وﻗﺘـﯽ ﻋﻠـﻢ و ﺳـﻨﺖ ﯾـﺎری رﺳـﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧـﺪ /از ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه
داﺋﻤﯽ ﻧﺨﻞ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺖ آب
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﻼش روزی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ؛
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎﺧﺮی را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻞ
ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ ،ﺷﺮﺟﯽ و ﻧﺨﻞ ﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه اش
ﺷﻬﺮت دارد و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺒﻌﯽ از ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و
ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺨﻞ داری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻠﻢ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺨﻞ داری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪه و
ﺟﻮان ﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث را ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
اﻧﺒﺎز ،ﮐﺸﺎورز و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮزه ﻧﺨﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان ،ﺑﺨﺶ رودﺧﺎﻧﻪ.

ﻟﻄﻔﺎً ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی
ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺒﺎز ﻫﺴﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺟﯽ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه
 1351در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺴﺎﻓﺮآﺑﺎد ،روﺳﺘﺎی ﭼﯿﻞ ﺑ َﻨﺎن.

رودان،

ﺑﺨﺶ

رودﺧﺎﻧﻪ،

دﻫﺴﺘﺎن

دوران دﺑﺴﺘﺎن را در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺳﺮﮐﻬﻨﺎن ﮔﺬراﻧﺪم،
دوران راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ آﺗﺶ ﻓﺮاز ﻧﻮرآﺑﺎد ﺑﻮدم و
در دوره ی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد و ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدم و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸﺎورزی ﻧﺒﻮد ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رودان رﻓﺘﻢ و در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸﺎورزی رودان،
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری وﯾﮋه ی آﻗﺎی ﻧﻮراﻟﻠﻪ
ﮐ ُﺮد ﻣﺪﯾﺮ وﻗﺖ ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻧﻮروز ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﮔﺮاﻣﯽ
اﻓﺮﯾﺪون در ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻗﺎی ﮐ ُﺮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎغ
ﻫﺎی ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز و ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد و
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را در ﺑﻨﺪه از ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺎورز ﺷﺪن ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟
دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺟﻮاﻧﯽ  18ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم ﻗﻄﻌﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﻫﮑﺘﺎر در ﻫﻤﺎن زادﮔﺎﻫﻤﺎن )ﭼﯿﻞ ﺑ َﻨﺎن( ﺑﺮای ﮐﺎر
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﻨﺪه دادﻧﺪ و روﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪه ﻃﻮری ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﻫﻞ
ﻓﻦ ،ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮم
و اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﻮﺟﻬﺮ ﺳﺎﻻری-رﯾﯿﺲ وﻗﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی
رودﺧﺎﻧﻪ -از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﻤّﯽ ﮐﺎر را
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﻢ و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  80ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺴﺘﺮش واﮔﺬار
ﺷﺪه ﺑﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ  5000اﺻﻠﻪ ﻧﺨﻞ از اﻧﻮاع
ﻣﻀـﺎﻓﺘﯽ ،ﮐ َﻠﯿﺘَـﻪ ،ﻣُﺮداﺳ ِـﻨﮓ ،ﺷﺎﻫـﺎﻧﯽ و ﭘﯿـﺎروم در ﺳـﺎل ،1372
ﮐﺎﺷﺘﻢ.
ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﻨﺪه اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،در ﻫﻤﺎن  28ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
از آﺑﺎن ﻣﺎه ،ﭘﺮﺗﻘﺎل و دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺒﺎت را از ﺑﺎﻏﺪاران رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ
ﺑﺮدم و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر ،دوﺳﺘﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺎﻻری ﺣﺪود ﺳﺎل
 ،1384ﻣﺸﺎوره دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی اﻧﺒﺎز ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺨﻞ،

دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺣﺪاث ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  1372ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره
ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻓﻨّﯽ ،از ﺳﺎل  1384ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎزه ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1386اوﻟﯿﻦ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺨﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،اﺳﺘﺎﻧﺪار
وﻗﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ
و ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮب و ﺧﺮﻣﺎﺷﻨﺎس و ﻓﺮوش ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺶ
رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻢ ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺲ از ان از ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
و ﺧﺮﯾـﺪاراﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫـﺎی روﺳـﯿﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،اوﮐﺮاﯾـﻦ ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻗﻄﺮ و ﻋﻤﺎن ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش
 14ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺻﺎدرات ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺠﻢ و ﺗ ُﻨﺎژش ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  1386اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ  500ﺗّﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ارزش اﻓﺰوده ﭘﺲ از  14ﺳﺎل ﺑﻪ  13500ﺗُﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  50ﻧﻔﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  150ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  900ﻧﻔﺮ
را از ﻋﻮاﯾﺪ و آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دادﯾﺪ؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﻫﻞ ﺧ ِﺮ َد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﭘﺪر ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ در
ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎﻟﻬﺎی  90ﺗﺎ  94ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  25/17در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ
ﻗﺸﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
از ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﻧﺒﻮد ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﻧﺒﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ّﻪ ﺑﻪ
ﻧﺒﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﻨﺎد و ﻧﺒﻮد اﺳﻨﺎد
رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ودﯾﻌﻪ و وﺛﯿﻘﻪ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ واﻣﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﺎن ،ﺑﮕﯿﺮم ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ وﻗﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ،ﻣﺪرک ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ را
ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺪرک ﻣﻬﻤﯽ را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪار وﻗﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ای در اﯾﻦ ﺑﺎب،
داﺷﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﮐﺎر ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻨﺪه را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ واﻣﻢ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺎزﮔﻮ
ﺷﺪ.
ﻇﺎﻫﺮاً اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ،ﻋﻮاﯾﺪ ﺧﯿﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا و ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻬﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪﻣﺖ
و ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری وﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺖ
درﻣﺎﻧﮕﺎه روﺳﺘﺎی ﺟﻨّﺖ آﺑﺎد ،ﭘﺎﺳﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﺷ ِﻨﮕﯽ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاﻫﺮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ،دﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ
ﺣـﺎﺟﺒﯽ روﺳـﺘﺎی ﭘُﻠّـﻪ ای ،آزﻣﺎﯾﺸﮕـﺎه ﺟﺪﯾـﺪ درﻣﺎﻧﮕـﺎه روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪارس از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻧﻮرآﺑﺎد و
زﯾﺎرﺗﻌﻠﯽ،
ﭘَﯽ ﮔﺬاری ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ آﺗﺶ ﻓﺮاز ﻧﻮرآﺑﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و در آﻏﺎز ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
از ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﭘﻨﺞ ﻫﺰار اﺻﻠﻪ ای و ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻮال ،ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟
از اﯾﻦ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن 100 ،اﺻﻠﻪ وﻗﻒ ﻃﺮح اﯾﺘﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد 50 ،اﺻﻠﻪ

ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺘﺎد ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت و  14اﺻﻠﻪ ﻫﻢ وﻗﻒ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﻮﭘﺎی
ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺎزه و ﻓﻀﺎ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،آﻣﺎده
ﺳﺎزی و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺻﺎدرات ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ـﻮﻧﺲ،
ـﻪ ،ﺗـ
ـﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿـ
ـﺎی روﺳـ
ـﯽ در ﮐﺸﻮرﻫـ
ـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـ
ـﺎه ﻫـ
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ام و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻋﻮاﯾﺪ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺄت
ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺧﺮﻣﺎ و ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺴﺘﻢ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ
دوره ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده ام ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺳﻪ دﯾﺪار وﯾﮋه ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈ ّﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ام و
در دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎت ،ﻧﻬﻢ ،دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام.
از روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺗﻠﺦ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟
در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ داری ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  92و  93ﺑﺎ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪاﺳﺘﺎن ،ﻗﺮاردادی
ﺑﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و در ﻫﻤﺎن اﺛﻨﺎ ،ﺑﺮق روﺳﺘﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  70ﺗُﻦ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ارزش ﺣﺪود  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻗﻄﻊ ﺑﻮد
رﯾﺎل ،ﺿﺮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯽ اش درس آﻣﻮز و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮد.
آﻗﺎی اﻧﺒﺎز ﭼﻪ وﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ؟
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮔ ِﺮ ِه از ﮐﺎر ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎس ،ﻟﻄﻒ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺲ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﯾﺪار  150ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺣﺪود  900ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﺷ ُﮑﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺪاران،
ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻠﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ

در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﺪف دار،
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ام ،اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ.
از حال و روز خرما بفرمایید و آخرین وضعیت کار شما در این حوزه
مهم و بنیادی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ّﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﻣﻦ در ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ّﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪود  440رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ،وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﺮان ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 150رﻗﻢ آن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
آورده ام،
ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎ و راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ام،
ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  20ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در روﺳﺘﺎی
زادﮔﺎﻫﻢ ﭼﯿﻞ ﺑ َﻨﺎن ﻗﺮار دارد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ  150رﻗﻢ را ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺟﻮش
ﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ام و ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داﺋﻤﯽ ﻧﺨﻞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﻧﻮع ﺧﻮدش ﮐﻢ
ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  100اﺻﻠﻪ از رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣَﺠﻮل ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺮاﮐﺶ ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﻞ ﭘﯿﺎروم
ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮑﺒﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ را ﮐﺎﺷﺘﻪ ام.
در  28ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در
ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام.
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد در ﺣﻮزه ی ﻧﺨﯿﻼت ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻ ّﯽ را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻵن دارم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻧﺨﯿﻼت ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ی ﻧﺌﻮﭘﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﺗﻨﻪ ﻧﺨﻞ ،ذﻏﺎل
اﮐﺘﯿﻮ و ﭘﻮدر ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮد
ﮔﺎوی ،ﻣﺮﻏﯽ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺎزم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪن ﺧﺎک ،ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ ،در دوره ﮐﻢ آﺑﯽ ،آب را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و از
ﻫﺪررﻓﺖ آب ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺣﻀﻮرم در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺎ ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﺗﻨﻪ آن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﭼﻨﺪﺑﺎره از ﻧﺨﻞ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺧﺪای ﺑﺰرگ را ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﺧﻮدم ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ،آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن،
ﺟﻮاﻧﺎن ،ورزش ،ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش و در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،داﺷﺘﻪ ام
و از ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﯾﺎرﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن و
ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

