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نظام مهندسی بازوی بخش
دولتی کشاورزی

بخش کشاورزی یکی از پرکارترین بخشهای
تصمیمگیری و اجرایی و البته استراتژیک کشور ماست.
بدون شک زندگی تک به تک مردم جامعه به این بخش
گره خورده است.
از 20سال قبل که نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی پا به عرصه وجود گذاشت تا امروز که تبدیل به
نهال پویا و استوار شده است ،کشاورزی دولتی نیز هزار
چهره عوض کرده و انواع سالیق و تفکرات را به خود
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 عالیهای که دارد
جدیتر از گذشته در حمایت از اعضای خود که عمدتا
فارغالتحصیالن دانشگاهی مرتبط با کشاورزی و منابع
طبیعی هستند وارد عمل شد.
اصلیترین رسالت این سازمان گسترش دانش و
فناوریهای جدید در بخشهای کشاورزی و منابع
طبیعی است و این امر جز با همکاری کشاورزان برای
خروج از کشاورزی سنتی محقق نمیشود.
امروزه کشاورزی به سمت هوشمندسازی پیش میرود و
اگربخواهیم از قافله پیشرفت عقب نمانیم ،نیاز به افزایش
ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی داریم .از سوی
دیگر توجه به مباحث مهندسیسازی تولید نیز اهمیت
زیادی دارد چرا که توجه به اصول محاسباتی در تولید به
افزایش بهرهوری منجر میشود.
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نسخهنویسی در داروخانههای گیاهپزشکی به زودی عملیاتی میشود
مهنــدس محســن کمالالدینــی رئیــس دوره
پنجــم شــورای ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان کرمــان
اســت ،گفتگویــی مفصــل بــا وی انجــام شــد
تــا از وضعیــت ایــن ســازمان بیشــتر مطلــع
شــویم.
جنــاب مهنــدس کمالالدینــی
ضمــن تشــکر بــرای وقتــی کــه در
اختیــار مــا گذاشــتید در خصــوص
شــاخصهای کاری ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان کرمــان کــه در حــال حاضــر
بــا مســئولیت شــما اداره میشــود
بفرماییــد ســه شــاخص مهمــی کــه در
 6مــاه اخیــر روی آن وقــت گذاشــتید و
اتفاقــات خوبــی را در آن شــاهد بودیــد
چــه بــود؟
اگــر بخواهــم ســه شــاخص از میــان تمــام
اقدامــات انجــام شــده را کــه طبــق اساســنامه
حــدود  16بنــدی کــه در قانــون تاســیس
ســازمان نظــام مهندســی آمــده و اســاس
کار در ایــن ســازمان اســت را تفکیــک کنــم
یکــی مهندســی نمــودن فراینــد تولیــد
دیگــری افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش در
بخــش کشــاورزی و ســومی هــم بسترســازی
بــرای اشــتغالزایی جهــت فارغالتحصیــان
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت
بــود.
مســاله بسترســازی بــرای ایجــاد
اشــتغال فارغالتحصیــان مســاله
مهمــی اســت چگونــه ایــن امــر مهــم
در نظــام مهندســی محقــق میشــود؟
مــا از دو طریــق مبحــث اشــتغال را دنبــال
کردیــم .یکــی بحــث تفاهــم نامههــای
زیــادی کــه بــا جهادکشــاورزی و منابــع
طبیعــی منعقــد کردیــم کــه منجــر بــه
اشــتغالزایی بــرای تعــداد قابــل توجهــی از
فارغالتحصیــان بخــش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی شــد.
در بخــش دوم اشــتغالزایی ،نیــز
واســپاریهایی کــه انجــام شــده برخــی بــر
اســاس اســتناد قانــون بــوده مثــل قانــون
نظــام جامــع دامپــروری ،قانــون افزایــش
بهــرهوری ،نظــام جامــع گلخانــهای ،نظــام
واحدهــای مراکــز گیاهپزشــکی و برخــی از
اینهــا بــر اســاس تفاهمنامــه بــوده اســت؛
مثــل بحــث واگــذاری پروندههــای امــور
اراضــی ،حفــظ کاربــری و تهیــه طرحهــای
مرتـعداری و بــر ایــن اســاس یکــی از اهــداف
ســازمان کــه همــان بســتر ســازی بــرای
اشــتغال فارغالتحصیــان بــود ،محقــق شــد.

افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش در
بخــش کشــاورزی و نیــز مهندســی
نمــودن فراینــد تولیــد را چگونــه
دنبــال میکنیــد؟
در راســتای افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش
بحــث بــه کارگیــری مســئولین فنــی را بــه
جدیــت بــرای واحدهــای دام ،طیــور ،گلخانــه،
شــیالت و واحدهــای گیاهپزشــکی پیگیــری
کردیــم و در همــه اینهــا یــک مســئول فنــی
در حــال خدمــت اســت.
در مهندســی نمــودن فراینــد تولیــد کــه از

اهــداف تاســیس ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســت بــه طــور
مصــداق بیــان میکنــم ،احــداث و راهانــدازی
یــک گلخانــه را اگــر دقــت کنیــد ،تمــام ایــن
پروســه شــامل تهیــه نقشــه ،مهنــدس مشــاور
بــرای تهیــه طــرح توجیــه فنــی و اقتصــادی،
مهنــدس ناظــر بــر ســازه بــرای احــداث و
پیمانــکار صاحــب صالحیــت کــه بایــد دارای
گریــد از ســازمان نظــام مهندســی باشــد بــرای
اجــرای کامــل طــرح ،از صفــر تــا صــد کار
اعضــای نظــام مهندســی اســت ،در واحدهــای
دامپــروری نیــز بــه همیــن شــکل اســت؛ یکــی
از اســتانهای قــوی در بحــث مشــاوره و
پیمانــکاران گلخانــهای هســتیم.
اقــدام مهمــی کــه در ایــن دوره از
شــورای نظــام مهندســی اســتان رخ داد
چــه بــود؟
کار بزرگــی کــه ایــن دوره انجــام شــده و
همیشــه درخواســت اعضــای ســازمان و آرزوی
اعضــا شــوراهای اســتانی قبــل از مــا بــود،
داشــتن ســاختمان ملکــی بــرای ارائــه خدمات
ســازمان بــه اعضــا و بهرهبــرداران بــود ،ایــن
مهــم بــا تــاش اعضــای شــورای دوره چهــارم
ســازمان نظــام مهندســی آغــاز شــد و تــا
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
دائمــی بــرای اعضــای ســازمان شــد.

قبــل از ایــن کارهــای ســازمان
چگونــه انجــام میشــد؟ پایــگاه ثابتــی
نداشــتید؟
خیــر ســازمان نظــام مهندســی از ابتــدای
فعالیتــش از ســال  1381در ســاختمانهای
جهــاد کشــاورزی بــه صــورت چنــد ســال یــک
مــکان ،فعالیــت میکــرد ولــی خوشــبختانه
از دوره چهــارم فعالیتهایــی بــرای داشــتن
ســاختمان دائمــی نظــام مهندســی آغــاز شــد
و در دوره پنجــم بــا خریــد ســاختمانی در
یکــی از نقــاط در دســترس شــهر ،موفــق بــه
ایجــاد پایگاهــی بــرای مراجعــه مهندســین و
بهرهبــرداران شــدیم.
همچنیــن در ایــن دوره مراکــز خدمــات
کشــاورزی غیردولتــی را جهــت انجــام
تشــریفات و امــور اداری بــرای ارائــه خدمــات
بــه بهرهبــرداران بــه عنــوان پیشــخوان بخــش
کشــاورزی راهانــدازی کردیــم.
یکــی از نیازهــا و درخواســتهای
اعضــای هــر مجموعــه کاری موضــوع
آمــوزش حیــن خدمــت بــرای ارتقــا
شــغلی اســت ،در ایــن حــوزه چــه
اقداماتــی انجــام شــده اســت؟
مــا تــاش خودمــان را میکنیــم بــا بسترســازی
اشــتغال فارغالتحصیــان افزایــش ضریــب نفــوذ
دانــش در تولیــد را بــاال بــرده و موجــب افزایــش
بهــرهوری در ایــن واحدهــای مرتبــط شــویم،
فارغالتحصیــان و کارشناســان دانشــگاهی مــا
درس تئــوری را خوانــده امــا کارعملــی کمتــری
انجــام دادهانــد مــا عرصــه را فراهــم کــرده و آنان
را بعــد از آموزشهــای تئــوری مهارتآمــوزی
و توانافزایــی در ســازمان نظــام مهندســی وارد
بخــش کشــاورزی میکنیــم و بایســتی هــر

