
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی استان کرمان:

 نسخه نویسی در داروخانه های گیاه پزشکی به زودی 
عملیاتی می شود

نظام مهندسی بازوی بخش 
دولتی کشاورزی 

بخش های  پرکارترین  از  یکی  کشاورزی  بخش 
تصمیم گیری و اجرایی و البته استراتژیک کشور ماست. 
بدون شک زندگی تک به تک مردم جامعه به این بخش 

گره خورده است.
منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  که  قبل  سال  از20 
طبیعی پا به عرصه وجود گذاشت تا امروز که تبدیل به 
نهال پویا و استوار شده است، کشاورزی دولتی نیز هزار 
انواع سالیق و تفکرات را به خود  چهره عوض کرده و 
دیده است. اما با رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی در 
واسپاری برخی امور به بخش خصوصی، نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی نیز با اهداف عالیه ای که دارد 
جدی تر از گذشته در حمایت از اعضای خود که عمدتا 
فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبط با کشاورزی و منابع 

طبیعی هستند وارد عمل شد.
و  دانش  گسترش  سازمان  این  رسالت  اصلی ترین 
منابع  و  کشاورزی  بخش های  در  جدید  فناوری های 
طبیعی است و این امر جز با همکاری کشاورزان برای 

خروج از کشاورزی سنتی محقق نمی شود.
امروزه کشاورزی به سمت هوشمندسازی پیش می رود و 
اگربخواهیم از قافله پیشرفت عقب نمانیم، نیاز به افزایش 
ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی داریم. از سوی 
دیگر توجه به مباحث مهندسی سازی تولید نیز اهمیت 
زیادی دارد چرا که توجه به اصول محاسباتی در تولید به 

افزایش بهره وری منجر می شود.

««  یادداشت

با شتاب دهنده کایت شانس 
پرواز به سوی عملیاتی شدن  

ایده را امتحان کنید

افزایش عملکرد پسته 
با مهندسی نمودن 

فرآیند تولید 

خرمای مجول در گلخانه 
شهداد جان می گیرد

برگزاری جلسه هم اندیشی 
مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی استان کرمان 
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مقام معظم رهبری:
سازمان نظام مهندس کشاورزی بخش کشاورزی و دامداری ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تالش کنند  

و منابع طبیعی 
استان کرمان 
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ــس دوره  ــی رئی ــن کمال الدین ــدس محس مهن
پنجــم شــورای ســازمان نظــام مهندســی 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــا وی انجــام شــد  ــی مفصــل ب اســت، گفتگوی
ــع  ــتر مطل ــازمان بیش ــن س ــت ای ــا از وضعی ت

ــویم. ش

کمال الدینــی  مهنــدس  جنــاب    
ــه در  ــی ک ــرای وقت ــکر ب ــن تش ضم
اختیــار مــا گذاشــتید در خصــوص 
نظــام  ســازمان  کاری  شــاخص های 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش مهندس
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان ک ــتان کرم اس
بــا مســئولیت شــما اداره می شــود 
بفرماییــد ســه شــاخص مهمــی کــه در 
6 مــاه اخیــر روی آن وقــت گذاشــتید و 
اتفاقــات خوبــی را در آن شــاهد بودیــد 

ــود؟  ــه ب چ
ــام  ــان تم ــاخص از می ــه ش ــم س ــر بخواه اگ
اقدامــات انجــام شــده را کــه طبــق اساســنامه 
حــدود 16 بنــدی کــه در قانــون تاســیس 
ســازمان نظــام مهندســی آمــده و اســاس 
ــم  ــک کن ــازمان اســت را تفکی ــن س کار در ای
تولیــد  فراینــد  نمــودن  مهندســی  یکــی 
دیگــری افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش در 
بخــش کشــاورزی و ســومی هــم بسترســازی 
ــالن  ــت فارغ التحصی ــتغال زایی جه ــرای اش ب
کشــاورزی و منابــع طبیعــی، محیــط زیســت 

ــود. ب
ــاد  ــرای ایج ــازی ب ــاله بسترس     مس
مســاله  فارغ التحصیــان  اشــتغال 
ــم  ــر مه ــن ام ــه ای ــت چگون ــی اس مهم
ــود؟  ــق می ش ــی محق ــام مهندس در نظ
ــال  ــتغال را دنب ــث اش ــق مبح ــا از دو طری م
نامه هــای  تفاهــم  بحــث  یکــی  کردیــم. 
زیــادی کــه بــا جهادکشــاورزی و منابــع 
طبیعــی منعقــد کردیــم کــه منجــر بــه 
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــرای تع ــتغال زایی ب اش
ــع  ــاورزی و مناب ــش کش ــالن بخ فارغ التحصی

ــد. ــی ش طبیع
نیــز  اشــتغال زایی،  دوم  بخــش  در 
ــر  ــی ب ــده برخ ــام ش ــه انج ــپاری هایی ک واس
ــون  ــل قان ــوده مث ــون ب ــتناد قان ــاس اس اس
نظــام جامــع دامپــروری، قانــون افزایــش 
ــام  ــه ای، نظ ــع گلخان ــام جام ــره وری،  نظ به
واحدهــای مراکــز گیاه پزشــکی و برخــی از 
ــت؛  ــوده اس ــه ب ــاس تفاهم نام ــر اس ــا ب این ه
امــور  مثــل بحــث واگــذاری پرونده هــای 
ــای  ــه طرح ه ــری و تهی ــظ کارب ــی، حف اراض
مرتــع داری و بــر ایــن اســاس یکــی از اهــداف 
ســازمان کــه همــان بســتر ســازی بــرای 
ــد.  ــق ش ــود، محق ــالن ب ــتغال فارغ التحصی اش
   افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش در 
بخــش کشــاورزی و نیــز مهندســی 
را چگونــه  تولیــد  فراینــد  نمــودن 

می کنیــد؟  دنبــال 
ــش  ــوذ دان ــب نف ــش ضری ــتای افزای در راس
ــه  ــی را ب ــئولین فن ــری مس ــه کارگی ــث ب بح
جدیــت بــرای واحدهــای دام، طیــور، گلخانــه، 
ــری  ــکی پیگی ــای گیاه پزش ــیالت و واحده ش
کردیــم و در همــه اینهــا یــک مســئول فنــی 

ــت اســت. در حــال خدم
ــه از  ــد ک ــد تولی ــودن فراین ــی نم در مهندس

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــیس س ــداف تاس اه
ــه طــور  ــی اســت ب ــع طبیع کشــاورزی و مناب
ــدازی  ــم، احــداث و راه ان ــان می کن مصــداق بی
یــک گلخانــه را اگــر دقــت کنیــد، تمــام ایــن 
پروســه شــامل تهیــه نقشــه، مهنــدس مشــاور 
ــرای تهیــه طــرح توجیــه فنــی و اقتصــادی،  ب
ــداث و  ــرای اح ــازه ب ــر س ــر ب ــدس ناظ مهن
ــد دارای  ــه بای ــت ک ــکار صاحــب صالحی پیمان
گریــد از ســازمان نظــام مهندســی باشــد بــرای 
ــد کار  ــا ص ــر ت ــرح، از صف ــل ط ــرای کام اج
اعضــای نظــام مهندســی اســت، در واحدهــای 
دامپــروری نیــز بــه همیــن شــکل اســت؛ یکــی 
و  مشــاوره  بحــث  در  قــوی  اســتان های  از 

ــتیم. ــه ای هس ــکاران گلخان پیمان

ــن دوره از  ــه در ای ــی ک ــدام مهم    اق
شــورای نظــام مهندســی اســتان رخ داد 

ــود؟  چــه ب
کار بزرگــی کــه  ایــن دوره انجــام شــده و 
همیشــه درخواســت اعضــای ســازمان و آرزوی 
ــود،  ــا ب ــل از م ــتانی قب ــوراهای اس ــا ش اعض
داشــتن ســاختمان ملکــی بــرای ارائــه خدمات 
ــن  ــود، ای ــرداران ب ــا و بهره ب ــه اعض ــازمان ب س
مهــم بــا تــالش اعضــای شــورای دوره چهــارم 
ــا  ــد و ت ــاز ش ــی آغ ــام مهندس ــازمان نظ س
شــورای پنجــم ادامــه داشــت و موفــق شــدیم 
ایــن ســاختمان را در یکــی از بهتریــن مناطــق 
کرمــان خریــداری و ســند تــک بــرگ هــم بــه 
نــام ســازمان نظــام مهندســی منتقــل و پایــگاه 

ــرای اعضــای ســازمان شــد. دائمــی ب
    قبــل از ایــن کارهــای ســازمان 
ــگاه ثابتــی  ــه انجــام می شــد؟ پای چگون

ــتید؟  نداش
خیــر ســازمان نظــام مهندســی از ابتــدای 
ــاختمان های  ــال 1381 در س ــش از س فعالیت
جهــاد کشــاورزی بــه صــورت چنــد ســال یــک 
ــبختانه  ــی خوش ــرد ول ــت می ک ــکان، فعالی م
ــتن  ــرای داش ــی ب ــارم فعالیت های از دوره چه
ســاختمان دائمــی نظــام مهندســی آغــاز شــد 
و در دوره پنجــم بــا خریــد ســاختمانی در 
ــه  یکــی از نقــاط در دســترس شــهر، موفــق ب
ــه مهندســین و  ــرای مراجع ایجــاد پایگاهــی ب

بهره بــرداران شــدیم.
خدمــات  مراکــز  دوره  ایــن  در  همچنیــن 
انجــام  جهــت  را  غیردولتــی  کشــاورزی 
ــه خدمــات  ــرای ارائ تشــریفات و امــور اداری ب
بــه بهره بــرداران بــه عنــوان پیشــخوان بخــش 

کشــاورزی راه انــدازی کردیــم.
درخواســت های  و  نیازهــا  از  یکــی     
اعضــای هــر مجموعــه کاری موضــوع 
آمــوزش حیــن خدمــت بــرای ارتقــا 
شــغلی اســت، در ایــن حــوزه چــه 

اقداماتــی انجــام شــده اســت؟ 
مــا تــالش خودمــان را می کنیــم بــا بسترســازی 
اشــتغال فارغ التحصیــالن افزایــش ضریــب نفــوذ 
دانــش در تولیــد را بــاال بــرده و موجــب افزایــش 
ــویم،  ــط ش ــای مرتب ــن واحده ــره وری در ای به
ــا  ــگاهی م ــان دانش ــالن و کارشناس فارغ التحصی
درس تئــوری را خوانــده امــا کارعملــی کمتــری 
انجــام داده انــد مــا عرصــه را فراهــم کــرده و آنان 
را بعــد از آموزش هــای تئــوری مهارت آمــوزی 
ــام مهندســی وارد  ــازمان نظ ــی در س و توان افزای
بخــش کشــاورزی می کنیــم و بایســتی هــر 

ــود  ــش خ ــر دان ــه ب ــا تکی ــراد ب ــن اف ــک از ای ی
ــد و  ــات کنن ــردار اثب ــه بهره ب توانمندی شــان را ب
مــا دنبــال ایــن هســتیم درآمــد کارشناســان مان 
را از دســتمزد محــوری بــه دانش محــوری تغییــر 
دهیــم، قــرارداد انتقــال اشــاعه دانــش را جدیــدا 
ــالغ  رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور اب
کرده انــد کــه فرصــت خوبــی اســت بــرای 
ــن  ــا ای ــم! ت کســانی کــه می گوینــد مــن می توان
مســاله را در عمــل نیــز ثابــت کننــد، چــرا کــه 
ــه بخــش کشــاورزی  ــت شــده ک ــه ثاب ــن نکت ای
ــاورزان  ــت و کش ــنتی اس ــتی و س ــش معیش بخ
چنــدان اعتقــادی بــه اســتفاده از دانــش ندارنــد 
امــا اگــر بــه اســتفاده از کارشــناس اعتمــاد 
فعلــی  محدودیت هــای  دلیــل  بــه  کرده انــد 
بــرای کشــاورزی ماننــد محدودیــت منابــع آبــی، 
ــا  ــت نهاده ه ــش قیم ــا افزای ــم و ی ــر اقلی تغیی
بــه چندیــن برابــر و... بــوده اســت . بایــد بگویــم 
ــرای دانش آموختــگان  اکنــون بهتریــن فرصــت ب
ــش  ــه بخ ــرای ورود ب ــواد ب ــا س ــه و ب ــا تجرب ب

ــت. ــاورزی اس ــی کش عملیات
شــما  التحصیــان  فــارغ  آیــا     
می تواننــد کشــاورز را مجــاب کننــد 
ــوان عملیاتــی کــردن آموخته هــای  کــه ت
کشــاورزی  زمیــن  در  را  تئوری شــان 
اعتمادســازی شــده  دارنــد؟ چگونــه 

