به طرح های تویییاتی انجام شده از جمله استفاده

در  12تا  12سرمای بهاره باغات، دستگاه مولد مه جهت کنتر  سرمای بهاره و .... اشاره نمودند که در دهه 

پژوهشکده انجام شده و دستگاه هایی که برای میابله با سرما موثر بوده مورد بررسی قرار گرفته اند نتایج نشان می 

درجه  0یا  0درجه تعدیل دمایی را می توانند داشته باشند و برای دماهای زیر  3.0تا  3اه ها حدود  دهد ایم دستگ

زیر صفر جوابگو نخواهد بود. در ایم میان تنها بخاری های باغی به عنوان یکی از اصو  باغبانی مطرح هستند که 

 معموال به صورت سنتی اجرا می شود.
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ایشان اولویت های تویییاتی، ترویجی و اجرایی را در مراحل مختلف زمانی که سرما حادث می شود به شرح زیر 

 اشاره نمودند:

 اقدامات مدیریتی کنتر  و کاهش خسارت قبل از وقوع سرما -

الزامات افزایش تعداد سیست  های ثبت کننده و پیش بینی کننده دما در مناطق مختلف پسته کاری که یکی از 

اجرایی است و باید مد نظر قرار گیرد و اطالع به موقع به کشاورزان و افزایش سیست  های هشدار دهنده وقوع 

سرما، تغذیه مناسب عناصر ماکرو و میکرو، استفاده از کودهای حیوانی خکه بایستی مورد بررسی قرار گیرد(، 

رکیبات مناسب برای میابله با تنش سرمازدگی، استفاده از تنظی  کننده های رشد گیاهی و مولو  پاشی ت

شناسایی ژنوتیپ های میاوم به سرما در باغات و نواحی دچار خسارت سرما زدگی، توسعه و استفاده از ارقام 

 میاوم به سرما یا ارقام دیر گل

 م شود:اقدامات مدیریتی کنتر  و کاهش خسارت همزمان با وقوع سرما که بر اساس پیش بینی ها باید انجا -

استفاده از بسته ضایعات فرآوری پسته، پوست استخوانی و پوسته های پوک همراه با مواد نفتی، استفاده از 

بخاری های باغی پر شده با مواد نفتی خگازوئیل و پارافیم( جهت کاهش خسارت سرمازدگی با در نظرگرفتم 

ز سوختم مواد و همچنیم نسبت مناسب مواد تعداد ظروف، فاصله مناسب بیم منابع تولید حرارت و دود ناشی ا

 نفتی به منظور ارائه بیشتریم حرارت و ماندگاری بیشتر زمان سوخت بخاری و...

 اقدامات مدیریتی کاهش خسارت و بازیابی گیاه پس از سرما زدگی -

گی و استفاده از تنظی  کننده های رشد گیاهی، اسید های آمینه مناسب جهت کاهش خسارت ناشی از سرمازد

 ترمی  بافت های آسیب دیده گیاه

 اقدامات آموزشی و ترویجی که نیاز است انجام شود: -

فرهنگ سازی برای بیمه نمودن باغات پسته توسط باغداران به منظور جبران خسارت های عوامل طبیعی از 

خیز با استفاده از جمله سرما زدگی، ترویج و ایجاد باغات الگویی مبارزه با سرمازدگی در شهرستان های پسته 

بخاری های باغی سنتی، برگزاری مانور مبارزه با سرما با استفاده از بخاری های باغی در اواخر اسفند ماه حداقل 

 یکبار در هر منطیه جهت آشنایی و آمادگی بیشتر

 اقدامات اجرایی: -

ش بنیان به طوریکه تجهیز باغات پسته مناطق مختلف پسته کاری به دستگاه های هواشناسی شرکت های دان

کیلومتر طو ، یش دستگاه وجود داشته باشد و اطالعات به مرکز ارسا  شود، افزایش سیست   32حداقل هر 

های ثبت کننده و پیش بینی کننده دما در مناطق مختلف پسته کاری و اطالع رسانی به موقع به کشاورزان و 

ه سوخت مناسب برای متیاضیانی که اقدام به بهبود سیست  های هشدار دهنده وقوع سرما، تخصیص سهیم

تجهیز بخاری باغی می نمایند، انجام بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد موصو  به عنوان یش گزینه جدید در 

کنار سایر رو  های حمایتی بیمه توسط صندوق بیمه موصوالت کشاورزی، ایجاد زمینه ارائه تسهیالت ک  

نیزه باغی حفاظتی و کاهش خسارت عوامل طبیعی در باغات پسته توسط بهره و مدت دار جهت سیست  مکا

 بانش کشاورزی

در سیست  های تویییاتی یکی از مشکالت بوث اعتبارات پژوهشی است. در حا  حاضر سیست  های تویییاتی 

 پژوهشکده خود گردان شده و منابع الزم برای کار های تویییاتی در اختیار ندارد.