یــک از ایــن افــراد بــا تکیــه بــر دانــش خــود
توانمندیشــان را بــه بهرهبــردار اثبــات کننــد و
مــا دنبــال ایــن هســتیم درآمــد کارشناســانمان
را از دســتمزد محــوری بــه دانشمحــوری تغییــر
دهیــم ،قــرارداد انتقــال اشــاعه دانــش را جدیــدا
رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور ابــاغ
کردهانــد کــه فرصــت خوبــی اســت بــرای
کســانی کــه میگوینــد مــن میتوانــم! تــا ایــن
مســاله را در عمــل نیــز ثابــت کننــد ،چــرا کــه
ایــن نکتــه ثابــت شــده کــه بخــش کشــاورزی
بخــش معیشــتی و ســنتی اســت و کشــاورزان
چنــدان اعتقــادی بــه اســتفاده از دانــش ندارنــد
امــا اگــر بــه اســتفاده از کارشــناس اعتمــاد
کردهانــد بــه دلیــل محدودیتهــای فعلــی
بــرای کشــاورزی ماننــد محدودیــت منابــع آبــی،
تغییــر اقلیــم و یــا افزایــش قیمــت نهادههــا
بــه چندیــن برابــر و ...بــوده اس ـت .بایــد بگویــم
اکنــون بهتریــن فرصــت بــرای دانشآموختــگان
بــا تجربــه و بــا ســواد بــرای ورود بــه بخــش
عملیاتــی کشــاورزی اســت.
آیــا فــارغ التحصیــان شــما
میتواننــد کشــاورز را مجــاب کننــد
کــه تــوان عملیاتــی کــردن آموختههــای
تئوریشــان را در زمیــن کشــاورزی
دارنــد؟ چگونــه اعتمادســازی شــده
اســت؟
در زمینــه افزایــش مهــارت عملــی کارشناســان،
کاری کــه انجــام شــد ایــن بــود کــه مراکــز
مهــارت و توانافزایــی ایجــاد شــده و کشــاورزان
پیشــرو و یــا کشــاورزان نمونــه کــه حرفــی بــرای
گفتــن دارنــد اینهــا را انتخــاب و مجــوز
مرکــز مهارتآمــوزی را بــه عنــوان مراکــز
نمونــه کشــاورزی فعــال کردیــم و در کنــار آن
مشــوقهایی بــرای کشــاورزان مثــل تمدیــد
رایــگان پروانــه فعالیــت و دیگــر امتیــازات را
در نظــر گرفتیــم ،دو ســوم دوره مــا عملــی و
یــک ســوم تئــوری اســت بعــد از اتمــام آمــوزش
بــه مــدت یــک فصــل کشــت گلخانــه یــا دو
دوره پــرورش طیــور را در ایــن مراکــز لحــاظ
کردهایــم و فارغالتحصیــان بایــد در ایــن
دورههــا شــرکت و گواهــی مربوطــه را دریافــت
کننــد؛ آنــگاه بــا خیــال راحــت میتوانیــم ایــن
کارشــناس را تاییــد صالحیــت کــرده و در مراکــز
مختلــف کشــاورزی و دامــداری و منابــع طبیعــی
آمــاده همــکاری شــود.
مقولــه آمــوزش را توضیــح دادیــد دیگــر

نیــاز اعضــای هــر مجموعــه کاری موضــوع
مســائل رفاهــی اســت چــه اقداماتــی
بــرای رفــاه اعضــای ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
کرمــان در نظــر گرفتهایــد؟
مــا برنامههــای رفاهــی خیلــی خوبــی از ســال
 97برنامهریــزی کــرده بودیــم صنــدوق رفــاه
ســازمان بــا هتلهــا و مراکــز تفریحــی و اقامتــی
کرمــان و شــهرهای بزرگــی چــون تهــران،
مشــهد و شــیراز هماهنگــی کــرده بــود بــرای
ارائــه خدمــت امــا ناگهــان بــه شــرایط کرونــا
برخوردیــم و عمــا هیــچ کاری در ایــن زمینــه
انجــام نشــد امــا اکنــون در دیگــر بخشهــای
مــورد نیــاز کارهایــی شــده ،قــراردادی بــا
بانــک رســالت بــرای ارائــه تســهیالت منعقــد
شــده اســت ،همچنیــن بــا بانــک ملــت نیــز
قــراردادی منعقــد کردیــم کــه بــر اســاس آن
بــا ارائــه پروانــه اشــتغال اعضــای ســازمان تــا
 600میلیــون تومــان میتواننــد تســهیالت
بــرای ایجــاد اشــتغال و ایجــاد دفتــر کار،
دریافــت کننــد؛ قــرارداد بــا بیمههــای مختلــف
بــرای بیمــه تکمیلــی بــا کمتریــن نــرخ بیمــه
و بهتریــن خدمــات داشــتیم کــه بــا توجــه بــه
پایــان سررســید بیمههــا در حــال بررســی
شــرایط بیمههــای تکمیلــی موجــود بــرای
انتخــاب بهتریــن گزینــه هســتیم همچنیــن بــا
یــک ســری فروشــگاههای شــهری نیــز قــرارداد
داریــم کــه اعضــای ســازمان میتواننــد از
تخفیفهــای ایــن مراکــز برخــوردار شــوند.

چشــم انــداز شــما بــرای ادامــه کار
در ســازمان نظــام مهندســی بــا توجــه
بــه رویکردهــای دولــت ســیزدهم
چیســت؟
بــر اســاس قانــون تاســیس نظــام مهندســی
و قانــون بهــرهوری متولــی ســازمان نظــام
مهندســی ،وزارت جهــاد کشــاوزی اســت مــا
بایــد تابــع سیاسـتهای ایــن وزارتخانــه باشــیم
از ســویی حکــم روســای ســازمانهای نظــام
مهندســی اســتانی را وزیــر جهادکشــاورزی و
حکــم رئیــس ســازمان کشــور را رئیــس جمهــور
امضــا میکنــد و ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه
جایــگاه باالیــی بــرای روســای ســازمان نظــام
مهندســی در قانــون در نظــر گرفتــه شــده
اســت امــا شــما در برنامــه کاری هیــچ یــک از
وزرای جهــاد کشــاورزی دیدهایــد اشــاره بــه
اشــتغال فارغالتحصیــان شــده باشــد؟
ادامه در صفحه 3
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ادامه از صفحه 2
بعضــا اشــارهای بــه افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش
میشــود ولــی بیشــتر اشــاعه دانــش را وزارتخانــه
جهــاد از طریــق مراکــز تحقیقاتــی خــود پیگیری
کــرده تــا از طریــق فارغالتحصیــان بخــش
کشــاورزی و امیدواریــم بــا نــگاه وزیــر جهــاد
کشــاورزی و تاکیــد وی بــه واگــذاری امــور بــه
تشــکلها بــه نظــام مهندســی و مســاله اشــتغال
فارغالتحصیــان کمــک و بســتر ورود تحصیــل
کردههــای مــا بــه مشــاغل بخــش کشــاورزی
فراهــم شــود ،تعــداد زیــادی فارغالتحصیــل
بیــکار و یــا جویــای کار داریــم ،نبایــد از نظــر دور
داشــت کــه ســازمان نظــام مهندســی ســازمانی
بــا ســطح دانــش بســیار بــاال اســت و تحصیــات
اعضــا از لیســانس تــا مقطــع دکتــرااســت .ایــن
یــک ســرمایه بــزرگ آمــاده کار میباشــد کــه
نادیــده گرفتــه شــده اســت.
بایــد ایــن مباحــث را میگفتــم تــا بــه موضــوع
چشــمانداز برســم ،بــا همــه ایــن تفاســیر
در آینــده مطمئــن هســتیم نظــام مهندســی
جایــگاه خوبــی پیــدا میکنــد نظــام مهندســی
کشــاورزی در حــال حاضــر دوره بلــوغ خــود
را میگذرانــد و بــه زودی وارد دوران جوانــی
و پویایــی میشــود و خوشــبختانه نســبت بــه
دیگــر ســازمانهای نظــام مهندســی بهتــر رشــد
کــرده و ارتقــا یافتــه اســت .در شــرایط فعلــی
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
بایــد بتوانــد خــودش را اثبــات کنــد و کشــاورز
بپذیــرد کــه ایــن ســازمان در راســتای کمــک بــه
کشــاورز و افزایــش بهــرهوری ایجــاد شــده و بــه
طــرف ســازمان گرایــش پیــدا کنــد و از طرفــی
دولــت نیــز حمایــت خــود از ایــن ســازمان نوپــا
را بیشــتر کنــد.
شــاید ایــن ســوال خیلــی از
فارغالتحصیــان هــم باشــد چــه
کنیــم کــه کشــاورز اقدامــات موثــری
کــه اعضــای جــوان نظــام مهندســی
انجــام میدهنــد را دیــده و درخواســت
همــکاری کنــد؟
از کمکهایــی کــه نظــام مهندســی انجــام داد
برگــزاری برخــی تورهــای کشــاورزی و دیــده
شــدن کار فارغالتحصیــان بــود بــه طــور
مثــال تــوری را در منطقــه رفســنجان برگــزار
کردیــم و تعــدادی کشــاورزان را دعــوت کردیــم
و نمونــه کار فارغالتحصیــان مــا را دیدنــد در