اســت؟
در زمینــه افزایــش مهــارت عملــی کارشناســان ، 
ــز  ــه مراک ــود ک ــن ب ــد ای ــام ش ــه انج کاری ک
مهــارت و توان افزایــی ایجــاد شــده و کشــاورزان 
پیشــرو و یــا کشــاورزان نمونــه کــه حرفــی بــرای 
مجــوز  و  انتخــاب  را  این هــا  دارنــد  گفتــن 
مراکــز  عنــوان  بــه  را  مهارت آمــوزی  مرکــز 
ــار آن  ــم و در کن ــال کردی ــاورزی فع ــه کش نمون
مشــوق هایی بــرای کشــاورزان مثــل تمدیــد 
رایــگان پروانــه فعالیــت و دیگــر امتیــازات را 
ــی و  ــا عمل ــوم دوره م ــم، دو س ــر گرفتی در نظ
یــک ســوم تئــوری اســت بعــد از اتمــام آمــوزش 
ــا دو  ــه ی ــت گلخان ــل کش ــک فص ــدت ی ــه م ب
ــاظ  ــز لح ــن مراک ــور را در ای ــرورش طی دوره پ
ایــن  در  بایــد  فارغ التحصیــالن  و  کرده ایــم 
ــت  ــه را دریاف ــی مربوط ــا شــرکت و گواه دوره ه
ــا خیــال راحــت می توانیــم ایــن  ــگاه ب کننــد؛ آن
کارشــناس را تاییــد صالحیــت کــرده و در مراکــز 
مختلــف کشــاورزی و دامــداری و منابــع طبیعــی 

ــود. ــکاری ش ــاده هم آم
   مقولــه آمــوزش را توضیــح دادیــد دیگــر 

نیــاز اعضــای هــر مجموعــه کاری موضــوع 
ــی  ــه اقدامات ــت چ ــی اس ــائل رفاه مس
بــرای رفــاه اعضــای ســازمان نظــام 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش مهندس

کرمــان در نظــر گرفته ایــد؟ 
ــال  ــی از س ــی خوب ــی خیل ــای رفاه ــا برنامه ه م
ــاه  ــدوق رف ــم صن ــرده بودی ــزی ک 97 برنامه ری
ســازمان بــا هتل هــا و مراکــز تفریحــی و اقامتــی 
کرمــان و شــهرهای بزرگــی چــون تهــران، 
ــرای  ــود ب ــرده ب ــی ک ــیراز هماهنگ ــهد و ش مش
ــا  ــرایط کرون ــه ش ــان ب ــا ناگه ــت ام ــه خدم ارائ
ــه  ــن زمین ــچ کاری در ای ــال هی ــم و عم برخوردی
ــای  ــر بخش ه ــون در دیگ ــا اکن ــد ام ــام نش انج
مــورد نیــاز کارهایــی شــده، قــراردادی بــا 
ــد  ــهیالت منعق ــه تس ــرای ارائ ــالت ب ــک رس بان
ــز  ــت نی ــک مل ــا بان ــن ب ــت، همچنی ــده اس ش
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــم ک ــد کردی ــراردادی منعق ق
ــا  ــازمان ت ــای س ــتغال اعض ــه اش ــه پروان ــا ارائ ب
تســهیالت  می تواننــد  تومــان  میلیــون   600
کار،  دفتــر  ایجــاد  و  اشــتغال  ایجــاد  بــرای 
ــف  ــا بیمه هــای مختل ــرارداد ب ــد؛ ق دریافــت کنن
ــه  ــرخ بیم ــن ن ــا کمتری ــی ب ــه تکمیل ــرای بیم ب
ــه  ــا توجــه ب ــات داشــتیم کــه ب ــن خدم و بهتری
بیمه هــا در حــال بررســی  پایــان سررســید 
بــرای  موجــود  تکمیلــی  بیمه هــای  شــرایط 
ــا  ــه هســتیم همچنیــن ب ــن گزین انتخــاب بهتری
یــک ســری فروشــگاه های شــهری نیــز قــرارداد 
از  می تواننــد  ســازمان  اعضــای  کــه  داریــم 

تخفیف هــای ایــن مراکــز برخــوردار شــوند.
ــه کار  ــرای ادام ــما ب ــداز ش ــم ان    چش
در ســازمان نظــام مهندســی بــا توجــه 
بــه رویکردهــای دولــت ســیزدهم 

ــت؟   چیس
ــی  ــام مهندس ــیس نظ ــون تاس ــاس  قان ــر اس ب
نظــام  بهــره وری متولــی ســازمان  قانــون  و 
ــا  ــت م ــاوزی اس ــاد کش ــی، وزارت جه مهندس
بایــد تابــع سیاســت های ایــن وزارتخانــه باشــیم 
ــام  ــازمان های نظ ــای س ــم روس ــویی حک از س
ــاورزی و  ــر جهادکش ــتانی را وزی ــی اس مهندس
حکــم رئیــس ســازمان کشــور را رئیــس جمهــور 
امضــا می کنــد و ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه 
ــام  ــازمان نظ ــای س ــرای روس ــی ب ــگاه باالی جای
مهندســی در قانــون در نظــر گرفتــه شــده 
اســت امــا شــما در برنامــه کاری هیــچ یــک از 
ــه  ــاره ب ــد اش ــاورزی دیده ای ــاد کش وزرای جه

ــد؟ ــده باش ــالن ش ــتغال فارغ التحصی اش
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ادامه از صفحه 2
بعضــا اشــاره ای بــه افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش 
می شــود ولــی بیشــتر اشــاعه دانــش را وزارتخانــه 
جهــاد از طریــق مراکــز تحقیقاتــی خــود پیگیری 
کــرده تــا از طریــق فارغ التحصیــالن بخــش 
ــاد  ــر جه ــگاه وزی ــا ن ــم ب ــاورزی و امیدواری کش
ــه  ــور ب ــه واگــذاری ام ــد وی ب کشــاورزی و تاکی
تشــکل ها بــه نظــام مهندســی و مســاله اشــتغال 
ــل  ــتر ورود تحصی ــک و بس ــالن کم فارغ التحصی
ــاورزی  ــش کش ــاغل بخ ــه مش ــا ب ــای م کرده ه
فراهــم شــود، تعــداد زیــادی فارغ التحصیــل 
بیــکار و یــا جویــای کار داریــم، نبایــد از نظــر دور 
داشــت کــه ســازمان نظــام مهندســی ســازمانی 
بــا ســطح دانــش بســیار بــاال اســت و تحصیــالت 
اعضــا از لیســانس تــا مقطــع دکتــرا  اســت. ایــن 
ــه  ــد ک ــاده کار می باش ــزرگ آم ــرمایه ب ــک س ی

نادیــده گرفتــه شــده اســت.
ــه موضــوع  ــا ب بایــد ایــن مباحــث را می گفتــم ت
تفاســیر  ایــن  بــا همــه  برســم،  چشــم انداز 
ــی  ــام مهندس ــتیم نظ ــن هس ــده مطمئ در آین
ــد نظــام مهندســی  ــدا می کن ــی پی ــگاه خوب جای
ــود  ــوغ خ ــر دوره بل ــاورزی در حــال حاض کش
را می گذرانــد و بــه زودی وارد دوران جوانــی 
ــه  ــبت ب ــبختانه نس ــود و خوش ــی می ش و پویای
دیگــر ســازمان های نظــام مهندســی بهتــر رشــد 
ــی  ــرایط فعل ــت. در ش ــه اس ــا یافت ــرده و ارتق ک
ــی   ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس نظ
ــد خــودش را اثبــات کنــد و کشــاورز  ــد بتوان بای
بپذیــرد کــه ایــن ســازمان در راســتای کمــک بــه 
کشــاورز و افزایــش بهــره وری ایجــاد شــده و بــه 
طــرف ســازمان گرایــش پیــدا کنــد و از طرفــی 
دولــت نیــز حمایــت خــود از ایــن ســازمان نوپــا 

ــد. را بیشــتر کن

از  خیلــی  ســوال  ایــن  شــاید     
چــه  باشــد  هــم  فارغ التحصیــان 
ــری  ــات موث ــاورز اقدام ــه کش ــم ک کنی
کــه اعضــای جــوان نظــام مهندســی 
ــت  ــده و درخواس ــد را دی ــام می دهن انج

کنــد؟  همــکاری 
ــام داد  ــی انج ــام مهندس ــه نظ ــی ک از کمک های
ــده  ــاورزی و دی ــای کش ــی توره ــزاری برخ برگ
طــور  بــه  بــود  فارغ التحصیــالن  کار  شــدن 
ــزار  ــنجان برگ ــه رفس ــوری را در منطق ــال ت مث
کردیــم و تعــدادی کشــاورزان را دعــوت کردیــم 
ــد در  ــا را دیدن ــالن م ــه کار فارغ التحصی و نمون

یــک طــرف مزرعــه 5 تــن پســته خشــک و یــک 
طــرف مزرعــه 200 کیلــو باردهــی داشــت و ایــن 
افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش در ایــن مزرعــه بــه 

ــازمان را نشــان داد.  کمــک اعضــای س
قبــل از ایــام کرونــا نیــز 80 کشــاورز گلخانــه دار 
ــم کــه در آنجــا در  ــا بردی ــوری در آنتالی ــه ت را ب
ــای  ــان نمونه ه ــه جه ــگاهی از هم ــب نمایش قال
ــنایی  ــرای آش ــود ب ــی ب ــود دارد و فرصت کار وج
بهتــر بــا کاری کــه فارغ التحصیــالن مــا بــه 
راحتــی آن را در گلخانــه اجرایــی می کردنــد.

عملکــرد  می رســد  نظــر  بــه     
ــی  ــع طبیع ــتان و مناب ــاورزی اس جهادکش
ــی  ــور خیل ــپاری ام ــث واس ــتان در بح اس
خــوب باشــد  امــا محیــط زیســت اســتان 
ــاله دارد،  ــن مس ــی در ای ــکاری ضعیف هم

ــت؟  ــاله چیس ــن مس ــت ای عل
ببینیــد محیــط زیســت کشــور اعــالم کــرده مــا 
ــط  ــه محی ــت در نتیج ــی اس ــان حاکمیت نگاه م
ــرای واســپاری  زیســت اســتان نتوانســت کاری ب
ــی کــه  ــد. در حال ــه کن ــه نظــام مهندســی ارائ ب
ــا  ــزد ی ــا ی ــوار م ــتان همج ــت اس ــط زیس محی
اســتانی ماننــد آذربایجــان شــرقی برخــی امــور 
ــاون  ــان مع ــت، در کرم ــرده اس ــپاری ک را واس
محیــط زیســت عضــو شــورای اصلــی نظــام 
مهندســی کرمــان و از اعضــای بســیار فعــال 
ــت  ــاکری مدیری ــم ش ــدگاه خان ــت و دی ــا اس م
ــا  ــا م ــرای همــکاری ب ــط زیســت اســتان ب محی
فارغ التحصیــالن  اشــتغال  بــه  کمــک  بــرای 
بســیار مثبــت اســت امــا علــت عــدم واســپاری 
از ســوی محیــط زیســت کشــور را نمی دانیــم و 
بایــد از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کســب 

ــود. ــف ش تکلی
     شاید این مساله خاء قانونی دارد؟ 

فارغ التحصیــالن  عضومــان    400 مــا  خیــر، 
ــط زیســت هســتند  ــا محی ــط ب رشــته های مرتب
ــی و  ــون اساس ــل 123 قان ــق اص ــی طب از طرف
ــاالی 50  ــع ب ــه صنای ــاک  کلی ــوای پ ــون ه قان
ــت  ــی جه ــت محیط ــناس زیس ــد کارش ــر بای نف
)HSE( داشــته باشــند ایــن در اســتان یــزد 
عملیاتــی شــده اســت و فارغ التحصیــالن محیــط 
زیســت آموزش هــای الزم را در نظــام مهندســی 
استان شــان  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
دیده انــد، هیــچ خــالء قانونــی نــدارد ولــی 
تفســیر مجریــان از مــوارد قانونــی بــا هــم 

ــت. ــاوت اس متف

    اســتفاده بی رویــه از کــود و ســموم کــه 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــه فاجعه ه ــر ب منج
ــه ســبب انتخــاب اشــتباه  هــم می شــد ب
کشــاورز و باقــی مانــدن ذرات کــود و 
ــود، در  ــاورزی ب ــوالت کش ــم در محص س
خصــوص ایجــاد داروخانه هــای گیــاه 
پزشــکی کــه قبــا فروشــگاه عرضــه ســم 
و کــود بــود توضیــح بدهیــد چقــدر ایــن 
مراکــز می تواننــد بــه ســامت محصــوالت 

ــد؟ ــک کنن ــاورزی کم کش
ــاده  ــاس م ــر اس ــکی ب ــاه پزش ــای گی داروخانه ه
ــده اند و  ــاد ش ــره وری ایج ــش به ــون افزای 2 قان
ــن  ــی در ای ــک مســئول فن ــون ی ــر اســاس قان ب
ــش  ــه تحصیالت ــد ک ــتقر باش ــد مس ــا بای واحده
گیاه پزشــکی، زراعــت یــا باغبانــی باشــد در 
آینــده نزدیــک هــم بــر اســاس قانــون بهــره وری 
ــتان  ــات اس ــظ نبات ــت حف ــی مدیری ــا هماهنگ ب
شــروع  مراکــز  ایــن  در  را  نسخه نویســی 
ــا  ــن داروخانه ه ــه ای ــی ب ــر کس ــم و ه می کنی
ــی مســتقر  ــه مســئول فن ــد ب ــد بای ــه کن مراجع
را  نســخه  و  داده شــده  ارجــاع  فروشــگاه  در 
ارائــه کنــد، از طــرف دیگــر مــا نیــز بــه عنــوان 
متولــی اصلــی و ناظربحــث بازدیــد ماهانــه از این 
ــی و  ــه بررس ــت ک ــم داش ــگاه ها را خواهی فروش
ردیابــی ســموم قاچــاق، پیگیــری تمدیــد پروانــه 
ــور مســئول  ــدم حض ــا ع کار، بررســی حضــور ی
فنــی، ارائــه ســموم غیرمجــاز را انجــام خواهیــم 

داد.