میلیارد تومان تسهیالت مکانیزاسیون داده می  302مفرد در ادامه اشاره نمودند هر سا  حدود  جناب آقای مومدی

شود. بهتر است جهاد کشاورزی با وزارتخانه مکاتبه نماید تا ایم تسهیالت، برای سا  جاری در استان به تامیم 
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 تجهیزات حفاظتی برای سرمازدگی و گرمازدگی اختصاص یابد.

ادامه  سالجقه کارشناس محترم هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی استان کرمانسرکار خانم دکتر 

دادند اداره هواشناسی با امکانات و تجهیزات بسیار ضعیفی برای ارائه پیش بینی ها کار می کند و اداره تویییات 

ت مناسب نداشته و نمی توان هواشناسی بودجه بسیار ناچیزی برای امر تویییات دارد. شبکه پایش، تجهیزات و امکانا

به باغداران آموز  های الزم را داد. استان کرمان علی رغ  دارا بودن بیشتریم ایستگاه های خودکار هواشناسی، 

 امکان نگهداری ایستگاه ها را ندارد و عمال برای پیش بینی ها استفاده مناسبی از ایم دستگاه ها نمی شود.

های باغات اشاره کردند و گفتند دمایی که ایم دما سنج ها نشان می دهد واقعی  ایشان به کالیبره نبودن دماسنج

نیست. در باغات ابتدا باید دماسنج استاندارد استفاده شود و بعد ایستگاهی وجود داشته باشد تا اطالعات به آن ارسا  

 شود. 

نوع  -خبه لواظ سطح زیر کشتپیشنهاد دیگر ایم است که برای سا  آینده چند باغ به عنوان شاخص انتخاب 

موصو  بیشتر و ...(، پایش الزم انجام شود و بعد در آن مکان ها ایستگاه قرار داد. سایر باغات را  نیز می شود با یش 

 دماسنج ه  پایش کرد.

ضمم ارائه گزارشی از میزان تولید پنج سا   جناب آقای مهندس رضایی دبیر کل محترم انجمن پسته ایران

، پیشنهاداتی را با توجه به نظرات مطرح شده در جلسه و 3022تا  10هرستان های استان کرمان از سا  گذشته ش

 به شرح زیر عنوان نمودند: 30/23/3023مصوبات جلسه 

جلوگیری از اجرای طرح افزایش تعرفه برق چاه های کشاورزی در بخش باغات خسارت دیده خهیچ مستند  -

 ونی هزینه های زیادی را تومیل می کند.(قانونی نداشته و در شرایط کن

 در خصوص آب بها تعییم شده 3023قانون بودجه  1تبصره خه( حذف بند  -

معادن است و ایم معادن  استان دارای ؛احداث ایستگاه های هواشناسی در مکان های فاقد ایستگاه هواشناسی -

چند ایستگاه را تامیم نمایند. در ایم خصوص می توانند در راستای رسالت های اجتماعی خود هزینه های ایجاد 

می توان از توانایی های شرکت دانش بنیان بهره برد تا اطالعات درست و به موقع به دست کشاورزان برسد. 

مویق شدن ایم امر نیازمند همراهی بخش خصوصی و دستگاه متولی بدون در نظر گرفتم حمایت منابع دولتی 

 است.

 جای بیمه عملکرد جایگیزی بیمه درآمد به -

تسریع در پرداخت غرامت بیمه به باغدارانی که باغاتشان بیمه بوده، یادآور می شود پرداخت غرامت با تاخیر  -

صورت می گیرد و بخش عمده ای از آن صرف تهاتر و تجدید بیمه باغات می شود و تناسبی میان میزان حق 

 بیمه پرداختی و غرامت خسارت وجود ندارد.

هیالت ک  بهره؛ صنایع بزرگ استان می توانند بخشی از منابع و اعتبار خود را در بانش کشاورزی پرداخت تس -

 قرار دهند.

 مدیریت بوران برای جبران بخشی از خسارت وارد شده 30تخصیص اعتبار از مول ماده  -

 اختصاص کمش های بالعوض دولتی به چاه های کشاورزی مناطق خسارت دیده -

 ل از طریق جهاد کشاورزی برای بخاری های باغی جهت کاهش خسارت تخصیص سهمیه گازوئی -
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نیز موارد زیر را بیان  جناب آقای دکتر مهرابی سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 کردند.