تالش در جهت ارتقاء اخالق حرفهای به تولید محصول سالم منجر میشود

یــک طــرف مزرعــه  5تــن پســته خشــک و یــک
طــرف مزرعــه  200کیلــو باردهــی داشــت و ایــن
افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش در ایــن مزرعــه بــه
کمــک اعضــای ســازمان را نشــان داد.
قبــل از ایــام کرونــا نیــز  80کشــاورز گلخانـهدار
را بــه تــوری در آنتالیــا بردیــم کــه در آنجــا در
قالــب نمایشــگاهی از همــه جهــان نمونههــای
کار وجــود دارد و فرصتــی بــود بــرای آشــنایی
بهتــر بــا کاری کــه فارغالتحصیــان مــا بــه
راحتــی آن را در گلخانــه اجرایــی میکردنــد.
بــه نظــر میرســد عملکــرد
جهادکشــاورزی اســتان و منابــع طبیعــی
اســتان در بحــث واســپاری امــور خیلــی
خــوب باشــدامــا محیــط زیســت اســتان
همــکاری ضعیفــی در ایــن مســاله دارد،
علــت ایــن مســاله چیســت؟
ببینیــد محیــط زیســت کشــور اعــام کــرده مــا
نگاهمــان حاکمیتــی اســت در نتیجــه محیــط
زیســت اســتان نتوانســت کاری بــرای واســپاری
بــه نظــام مهندســی ارائــه کنــد .در حالــی کــه
محیــط زیســت اســتان همجــوار مــا یــزد یــا
اســتانی ماننــد آذربایجــان شــرقی برخــی امــور
را واســپاری کــرده اســت ،در کرمــان معــاون
محیــط زیســت عضــو شــورای اصلــی نظــام
مهندســی کرمــان و از اعضــای بســیار فعــال
مــا اســت و دیــدگاه خانــم شــاکری مدیریــت
محیــط زیســت اســتان بــرای همــکاری بــا مــا
بــرای کمــک بــه اشــتغال فارغالتحصیــان
بســیار مثبــت اســت امــا علــت عــدم واســپاری
از ســوی محیــط زیســت کشــور را نمیدانیــم و
بایــد از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کســب
تکلیــف شــود.

اســتفاده بیرویــه از کــود و ســموم کــه
منجــر بــه فاجعههــای زیســت محیطــی
هــم میشــد بــه ســبب انتخــاب اشــتباه
کشــاورز و باقــی مانــدن ذرات کــود و
ســم در محصــوالت کشــاورزی بــود ،در
خصــوص ایجــاد داروخانههــای گیــاه
پزشــکی کــه قبــا فروشــگاه عرضــه ســم
و کــود بــود توضیــح بدهیــد چقــدر ایــن
مراکــز میتواننــد بــه ســامت محصــوالت
کشــاورزی کمــک کننــد؟
داروخانههــای گیــاه پزشــکی بــر اســاس مــاده
 2قانــون افزایــش بهــرهوری ایجــاد شــدهاند و
بــر اســاس قانــون یــک مســئول فنــی در ایــن
واحدهــا بایــد مســتقر باشــد کــه تحصیالتــش
گیاهپزشــکی ،زراعــت یــا باغبانــی باشــد در
آینــده نزدیــک هــم بــر اســاس قانــون بهــرهوری
بــا هماهنگــی مدیریــت حفــظ نباتــات اســتان
نسخهنویســی را در ایــن مراکــز شــروع
میکنیــم و هــر کســی بــه ایــن داروخانههــا
مراجعــه کنــد بایــد بــه مســئول فنــی مســتقر
در فروشــگاه ارجــاع داده شــده و نســخه را
ارائــه کنــد ،از طــرف دیگــر مــا نیــز بــه عنــوان
متولــی اصلــی و ناظربحــث بازدیــد ماهانــه از این
فروشــگاهها را خواهیــم داشــت کــه بررســی و
ردیابــی ســموم قاچــاق ،پیگیــری تمدیــد پروانــه
کار ،بررســی حضــور یــا عــدم حضــور مســئول
فنــی ،ارائــه ســموم غیرمجــاز را انجــام خواهیــم
داد.

کســی کــه نســخه م ـیآورد آیــا نبایــد
مســئول فنــی بــا وی بــه بــاغ یــا مزرعــه
او مراجعــت و مشــکل را در میــدان عمــل
مشــاهده و توصیــه دارویــی کنــد؟
مســئول فنــی وظیفــه نــدارد بــه بــاغ و مزرعــه
بــرود ایــن اســتناد قانونــی دارد و حــرف شــخصی
نیســت .مســئول فنــی بایــد یــک تعهــد محضری
بدهــد کــه بــه اســتناد مــوادی از قانــون حفــظ
نباتــات و نظامنامــه واحدهــای گیاهپزشــکی
ملــزم بــه حضــور دائــم در فروشــگاه اســت
حتــی اگــر میخواهــد خــارج شــود بایــد کتبــا
بــه نظــام مهندســی اعــام کنــد تــا مســئول
فنــی دیگــری در مــدت نبــود وی بــه داروخانــه
معرفــی شــود.
ایــن مراجعــه بــه بــاغ و بررســی مشــکل آب
و خــاک و آفــت و ...وظیفــه کلینیکهــای
گیاهپزشــکی اســت کــه بــه بــاغ مراجعــه
میکننــد و مشــکل را مطــرح میکننــد .قانــون
ایــن اجــازه را بــه مــا نــداده اســت و مــا اصــرار
داریــم طبــق مــاده قانونــی جلــو برویــم ،البتــه ما
مراجعــات زیــادی بابــت ایــن مســاله که مســئول
فنــی بایــد خــاک و درخــت را از نزدیــک دیــده
و نیــاز بــه کــود و ســم را بــه بهتریــن شــکل
تجویــز کنــد داریــم ،امــا فعــا بــه ســبب الــزام
قانونــی نمیتــوان اجــازه ایــن کار داد.
بــا تشــکر از وقتــی کــه در اختیار نشــریه
مــا قــرار دادید.

