ﻣﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﯾﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ام .
اﻣﯿﺪوارم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رود  .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن درﺑﺎره
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮاردی داﻧﺴﺘﻪ و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮ آن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ آن ﻧﯿﺰ درآﯾﻨﺪ .

آﻴﺰ -اﺳﺘﻴﮕﺘﺮ

درﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮب اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎدر از ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮﺑﺎ – ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن – ﻣﺎﻟﯽ – ﭼﯿﻦ )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﺎً در آن دﺳﺖ اﻧﺪ رﮐﺎر ﺑﻮدم ( و اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم و ﻗﻮل دادم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﺎزﮔﺮدم  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎری
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻠﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮروی ﺳﻮرﮔﻮم داﻧﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ در ﮔﻮدال ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﻨﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻮدان
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ  .ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﺪاﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ زارﻋﯿﻦ
ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در دوره ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ اﺻﻼح ﻧﻤﻮدﯾﻢ  .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ورای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ در
دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد  .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی از اﺑﺪاﻋﺎت زارﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  .در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﻨﮕﺰﯾﺎ در ﻏﺮب ﭼﯿﻦ  200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﯾﻦ ﭼﻮان ﺑﺮروی ﺳﻄﻮح
وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻻﯾﻪ ای در ﺣﺪود  10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ  .آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﯿﻮن از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎدی و دﻓﻊ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺎک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎک را ﮔﺮم ﻧﻤﻮده و از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺎرش  100ﺗﺎ  200ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی
ﺑﺎران ازﺳﻄﺢ ﺧﺎک در زﯾﺮ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ  .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰاﯾﺎﻟﺘﯽ
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎران آﺑﯿﺎری ﺳﺎده ای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎدری ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ – آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد .
* در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎزﻫﺎی زارﻋﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ زراﻋﯽ
وﺟﻮدﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﭙﺮوری – ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﺷﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
* ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ در ﺧﺼﻮص اﻗﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ( و در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﯿﺮه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮده و ﺑﻌﻠﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی زراﻋﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و درآﻣﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی وﺟﻮددارد.
* ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ زارﻋﯿﻦ – داﻣﺪاران – ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮان و اﺻﻨﺎف آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﯾﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺎم اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺘﻪ و اﻧﺠﺎم آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
* ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان راﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ) ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ – ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ – ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ – ﭘﯿﺶ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ) ﻣﺸﻮرت در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و اﻗﻠﯿﻢ ( ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺼﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
* ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﯽ و زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﻋﻤﻼً وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ زارﻋﯿﻦ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﺘﻐﯿﺮ و اﻗﻠﯿﻢ
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .
* آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد و ﻧﻪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﮑﻪ  :اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﻢ .

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﺑﺪاﻋﺎت و ﻧﻮآوری ﻫﺎ ی زارﻋﯿﻦ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﺮدﯾﺪ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎ -ﺗﺤﺼﯿﻼت – ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری – اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ
و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ
و ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ  .ﺑﻬﺮﺣﺎل دوﻟﺘﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﭼﯿﻦ – ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮرآﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮو اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻗﻮل داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی آ ب و ﻫﻮاﯾﯽ واﻗﻌﺎً از ﻋﻬﺪه اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ  .ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی در راﺳﺘﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻤﻼً در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺎی آن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی
در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ  .ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دو ﻣﻮرد
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻓﺮم ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﺘﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوژه ﻫﺎی در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺸﯽ)ﭘﺎﯾﻠﻮت (
در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ – ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن – ﺑﺮزﯾﻞ – وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﺎﻣﺒﻮج
دردﺳﺖ دارﯾﻢ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﺧﺮ ﺧﻮدم را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ  .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻋﺎدی و
راﯾﮕﺎن اﻧﺠﻤﻦ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺸﺎورزی

ﻗﺎدر

ﺑﻪ
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