   کســی کــه نســخه مــی آورد آیــا نبایــد 
مســئول فنــی بــا وی بــه بــاغ یــا مزرعــه 
او مراجعــت و مشــکل را در میــدان عمــل 

مشــاهده و توصیــه دارویــی کنــد؟
ــاغ و مزرعــه  ــه ب ــدارد ب مســئول فنــی وظیفــه ن
بــرود ایــن اســتناد قانونــی دارد و حــرف شــخصی 
نیســت. مســئول فنــی بایــد یــک تعهــد محضری 
ــون حفــظ  ــه اســتناد مــوادی از قان بدهــد کــه ب
گیاه پزشــکی  واحدهــای  نظام نامــه  و  نباتــات 
ملــزم بــه حضــور دائــم در فروشــگاه اســت 
ــا  ــد کتب حتــی اگــر می خواهــد خــارج شــود بای
ــئول  ــا مس ــد ت ــالم کن ــی اع ــام مهندس ــه نظ ب
فنــی دیگــری در مــدت نبــود وی بــه داروخانــه 

ــی شــود. معرف
ــکل آب  ــی مش ــاغ و بررس ــه ب ــه ب ــن مراجع ای
کلینیک هــای  وظیفــه  و...  آفــت  و  خــاک  و 
مراجعــه  بــاغ  بــه  کــه  اســت  گیاه پزشــکی 
ــون  ــد. قان ــد و مشــکل را مطــرح می کنن می کنن
ــه مــا نــداده اســت و مــا اصــرار  ایــن اجــازه را ب
داریــم طبــق مــاده قانونــی جلــو برویــم، البتــه ما 
مراجعــات زیــادی بابــت ایــن مســاله که مســئول 
فنــی بایــد خــاک و درخــت را از نزدیــک دیــده 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــم را ب ــود و س ــه ک ــاز ب و نی
ــزام  تجویــز کنــد داریــم، امــا فعــال بــه ســبب ال

ــن کار داد.  ــازه ای ــوان اج ــی نمی ت قانون
بــا تشــکر از وقتــی کــه در اختیار نشــریه 

ــرار دادید. ــا ق م

نیم سال اول 1400  

قرارداد انتقال 

و اشاعه دانش و 

فناوری کمکی بزرگ 

به درآمدزایی در 

کشاورزی سنتی است 

تاش در جهت ارتقاء اخاق حرفه ای به تولید محصول سالم منجر می شود
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ســازمان جهــاد کشــاورزی نیــاز بــه کارشناســان 
بــرای راهنمایــی  بــا تخصص هــای مختلــف 
نظــام  ســازمان  وظیفــه  کــه  دارد  کشــاورز 
ــت  ــی تربی ــع طبیع مهندســی کشــاورزی و مناب

ــت. ــان اس ــن کارشناس ای
ــود  ــت و نمی ش ــده اس ــودی زن ــاورزی موج کش
ــی  ــاورز کاف ــه کش ــوزش ب ــار آم ــک ب ــت ی گف
اســت بلکــه بــا تغییــر اقلیــم یــا ســرما و طوفــان 
ــردرگم  ــاورز س ــاره کش ــد دوب ــت جدی ــا آف و ی
ــد  ــه بای ــد در نتیج ــارت بده ــد خس ــده و بای ش
کارشــناس فنــی کنــار دســت وی باشــد تــا او را 

ــد. ــی کن ــداوم راهنمای م
ــه  ــد تولیــد را مهندســی کنــد، ب  کارشــناس بای
ــور وی  ــا حض ــش ب ــوذ دان ــب نف ــی ضری عبارت
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــدا کن ــش پی ــه افزای در مزرع
بــه خــرده مالکــی و کهولــت ســن کشــاورز 
و تنــوع کشــت و در صــورت تعریــف الگــوی 
را در  اثراتــش  دانــش  نفــوذ  کشــت جدیــد 
ــر  ــد داد و بهت ــان خواه ــره وری  نش ــش به افزای
ــا  ــن ت ــخم زدن زمی ــه ش ــش از مرحل ــت دان اس
کوددهــی، آبیــاری، برداشــت و حتــی انبــارداری 

ــد. ــاورز باش ــراه کش ــل هم ــام مراح در تم
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــو س ــان عض  کارشناس
بــر  عــالوه  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
دوره هــای  قبلــی،  دانشــگاهی  آموزش هــای 
مهارت آمــوزی و تئــوری بیشــتری را در ایــن 

می گذراننــد.  ســازمان 
اعتقادمــان ایــن اســت کــه بــا راهبــری ســازمان 
نظــام مهندســی، افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش 
ــت  ــات اس ــه از ضروری ــاورزی ک ــش کش در بخ

در  را  خــود  بهــره وری،  افزایــش  ســپس   و 
می دهــد. نشــان  مختلــف  بخش هــای 

ــه ســازمان نظــام مهندســی  ــه اینک ــا توجــه ب ب
مــا از بهتریــن ســازمان های کشــور اســت و 
آقــای کمال الدینــی بــه بهتریــن شــکل ســازمان 
را ســاماندهی و ســامانه ای کــرده اســت، تقریبــا 
در جهادکشــاورزی بســیاری از کارهایــی کــه 
قابــل واســپاری بــوده بــه ایشــان و همکارانشــان 
واگــذار کردیــم و بــه خوبــی هــم در حــال انجــام 
هســتند و آن تعــداد کارشناســان تحصیــل کــرده 
ــش  ــری در بخ ــکان بکارگی ــه ام ــاورزی ک کش
ــی را نداشــتند جــذب ســازمان  کشــاورزی دولت
کــرده و بــرای ایــن افــراد ایجــاد اشــتغال 
اســت کــه  ایــن  نکتــه جالــب  و  می کننــد 
ــی از کارشناســانی کــه در نظــام مهندســی  خیل
ــرش بخــش خصوصــی  ــورد پذی ــد م کار می کنن
دامداری هــا و مرغداری هــا قــرار گرفتــه و بعضــا 

ــوند. ــازار کار می ش ــذب ب ــی ج ــد از مدت بع
از اقدامــات خوبــی کــه ســازمان انجــام داده 
آنهــا  فرســتادن  و  فنــی  تربیــت کارشــناس 
خصوصــی  بخــش  اقتصــادی  بنگاه هــای  در 

کشــاورزی اســت.
کــه  مهارتــی  آموزش هــای  بــه  توجــه  بــا 
کارشناســان ســازمان دیده انــد از آنجــا کــه 
ایــن افــراد صالحیــت دار و مــورد تاییــد هســتند 
ــای  ــه مقاومت ه ــل ک ــال های قب ــالف س ــر خ ب
ــود  ــرح ب ــان مط ــری  آن ــرای بکارگی ــادی ب زی
اقتصــادی  بنگاه هــای  یــا  کشــاورز  اکنــون 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــاورزی ب ــی کش ــش خصوص بخ
رســیده اند کــه حضــور ایــن کارشناســان در 
کنارشــان بــه افزایــش عملکــرد کمــک می کنــد. 
توصیــه مــا بــه کشــاورزان ایــن اســت کــه 
زمــان خــود درمانــی گذشــته و بایــد مشــکالت 
ــناس  ــه کارش ــت را ب ــاغ و زارع ــای ب و بیماری ه
متخصــص بســپارند مــا هــم هــر حمایتــی 
از دســت مان ســاخته باشــد بــرای تشــویق 
ــازمان  ــم س ــث می کنی ــن بح ــاورزان در ای کش
نظــام مهندســی کمــک حــال مــا در کشــاورزی 

ــت. ــی اس دولت
شــاید کشــاورز نگــران حقوقــی اســت کــه بایــد 
بــه کارشــناس بدهــد در حالــی کــه شــاید 
ــر ســودی کــه از زراعــت و باغــش  چنــد ده براب

ــود. ــش ش ــد نصیب ــت می کن برداش

فعالیت هــای منابــع طبیعــی در حــوزه مرتــع، 
بیابــان، آبخیــزداری و امــور زمیــن امــوری هســتند 
کــه هــر چــه دخالــت دانــش در آنها بیشــتر باشــد، 

ــد. ــش می یاب ــره وری کار افزای ــزان به می
ــطح  ــه س ــر چ ــود ه ــرا می ش ــروژه ای اج ــی پ وقت
ســواد و دانــش گروه هــای مجــری کار بیشــتر 
باشــد در اجــرا و نتیجــه مــد نظــر کــه توســعه و 
ــل  ــت، موفق ترعم ــی اس ــع طبیع ــت از مناب حفاظ

می شــود.
اداره کل منابــع طبیعــی اســتان بــا ســازمان 
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
اســتان کرمــان در زمینه هــای مختلــف همــکاری 
ــارت  ــث نظ ــا بح ــن زمینه ه ــی از ای ــد یک می کنن
بــر اجــرای طرح هــای عمرانــی در بخش هــای 
مختلــف منابــع طبیعــی اســت کــه در چارچــوب 
ایــن فعالیــت از کارشناســان نظــام مهندســی 
اســتان بــه عنــوان ناظریــن مقیــم در اجــرای پروژه 
ــکاران،  ــه پیمان ــوی ک ــه نح ــود ب ــتفاده می ش اس
ــر کیفیــت اجــرا  هــر پــروژه ای کــه اجــرا  کننــد ب
ــود. ــارت می ش ــات آن، نظ ــرح خدم ــت ش و رعای

هــر چــه ناظــر نظــام مهندســی کشــاورزی و منابع 
ــه بیشــتری داشــته باشــد  طبیعــی دانــش و تجرب
ایــن نظــارت قوی تــر می شــود. تقریبــا 70 درصــد 
بخش هــای  در  عمرانــی  پروژه هــای  نظــارت 
بیابــان، جنــگل و مرتــع را کارشناســان نظــام 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــد ک ــام می دهن ــی انج مهندس

ــرارداد اســت. ــب ق ــی واســپاری در قال نوع
بخــش بعــدی همــکاری، در طرح هایــی نظیــر 
مرتــع داری، طــرح مدیریــت منابــع طبیعــی و 
ــال  ــه کام ــت ک ــی اس ــارکت مردم ــای مش طرح ه
ــرون ســپاری شــده اند. در گذشــته کارشناســان  ب
ــون  ــد اکن ــام می دادن ــا را انج ــی آنه ــع طبیع مناب
ــی  ــی معرف ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــی ب متقاض
ــه  ــری ک ــا مج ــرارداد ب ــد ق ــب عق ــده و در قال ش

مــا معرفــی می کنیــم، بــر اســاس شــرح خدمــات، 
قــرارداد می بنــدد؛ هزینه هــا را نیــز مجــری طــرح 
بــه ســازمان نظــام مهندســی می پــردازد. در 
مرحلــه اجــرای طرح هــای مصــوب منابــع طبیعــی 
نیــز از تــوان نظارتــی کارشناســان نظــام مهندســی 
اســتفاده می شــود. بــرون ســپار دیگــری کــه 
ــه  ــتیم، تهی ــی داش ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ب
نقشــه های ممیــزی اراضــی و نقشــه هایی کــه 
اربــاب رجــوع نیــاز دارد کــه می توانــد نقشــه 
ــی  ــت اراض ــث مالکی ــا مباح ــی ی ــتعالم اراض اس
ــی  ــام مهندس ــا نظ ــا امض ــه ها ب ــن نقش ــد. ای باش
بــه مــا ارجــاع می شــوند و مــالک عمــل هســتند.