شاید این مساله خالء قانونی دارد؟
خیــر ،مــا  400عضومــان فارغالتحصیــان
رشــتههای مرتبــط بــا محیــط زیســت هســتند
از طرفــی طبــق اصــل  123قانــون اساســی و
قانــون هــوای پــاک کلیــه صنایــع بــاالی 50
نفــر بایــد کارشــناس زیســت محیطــی جهــت
( )HSEداشــته باشــند ایــن در اســتان یــزد
عملیاتــی شــده اســت و فارغالتحصیــان محیــط
زیســت آموزشهــای الزم را در نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی استانشــان
دیدهانــد ،هیــچ خــاء قانونــی نــدارد ولــی
تفســیر مجریــان از مــوارد قانونــی بــا هــم
متفــاوت اســت.
نیم سال اول 1400

قرارداد انتقال
و اشاعه دانش و
فناوری کمکی بزرگ
به درآمدزایی در
کشاورزی سنتی است

عملکرد نیم سال اول 1400

مهندسی نمودن فرآیند تولید به افزایش بهرهوری میانجامد

سعیدی رئیس سازمان جهادکشاورزی شمال کرمان:

با راهبری نظام مهندسی ضریب نفوذ دانش
در مزارع بیشتر میشود

ســازمان جهــاد کشــاورزی نیــاز بــه کارشناســان
بــا تخصصهــای مختلــف بــرای راهنمایــی
کشــاورز دارد کــه وظیفــه ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی تربیــت
ایــن کارشناســان اســت.
کشــاورزی موجــودی زنــده اســت و نمیشــود
گفــت یــک بــار آمــوزش بــه کشــاورز کافــی
اســت بلکــه بــا تغییــر اقلیــم یــا ســرما و طوفــان
و یــا آفــت جدیــد دوبــاره کشــاورز ســردرگم
شــده و بایــد خســارت بدهــد در نتیجــه بایــد
کارشــناس فنــی کنــار دســت وی باشــد تــا او را
مــداوم راهنمایــی کنــد.
کارشــناس بایــد تولیــد را مهندســی کنــد ،بــه
عبارتــی ضریــب نفــوذ دانــش بــا حضــور وی
در مزرعــه افزایــش پیــدا کنــد کــه بــا توجــه
بــه خــرده مالکــی و کهولــت ســن کشــاورز
و تنــوع کشــت و در صــورت تعریــف الگــوی
کشــت جدیــد نفــوذ دانــش اثراتــش را در
افزایــش بهــرهورینشــان خواهــد داد و بهتــر
اســت دانــش از مرحلــه شــخم زدن زمیــن تــا
کوددهــی ،آبیــاری ،برداشــت و حتــی انبــارداری
در تمــام مراحــل همــراه کشــاورز باشــد.
کارشناســان عضــو ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی عــاوه بــر
آموزشهــای دانشــگاهی قبلــی ،دورههــای
مهارتآمــوزی و تئــوری بیشــتری را در ایــن
ســازمان میگذراننــد.
اعتقادمــان ایــن اســت کــه بــا راهبــری ســازمان
نظــام مهندســی ،افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش
در بخــش کشــاورزی کــه از ضروریــات اســت

و ســپس افزایــش بهــرهوری ،خــود را در
بخشهــای مختلــف نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان نظــام مهندســی
مــا از بهتریــن ســازمانهای کشــور اســت و
آقــای کمالالدینــی بــه بهتریــن شــکل ســازمان
را ســاماندهی و ســامانهای 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
کشــاورزی کــه امــکان بکارگیــری در بخــش
کشــاورزی دولتــی را نداشــتند جــذب ســازمان
کــرده و بــرای ایــن افــراد ایجــاد اشــتغال
میکننــد و نکتــه جالــب ایــن اســت کــه
خیلــی از کارشناســانی کــه در نظــام مهندســی
کار میکننــد مــورد پذیــرش بخــش خصوصــی
دامداریهــا و مرغداریهــا قــرار گرفتــه و بعضــا
بعــد از مدتــی جــذب بــازار کار میشــوند.
از اقدامــات خوبــی کــه ســازمان انجــام داده
تربیــت کارشــناس فنــی و فرســتادن آنهــا
در بنگاههــای اقتصــادی بخــش خصوصــی
کشــاورزی اســت.
بــا توجــه بــه آموزشهــای مهارتــی کــه
کارشناســان ســازمان دیدهانــد از آنجــا کــه
ایــن افــراد صالحیـتدار و مــورد تاییــد هســتند
بــر خــاف ســالهای قبــل کــه مقاومتهــای
زیــادی بــرای بکارگیــری آنــان مطــرح بــود
اکنــون کشــاورز یــا بنگاههــای اقتصــادی
بخــش خصوصــی کشــاورزی بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه حضــور ایــن کارشناســان در
کنارشــان بــه افزایــش عملکــرد کمــک میکنــد.
توصیــه مــا بــه کشــاورزان ایــن اســت کــه
زمــان خــود درمانــی گذشــته و بایــد مشــکالت
و بیماریهــای بــاغ و زارعــت را بــه کارشــناس
متخصــص بســپارند مــا هــم هــر حمایتــی
از دســتمان ســاخته باشــد بــرای تشــویق
کشــاورزان در ایــن بحــث میکنیــم ســازمان
نظــام مهندســی کمــک حــال مــا در کشــاورزی
دولتــی اســت.
شــاید کشــاورز نگــران حقوقــی اســت کــه بایــد
بــه کارشــناس بدهــد در حالــی کــه شــاید
چنــد ده برابــر ســودی کــه از زراعــت و باغــش
برداشــت میکنــد نصیبــش شــود.
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رجبیزاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان:

کارشناسان صالحیتدار نظام مهندسی
نقطه اتکای منابع طبیعی

فعالیتهــای منابــع طبیعــی در حــوزه مرتــع،
بیابــان ،آبخیــزداری و امــور زمیــن امــوری هســتند
کــه هــر چــه دخالــت دانــش در آنها بیشــتر باشــد،
میــزان بهــرهوری کار افزایــش مییابــد.
وقتــی پــروژهای اجــرا میشــود هــر چــه ســطح
ســواد و دانــش گروههــای مجــری کار بیشــتر
باشــد در اجــرا و نتیجــه مــد نظــر کــه توســعه و
حفاظــت از منابــع طبیعــی اســت ،موفقترعمــل
میشــود.
اداره کل منابــع طبیعــی اســتان بــا ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان کرمــان در زمینههــای مختلــف همــکاری
میکننــد یکــی از ایــن زمینههــا بحــث نظــارت
بــر اجــرای طرحهــای عمرانــی در بخشهــای
مختلــف منابــع طبیعــی اســت کــه در چارچــوب
ایــن فعالیــت از کارشناســان نظــام مهندســی
اســتان بــه عنــوان ناظریــن مقیــم در اجــرای پروژه
اســتفاده میشــود بــه نحــوی کــه پیمانــکاران،
هــر پــروژهای کــه اجــراکننــد بــر کیفیــت اجــرا
و رعایــت شــرح خدمــات آن ،نظــارت میشــود.
هــر چــه ناظــر نظــام مهندســی کشــاورزی و منابع
طبیعــی دانــش و تجربــه بیشــتری داشــته باشــد
ایــن نظــارت قویتــر میشــود .تقریبــا  70درصــد
نظــارت پروژههــای عمرانــی در بخشهــای
بیابــان ،جنــگل و مرتــع را کارشناســان نظــام
مهندســی انجــام میدهنــد کــه میتــوان گفــت
نوعــی واســپاری در قالــب قــرارداد اســت.
بخــش بعــدی همــکاری ،در طرحهایــی نظیــر
مرتــعداری ،طــرح مدیریــت منابــع طبیعــی و
طرحهــای مشــارکت مردمــی اســت کــه کامــا
بــرون ســپاری شــدهاند .در گذشــته کارشناســان
منابــع طبیعــی آنهــا را انجــام میدادنــد اکنــون
متقاضــی بــه ســازمان نظــام مهندســی معرفــی
شــده و در قالــب عقــد قــرارداد بــا مجــری کــه