نبا  مشکل کشاورزی ما در ایم است که کشاورزان به دنبا  ارز  افزوده ناشی از قیمت زمیم و آب هستند و به د

افزایش بهره وری نیستند و کشاورزی ما معیشتی، خرده پا، ریسش گریز و طلب کار است. بهتر است اتاق بازرگانی 

مستیل از ارگان های دولتی تهیه نیشه راهبردی توسعه استان در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار دهد. در ایم 

نیشه راه موثر باشد. پیشنهاد می شود در یش دوره بلند خصوص تولیل رو  های گذشته می تواند در تدویم ایم 

ساله متوسط عملکرد کاشت پسته استان را بررسی کرد که آیا در صورت داشتم یا نداشتم  30مدت حداقل 

میلیارد مترمکعب آب برای 3.0سرمازدگی آیا از دید اقتصادی توجیه پذیر است یا نه؟ چرا که در حا  حاضر حدود 

 سته در باغات استان مصرف می شود.تولید هر تم پ

مهمتریم مشکلی بیمه بوث تعهدات اخالقی است که ممکم است تضاد اخالقی میان کارشناسان ارزیابی خسارت و 

بیمه وجود داشته باشد. بیمه درآمد بسیار پیچیده است و جایی می شود آن را اجرا نمود که دفاتر حسابداری و ... از 

 د.عملکرد وجود داشته باش

مشکل دیگر ایم است که عمده کشاورزان خرده پا هستند و باید مدلی پیدا نمود که در تامیم وثایق، تضامیم و ... 

برای ایم قشر آسان سازی شود. پیشنهاد ایم است که جهاد کشاورزی باغداران و کشاورزان نیازمند خکشاورزان دارای 

 را به سمت کمش به ایم افراد سوق دهند. کمتر از یش هکتار( را شناسایی نمایند و اعتبارات

در خصوص تخصیص سهمیه گازوئیل برای سا  آینده نیز ممکم است شرایطی برای قاچاق سوخت فراه  شود که 

 بایستی در ایم خصوص تامل شود.

اولویت در خصوص تسهیالت مکانیزاسیون نیز بهتر است جهاد کشاورزی مجوز تخصیص اعتبارات مکانیزاسیون را با 

تجهیزات مربوط به گرمایش و سرمایش باغ اخذ نماید. همچنیم شرایطی را فراه  نمایند که اعتبارات سایر مول ها 

  نیز به سمت مکانیزاسیون هدایت شود.

 س.گردند مطرح گو و گفت شورای جلسه اصلی صوم در زیر پیشنهادات گردید میرر نهایتدر 

 پیشنهادات

سازمان هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و اتاق بازرگانی تفاه  نامه ای به بیم پیشنهاد می شود  -

ماه  0منظور افزایش تعداد ایستگاه های هواشناسی تنظی  گردد. ه  چنیم سازمان هواشناسی ظرف مدت 

ه شورای گفت و نسبت به برآورد هزینه جهت ساخت ایستگاه های هواشناسی جدید و موردنیاز اقدام و نتیجه را ب

 گوی دولت و بخش خصوصی استان اعالم نماید.

الزم به ذکر است تامیم اعتبار مورد نیاز برای ساخت ایستگاه های مذکور از طریق منابع سازمان هواشناسی و 

 رایزنی با شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان انجام شود.

 بانش تسهیالت میزان کشاورزی، جهاد وزارت با استان کشاورزی جهاد سازمان مکاتبه طریق از شود می پیشنهاد -

 تامیم و باغداری کردن مکانیزه راستای در و یافته افزایش( کشاورزی مکانیزاسیون توسعه تسهیالتخ کشاورزی

 .یابد اختصاص باغداران به سرمازدگی، با میابله های دستگاه و آالت ماشیم خرید هزینه

میابله با سرمازدگی، ظرف مدت یش ماه،  های به منظور تعییم موثرتریم رو پژوهشکده پسته با مووریت  -

ارائه راهکارهای موثر در پیشگیری از خسارات "اعتبار مورد نیاز برآورد شده و طی گزارشی به کارگروه 

شورای گفت و  ، که ذیل کمیسیون کشاورزی اتاق تشکیل شده است، ارائه و پس از جمع بندی، به"سرمازدگی

 گوی استان اعالم گردد.

 برای گازوئیل سهمیه خسارات ناشی از سرمازدگی، نووه تخصیص کاهش با پیگیری جهاد کشاورزی، در راستای -
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 باغی، تا پایان شهریور ماه، به شورای گفت و گوی استان اعالم شود. های بخاری

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه
_ 

 


