درصد رسیده است.
وی تصریح کرد :اگر بخش خدمات را تقویت کنیم آثار آن بر روی سایر حوزهها
نیز به راحتی قابل مشاهده خواهد بود.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان یادآور شد:
در سال  93طرح سرشماری کشاورزی اجرا ش��د و این سرشماری برای اولین
بار در کشور به صورت الکترونیکی صورت گرفت .در این سال ،اطالعات آماری
بخش کشاورزی کشور ازسال  82هم بر روی سیس��تمهای تبلت ،بارگذاری
ش��د و ماموران آمار بر اساس اطالعات قبلی که داش��تند ،سرشماری جدید را
انجام دادند.
وی افزود :این سرشماری ،برای اولین بار در کشور بود که در مقیاس بسیار بزرگ
و به صورت کامال الکترونیکی و اینترنتی در استان کرمان صورت میگرفت.
وی ادام��ه داد :در این سرش��ماری ،اطالعات بی��ش از  258ه��زار بهرهبردار
کشاورزی در استان جمعآوری شد.
وی در تعریف بهرهبردار گفت :منظور از بهرهبردار سرپرست خانواری است که
در کشاورزی و یا زیرمجموعههای آن فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد :حدود  850هزار نفر کل نیروی شاغل استان است و  258هزار
بهرهبردار در بخش کشاورزی کرمان فعالیت میکنند.
وی ادامه داد :به صورت تقریبی  700تا  800هزار نفر در استان کرمان به طور
مستقیم در بخش کشاورزی کرمان اش��تغال دارند که بر این اساس تقریبا یک
سوم جمعیت استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد :تحلیلهایی که در بخش کشاورزی در زمینههای اشتغال و
موارد دیگر اتفاق میافتد میتواند به تصمیمگیریها و برنامهریزیها در استان
کمک زیادی کند.
وی گفت :بر اس��اس نتایج و آمار ارائه ش��ده ت��ا  86درص��د از جمعیت برخی
شهرستانهای استان کرمان در بخش کشاورزی اشتغال دارند.
وی با بیان اینکه توزیع فضایی کش��اورزی در استان ناهمگن است ،اظهار کرد:
مناطق و جاهایی داریم که بس��یار تحت تاثیر وضعیت کشاورزی هستند و این
در حالی است که در برخی از مناطق ،کش��اورزی یک فعالیت جنبی محسوب
میشود و همچنین نوع محصول هم میتواند اثرگذار باشد به این صورت که تک
محصولی بودن کشاورزی هم جنبههای مثبت و منفی دارد.
محمدی سلیمانی ادامه داد :براساس آنچه گفته شد نمیتوان یک نسخه واحد
برای تمامی مناطق استان کرمان در حوزه کش��اورزی پیچید و به عنوان مثال
در اصالح الگوی کشت میبایست برای هر منطقه ،یک برنامه را در نظر گرفت.
وی بیان کرد :اس��تان کرمان به لحاظ اقلیمی ،وسعت ،س��اختار اکولوژیکی و
وضعیت خاکی که داردپهنهبن��دی را میطلبدو برای تک تک فعالیتهایی که
برای اصالح کشاورزی اجرا میشوند باید برنامههای جداگانهای در نظر گرفت.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت :از نظر تعداد بهرهبرداران ،اس��تان
کرمان بعد از مازندران ،گیالن و فارس رتبه چهارم را در کشور دارد و کرمان با
در اختیار داشتن چهار درصد از جمعیت کشور  6.2درصد بهرهبرداران بخش
کشاورزی را در خود جای داده است.
وی افزود :از نظر بهرهبرداران در قالب شرکتهای رسمی ،استان کرمان با 544
شرکت رتبه پنج کشور را به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد :از نظر بهرهبرداران غیر ساکن نیز ،استان کرمان طبق آمار
ارائه شده رتبه یک را دارا است که میتوان گفت شرایط اقلیمی و تفاوت آب و
هوایی در استان باعث شده تا تعدادی از افرادی که به کشاورزی شاغل هستند
و در منطقه ساکن نیستند زیاد اس��ت و البته این موضوع یک خطر محسوب
میشود که اگر این بهرهبرداران در اس��تان حضور نداشته باشند قطعا سرمایه
آنان هم در خارج از استان خواهد بود.
محمدی سلیمانی اظهار کرد :این بهره برداران ،منابع آب استان و سایر امکانات
موجود را اس��تفاده میکنند اما عواید حاصل از آن را به خارج از استان منتقل
مینمایند.
وی با بیان اینکه استان کرمان  10درصد از بهرهبرداران غیر رسمی از کل کشور
را در اختیار دارد ،گفت 6.1 :درصد از بهرهبرداران کش��اورزی استان بر مبنای
تعریفی که از سواد وجود دارد ،بیسواد هس��تند و استان کرمان در این زمینه
رتبه ششم کشور را دارد و عدد قابل توجهی است ،به خصوص برای دنبال کردن

سیاستهای نوین کشاورزی نیازمند رشد سواد در این بخش هستیم.