مــا معرفــی میکنیــم ،بــر اســاس شــرح خدمــات،
قــرارداد میبنــدد؛ هزینههــا را نیــز مجــری طــرح
بــه ســازمان نظــام مهندســی میپــردازد .در
مرحلــه اجــرای طرحهــای مصــوب منابــع طبیعــی
نیــز از تــوان نظارتــی کارشناســان نظــام مهندســی
اســتفاده میشــود .بــرون ســپار دیگــری کــه
بــه ســازمان نظــام مهندســی داشــتیم ،تهیــه
نقشــههای ممیــزی اراضــی و نقشــههایی کــه
اربــاب رجــوع نیــاز دارد کــه میتوانــد نقشــه
اســتعالم اراضــی یــا مباحــث مالکیــت اراضــی
باشــد .ایــن نقشــهها بــا امضــا نظــام مهندســی
بــه مــا ارجــاع میشــوند و مــاک عمــل هســتند.
از دیگــر فعالیتهــای مــا در ارتبــاط با کارشناســان
نظــام مهندســی ،نظــارت بــر بهرهبــرداری گیاهــان
دارویــی اســت .ابتــدا کارشــناس ســازمان نظــام
مهندســی از عرصــه ،نقشــهبرداری میکنــد اگــر
کارشــناس مــا مســتثنیات بــودن آن را تاییــد کرد،
اجــازه بهرهبــرداری صــادر میشــود.
کارشناســان ســازمان نظــام مهندســی جــوان
هســتند و بایــد بــه آنهــا اعتمــاد کنیــم.
بــا تالشهــای آموزشــی نظــام مهندســی تعــداد
قابــل توجهــی کارشــناس دارای صالحیــت داریــم
کــه میتواننــد نقطــه اتــکای منابــع طبیعــی
باشــند .در بحــث مهندســی نمــودن فراینــد
تولیــد بهرهبــرداری از گیــاه مرتعــی مثــل آنغــوزه،
تعهــدات عرصـهای ماننــد احیــا و بذرکاری توســط
بهرهبــردار ،طبــق نظــارت کارشــناس نظــام
مهندســی بایــد انجــام شــود.
در بهرهبــرداری آنغــوزه الزامــا بایــد تعــداد تیــغ
مشــخصی زده شــود اگــر کارشــناس نظــارت نکند
بهرهبــردار بــه حــدی تیــغ میزنــد کــه گیــاه
خشــک میشــود ،البتــه در مهندســی کــردن
فراینــد تولیــد ،حلقــه مغفولــی بــه نــام فــراوری
داریــم کــه بایــد روی آن کار شــود.
در بحــث اشــتغال بایــد دقــت شــود از آنجــا کــه
در بخــش دولتــی ظرفیــت اشــتغال محدود اســت،
در نتیجــه فارغالتحصیــان منابــع طبیعــی بایــد
بــه دامــدار و بهرهبــردار جنــگل وصــل شــوند تــا
زمینــه کار گســترده فراهــم شــود.
در واســپاری کار در بخــش جنگلهــا نیــز ســازمان
جنگلهــا از مدتهــا قبــل دنبــال ایــن بــود کــه
نظــارت بــر اجــرای طرحهــای مرتــعداری را
بــه کارشــناس نظــام بســپارد و تامیــن مالــی
کارشــناس برعهــده بهرهبرداراســت امــا بــا
توجــه بــه تــوان پاییــن بهرهبــرداران و نبــود
کار فرهنگــی ،در آینــده بــا دخالــت دولــت بایــد
ایــن مســاله اجرایــی و در مرحلــه بعــد بــه بخــش
خصوصــی بــرود.

معاون خدمات بیمه کشاورزی استان کرمان:

همکاری خوبی در بیمه دام با سازمان نظام مهندسی داریم
معــاون خدمــات بیمــه کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت :بیــن بیمــه و
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان همــکاری خوبــی وجــود
دارد.
جــواد احمــدزاده فرســنگی در گفتگــو بــا تحریریــه نشــریه ســازمان
گفــت :از ســه ســال قبــل بــا ســازمان نظــام مهندســی تفاهمنامــه
همــکاری منعقــد کردیــم کــه ســال گذشــته ایــن تفاهمنامــه مجــددا
طــی یــک هماندیشــی بــا اعضــای شــورای ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی تمدیــد شــد .وی دربــاره همــکاری بیمــه
کشــاورزی و ســازمان نظــام مهندســی گفــت :بیشــترین همــکاری مــا
در خصــوص طــرح هویتگــذاری دام اســت زیــرا در سیســتم بیمــه هــر
پــاک دام یــک کــد بیمـهای محســوب میشــود و از آنجــا کــه بیمــه
دام و طیــور اجبــاری اســت ارتبــاط زیــادی بیــن بیمــه کشــاورزی

و نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان وجــود دارد.
احمــدزاده تصریــح کــرد :بــا همــکاری خــوب نظــام مهندســی اســتان
و دفاتــر خدمــات غیردولتــی شهرســتانی در بخــش بیمــه دام از رتبــه
دهــم کشــور بــه رتبــه پنجــم ارتقــا پیــدا کردیــم .وی خاطرنشــان
کــرد :در بحثهایــی ماننــد دام ســنگین و ســبک و طیــور و زنبــور
بیمــه اجبــاری اســت امــا بیمــه گلخانههــا هنــوز اجبــاری نیســت
ولــی توصیــه میشــود گلخانههــا بیمــه شــوند تــا در صــورت
خســارت از مزایــای بیمــه کشــاورزی اســتفاده کننــد .معــاون خدمــات
بیمــه کشــاورزی اســتان همــکاری ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی
و منابــع طبیعــی اســتان را عالــی توصیــف کــرد و اظهارداشــت :در
شــروع هــر تفاهمنامــه تــا کار وارد مرحلــه اجــرا نشــود نواقصــی وجــود

دارد و بــرای رفــع انــدک ناهماهنگــی نیــاز بــه هماندیشــی دارد و
امیــد داریــم ایــن همــکاری خــوب تــداوم یابــد.
در پایــان الزم میدانــم از زحمــات مهنــدس محمدحســین پورحمیدی
نماینــده شــرکتهای کارگــذاری بیمــه محصــوالت کشــاورزی و عضــو
شــورای نظــام مهندســی اســتان در جهــت برقــراری ارتبــاط و تعامــل
فــی مابیــن دو دســتگاه تشــکر نمایــم.
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خروج از کشاورزی سنتی میسر نمیشود مگر با انتقال و اشاعه دانش در بخش کشاورزی
مسئول مرکز توانافزایی و مهارتآموزی مهر کریمان:

هر چاه آب کشاورزی قابلیت تولید یک تن ماهی را دارد
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.
یکی از مراکز نمونه و خاص در تولید شیالت و نیز در حوزه آموزش
کارشناسان فن حوزه شیالت ،مرکز شماره  15آبزیپروری کریمان است
که زیر نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برنامههای
توانافزایی و مهارت آموزشی دانش آموختگان مرتبط با شیالت را دنبال
میکند.
رسول کریمی مسئول مرکز توانافزایی و مهارتآموزی 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 ،بهرهبرداران و سرمایهگذاران 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  20شرکت کننده حدود دو ماه قبل
به مدت  3روز که دو روز آن عملی و یک روز تئوری بود برگزار شد.
او از تدریس دروسی چون رشتههای تکثیر آبزیان ،بیماریها و مباحث
مهم شیالت در این دوره خبر داد و افزود :به سبب محدودیتهای
کرونایی دوره اول سه روزه برگزار شد و در یک تا دو ماه آینده دوره دوم
این آموزشها به شکل پیشرفتهتر برگزار میشود .یکی از طرحهای 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 قزلآال تولید شد.
کریمی درباره این طرح میگوید :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 جالبتر در گفتههای وی استفاده از ظرفیت آبهای مقطعی مانند
استفاده از نوبتهای هفتگی تلمبه آب است.