از دیگــر فعالیت هــای مــا در ارتبــاط با کارشناســان 
نظــام مهندســی، نظــارت بــر بهره بــرداری گیاهــان 
ــام  ــازمان نظ ــناس س ــدا کارش ــت. ابت ــی اس داروی
ــر  ــد اگ ــه برداری می کن ــه، نقش ــی از عرص مهندس
کارشــناس مــا مســتثنیات بــودن آن را تاییــد کرد، 

ــود. ــادر می ش ــرداری ص ــازه بهره ب اج
کارشناســان ســازمان نظــام مهندســی جــوان 

ــم.  ــاد کنی ــا اعتم ــه آنه ــد ب ــتند و بای هس
ــداد  ــام مهندســی تع ــای آموزشــی نظ ــا تالش ه ب
قابــل توجهــی کارشــناس دارای صالحیــت داریــم 
کــه می تواننــد نقطــه اتــکای منابــع طبیعــی 
باشــند. در بحــث مهندســی نمــودن فراینــد 
تولیــد بهره بــرداری از گیــاه مرتعــی مثــل آنغــوزه، 
تعهــدات عرصــه ای ماننــد احیــا و بذرکاری توســط 
نظــام  کارشــناس  نظــارت  طبــق  بهره بــردار، 

ــود. ــام ش ــد انج ــی بای مهندس
ــغ  ــداد تی ــد تع ــا بای ــوزه الزام ــرداری آنغ  در بهره ب
مشــخصی زده شــود اگــر کارشــناس نظــارت نکند 
ــاه  ــه گی ــد ک ــغ می زن ــدی تی ــه ح ــردار ب بهره ب
خشــک می شــود، البتــه در مهندســی کــردن 
ــراوری  ــام ف ــه ن ــی ب ــه مغفول ــد، حلق ــد تولی فراین

ــود. ــد روی آن کار ش ــه بای ــم ک داری
در بحــث اشــتغال بایــد دقــت شــود از آنجــا کــه 
در بخــش دولتــی ظرفیــت اشــتغال محدود اســت، 
ــد  ــی بای ــع طبیع ــالن مناب ــه فارغ التحصی در نتیج
ــا  ــردار جنــگل وصــل شــوند ت ــه دامــدار و بهره ب ب

زمینــه کار گســترده فراهــم شــود.
در واســپاری کار در بخــش جنگل هــا نیــز ســازمان 
ــود کــه  ــن ب ــال ای ــا قبــل دنب ــا از مدت ه جنگل ه
بــر اجــرای طرح هــای مرتــع داری را  نظــارت 
بــه کارشــناس نظــام بســپارد و تامیــن مالــی 
بــا  امــا  بهره برداراســت  برعهــده  کارشــناس 
توجــه بــه تــوان پاییــن بهره بــرداران و نبــود 
ــد  ــت بای ــت دول ــا دخال ــده ب کار فرهنگــی، در آین
ایــن مســاله اجرایــی و در مرحلــه بعــد بــه بخــش 

ــرود. ــی ب خصوص

سعیدی رئیس سازمان جهادکشاورزی شمال کرمان: 

با راهبری نظام مهندسی ضریب نفوذ دانش 
در مزارع بیشتر می شود

رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان:

کارشناسان صالحیت دار نظام مهندسی 
نقطه اتکای منابع طبیعی 

معــاون خدمــات بیمــه کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: بیــن بیمــه و 
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان همــکاری خوبــی وجــود 

دارد. 
ــه نشــریه ســازمان  ــا تحریری جــواد احمــدزاده فرســنگی در گفتگــو ب
ــه  ــی تفاهم نام ــام مهندس ــازمان نظ ــا س ــل ب ــال قب ــه س ــت: از س گف
همــکاری منعقــد کردیــم کــه ســال گذشــته ایــن تفاهم نامــه مجــددا 
ــا اعضــای شــورای ســازمان نظــام مهندســی  طــی یــک هم اندیشــی ب
کشــاورزی و منابــع طبیعــی تمدیــد شــد. وی دربــاره همــکاری بیمــه 
کشــاورزی و ســازمان نظــام مهندســی گفــت: بیشــترین همــکاری مــا 
در خصــوص طــرح هویت گــذاری دام اســت زیــرا در سیســتم بیمــه هــر 
پــالک دام یــک کــد بیمــه ای محســوب می شــود و از آنجــا کــه بیمــه 
ــاورزی  ــه کش ــن بیم ــادی بی ــاط زی ــت ارتب ــاری اس ــور اجب دام و طی

ــود دارد.  ــتان وج ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس و نظ
احمــدزاده تصریــح کــرد: بــا همــکاری خــوب نظــام مهندســی اســتان 
و دفاتــر خدمــات غیردولتــی شهرســتانی در بخــش بیمــه دام از رتبــه 
ــم.  وی خاطرنشــان  ــدا کردی ــا پی ــه پنجــم ارتق ــه رتب ــم کشــور ب ده
ــور  ــور و زنب ــبک و طی ــنگین و س ــد دام س ــی مانن ــرد: در بحث های ک
ــت  ــاری نیس ــوز اجب ــا هن ــه گلخانه ه ــا بیم ــت ام ــاری اس ــه اجب بیم
ولــی توصیــه می شــود گلخانه هــا بیمــه شــوند تــا در صــورت 
خســارت از مزایــای بیمــه کشــاورزی اســتفاده کننــد. معــاون خدمــات 
بیمــه کشــاورزی اســتان همــکاری ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی 
ــت: در  ــرد و اظهارداش ــف ک ــی توصی ــتان را عال ــی اس ــع طبیع و مناب
شــروع هــر تفاهم نامــه تــا کار وارد مرحلــه اجــرا نشــود نواقصــی وجــود 

ــی دارد و  ــه هم اندیش ــاز ب ــی نی ــدک ناهماهنگ ــع ان ــرای رف دارد و ب
ــد.  امیــد داریــم ایــن همــکاری خــوب تــداوم یاب

در پایــان الزم می دانــم از زحمــات مهنــدس محمدحســین پورحمیدی 
نماینــده شــرکت های کارگــذاری بیمــه محصــوالت کشــاورزی و عضــو 
شــورای نظــام مهندســی اســتان در جهــت برقــراری ارتبــاط و تعامــل 

فــی مابیــن دو دســتگاه تشــکر نمایــم. 

معاون خدمات بیمه کشاورزی استان کرمان:

همکاری خوبی در بیمه دام با سازمان نظام مهندسی داریم

مهندسی نمودن فرآیند تولید به افزایش بهره وری می انجامد
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بحث شیالت و تولید آبزیان با توجه به مصرف ماهی به عنوان یکی از مواد 
غذایی در سفره هر ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است و استان کرمان 

خوشبختانه در این حوزه شاهد اتفاقات مثبتی بوده است.
نیز در حوزه آموزش  تولید شیالت و  نمونه و خاص در  از مراکز  یکی 
کارشناسان فن حوزه شیالت، مرکز شماره 15 آبزی  پروری کریمان است 
که  زیر نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برنامه های 
توان افزایی و مهارت آموزشی دانش آموختگان مرتبط با شیالت را دنبال 

می کند.
رسول کریمی مسئول مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مهر کریمان در 
گفتگو با خبرنگار نشریه سازمان با اشاره به اینکه این مرکز بزرگ آموزشی 
از پشتوانه تحقیقاتی باالیی برخوردار است اظهارداشت: این مرکز ویژه 

آموزش کارشناسان، بهره برداران و سرمایه گذاران حوزه شیالت است.
وی با اشاره به همکاری خوب سازمان نظام مهندسی کشاورزی با این 
مرکز افزود: اولین دوره آموزشی تخصصی مسئول فنی آبزیان برای اولین 
بار در استان در این مرکز با تعداد 20 شرکت کننده حدود دو ماه قبل 

به مدت 3 روز که دو روز آن عملی و یک روز تئوری بود برگزار شد.
او از تدریس دروسی چون رشته های تکثیر آبزیان، بیماری ها و مباحث 
محدودیت های  سبب  به  افزود:  و  داد  خبر  دوره  این  در  شیالت  مهم 
کرونایی دوره اول سه روزه برگزار شد و در یک تا دو ماه آینده دوره دوم 
این آموزش ها به شکل پیشرفته تر برگزار می شود. یکی از طرح های ما که 
در این موسسه اجرایی شده است، این بود که برای اولین بار در ایران از 

محل گردش یک لیتر آب در ثانیه ماهی قزل آال تولید شد.
کریمی درباره این طرح می گوید: این طرح با سیستم مداربسته به شکل 
سهم مالکیت خرد از منبع آبی محدود؛ اجرا شد و اکنون از سراسر ایران 

برای بازدید از این طرح و دیدن پروسه تولید، مراجعات زیادی داریم.
نکته جالب تر در گفته های وی استفاده از ظرفیت آب های مقطعی مانند 

استفاده از نوبت های هفتگی تلمبه آب است.

اظهارداشت:  کریمان  مهر  مهارت آموزی  و  توان افزایی  مرکز  مسئول   
مالکیت این آب خرد است و در کشاورزی مصرف بهینه ای از آن نمی شود 
آبزی پروری  ورودی جهت  از آب  استفاده  بر  این طرح عالوه  اجرای  با 

می توان از آب خروجی برای کشاورزی استفاده کرد.
نیاز به کود برای گیاه  این آب در کشاورزی  از  کریمی گفت: استفاده 
را به حداقل می رساند که ما در مجموعه خودمان درختان و گیاهان را 
بدون نیاز به سمپاشی یا کوددهی مراقبت کردیم، آب خروجی به ویژه 
برای کشت صیفی جات و گوجه فرنگی و یونجه عالی است. مسئول این 
تاکنون در کرمان مسئول فنی شیالت  اظهارداشت:  مجموعه شیالتی 
فنی  دریافت گواهی مسئول  و  مهارتی  دوره  این  پایان  با  که  نداشتیم 
او بیان کرد: در  شیالت می توانند بر مزارع تولید آبزیان نظارت کنند. 
با  برداشت ماهی داریم. کریمی  تا 800 تن  این مزرعه شیالت  750 
بیان اینکه حداقل هزینه 350 میلیون تومانی هزینه تحقیقاتی شد تا 
نمونه های آبزی پروری در دیگر نقاط ایران را بازدید و در نهایت به اجرای 

این طرح رسیدیم.
وی از بازدید حداقل 600 نماینده دستگاه ها و مراکز مختلف اداری و 
بازدیدها  این  از این طرح خبر داد و گفت: 20 درصد  ایران  خصوصی 

معموال به کار عملیاتی منجر می شود. 
مسئول مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مهر کریمان از واگذاری طرح 
مطالعاتی شیالت سد نسا بم به این موسسه خبر داد و افزود: عالوه بر 
طرح سد نسا، پروژه تولید 100 تن خاویار را در کرمان در دست بررسی 

داریم.
وی یکی از مزیت های کار در این مجموعه را ارتقاء ضریب نفوذ دانش 
در تولید دانست و گفت: 70 درصد کار ما از طریق افزایش ضریب نفوذ 
دانش عملیاتی شده است، در کرمان تاکنون مرکز تخصصی آبزی پروری 
جنبه  بیشتر  ما  مهارتی  آموزش های  است،  نبوده  مطرح  این شکل  به 
عملی و در کنار حوضچه تکثیر و استخر انجام می شوند. کریمی با انتقاد 

از دخالت دالل ها در بازار شیالت استان گفت: وجود دالل ها به شیالت 
استان ضربه می زند، اینها غیرمجاز و غیربهداشتی کار می کنند ماهی 
تلف شده را به بازار و از آنجا به رستوران ها می دهند، بچه ماهی ایرانی 
را به جای خارجی می فروشند و عمال دخالت زیادی در تولید شیالت 

استان دارند.
همچنین  کریمان  مهر  مهارت آموزی  و  توان افزایی  مرکز  مسئول 
اظهارداشت: در استانی که بالغ بر 1000 چاه آب دارد می توان به ازای 
هر چاه یک تن ماهی تولید کرد و کل کشور را تامین کرد ولی دالل ها 
نمی گذارند. کریمی از اجرای طرح تکثیر بچه ماهی و ماهی چشم زده در 
مرکز ماهی الله زار خبر داد و گفت: در مزایده انجام شده، این طرح و این 
مرکز، برای سه سال به ما واگذار شده است و به راحتی تمام بچه ماهی 

مورد نیاز استان را می توان تولید کرد. 
وی اظهارداشت: ما برای پرورش، بچه ماهی را به مزارع شیالت استان 
می فروشیم و محصول نهایی را نیز از آنان خرید می کنیم و قطعا اگر 
مسئول فنی در مزارع شیالت باشد می تواند عملکرد تولید را تا چند 

برابر باال ببرد.
کریمی تصریح کرد: با پایان دوره اول، مهارت آموزان  قادر هستند در 
مزارع با تولید 1 تا 5 تن ماهی مسئول فنی باشند و برای بین 5 تا 50 
تن تولید نیز دوره دوم مسئولین فنی شیالت را در یکی دو ماه آینده در 

دست برگزاری داریم.

