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نوين تجارت علم يا ترويج : برگزاري همايش توسعه پايدار كشاورزي
  !؟الكترونيك

كارهاي دستيابي به  همايش راهحاضر در  اعضاي انجمن چند نفر ازتقي پور و مهندس ارسالي از سوي گزارش 
  وزارت كشور -1391اسفندماه  20 -، منابع طبيعي و محيط زيستكشاورزي هاي توسعه پايدار بخش

  

 هـاي  كارهاي دستيابي به توسعه پايـدار بخـش   همايش راه، 1391اسفند ماه  20يكشنبه  روزصبح 
اما بشنويد از . ، منابع طبيعي و محيط زيست در سالن اجتماعات وزارت كشور برگزار شدكشاورزي

  :كه بر خود همايش غالب گرديد حواشي همايش

هاي طوالني صبح خيلـي زود بـه    هاي دور و مسافت همه در مورد پذيرش مهمانان كه از راه اول از
شدند حـدود   داده نشد و مجبورها  به آناما اجازه ورود به سالن همايش  ،مده بودندآمحل همايش 

  .بمانندمنتظر و سرد تهران جلوي وزارت كشور  ساعت در هواي باراني 2

جهت پذيرش مقـاالت از نويسـندگان و محققـان     مبالغ هنگفت دريافت شدهباره دومين مطلب در
نظيـر بـوده اسـت و اكثـر شـركت       اين همايش در نوع خود بي هاي هزينهشايد بتوان گفت كه . ودب

تـا   700هزار ريال ارسـال هـر مقالـه،     300 :كردند كنندگان نسبت به اين مسئله ابراز ناراحتي مي
اين . هزار ريال جهت حضور در هر كارگاه اموزشي 600حضور در همايش،  هزار ريال جهت 1200

بـا   سـته بـه وزارت كشـور و   ابدر حالي است كه اين همايش زير نظر پژوهشـكده سـوانح طبيعـي و   
اما نكته جالب اينجاست كه تعـدادي  . شد ارگان دولتي و غير دولتي برگزار مي 30حمايت بيش از 

كردنـد كـه بـراي درج نـام      ها كه در محل همايش حضور داشـتند بيـان مـي    از نمايندگان دانشگاه
ي با اين مراكـز  گونه هماهنگ مؤسسه مطبوعشان در پوستر همايش و همچنين سايت همايش هيچ

  .نشده است
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يا  سومين نكته اين سؤال است كه چرا وزارت كشور؟ به راستي در كشور ما وزارت جهاد كشاورزي
هـاي امنيتـي    كه وازرت كشور با مسئوليت و چه كمبودي چه وظيفه اي دارند دانشگاههاي مرتبط

طبيعـي   كارهايي براي توسعه بخـش كشـاورزي و منـابع    خاص خود بايستي عهده تنظيم و ارائه راه
هـر  و آيا وقت آن نرسيده اسـت كـه    ؟نايي داردد تخصص در كشور ما چه معراستي وجوباشد؟ به 

كارهـايي   بخـش خـود راه   نحو احسن انجام دهد تا متخصصان هـر به را وظايفي قانوني خود بخش 
  براي توسعه پايدار آن بخش ارائه دهند؟

وي بيان كرد كه كميته علمي اين همايش حتـي  . چهارمين نكته سؤال يكي از داوران همايش بود
همايش نداشته ت نحوه پذيرش مقااليك ساعت به صورت حضوري براي هماهنگي بيشتر در مورد 

مقاله دريافت شده است  5000اين در حالي است كه بنا به قول دبير اجرايي همايش حدود . است
  مطرح است كه چه كسي داوري اين حجم از مقاالت را بر عهده داشته است؟ و اين سوال

هـاي آموزشـي    هاي شركت در كارگـاه  ها اشاره كرد در مورد گواهي توان به آن ساير مسائلي كه مي
 در حالي كه .اخذ گرديدهزار تومان براي يك ساعت  60ها  نآهايي كه حق ثبت نام در  كارگاه. بود

در كجـاي دنيـا   . ها ارسال شـود  واهي ثبت نام كنندگان براي آناما قرار شد كه گ ،اصالً برگزار نشد
گـواهي   ،هاي يك ساعته پيدا كرد؟ حال كه آن يك ساعت هم برگـزار نشـده اسـت    توان كارگاه مي

  كدام كارگاه به شركت كنند اهدا خواهد شد؟

د در هاي شركت كنندگان اهـدا شـ   همايشي كه پس از افتتاحيه به صورت كامل لغو شد اما گواهي
  .واقع همايشي برگزار نشد اما گواهي شركت در همايش و ارائه مقاالت به افراد داده شد

اي بـه نشـانه اعتـراض     موارد از اين قبيل در اين همايش پر هيجان بسيار بود و باعث شد تـا عـده  
خواست انصراف از همايش خواستند از حق كوتاه بيايند در اي كه نمي اما عده .همايش را ترك كنند

 ،نرسيد اي با دبير اجرايي همايش به نتيجه شركت كنندگانهاي  صحبتاز آنكه اما پس  .داشتندرا 
هـاي   پاسخي به دانشجويان شهرسـتاني كـه از راه   پايان آن روزتا  .كار به حضور پليس كشيده شد

  .دور آمده بودند داده نشد
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  :اما چند نكته

  شود؟ سال چگونه عهده دار برگزاري همايشي ملي مي 30اول اينكه شخصي با سني كمتر از 

  كرد؟ آيا نبايد رئيس يا معاون پزوهشكده سوانح طبيعي در اين همايش حضور پيدا مي

چرا كه اگـر ايـن   . هايي است؟ پاسخ قطعاً منفي است همايش چنينآيا چاره مشكالت كشور ما در 
ما ديگر در كشـور نبايسـتي   شود،  هاي متعددي كه هرساله برگزار مي با توجه به همايشچنين بود 

  .كار هم بدهيم ن راهآموضوعي با نام مشكالت داشته باشيم چه برسد به اينكه بخواهيم براي 

  

  

  لمي ترويج و آموزش كشاورزي ايرانتوضيح انجمن ع

كه از اين نموده  خواستكرده و درارتباط بر قرار انجمن اين با برگزار كننده اين همايش ، شروعدر 
با شرط اجراي كليه موازين علمي موافقت خود انجمن . بعمل آورندهمايش پشتيباني علمي داشته 

بدون هماهنگي با اعضاي هيات مـديره، نـام آنهـا در فهرسـت اعضـاي       متاسفانهولي  ،را ابراز نمود
براي برگزاري همايش، داوري مقـاالت و اجـراي    اين در حالي است كه. كميته علمي قرار داده شد
لذا انجمن علمـي تـرويج و آمـوزش كشـاورزي ايـران      . مديابعمل ناز آنها همايش هيچگونه دعوتي 

تلقي نموده و خود را بـه  و غير اخالقي   غير علميبرگزار كننده اين همايش را اقدامات انجام شده 
اين اقدامات جهت پي گيري بـه كميسـيون انجمـن    . عنوان پشتيبان اين همايش تلقي نمي نمايد

  .لوم، تحقيقات و فنĤوري ارجاع خواهد گرديدهاي علمي كشور و وزارت ع