مسئول مرکز توانافزایی و مهارتآموزی مهر کریمان اظهارداشت:
مالکیت این آب خرد است و در کشاورزی مصرف بهینهای از آن نمیشود
با اجرای این طرح عالوه بر استفاده از آب ورودی جهت آبزیپروری
میتوان از آب خروجی برای کشاورزی استفاده کرد.
کریمی گفت :استفاده از این آب در کشاورزی نیاز به کود برای گیاه
را به حداقل میرساند که ما در مجموعه خودمان درختان و گیاهان را
بدون نیاز به سمپاشی یا کوددهی مراقبت کردیم ،آب خروجی به ویژه
برای کشت صیفیجات و گوجهفرنگی و یونجه عالی است .مسئول این
مجموعه شیالتی اظهارداشت :تاکنون در کرمان مسئول فنی شیالت
نداشتیم که با پایان این دوره مهارتی و دریافت گواهی مسئول فنی
شیالت میتوانند بر مزارع تولید آبزیان نظارت کنند .او بیان کرد :در
این مزرعه شیالت  750تا  800تن برداشت ماهی داریم .کریمی با
بیان اینکه حداقل هزینه  350میلیون تومانی هزینه تحقیقاتی شد تا
نمونههای آبزیپروری در دیگر نقاط ایران را بازدید و در نهایت به اجرای
این طرح رسیدیم.
وی از بازدید حداقل  600نماینده دستگاهها و مراکز مختلف اداری و
خصوصی ایران از این طرح خبر داد و گفت 20 :درصد این بازدیدها
معموال به کار عملیاتی منجر میشود.
مسئول مرکز توانافزایی و مهارتآموزی مهر کریمان از واگذاری طرح
مطالعاتی شیالت سد نسا بم به این موسسه خبر داد و افزود :عالوه بر
طرح سد نسا ،پروژه تولید  100تن خاویار را در کرمان در دست بررسی
داریم.
وی یکی از مزیتهای 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 آبزیپروری
به این شکل مطرح نبوده است ،آموزشهای مهارتی ما بیشتر جنبه
عملی و در کنار حوضچه تکثیر و استخر انجام میشوند .کریمی با انتقاد

از دخالت داللها در بازار شیالت استان گفت :وجود داللها به شیالت
استان ضربه میزند ،اینها غیرمجاز و غیربهداشتی کار میکنند ماهی
تلف شده را به بازار و از آنجا به رستورانها میدهند ،بچه ماهی ایرانی
را به جای خارجی میفروشند و عمال دخالت زیادی در تولید شیالت
استان دارند.
مسئول مرکز توانافزایی و مهارتآموزی مهر کریمان همچنین
اظهارداشت :در استانی که بالغ بر  1000چاه آب دارد میتوان به ازای
هر چاه یک تن ماهی تولید کرد و کل کشور را تامین کرد ولی داللها
نمیگذارند .کریمی از اجرای طرح تکثیر بچه ماهی و ماهی چشم زده در
مرکز ماهی اللهزار 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 میتوان تولید کرد.
وی اظهارداشت :ما برای پرورش ،بچه ماهی را به مزارع شیالت استان
میفروشیم و محصول نهایی را نیز از آنان خرید میکنیم و قطعا اگر
مسئول فنی در مزارع شیالت باشد میتواند عملکرد تولید را تا چند
برابر باال ببرد.
کریمی تصریح کرد :با پایان دوره اول ،مهارتآموزان قادر هستند در
مزارع با تولید  1تا  5تن ماهی مسئول فنی باشند و برای بین  5تا 50
تن تولید نیز دوره دوم مسئولین فنی شیالت را در یکی دو ماه آینده در
دست برگزاری داریم.

در نیــم ســال اول  1400صنــدوق تعــاون و رفــاه ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و
منابــع طبیعــی اســتان کرمــان جهــت رفــاه حــال اعضــای خــود بــا  41مرکــز خدمــات
رفاهــی ،گردشــگری ،درمانــی و بانکــی تفاهمنامــه منعقــد کــرده اســت و امــکان
اســتفاده از خدمــات همــراه بــا تخفیــف تعــدادی از مراکــز رفاهــی یــا درمانــی را فراهم
کــرده اســت.
در نیــم ســال اول  1400تعــداد  430عضــو و بهرهبــردار بــه صنــدوق تعــاون و رفــاه
ســازمان افــزوده شــد .

وضعیت طرح های مرتعداری ارجاع شده به سازمان

ع به منظور تهیه طرح مرتعداری به سازمان واگذار شده که  398مورد به کارشناس آموزش دیده
 429مرت 
سازمان ارجاع داده شد.
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کمک به ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی از اهداف اصلی تأسیس سازمان است
سعید علیپور مدیر جوان و موفقی است که مجموعههای اثربخشی
را در حوزه تولید و کشاورزی با اشتغالزایی برای بیش از  ۲۵۰نفر
ایجاد نموده است .
عضو و خزانهدار دو دوره شورای نظام مهندسی استان ،مدرس
دانشگاه ،دارای مجوز مرکز خدمات غیردولتی انتقال تکنولوژیهای
نوین ،کارآفرین برتر در مدیریت کسب و کار کشاورزی و کارآفرین
برتر سال  95در حوزه خدمات کشاورزی استان ،فناور برتر سال
 ۱۳۹۹استان در حوزه تولید ،مدیر شرکتهای مختلف حوزه کسب
و کار و ایدهپردازی ،تنها بخشی از تجربیات و عناوین موفقیت وی
هستند.
علیپور در گفتگویی که با تحریریه نشریه سازمان داشت با اشاره
به اینکه یکی از دغدغههایش در کسب و کار فناوری و توسعه با
محوریت دانش است ،گفت :استان کرمان و جنوب کشور سرشار
از پتانسیلهای بالقوهای از منابع و نیروی انسانی توانمند است که
با توجه به عدم وجود همه زیر ساختها و موانع خیلی از ایدههای
نوآورانه منجر به شکست میشوند و افراد زیادی برای فعالیت در
حوزه تولید و کارآفرینی بخش کشاورزی عالقهمند به فعالیت
میباشند که نبود زیرساختهای حمایتی و هدایتی این زنجیره
ارزشمند تولید را دچار مشکل کرده است و به همین منظور جهت
ایجاد بستری مناسب برای تسریع و هدایت در ارزشآفرینی در حوزه
کارآفرینی به فکر راهاندازی مکانی برای کمک به مراجعان دارای ایده
و عالقه بودم تا بتواند نقش حمایتی و هدایتی در این گونه طرحها از
مرحله ایده تا تجاری سازی داشته باشد .

اولین شتابدهنده جنوب کشور در کرمان

وی با بیان اینکه فقدان یک مرکز شتابدهنده کشاورزی در استان
احساس میشد گفت :در همین راستا در سال  ۹۹با همکاری معاونت
فناوری ریاست جمهوری ،اولین شتابدهنده جنوب کشور را در
حوزه کشاورزی راه اندازی کردیم.
علیپور هدف از راهاندازی این مرکز شتابدهنده را شتابدهی
به ایجاد کسب و کار و استارت آپهای اجرایی و نیز کمک به
سرمایهگذاری در این حوزهها و افزایش توانمندی و مهارتهای
کارآفرینی چهار گانه ذکر کرد و گفت :همچنین مجوزی هم از
سازمان نظام مهندسی استان به عنوان اولین مرکز خدمات غیردولتی
انتقال تکنولوژیهای نوین و پژوهشهای کاربردی کشاورزی با ایجاد
بستری برای ارتباط موثر بین فضای تحقیقات دانشگاهی با مراکز
خدمات اجرایی کشاورزی اخذ شد تا از پژوهشها در خدمات حوزه
کشاورزی بیشتر استفاده شود.
این مدیرکارآفرین تصریح کرد :طرحهای میدانی خوبی در این بخش
پیادهسازی کردیم که میتواند به مهندسی کردن فرایند تولید کمک
زیادی کند.