وی ادامه داد :تعداد افراد ش��اغل در بخش کشاورزی استان با مدرک تحصیلی
فوقدیپلم و باالتر  12.9درصد از کل کشور گزارش شده است و نشان میدهد
که از نظر فارغ التحصیالن فعال در بخش کش��اورزی ،استان کرمان رتبه یک
کشور را دارا میباشد.
وی اظهار کرد :استان کرمان به لحاظ مساحت باغ در کشور ،رتبه یک را با 19.1
درصد دارد که مساحت اراضی باغی نزدیک به  343هزار هکتار است.
وی گفت :در خصوص مس��احت اراض��ی به تفکیک محصوالت در کش��ور هم
آمار وجود دارد و نش��ان دهنده این اس��ت که محصوالت رتبه یک در کرمان،
محصوالت با نیازی آبی زیاد هستند .به عنوان مثال کرمان در زمینه گندم آبی
رتبه چهار ،ارزن رتبه دو ،نخود رتبه یک ،کنج��د رتبه یک ،گوجه فرنگی رتبه
سه ،تولید هندوانه رتبه یک ،پرتقال رتبه سه و پسته رتبه یک کشور را به خود
اختصاص داده است.
محمدی سلیمانی افزود :آمارهای ریزتری در این بخش هم وجود دارد به عنوان
مثال در محصولی همچون گردو ،رتبه س��ه را به لحاظ تعداد بهرهبردار به خود
اختصاص دادهایم اما به لحاظ تعداد درخت ،رتبه یک را از آن خود کردهایم.
وی همچنین به بخش گلخانهایی اشاره کرد و گفت :در زمینه مساحت گلخانه
رتبه دوم کش��وری را داریم که اس��تان کرمان  19.8درصد از کل مس��احت
گلخانههای کش��ور را به خود اختصاص داده و جای گس��ترش این مقدار هم
وجود دارد.
وی گفت :در بخش زراعت هم ،مساحت اراضی زراعی استان رتبه چهارم کشور
با  6.7درصد رابه خود اختصاص دادهاند که نزدیک به چهار هزار هکتار را شامل
میش��ود و با مس��احت باغی نزدیک به  750هزار هکتار مس��احت کل اراضی
تخمین زده میشود.
وی ادامه داد :اگرچه زراعت استان کاهش داشته است اما همچنان در رتبه چهار
کشوری باقی ماندهایم.
معاون س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان کرمان گفت :این اطالعات به
صورت شهرستانی هم موجود میباشد و نشان میدهد که وضعیتمان در هر
یک از شهرستانها به چه صورت است.
وی با بیان اینکه این اطالعات با آمار س��ازمانهای جهادکش��اورزی در شمال
و جنوب اس��تان ،تطبیق اولیه داده ش��ده و مغایرت زیادی مش��اهده نش��ده،
خاطرنشان کرد :این اطالعات بر اس��اس خود اظهاری بهرهبرداران جمعآوری
شده است و س��ازمانهای جهادکش��اورزی شمال و جنوب اس��تان مبتنی بر
یکس��ری فاکتورها اطالعات خود را اخذ میکنند که اختالفات آماری اندکی
ممکن است وجود داشته باشد هر چند بخشی از تناقضهای آماری هم مربوط
به ماهیت بخش کشاورزی است.
وی گفت :ارزش افزوده بخش کشاورزی که از حسابهای منطقهای به دست
میآید با نتایج نیروی کار و با سرشماری تقریبا همخوانی دارد و به نوعی همدیگر
را پوشش میدهند.
وی تاکید کرد :کش��اورزی یک بخ��ش با اهمیت در اس��تان کرمان اس��ت و
نمیتوان به راحتی آن را نادیده گرفت و نکته دوم اینکه هر اتقاق و هرکاری که
میخواهیم در بخش کشاورزی استان انجام دهیم باید آن را بومیسازی کرد و
متناسب با شرایط منطقه و اس��تان انجام دهیم در غیر این صورت تا چند سال
دیگر به اهدافی که در نظر داریم ،نخواهیم رسید.
وی با بیان اینکه هر بهرهبردار در بخش کش��اورزی به عنوان بخش خصوصی
محس��وب میش��ود ،خاطرنش��ان کرد :جه��اد کش��اورزی به عن��وان متولی
سیاس��تگذاری کلی میبایس��ت پهنهبندی در اس��تان برای مدیریت بهتر را
انجام دهد تا بتوانیم متناسب با ظرفیتهای هر شهرستان در بخش کشاورزی
حرکت کنیم .وی همچنین گفت :وقتی شاخصهای کشاورزی استانهای دیگر
را بررسی میکنیم دیده ش��ده که به دنبال ارتقاء پسته به عنوان یک محصول
استراتژیک رفتهاند و تنها به یک محصول در کشاورزی اکتفا نکردهاند.
وی در پایان یادآور شد :در استان کرمان ،کشاورزی خود را در چند شهرستان
و به چند محصول ،محدود کردهایم که باید تجدید نظری در بخش کشاورزی
شهرستانها داشته باشیم و تولید تک محصولی و الگوی کشت را اصالح کنیم.
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