   مسئول مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مهر کریمان:

هر چاه آب کشاورزی قابلیت تولید یک تن ماهی را دارد

وضعیت طرح های مرتعداری ارجاع شده به سازمان
 429 مرتع   به منظور تهیه طرح مرتعداری  به سازمان واگذار شده که 398 مورد به کارشناس آموزش دیده 

سازمان ارجاع داده شد.

در نیــم ســال اول 1400 صنــدوق تعــاون و رفــاه ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی اســتان کرمــان جهــت رفــاه حــال اعضــای خــود بــا 41 مرکــز خدمــات 
ــکان  ــت و ام ــرده اس ــد ک ــه منعق ــی تفاهم نام ــی و بانک ــگری، درمان ــی، گردش رفاه
اســتفاده از خدمــات همــراه بــا تخفیــف تعــدادی از مراکــز رفاهــی یــا درمانــی را فراهم 

کــرده اســت. 
ــاه  ــاون و رف ــدوق تع ــه صن ــردار ب ــو و بهره ب ــداد 430 عض ــال اول 1400 تع ــم س در نی

ــزوده شــد . ســازمان اف

خروج از کشاورزی سنتی میسر نمی شود مگر با انتقال و اشاعه دانش در بخش کشاورزی
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اثربخشی  مجموعه های  که  است  موفقی  و  جوان  مدیر  علیپور  سعید 
را در حوزه  تولید و کشاورزی با اشتغالزایی برای بیش از 250 نفر 

ایجاد نموده است .
مدرس  استان،  مهندسی  نظام  شورای  دوره  دو  خزانه دار  و  عضو 
تکنولوژی های  انتقال  غیردولتی  مرکز خدمات  دارای مجوز  دانشگاه، 
برتر در مدیریت کسب و کار کشاورزی و کارآفرین  نوین، کارآفرین 
سال  برتر  فناور  استان،  کشاورزی  خدمات  حوزه  در   95 سال  برتر 
1399 استان در حوزه تولید،  مدیر شرکت های مختلف حوزه کسب 
و عناوین موفقیت وی  از تجربیات  تنها بخشی  ایده پردازی،  و  و کار 

هستند.
اشاره  با  داشت  سازمان  نشریه  تحریریه  با  که  گفتگویی  در  علیپور 
با  توسعه  و  فناوری  کار  و  کسب  در  دغدغه هایش  از  یکی  اینکه  به 
سرشار  کشور  جنوب  و  کرمان  استان  گفت:  است،  دانش  محوریت 
که  است  توانمند  انسانی  نیروی  و  منابع  از  بالقوه ای  پتانسیل های  از 
ایده های  از  با توجه به عدم وجود همه زیر ساخت ها و موانع خیلی 
در  فعالیت  برای  زیادی  افراد  و  می شوند  شکست  به  منجر  نوآورانه 
فعالیت  به  عالقه مند  کشاورزی  بخش  کارآفرینی  و  تولید  حوزه 
زنجیره  این  هدایتی  و  حمایتی  زیرساخت های  نبود  که  می باشند 
ارزشمند تولید را دچار مشکل کرده است و به همین منظور جهت 
ایجاد بستری مناسب برای تسریع و هدایت در ارزش آفرینی در حوزه 
کارآفرینی به فکر راه اندازی مکانی برای کمک به مراجعان دارای ایده 
و عالقه بودم تا بتواند نقش حمایتی و هدایتی در این گونه طرح ها از 

مرحله ایده تا تجاری سازی داشته باشد .

اولین شتاب دهنده جنوب کشور در کرمان 
وی با بیان اینکه فقدان یک مرکز شتاب دهنده کشاورزی در استان 
احساس می شد گفت: در همین راستا در سال 99 با همکاری معاونت 
در  را  کشور  جنوب  شتاب دهنده  اولین  جمهوری،  ریاست  فناوری 

حوزه کشاورزی راه اندازی کردیم.
شتاب دهی  را  شتاب دهنده  مرکز  این  راه اندازی  از  هدف  علیپور 
به  کمک  نیز  و  اجرایی  آپ های  استارت  و  کار  و  کسب  ایجاد  به 
مهارت های  و  توانمندی  افزایش  و  حوزه ها  این  در  سرمایه گذاری 
از  هم  مجوزی  همچنین  گفت:   و  کرد  ذکر  گانه  چهار  کارآفرینی 
سازمان نظام مهندسی استان به عنوان اولین مرکز خدمات غیردولتی 
انتقال تکنولوژی های نوین و پژوهش های کاربردی کشاورزی با ایجاد 
مراکز  با  دانشگاهی  تحقیقات  فضای  بین  موثر  ارتباط  برای  بستری 
خدمات اجرایی کشاورزی اخذ شد تا از پژوهش ها در خدمات حوزه 

کشاورزی بیشتر استفاده شود.
این مدیرکارآفرین تصریح کرد: طرح های میدانی خوبی در این بخش 
پیاده سازی کردیم که می تواند به مهندسی کردن فرایند تولید کمک 

زیادی کند.
کنترل کیفی نهاده های کشاورزی با کایت

 )QC( کیفی  کنترل  را  پژوهشی  مرکز  این  خدمات  دیگر  از  وی 
نهاده های کشاورزی و انجام طرح های کاربردی در بخش  کشاورزی 
ذکر کرد و گفت: این مرکز، کنترل کیفی را برعهده دارد و از طریق 
قیاس و بررسی کیفیت کاالها و انجام طرح های تحقیقاتی و کاربردی 

بهترین کاال را در مسیر تولید و ارائه قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد: قسمتی که بیشترین دغدغه در شتاب دهنده ها 
است، افزایش توانمندی کارشناسان در حوزه کسب و کار کشاورزی 
است، ما در این مرکز زیرساخت های الزم برای پردازش ایده را فراهم 
نهایت  در  و   mvp به  تبدیل  مرکز  این  در  بتواند  ایده  تا  کرده ایم، 

محصول انبوه شود.
و  برگزاری  به  کمک  و  خارجی  و  داخلی  بازار  به  معرفی  همچنین 
زنجیره  یک  ایجاد  و  کشور  خارج  و  داخل  نمایشگاه های  در  شرکت 
کامل از ایده تا محصول و تجاری سازی را با حفظ مالکیت معنوی و 

مادی ایده برای فرد ارائه می کنیم .
مختلف  فضاهای  دارای  زیربنا  مترمربع   3000 دارای  مجموعه  این   
و  تحقیقاتی  مدرن  گلخانه  تخصصی،  آزمایشگاه  تئاتر،  آمفی  کاری، 

سوله جهت راه اندازی خط تولید می باشد.

خدمات شتاب دهنده کایت به شرح زیر است:
نیاز  انسانی مورد   - تسهیل فرآیند تیم سازی و توسعه شبکه منابع 

واحدها و هسته های مستقر 
- تامین سرمایه در سطح خرد و کالن 

- تامین نیازهای علمی و تحقیقاتی جهت گسترش و توسعه فناوری 
و کمک به بومی سازی فناوری های موجود در دنیا 

- تسهیل تبدیل استارت آپ به ساختار شرکتی 
مثل  عمومی  و  تخصصی  امکانات  و  تجهیزات  کار  دفتر  ایجاد   -

آزمایشگاه خطوط تولید و غیره 
مواد  طیور  و  دام  خوراک  زمینه  در  انبوه  تولید  زیرساخت  -دارای   

غذایی و نهاده های کشاورزی 
اخیراً 16 ایده به مرکز کایت ارسال شده است. از این میان هفت ایده 

پذیرش شده که شامل طرح های زیر است:
- طرح استحصال زهر زنبور عسل 

- طرح استفاده از تصاویر ماهواره ای و جی آی اس در بهینه سازی و 
هوشمند سازی مصرف سم، کود و آبیاری در اراضی کشاورزی 

- طرح کلینیک هوشمند کشاورزی 
- مهارت آموزی و تولید محتوا در زمینه پسته

-  سولوکات و سولفار

ایده پرداز  افراد  آشنایی  منظور  به  کایت  شتاب دهنده  مرکز 
عنوان  تحت  پکیجی  دارد  نظر  در  آنها  هدایت  و  حمایت  و 

راه اندازی کسب و کار را برگزار کند این پکیج شامل دوره های 
زیر است :

خالقیت و ایده پردازی 
تیم سازی و کارگروهی در استارت آپ 

تدوین مدل های کسب و کار
 تامین منابع مالی استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک 

آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادها در استارت آپ 
اعتبار سنجی در استارت آپ ها 
)mvp( ساخت محصول اولیه
برندینگ و بازاریابی دیجیتال 

تمامی  دوره ها  این  در  شرکت  با  ایده پرداز  یا  و  ایده  صاحب  افراد 
مهارت های الزم برای شروع یک استارت آپ و تبدیل ایده به ارزش 

و کسب و کار را فرا می گیرد.

برگزاری استارت آپ کشاورزی هوشمند
آتی که در مرکز شتاب دهنده  از جالب ترین رویدادهای  شاید یکی 
کایت برگزار خواهد شد رویداد استارت آپ کشاورزی هوشمند باشد.
از کشت، نگهداری و برداشت   کشاورزی هوشمند به شیوه ای نوین 
فرایندهای  و  تکنولوژی  بر  مبتنی  گیاهان  و  کشاورزی  محصوالت 

خودکار و هوشمند اشاره دارد. 
کشاورزی هوشمند شامل الیه سخت افزاری و نرم افزاری است که با 
هدف بهینه سازی فرآیندها و استفاده از منابع و بهره برداری موثر از 
فضای سبز و زمین های کشاورزی و افزایش بهره وری از آب کشاورزی 
به یکدیگر متصل می شوند کشاورزی هوشمند می تواند نقش مهمی 
باشد شناسایی  داشته  منابع  اتالف  از  و جلوگیری  غذایی  امنیت  در 
ایده های خالقانه و فناورانه و نوآورانه و نیز حمایت از صاحبان ایده 
در راه اندازی استارت آپ می تواند نقش موثری در توسعه این بخش 

داشته و منجر به استارت آپ های پربازده شود.

  با شتاب دهنده کایت شانس پرواز به سوی عملیاتی شدن  
ایده را امتحان کنید 

ــت  ــی در مدیری ــه فن ــه کمیت ــزاری  50 جلس 1 - برگ
ــت  ــاری تح ــای آبی ــد طرح ه ــت تایی ــاک جه آب و خ

ــار  فش
ــان  ــط کارشناس ــرح توس ــار ط ــی  818 هکت 2 - بررس

ــرح  ــی ط بررس
3 - نظــارت و کنتــرل و امضــا 1257.1 هکتــار قــرارداد 

اجرایــی تحــت فشــار در ســطح اســتان 
ــرارداد  ــار ق ــا 419 هکت ــرل و امض ــارت و کنت 4 -  نظ
آبیــاری کــم فشــار در ســطح اســتان در شــش ماهــه 

ــال  اول س
ــوان  ــتفاده از ت ــکاری و اس ــه هم ــزاری جلس 5 - برگ
ــان  ــتان کرم ــاورین اس ــکاران و مش ــت پیمان و ظرفی
و  سیســتان  اســتان  پروژه هــای  اجــرای  جهــت 

بلوچســتان 
نماینــدگان  جلســات  برگــزاری  و  هماهنگــی    -  6
شــرکت های مجــری و مشــاورین بــا مدیریــت آب 
ــی  ــی و اجرای ــه طراح ــن تعرف ــت تعیی ــاک جه و خ

آبیــاری  پروژه هــای 

7 - برنامه ریــزی و هماهنگــی جهــت بازدیــد و کنتــرل 
ــه برداران  ــط نقش ــده توس ــت ش ــه های برداش از نقش

ــتان  ــطح اس ــاری در س ــای آبی پروژه ه

خاکشناسی 
بــا  خاکشناســی  آزمایشــگاه های  از  بازدیــد   -  1
همــکاری مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 

بهره بــرداری  پروانــه  تمدیــد  و  صــدور  جهــت 
ــن  ــرداری چندی ــه بهره ب ــد پروان ــدور و تمدی 2 -  ص

ــتان  ــطح اس ــی در س ــگاه خاکشناس آزمایش
آموزشــی  کاس  برگــزاری  جهــت  هماهنگــی   -  3
ــی ــگاه های خاکشناس ــه ای آزمایش ــان توصی کارشناس

اقدامات واحد آبیاری سازمان در 6 ماهه اول 1400

کمک به ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی از اهداف اصلی تأسیس سازمان است
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ــکی و  ــی گیاه پزش ــالملو کارشناس ــا اس محمدرض
ــدرک دوره  ــی دارای م ــد باغبان ــی ارش کارشناس
ــش  ــب و کار گرای ــت کس ــی مدیری ــوزش عال آم

ــازمانی اســت. تحــول س
ــر  ــن برت ــی چــون کارآفری ــن عناوین  وی همچنی
ــای  ــه تعاونی ه ــی اتحادی ــه مل ــل نمون و مدیرعام
تولیــد ســیرجان، کارشــناس رســمی دادگســتری 
و رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه تعاونــی تولیــد 
ــی  ــس دو دوره متوال ــب رئی ــان و نای ــتان کرم اس
نظــام مهندســی اســتان را در کارنامــه خــود دارد.