کنترل کیفی نهادههای کشاورزی با کایت

وی از دیگر خدمات این مرکز پژوهشی را کنترل کیفی ()QC
نهادههای کشاورزی و انجام طرحهای 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 طرحهای تحقیقاتی و کاربردی
بهترین کاال را در مسیر تولید و ارائه قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد :قسمتی که بیشترین دغدغه در شتابدهندهها
است ،افزایش توانمندی کارشناسان در حوزه کسب و کار کشاورزی
است ،ما در این مرکز زیرساختهای الزم برای پردازش ایده را فراهم
کردهایم ،تا ایده بتواند در این مرکز تبدیل به  mvpو در نهایت

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

محصول انبوه شود.
همچنین معرفی به بازار داخلی و خارجی و کمک به برگزاری و
شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج کشور و ایجاد یک زنجیره
کامل از ایده تا محصول و تجاریسازی را با حفظ مالکیت معنوی و
مادی ایده برای فرد ارائه میکنیم .
این مجموعه دارای  ۳۰۰۰مترمربع زیربنا دارای فضاهای مختلف
کاری ،آمفی تئاتر ،آزمایشگاه تخصصی ،گلخانه مدرن تحقیقاتی و
سوله جهت راهاندازی خط تولید میباشد.
خدمات شتاب دهنده کایت به شرح زیر است:
 تسهیل فرآیند تیمسازی و توسعه شبکه منابع انسانی مورد نیازواحدها و هستههای مستقر
 تامین سرمایه در سطح خرد و کالن تامین نیازهای علمی و تحقیقاتی جهت گسترش و توسعه فناوریو کمک به بومیسازی فناوریهای موجود در دنیا
 تسهیل تبدیل استارت آپ به ساختار شرکتی ایجاد دفتر کار تجهیزات و امکانات تخصصی و عمومی مثلآزمایشگاه خطوط تولید و غیره
دارای زیرساخت تولید انبوه در زمینه خوراک دام و طیور موادغذایی و نهادههای کشاورزی
اخیرا ً  ۱۶ایده به مرکز کایت ارسال شده است .از این میان هفت ایده
پذیرش شده که شامل طرحهای زیر است:
 طرح استحصال زهر زنبور عسل طرح استفاده از تصاویر ماهوارهای و جی آی اس در بهینهسازی وهوشمند سازی مصرف سم ،کود و آبیاری در اراضی کشاورزی
 طرح کلینیک هوشمند کشاورزی مهارتآموزی و تولید محتوا در زمینه پسته سولوکات و سولفارمرکز شتابدهنده کایت به منظور آشنایی افراد ایدهپرداز
و حمایت و هدایت آنها در نظر دارد پکیجی تحت عنوان

اقدامات واحد آبیاری سازمان در  6ماهه اول 1400
 - 1برگــزاری  50جلســه کمیتــه فنــی در مدیریــت
آب و خــاک جهــت تاییــد طر حهــای آبیــاری تحــت
فشــار
 - 2بررســی  818هکتــار طــرح توســط کارشناســان
بررســی طــرح
 - 3نظــارت و کنتــرل و امضــا  1257.1هکتــار قــرارداد
اجرایــی تحــت فشــار در ســطح اســتان
 - 4نظــارت و کنتــرل و امضــا  419هکتــار قــرارداد
آبیــاری کــم فشــار در ســطح اســتان در شــش ماهــه
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اول ســال
 - 5برگــزاری جلســه همــکاری و اســتفاده از تــوان
و ظرفیــت پیمانــکاران و مشــاورین اســتان کرمــان
جهــت اجــرای پروژههــای اســتان سیســتان و
بلوچســتان
 - 6هماهنگــی و برگــزاری جلســات نماینــدگان
شــرکتهای مجــری و مشــاورین بــا مدیریــت آب
و خــاک جهــت تعییــن تعرفــه طراحــی و اجرایــی
پروژههــای آبیــاری

راهاندازی کسب و کار را برگزار کند این پکیج شامل دورههای
زیر است :
خالقیت و ایدهپردازی
تیمسازی و کارگروهی در استارت آپ
تدوین مدلهای کسب و کار
تامین منابع مالی استارت آپها و کسب و کارهای کوچک
آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادها در استارت آپ
اعتبار سنجی در استارت آپها
ساخت محصول اولیه ()mvp
برندینگ و بازاریابی دیجیتال
افراد صاحب ایده و یا ایدهپرداز با شرکت در این دورهها تمامی
مهارتهای الزم برای شروع یک استارت آپ و تبدیل ایده به ارزش
و کسب و کار را فرا میگیرد.

برگزاری استارتآپ کشاورزی هوشمند

شاید یکی از جالبترین رویدادهای آتی که در مرکز شتاب دهنده
کایت برگزار خواهد شد رویداد استارت آپ کشاورزی هوشمند باشد.
کشاورزی هوشمند به شیوهای نوین از کشت ،نگهداری و برداشت
محصوالت کشاورزی و گیاهان مبتنی بر تکنولوژی و فرایندهای
خودکار و هوشمند اشاره دارد.
کشاورزی هوشمند شامل الیه سختافزاری و نرمافزاری است که با
هدف بهینه سازی فرآیندها و استفاده از منابع و بهرهبرداری موثر از
فضای سبز و زمینهای کشاورزی و افزایش بهرهوری از آب کشاورزی
به یکدیگر متصل میشوند کشاورزی هوشمند میتواند نقش مهمی
در امنیت غذایی و جلوگیری از اتالف منابع داشته باشد شناسایی
ایدههای خالقانه و فناورانه و نوآورانه و نیز حمایت از صاحبان ایده
در راهاندازی استارت آپ میتواند نقش موثری در توسعه این بخش
داشته و منجر به استارت آپهای پربازده شود.
 - 7برنامهریــزی و هماهنگــی جهــت بازدیــد و کنتــرل
از نقشــههای برداشــت شــده توســط نقشــهبرداران
پروژ ههــای آبیــاری در ســطح اســتان

خا کشنا سی

 - 1بازدیــد از آزمایشــگاههای خاکشناســی بــا
همــکاری مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی
جهــت صــدور و تمدیــد پروانــه بهرهبــرداری
 - 2صــدور و تمدیــد پروانــه بهرهبــرداری چندیــن
آزمایشــگاه خاکشناســی در ســطح اســتان
 - 3هماهنگــی جهــت برگــزاری کالس آموزشــی
کارشناســان توصیــهای آزمایشــگاههای خاکشناســی
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عملکرد نیم سال اول 1400

زمینه ارتقاء توانمندیهای حرفهای اعضا در سازمان نظام مهندسی فراهم شده است

مجری طرح سیماب پسته در سیرجان مطرح کرد:

افزایش عملکرد پسته با مهندسی نمودن فرآیند تولید
محمدرضــا اســاملو کارشناســی گیاهپزشــکی و
کارشناســی ارشــد باغبانــی دارای مــدرک دوره
آمــوزش عالــی مدیریــت کســب و کار گرایــش
تحــول ســازمانی اســت.
وی همچنیــن عناوینــی چــون کارآفریــن برتــر
و مدیرعامــل نمونــه ملــی اتحادیــه تعاونیهــای
تولیــد ســیرجان ،کارشــناس رســمی دادگســتری
و رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه تعاونــی تولیــد
اســتان کرمــان و نایــب رئیــس دو دوره متوالــی
نظــام مهندســی اســتان را در کارنامــه خــود دارد.
اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی تولیــد ســیرجان
در ســال  1380جهــت بسترســازی مناســب و
تســریع در رونــد فعالیــت  ۲۲شــرکت تعاونــی
تولیــد عضــو تشــکیل شــد و هــم اکنــون بــا
اشــتغال  83نیــروی انســانی از ســطح لیســانس تا
مقطــع دکتــرا در بخشهــای مختلــف اتحادیــه
و شــبکه تحــت پوشــش و بــا پراکنــش مناســب
بیــش از شــصت درصــد باغــات شهرســتان را
تحــت پوشــش خــود قــرار داده اســت و ســعی
نمــوده گامهــای مؤثــری در خصــوص علمــی
و فنــی نمــودن بخــش کشــاورزی بــردارد بــه
نحــوی کــه کســب  ۵عنــوان نمونــه اســتانی۴ ،
عنــوان نمونــه کشــوری ،کســب  3عنــوان نمونــه
کارآفریــن برتــر و افتتــاح چهــار مرکــز خدمــات
کشــاورزی غیردولتــی در ســال  1399را در
کارنامــه خــود دارد.