ــیرجان  ــد س ــی تولی ــرکت های تعاون ــه ش اتحادی
ــب و  ــازی مناس ــت بسترس ــال 1380 جه در س
ــی  ــرکت تعاون ــت 22 ش ــد فعالی ــریع در رون تس
ــا  ــون ب ــم اکن ــد و ه ــکیل ش ــو تش ــد عض تولی
اشــتغال 83 نیــروی انســانی از ســطح لیســانس تا 
ــه  ــف اتحادی ــای مختل ــرا در بخش ه ــع دکت مقط
ــا پراکنــش مناســب  و شــبکه تحــت پوشــش و ب
بیــش از شــصت درصــد باغــات شهرســتان را 
ــعی  ــت و س ــرار داده اس ــود ق ــش خ ــت پوش تح
نمــوده گام هــای مؤثــری در خصــوص علمــی 
ــه  ــردارد ب ــاورزی ب ــش کش ــودن بخ ــی نم و فن
ــه اســتانی، 4  ــوان نمون ــه کســب 5 عن نحــوی ک
عنــوان نمونــه کشــوری، کســب 3 عنــوان نمونــه 
ــر و افتتــاح چهــار مرکــز خدمــات  ــن برت کارآفری
در  را   1399 ســال  در  غیردولتــی  کشــاورزی 

ــود دارد. ــه خ کارنام

جهش در اشتغال کارشناسان نظام 
مهندسی با افزایش ضریب نفوذ دانش 

نشــریه  تحریریــه  بــا  گفتگــو  در  اســالملو 
ــودن  ــو ب ــه همس ــه ب ــا توج ــت: ب ــازمان گف س
ــالت  ــازمان نظــام مهندســی رس سیاســت های س
ــه نیــز جهــت  شــبکه تعاونی هــای تولیــد، اتحادی
هم افزایــی بیشــتر و اســتفاده بهینــه از بســتر 
ــذ  ــه اخ ــدام ب ــه اق ــن مجموع ــده در ای ــاد ش ایج
مجوزهــای مراکــز خدمــات کشــاورزی غیــر 
ــام  ــازمان نظ ــت س ــا حمای ــه ب ــرده ک ــی ک دولت
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش مهندس
افزایــش  و  کارشناســان  اشــتغال  در  جهشــی 
ــده  ــاد ش ــات ایج ــش در باغ ــوذ دان ــب نف ضری

ــت. اس
وی افــزود: هــدف از افتتــاح چهــار مرکــز خدمــات 
ــره  ــه دای بخــش غیردولتــی، وســعت بخشــیدن ب
مهندســی  نظــام  ســازمان  خدمات رســانی 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی شهرســتان ســیرجان 
ــعت  ــه وس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــردم اس ــه م ب

ــاورزی در  ــش کش ــتردگی بخ ــتان و گس شهرس
ــن مراکــز بیــش از پیــش  ــه وجــود ای ــاز ب آن، نی

احســاس می شــد.
ــرای  ــالملو اج ــای اس ــای آق ــی از موفقیت ه یک
موفــق طــرح ســیماب )سیســتم مرجــع آمــوزش 

ــود. ــیرجان ب ــره وری( در پســته س و به
وی دربــاره ایــن طــرح اظهارداشــت: پســته یکــی 
از مهمتریــن محصــوالت راهبــردی کشــور اســت 
ــادرات  ــهم ص ــد از س ــا 4 درص ــدود 3 ت ــه ح ک
غیرنفتــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده 
ــته  ــادرات پس ــل از ص ــد ارزی حاص ــت. درآم اس
بیــش از یــک و نیــم میلیــارد دالر می باشــد کــه 
زمینــه اشــتغال بــرای 2 میلیــون نفــر بــه صــورت 
ــرده اســت.  ــم ک مســتقیم و غیرمســتقیم را فراه
اســالملو تاکیــد کــرد: شهرســتان ســیرجان 
ــر  ــار ســطح زی ــودن 45 هــزار هکت ــا دارا ب ــز ب نی
کشــت پســته از جایــگاه ویــژه ای در تولیــد 
ــد  ــا پســته کاران مانن اســتان برخــوردار اســت ام
ــا  ــور ب ــته خیز کش ــق پس ــایر مناط ــاورزان س کش
چالش هــای زیــادی بــرای تولیــد روبــرو هســتند.

ــود  ــدم وج ــی، ع ــرده مالک ــرد: خ ــان ک  وی بی
الگــوی مدیریتــی مناســب، اُفــت کمــی و کیفــی 
آب و اســتفاده از روش هــای ســنتی آبیــاری، 
شــوری آب و خــاک و عــدم وجــود آگاهــی 

ــه  ــالح و تغذی ــت اص ــی جه ــای اصول از روش ه
ــای کشــاورزی  ــش قیمــت نهاده ه مناســب، افزای
و کیفیــت پاییــن برخــی از آنهــا، عــدم شــناخت 
مزایــای مدیریــت یکپارچــه باغــات، کمبــود 
ــرای حــل  ــی ب ــق علم ــات و راه حــل دقی تحقیق
مشــکالت و بهــره وری پاییــن از منابــع آب و 
ــه ایــن مشــکالت و چالش هاســت. خــاک از جمل

اجرای موفق طرح سیماب پسته 
در سیرجان

رئیــس اتحادیــه تعــاون روســتایی ســیرجان 
اذعــان کــرد: ایــن مــوارد باعــث شــده توصیه هــای 
ــد  ــته کارآم ــات پس ــطح باغ ــن در س متخصصی
نباشــد و در ســال های گذشــته مشــکالت کمبــود 
ــا جایــی  آب در ایــن شهرســتان تشــدید شــده ت
کــه بــر اســاس آمارهــا در ســنوات گذشــته ســطح 
وســیعی از باغــات بــه خاطــر مشــکالت کــم آبــی 

ــده  اند. ــا ش ره
ــی  ــه شــرکت های تعاون ــح کــرد: اتحادی وی تصری
تولیــد روســتایی شهرســتان ســیرجان بــرای 
ــش  ــد و افزای ــع تولی ــه از مناب ــرداری بهین بهره ب
عملکــرد از ســال 1395  اقــدام بــه اجــرای 
طــرح ســیماب )سیســتم مرجــع آمــوزش و 

ــا حمایــت و همــکاری همــه جانبــه  بهــره وری( ب
نظــام  ســازمان  روســتایی،  تعــاون  ســازمان 
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی، اتحادیــه 
شــرکت های تعاونــی تولیــد اســتان کرمــان و 
هم اندیشــی و همــکاری اســاتید و صاحب نظــران 
ــاد  ــازمان جه ــی و س ــز تحقیقات ــگاه، مراک دانش
کشــاورزی اســتان و فعــاالن بخــش صنعت پســته 

ــت. ــرده اس ــور ک کش
فعال شدن کمیته های مختلف برای 

اجرای طرح سیماب
مجــری طــرح ســیماب پســته گفــت: ایــن طــرح 
از کمیته هــای برنامه ریــزی و راهبــردی، پایــش و 
ارزیابــی و همچنیــن بازرســی و نظــارت بهره منــد 
اســت و تــالش دارد ارتبــاط ســازنده ای بیــن 
دانــش و صنعــت تولیــد پســته برقــرار و تحولــی 
ــی  ــطح اراض ــره وری در س ــام به ــی در نظ اساس

تحــت پوشــش ایجــاد کنــد.
ــا بیــان اینکــه در ســاختار ایــن طــرح  اســالملو ب
خاک شناســی،  شــامل  اصلــی  محــور  پنــج 
ــیون  ــاری و مکانیزاس ــکی، آبی ــی، گیاه پزش باغبان
مــد نظــر اســت، افــزود: ایــن طــرح کــه در 
ــون و  ــوم و فن ــعه عل ــات توس ــز خدم ــب مرک قال
بــا  کشــاورزی  مهارت آمــوزی  و  توان افزایــی 
ــازمان  ــاورزی، س ــاد کش ــازمان جه ــکاری س هم
تعــاون روســتایی، ســازمان نظــام مهندســی 
ــته  ــی داش ــد و علم ــردی جدی ــاورزی رویک کش
ــت  ــته تح ــات پس ــه باغ ــوط ب ــور مرب ــه ام و کلی
ــا  ــارزه ب ــرس، مب ــه، ه ــم از تغذی ــرارداد را اع ق
آفــات و بیماری هــا، اصــالح خــاک، اســتفاده 
بهینــه از آب، تعییــن نیــاز ســرمایی و اخــذ 
کــد محصــول ســالم بــرای متقاضیــان را توســط 
تیــم کارشناســی متخصــص و آمــوزش دیــده بــه 

صــورت یکپارچــه مدیریــت می کنــد.
ــراز  ــیرجان اب ــته س ــیماب پس ــرح س ــری ط مج
داشــت: بــا اجــرای ایــن طــرح ضمــن مهندســی 
کــردن فرآینــد تولیــد، افزایــش عملکــرد و کاهش 
هزینه هــای غیرضــروری و اســتفاده بهینــه از 
منابــع آب و زمیــن، بــرای کارشناســان ایــن حوزه 

ــت. ــده اس ــتغال زایی ش اش
پی نوشت:

ســال گذشــته مدیرتعــاون روســتایی اســتان 
کرمــان از اجــرا و توســعه طــرح ســیماب در 
تعاونی هــای تولیــد روســتایی بــر روی محصــوالت 
پســته بــه  منظــور بــاال بــردن بهــره وری و افزایش 
ــات  ــار باغ ــه هکت ــش از س ــول در بی ــن محص ای

ــود.  ــر داده ب ــتان خب اس

مجری طرح سیماب پسته در سیرجان مطرح کرد:

افزایش عملکرد پسته با مهندسی نمودن فرآیند تولید 

وضعیت پروژه های بیابان زدایی،  

مهندســی  نظــام  ســازمان 

کشــاورزی و منابــع طبیعی اســتان 

ــال اول 1400  ــم س ــان، طی نی کرم

در 15 پــروژه در شهرســتان های 

ــار و  ــنجان، ان ــد، راور، رفس زرن

شــهربابک بــه عنــوان مشــاور بــا 

اســتفاده از یــک کارشــناس ناظــر 

ــور دارد.   ــرناظر حض و 5 س

زمینه ارتقاء توانمندی های حرفه ای اعضا در سازمان نظام مهندسی فراهم شده است
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بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی 
ــز  ــع طبیعــی، در نشســت هم اندیشــی مراک کشــاورزی و مناب
ــه در  ــان ک ــتان کرم ــی اس ــر دولت ــاورزی غی ــات کش خدم
ــدا مســئوالن  ــزار شــد ابت ــون جهادکشــاورزی برگ ســالن زیت
شهرســتان های  غیردولتــی  کشــاورزی  خدمــات  مراکــز 
شــمال اســتان بــه بیــان مشــکالت و موانــع ســد راه کار خــود 
ــاورزی و  ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــد و رئی پرداختن
ــته ها  ــخ گویی خواس ــه پاس ــان ب ــتان کرم ــی اس ــع طبیع مناب

ــت. ــده پرداخ ــرح ش ــائل مط و مس
ــازمان  ــس س ــی رئی ــن کمال الدین ــت، محس ــه نشس در ادام
ــت های  ــژه درخواس ــه وی ــف ب ــائل کاری مختل ــت: در مس گف
ــاد کشــاورزی  ــی وزارت جه ــون ابالغ ــق قان ــور اراضــی طب ام
ــما  ــه ش ــدی ب ــالغ جدی ــه اب ــی ک ــا زمان ــرده و ت ــدام ک اق
ــی  ــای قبل ــرایط ابالغیه ه ــط و ش ــع ضواب ــت تاب ــیده اس نرس

ــپارید. ــی بس ــه اموراراض ــه کار را ب ــید  و بقی باش
ــر داروخانه هــای گیاه پزشــکی  ــاره بازدیــد و نظــارت ب وی درب

ــن  ــه ای ــد ک ــات را آگاه کنی ــظ نبات ــان حف ــت: کارشناس گف
ــا واســپاری  ــه م ــات ب مســئولیت توســط ســازمان حفــظ نبات
ــون  ــر قان ــدم ب ــره وری و مق ــون به ــق قان ــه طب ــده، بلک نش

ــات اســت. ــظ نبات حف
ــون  ــن مســاله قان ــا در ای ــان کــرد: مرجــع م ــی بی کمال الدین
ــش  ــون افزای ــز قان ــال 1346 و نی ــادره س ــات ص ــظ نبات حف
ــه صــدور مجــوز گیاه پزشــکی  ــاده 2( اســت، ک ــره وری )م به
بــه مــا واگــذار شــده امــا در یکــی از تبصره هــای ایــن قانــون 
عنــوان شــده، ضوابــط و سیاســت ها و مجوزهــای ایــن قانــون 

ــود.  ــالغ می ش ــاورزی اب ــط وزارت جهادکش توس
وی بــا بیــان اینکــه قانــون بهره وری)مصــوب ســال 89( 
ــات اظهــار کــرد:  ــون حفــظ نبات ــر اجــرای قان مقــدم اســت ب
ــد  ــی در دوره جدی ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــی ک کار بزرگ
کــرده اســت هویــت بخشــی بــه مســئول فنــی و کارشناســان 
فعــال در فروشــگاه های مجــاز کــود و ســم بــود، اکنــون 
ــای  ــه داروخانه ه ــد ب ــام داده ان ــر ن ــم تغیی ــگاه های س فروش
گیاه پزشــکی و مــا انتظارمــان ایــن اســت تابلوهــای بیشــتری 
مختلــف  شــهرهای  در  را  گیاه پزشــکی  داروخانه هــای  از 

ــیم. ــاهد باش ــتان ش اس
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــکی  ــز گیاه پزش ــداد مراک ــه تع ــر چ ــزود: ه ــان اف ــتان کرم اس
اســتان در شهرســتان های مختلــف بیشــتر شــود اعتبــار و 
ــاورزی در  ــی کش ــات غیردولت ــز خدم ــازمان و مراک ــگاه س جای
ــازمان نظــام  ــده س ــوان نماین ــه عن آن شــهر بیشــتر می شــود. ب
ــخصا  ــگاه ها را ش ــی، فروش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش مهندس
ــده  ــوان نماین ــه عن ــان ب ــه کاری خودت ــد و وجه ــد کنی بازدی

ــد.  ــاال ببری ــازمان را ب س

کمال الدینــی ســپس بــا اشــاره بــه حجــم کاری خــوب در 
شــهرهای مختلــف اســتان گفــت: متاســفانه علیرغــم کار خــوب، 
ــی  ــدارد در نتیجــه زحمات ــود ن ــاد نم ــات زی ــازی اقدام مستندس
ــور و  ــازی ام ــود. مستندس ــده می ش ــر دی ــید کمت ــه می کش ک
ــد  ــت و بای ــروری اس ــردم ض ــانه ها و م ــه رس ــانی آن ب اطالع رس

ــه شــود.  ــه بعــد جــدی گرفت ــن ب از ای
وی گفــت: مدیریــت پالک کوبــی دام طبــق ابالغیــه وزیــر جهــاد 
کشــاورزی، برعهــده ســازمان نظــام مهندســی و مراکــز خدمــات 

ــی آن در شهرســتان ها اســت.  غیردولت
ــتان  ــی را در شهرس ــت پالک کوب ــما مدیری ــود ش ــزود: خ وی اف
و  جهادکشــاورزی  نماینــدگان  بــا  را  امورتــان  بایــد  داریــد 
دامپزشــکی و دیگــر ادارات در جلســات مطــرح کنیــد و در 
صــورت نیــاز جلســاتی را بــه عنــوان نماینــده ســازمان برگــزار و 
نســبت بــه انعــکاس مســائل و مشــکالت ســازمان اقــدام کنیــد. 

برگزاری جلسه هم اندیشی مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی استان کرمان 

خالصه وضعیت فعالیت های واحد امور اراضی ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی استان کرمان در نیم سال اول 1400

تأمین امنیت غذایی جز با داشتن کشاورزی مبتنی بر دانش و فناوری مسیر نمی شود
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همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

اقدامات انجام شده در این راستا

ــه  ــه ب ــه گیاه پزشــکی ک ــک داروخان ــک ی ــا از نزدی ــی شــد ت  فرصت
ــک  ــه اســت را از نزدی تازگــی توســط نظــام مهندســی مجــوز گرفت

ببینیــم.
فروشــگاهی بــا رنــگ ســبز درخشــان همــراه بــا نظمــی خــاص کــه 
ــمت های آن  ــه قس ــی و از هم ــاعت ها در آن بچرخ ــت داری س دوس

دیــدن کنــی.
ــه همــراه تیــم 4  ــی اســت کــه ب ــه، اســحاق مهراب مســئول داروخان
نفــره اش بــه احتــرام میهمانــان نظــام مهندســی، کار و مشــاوره خــود 
ــبختانه  ــه خوش ــته اند البت ــار گذاش ــاعت کن ــک س ــدت ی ــه م را ب
ــاز  ــه ب ــت ک ــر صحب ــد. س ــتری ندارن ــح مش ــه صب ــاعات اولی در س
ــرای  ــزرگ ب ــوب و ب ــای خ ــا آرزوه ــردی ب ــی را م ــود مهراب می ش
جامعــه کشــاورز می بینــم و از آن مهم تــر اســتفاده از نیــروی 
ــف،  ــای مختل ــص در بخش ه ــناس متخص ــرده و کارش ــل ک تحصی

ــت. ــه وی اس ــاز داروخان امتی
نــام  تغییــر  ایــن مســاله  مــن  ایــن گونــه شــروع می کنــد: 
ــه  ــه داروخان ــود( ب ــموم و ک ــروش س ــاورزی )ف ــگاه های کش فروش
ــه توســط ســازمان  ــم ک ــاء فرهنگــی می بین ــک ارتق کشــاورزی را ی
نظــام مهندســی انجــام شــده اســت. امیــدوارم داروخانه هــای 

گیاه پزشــکی قــدر ایــن تغییــرات را بداننــد.
ــع  ــی واق ــت خوب ــاورز در موقعی ــه کش ــکی خان ــه گیاه پزش داروخان
شــده اســت و دارای ســاختمان بســیار خــوب و تجهیــزات و نیــروی 
ــاه اســت کــه مجــوز  ــد: 4 م ــی می گوی انســانی جــوان اســت، مهراب
داروخانــه را گرفته ایــم و اکنــون یــک ماهــی اســت کــه تابلــو 

ــم. ــب کرده ای ــازه نص ــردر مغ ــر س ــکی را ب ــه گیاه پزش داروخان
ــه کشــاورز  ــه گیاه پزشــکی خان ــوی داروخان ــی از پشــتوانه های ق یک
تجربــه 30 ســاله کار در مجموعــه جنوبــگان بــه عنــوان یــک 
ــی  ــت، مهراب ــا اس ــموم و کوده ــع س ــد و توزی ــر در تولی ــد معتب برن

ــه عنــوان سیســتم  ــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود: از امتیــازات کار ب ب
ــه  ــز ب ــن مراک ــکان ای ــه مال ــت ک ــن اس ــکی ای ــه گیاه پزش داروخان
چشــم فروشــنده بــه خودشــان نــگاه نمی کننــد و خــود را متصــدی 
ــه  ــنا ب ــی و آش ــئول فن ــور مس ــی حض ــد از طرف ــه می دانن داروخان
تجویــز داروهــای مــورد نیــاز کشــاورز چــه در بخــش تقویــت درخــت 
ــد کمــک  ــات می توان ــا آف ــارزه ب ــا در بحــث مب ــت باشــد ی ــا زراع ی
خوبــی بــرای کشــاورزی باشــد کــه بــدون علــم بــه شــناخت کــود و 

ســموم مراجعــه کــرده اســت.
ــن  ــا در ای ــت:  م ــکی اظهارداش ــه گیاه پزش ــئول داروخان ــن مس ای
ادامــه  می کردیــم  دنبــال  ســال ها  کــه  را  هدفــی  داروخانــه 
می دهیــم و آن ارتقــاء فرهنــگ مصــرف بهینــه و اصولــی نهاده هــای 
کشــاورزی بیــن جامعــه کشــاورز اســت البتــه تابلــو داروخانــه یــک 
مــاه اســت بــاال رفتــه، تــالش داشــتیم افتتاحیــه برگــزار کنیــم امــا 
ــه از  ــن داروخان ــا در ای ــا و شــرایط خــاص نگذاشــت. م مســاله کرون
ــر مســئول فنــی کــه  تمــام تخصص هــا اســتفاده می کنیــم عــالوه ب
کارشــناس گیاه پزشــکی اســت، متخصــص تغذیــه، متخصــص آفــات، 
ــا هســتند. ــرگ همــکار م ــود ب متخصــص آزمایشــگاهی خــاک و ک

ــه  ــوط ب ــاله ای مرب ــاز و مس ــر نی ــا ه ــردی ب ــر ف ــه ه ــا ب ــا لزوم م
کشــاورزی مراجعــه کنــد مشــاوره می دهیــم، بــه جــرات بگویم شــاید 
ایــن تابلــوی داروخانــه در کل کشــور باشــد ولــی چنیــن دیدگاهــی 
ــدون خریــد( در کشــور یونیــِک یونیــک اســت  ــا مشــاوره ای ب )صرف
هیــچ کجــا شــما یــک مرکــز مشــاوره رایــگان در زمینــه کشــاورزی 
ــای  ــد. کلینیک ه ــا نداری ــرف نهاده ه ــش مص ــد در بخ ــا ص ــر ت صف
ــت  ــر اس ــز دیگ ــک چی ــان ی ــداف و رسالتش ــم اه ــکی ه گیاه پزش
آنهــا هــم در یــک بخش هایــی ورود نمی کننــد. اینجــا متخصصیــن 
مختلفــی داریــم و هــر کســی هــر نیــازی بــرای کشــاورزی و حتــی 
ــر آن  ــد دکت ــته باش ــان داش ــا آپارتم ــه ی ــه کوچکــش در خان گلخان

اینجــا حضــور دارد.
ــان  ــیمیایی کرم ــع ش ــرکت صنای ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مهراب
ــران  ــود در ای ــدگان ک ــد کنن ــن تولی ــزو اولی ــگان( ج ــن )جنوب زمی
اســت، در خصــوص برگــزاری کالس هــای ترویجــی در ایــن داروخانــه 
ــن  ــد اولی ــه می کن ــا مراجع ــه م ــه ب ــاورزی ک ــر کش ــد: ه می گوی
چیــزی کــه از مــا می خواهــد ایــن اســت کــه؛ »یــک توصیــه کــودی 
بــده«، مــا رســالت مان باالتــر از ایــن اســت. بازدیــد از بــاغ یــا زراعــت 
ــا از وی  ــم ی ــز دارو می کنی ــپس تجوی ــام داده و س ــاورز را انج کش
درخواســت می کنیــم خــاک مزرعــه خــود را جهــت آزمایــش بــرای 
ــد: آزمایشــگاه ملکــول از اولیــن  ــاورد.  وی همچنیــن می افزای ــا بی م
آزمایشــگاه های خــاک و گیاه شناســی کشــور در مجموعــه جنوبــگان 
ــده  ــش خــاک نشــان دهن ــار ماســت و آزمای ــه در اختی می باشــد ک
ایــن اســت کــه کشــاورز روی زمیــن خــود چــه اقداماتــی کــرده و مــا 
نیــاز زراعتــش اگــر اصالحــی باشــد یــا بحــث تغذیــه ای باشــد را بــه 

ــم.  ــه می کنی وی توصی
وی در خصــوص داروخانــه دوســت کشــاورز نیــز اظهارداشــت: 
داروخانــه دوســت کشــاورز یکــی از کارهایــی کــه قصــد انجــام آن را 
دارد ایــن اســت کــه مــزارع و گلخانه هــای آزمایشــی بــرای خــودش 
ــات و پایلوت هــای  ــه از تجربی ــه داشــته باشــد. البت مختــص داروخان
انجــام شــده شــرکت کرمــان زمیــن در ســی ســال گذشــته اســتفاده 

مــی کنیــم و ایــن یــک مزیــت  بــزرگ بــرای ماســت.
ــون  ــه قان ــدی ک ــم و تاکی ــش می کش ــی را پی ــئول فن ــوع مس موض
روی حضــور مســئول فنــی دارد، مهرابــی در ایــن بــاره اظهارداشــت: 
ــار مســئول فنــی و کارشناســان و  ــا فقــط روی اعتب ــن داروخانه ه ای
ــی متخصــص اینجــا نباشــد  مشــاورین می چرخــد اگــر مســئول فن
برمی گردیــم بــه همــان فروشــگاه ســنتی قبــل، در حالــی کــه اکنــون 
ــن  ــک و متخصصی ــر گیاه پزش ــاورز دکت ــت کش ــه دوس در داروخان
تغذیــه را داریــم. وقتــی می گوییــم مســئول فنــی منظورمــان کســی 
ــاورزی  ــاری کش ــکالت بیم ــل مش ــرای ح ــد ب ــه می توان ــت ک اس
ــا داروخانه هــای دیگــر در  توصیــه و تجویــز کنــد و مــا تفاوت مــان ب
ــا داروخانه هــای  ــم ام ــا اجــازه نسخه نویســی داری ــه م ــن اســت ک ای

دیگــر ایــن اجــازه را ندارنــد.
ــالح  ــرورت اص ــون ض ــائلی همچ ــه مس ــود و ب ــی می ش ــث طوالن بح
ــد از  ــوان مســئول فنــی جهــت بازدی ــرای اســتفاده از ت ــی ب ــاده قانون م
بــاغ و زراعــت بــرای تجویــز بهتــر دارو، ثبــت اســامی تیم هــای هدایــت 
ــن  ــود و ای ــاره می ش ــو اش ــکی روی تابل ــای گیاه پزش ــده داروخانه ه کنن
ــه  ــن آرزو ک ــا ای ــه مطــرح می شــوند. ب ــک مطالب ــوان ی ــه عن مســائل ب
ــه ای  ــداف عالی ــن اه ــا چنی ــز ب ــر نی ــکی دیگ ــای گیاه پزش داروخانه ه
ــرون  ــه بی ــند، از داروخان ــاورزی باش ــوالت کش ــالمت محص ــی س حام

می آئیــم.

بازدید از یک داروخانه گیاه پزشکی نمونه؛

با پشتوانه تیم قوی کارهای داروخانه را پیش می بریم

بــا   1398/9/28 مــورخ  م/و/20131/98  شــماره  قــرارداد 
ــرای  ــر اج ــارت ب ــاوره ای و نظ ــات مش ــد خدم ــوع خری موض

ــک ــای بیولوژی ــروژه ه پ

قــرارداد شــماره م/و/1400/3095 مــورخ 1400/2/12 بــا موضــوع 
ــات  ــرای عملی ــر اج ــارت ب ــاوره ای و نظ ــات مش ــد خدم خری

پــروژه هــای بیابــان

تفاهــم نامــه مــورخ 1399/7/1  تــا 1400/7/1  در خصــوص تهیــه طــرح 
ــازمان  ــت س ــان دارای صالحی ــط کارشناس ــداری توس ــای مرتع ه
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی و اداره کل منابــع طبیعــی 

و آبخیــزداری اســتان بخــش مرتعــداری

نظام مهندسی کشاورزی حلقه اتصال بخش دولتی کشاورزی به تشکل های خصوصی است
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ــد  ــاورزی رخ می ده ــوزه کش ــه در ح ــی ک ــات خوب ــی از اتفاق یک
اصــالح نهــال و بــذر محصــوالت کشــاورزی بــرای تولیــد تجــاری و 
وســیع اســت و ایــن اتفــاق بــا کمــک معیــن اقتصــادی شهرســتان 
کرمــان یعنــی هواپیمایــی ماهــان در مجموعــه گلخانــه ای شــهداد و 

ــام تجــاری خرمــای مجــول رخ داده اســت. ــا اصــالح ارق ب
بــا محمدعلــی توحیــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهداد 
ــم. ــتر بدانی ــوص بیش ــن خص ــا در ای ــم ت ــام دادی ــی انج گفتگوی

توحیــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهداد بــا اشــاره بــه 
ــث  ــت: بح ــهداد گف ــادی در ش ــن اقتص ــف معی ــای مختل فعالیت ه
ــه آن ورود  ــا ب ــه م ــد ک ــی بودن ــگری دو بخش ــاورزی و گردش کش

ــم. کردی
وی بــه جریــان انتخــاب خرمــای مجــول و لزوم توســعه کشــت آن در 
کشــور بــه ســبب تجــاری بــودن و قابلیت هــای بــاال بــرای صــادرات 
اشــاره کــرد و  بیــان داشــت: خرمــای مجــول انتخــاب شــد چــرا کــه 
ایــن گونــه بــه ســبب صرفــه اقتصــادی و موقعیــت جغرافیایــی و بازار 

جهانــی ظرفیــت خوبــی بــرای کار دارد.
وی افــزود: خرمــای مجــول، خرمــای شــناخته شــده ای در دنیا اســت 
کــه از پیــارم بهتــر اســت و ماننــد پیــارم خشــک نیســت، خرمــای 
نیمــه خشــکی اســت کــه در صــادرات و نگهــداری، مشــکالتش کمتر 

از خرمــای مضافتــی اســت.
ــی  ــای واردات ــر روی نهال ه ــرای کار ب ــه ب ــدی از ایجــاد گلخان توحی
خبــر داد و گفــت: حــدود 30 هــزار نهــال و پاجــوش از کشــورهای 
محــدوده اردن و دیگــر کشــورهای عربــی کــه محــل بهتریــن 
ــم.  ــت، وارد کردی ــاال اس ــد ب ــان تولی ــا راندم ــول ب ــای مج خرماه
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهداد اظهــار داشــت: بــرای نگهــداری 

ایــن نهال هــا گلخانــه قرنطینــه ایجــاد کردیــم و بــا کمــک نیروهــای 
آمــوزش دیــده و مهندســین کشــاورزی بومــی منطقــه تــا رســیدن 

ــه دارد. ــا ادام ــتان مراقبت ه ــه نخلس ــال ب ــه انتق ــه مرحل ب
ــران ســازمان نظــام  ــد جمعــی از مدی ــه بازدی ــا اشــاره ب توحیــدی ب
مهندســی اســتان های کشــور از ایــن گلخانــه در هفته هــای گذشــته 
اظهارداشــت: خوشــبختانه بازدیدکننــدگان کــه از متخصصیــن حوزه 
کشــاورزی بودنــد از ایــن گلخانــه ابــراز رضایــت و ایــن طــرح را کار 
بــا ارزشــی ذکــر کرده انــد، طــرح نیــز بــه خوبــی پیــش رفتــه اســت. 
ایــن کارآفریــن و معیــن اقتصــادی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ایــن 
ــه قرنطینــه اســت و امــکان نگهــداری  ــه در مرحل نهال هــا در گلخان
ــا دو ســال امکان پذیــر اســت. مدیرعامــل  آن در محیــط قرنطینــه ت
ــن  ــه ای ــام دوره قرنطین ــد از اتم ــزود: بع شــرکت عمــران شــهداد اف
ــن  ــا ای ــه ب ــور ک ــطح کش ــا در س ــد خرم ــق تولی ــه مناط ــا ب نهال ه
ــته  ــری داش ــی بهت ــره وری و بارده ــتر و به ــب بیش ــا تناس گونه ه

ــوند. ــته می ش ــتان ها کاش ــل و در نخلس ــد، منتق باش
توحیــدی اظهــار کــرد: دو بخــش نهــال وارد شــده یکــی 8 مــاه قبــل 
کــه نهــال حاصــل از کشــت بافــت بودنــد )از ســلول درخــت نمونه ای 
ــانند( و  ــال می رس ــه نه ــه مرحل ــی ب ــول علم ــق اص ــه و طب گرفت
دیگــری ســه مــاه پیــش وارد شــده اســت کــه ایــن نهال هــا پاجــوش 
هســتند و تعــداد پاجوش هــا بیشــتر از رقــم اولــی  و چیــزی حــدود 
ــه در  ــتان نمون ــک نخلس ــاد ی ــت. وی از ایج ــوش اس ــزار پاج 22 ه
ملک آبــاد شــهداد خبــر داد و بیــان داشــت: بــه محــض آمــاده شــدن 
نهال هــا، نمونــه بــاغ خرمایــی بیــن 20 تــا 40 هکتــار را ایجــاد کــرده 

و بــه عنــوان پایلــوت اجــرا می کنیــم.
ــه  ــق ب ــای مجــول در اصــل متعل توحیــدی خاطرنشــان کــرد: خرم
کرمــان نبــوده مقــدار تولیــدی کــه در کرمــان از قبــل بــوده، مقداری 
نهــال بــود کــه ســال 83 هواپیمایــی ماهــان از عربســتان وارد کــرده 
و در باغــات خرمــای اســتان مثــل اندوهجــرد و شــهداد پــرورش داده 

شــد.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهداد علــت انتخــاب ایــن رقــم خرمــا 
را ارزش اقتصــادی بــاالی آن و داشــتن جنبــه صادراتــی ذکــر کــرد 
ــی و  ــه تازگ ــی دارد، ن ــازار خوب ــا ب ــن خرم ــت: خوشــبختانه ای و گف
مشــکالت صــادرات خرمــای مضافتــی را دارد و نــه خشــکی و 
مشــکالت خرمــای پیــارم را و محصولــی بیــن ایــن دو خرمــا اســت 
کــه مشــتری جهانــی خــود را همیشــه دارد. وی تصریــح کــرد: مــا 
در منطقــه شــهداد بــه عنــوان معیــن اقتصــادی در تمــام بخش هــا 
ــن  ــم، در ای ــتفاده کنی ــه اس ــی منطق ــروی بوم ــم از نی ــعی کردی س
ــن منطقــه فعالیــت  ــز 10 نفــر از تحصیــل کرده هــای ای ــه نی گلخان
می کننــد و کســانی کــه تحصیــالت دیپلــم دارنــد را نیــز متناســب 

ــم. ــا کار آمــوزش داده ای ب
توحیــدی تاکیــد کــرد: بــرای ادامــه کار حتمــا بایــد بــا نظــر حفــظ 
نباتــات نهال هــای موجــود را بــه محیــط نخلســتان منتقــل کــرد. 

خرمای مجول در گلخانه شهداد جان می گیرد

عملکرد واحد ارجاع کار در نیم سال اول 1400

مهندسی نمودن 

فرآیند تولید با 

افزایش بهره وری 

امنیت غذایی را 

تضمین می کند 

حضور مسئول فنی کمک بزرگی به افزایش درآمد بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی است
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عملکرد شش ماهه واحد صدور مجوز امور دام سازمان  صدور مجوزهای گیاه پزشکی 
نیم سال اول 1400 

عملکرد صدور مجوزهای گلخانه نیم سال اول 1400 
مجوز تأسیس مجوز بهره برداری شهرستان ردیف

14 6 کرمان 1
1 3 سیرجان 2
5 2 نرماشیر 3
2 1 بافت 4
0 2 شهربابک 5
3 1 بم 6
2 1 ریگان 7
3 1 رفسنجان 8
1 0 ارزوئیه 9
2 2 بردسیر 10
5 1 انار 11
1 1 زرند 12

عملکرد واحد صدور مجوز صنایع تبدیلی و غذایی نیم سال اول 1400  

ــی  ــت اصول ــه موافق ــره پروان ــال اول 1400 دو فق ــم س در نی
ــت  ــه ظرفی ــی ب ــیالت صنعت ــوزه ش ــان در ح ــتان کرم در شهرس
شــش تــن صــادر گردیــد. همچنیــن دو مجــوز بهره بــرداری بــه 

ــز صــادر  شــد.  ظرفیــت ده تــن نی

در حــوزه صــدور مجــوز بــرای دام روســتایی در نیم ســال 
ــتان  96  ــمال اس ــتان ش ــا در 12 شهرس اول   1400 مجموع

مجــوز صــادر شــد.  

عملکرد واحد صدور مجوز و آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان نیم سال اول 1400  

دوره های آموزشی برگزار شده در نیم سال اول 1400

امضاء قرارداد انتقال و اشاعه دانش کمک بزرگی به حل مشکات کشاورزی سنتی است



                                 nezam_mohandesi_kerman  https://t.me/nezammohandesiekerman

جلسه هم اندیشی مراکز غیر دولتی کشاورزی استان

امضاء تفاهم نامه همکاری با اتحادیه مرغ داران استان

آموزش دوره مرتع داری چند منظوره )استاد کشوری(

جلسه قرارگاه مرغ استان

بازدید از مرتع )دوره آموزشی(

بازدید از گلخانه قرنطینه ماهان ایر در بافت 

برگزاری دوره مهارت آموزی و تربیت مسئول فنی آبزیان

تفاهم نامه همکاری با میراث فرهنگی استان کرمان

تجلیل رئیس نظام مهندسی کشاورزی  کشور از سازمان کرمان رونمایی از سامانه شناسنامه بهره برداری کشاورز

www.agrieng.org/kmn
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