جهش در اشتغال کارشناسان نظام
مهندسی با افزایش ضریب نفوذ دانش

اســاملو در گفتگــو بــا تحریریــه نشــریه
ســازمان گفــت :بــا توجــه بــه همســو بــودن
سیاســتهای ســازمان نظــام مهندســی رســالت
شــبکه تعاونیهــای تولیــد ،اتحادیــه نیــز جهــت
همافزایــی بیشــتر و اســتفاده بهینــه از بســتر
ایجــاد شــده در ایــن مجموعــه اقــدام بــه اخــذ
مجوزهــای مراکــز خدمــات کشــاورزی غیــر
دولتــی کــرده کــه بــا حمایــت ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
جهشــی در اشــتغال کارشناســان و افزایــش
ضریــب نفــوذ دانــش در باغــات ایجــاد شــده
اســت.
وی افــزود :هــدف از افتتــاح چهــار مرکــز خدمــات
بخــش غیردولتــی ،وســعت بخشــیدن بــه دایــره
خدماترســانی ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی شهرســتان ســیرجان
بــه مــردم اســت کــه بــا توجــه بــه وســعت
وضعیت پروژههای بیابانزدایی،
ســازمان نظــام مهندســی
ـتان
ـع طبیعی اسـ
ـاورزی و منابـ
کشـ
کرمــان ،طی نیــم ســال اول 1400
در  15پــروژه در شهرســتانهای
زرنــد ،راور ،رفســنجان ،انــار و
ـا
ـاور بـ
ـوان مشـ
ـه عنـ
ـهربابک بـ
شـ
ـر
ـناس ناظـ
ـک کارشـ
ـتفاده از یـ
اسـ
و  5ســرناظر حضــور دارد.

بهــرهوری) بــا حمایــت و همــکاری همــه جانبــه
ســازمان تعــاون روســتایی ،ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،اتحادیــه
شــرکتهای تعاونــی تولیــد اســتان کرمــان و
هماندیشــی و همــکاری اســاتید و صاحبنظــران
دانشــگاه ،مراکــز تحقیقاتــی و ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان و فعــاالن بخــش صنعت پســته
کشــور کــرده اســت.

فعال شدن کمیتههای مختلف برای
اجرای طرح سیماب

شهرســتان و گســتردگی بخــش کشــاورزی در
آن ،نیــاز بــه وجــود ایــن مراکــز بیــش از پیــش
احســاس میشــد.
یکــی از موفقیتهــای آقــای اســاملو اجــرای
موفــق طــرح ســیماب (سیســتم مرجــع آمــوزش
و بهــرهوری) در پســته ســیرجان بــود.
وی دربــاره ایــن طــرح اظهارداشــت :پســته یکــی
از مهمتریــن محصــوالت راهبــردی کشــور اســت
کــه حــدود  3تــا  ۴درصــد از ســهم صــادرات
غیرنفتــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .درآمــد ارزی حاصــل از صــادرات پســته
بیــش از یــک و نیــم میلیــارد دالر میباشــد کــه
زمینــه اشــتغال بــرای  ۲میلیــون نفــر بــه صــورت
مســتقیم و غیرمســتقیم را فراهــم کــرده اســت.
اســاملو تاکیــد کــرد :شهرســتان ســیرجان
نیــز بــا دارا بــودن  ۴۵هــزار هکتــار ســطح زیــر
کشــت پســته از جایــگاه ویــژهای در تولیــد
اســتان برخــوردار اســت امــا پســتهکاران ماننــد
کشــاورزان ســایر مناطــق پســتهخیز کشــور بــا
چالشهــای زیــادی بــرای تولیــد روبــرو هســتند.
وی بیــان کــرد :خــرده مالکــی ،عــدم وجــود
الگــوی مدیریتــی مناســب ،اُفــت کمــی و کیفــی
آب و اســتفاده از روشهــای ســنتی آبیــاری،
شــوری آب و خــاک و عــدم وجــود آگاهــی

از روشهــای اصولــی جهــت اصــاح و تغذیــه
مناســب ،افزایــش قیمــت نهادههــای کشــاورزی
و کیفیــت پاییــن برخــی از آنهــا ،عــدم شــناخت
مزایــای مدیریــت یکپارچــه باغــات ،کمبــود
تحقیقــات و راه حــل دقیــق علمــی بــرای حــل
مشــکالت و بهــرهوری پاییــن از منابــع آب و
خــاک از جملــه ایــن مشــکالت و چالشهاســت.

اجرای موفق طرح سیماب پسته
در سیرجان

رئیــس اتحادیــه تعــاون روســتایی ســیرجان
اذعــان کــرد :ایــن مــوارد باعــث شــده توصیههــای
متخصصیــن در ســطح باغــات پســته کارآمــد
نباشــد و در ســالهای گذشــته مشــکالت کمبــود
آب در ایــن شهرســتان تشــدید شــده تــا جایــی
کــه بــر اســاس آمارهــا در ســنوات گذشــته ســطح
وســیعی از باغــات بــه خاطــر مشــکالت کــم آبــی
رهــا شــدهاند.
وی تصریــح کــرد :اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی
تولیــد روســتایی شهرســتان ســیرجان بــرای
بهرهبــرداری بهینــه از منابــع تولیــد و افزایــش
عملکــرد از ســال  1395اقــدام بــه اجــرای
طــرح ســیماب (سیســتم مرجــع آمــوزش و

مجــری طــرح ســیماب پســته گفــت :ایــن طــرح
از کمیتههــای برنامهریــزی و راهبــردی ،پایــش و
ارزیابــی و همچنیــن بازرســی و نظــارت بهرهمنــد
اســت و تــاش دارد ارتبــاط ســازندهای بیــن
دانــش و صنعــت تولیــد پســته برقــرار و تحولــی
اساســی در نظــام بهــرهوری در ســطح اراضــی
تحــت پوشــش ایجــاد کنــد.
اســاملو بــا بیــان اینکــه در ســاختار ایــن طــرح
پنــج محــور اصلــی شــامل خاکشناســی،
باغبانــی ،گیاهپزشــکی ،آبیــاری و مکانیزاســیون
مــد نظــر اســت ،افــزود :ایــن طــرح کــه در
قالــب مرکــز خدمــات توســعه علــوم و فنــون و
توانافزایــی و مهارتآمــوزی کشــاورزی بــا
همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی ،ســازمان
تعــاون روســتایی ،ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی رویکــردی جدیــد و علمــی داشــته
و کلیــه امــور مربــوط بــه باغــات پســته تحــت
قــرارداد را اعــم از تغذیــه ،هــرس ،مبــارزه بــا
آفــات و بیماریهــا ،اصــاح 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 میکنــد.
مجــری طــرح ســیماب پســته ســیرجان ابــراز
داشــت :بــا اجــرای ایــن طــرح ضمــن مهندســی
کــردن فرآینــد تولیــد ،افزایــش عملکــرد و کاهش
هزینههــای غیرضــروری و اســتفاده بهینــه از
منابــع آب و زمیــن ،بــرای کارشناســان ایــن حوزه
اشــتغالزایی شــده اســت.
پی نوشت:
ســال گذشــته مدیرتعــاون روســتایی اســتان
کرمــان از اجــرا و توســعه طــرح ســیماب در
تعاونیهــای تولیــد روســتایی بــر روی محصــوالت
پســته بــه منظــور بــاال بــردن بهــرهوری و افزایش
ایــن محصــول در بیــش از ســه هکتــار باغــات
اســتان خبــر داده بــود.
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برگزاری جلسه هماندیشی مراکز خدمات کشاورزی
غیردولتی استان کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،در نشســت هماندیشــی مراکــز
خدمــات کشــاورزی غیــر دولتــی اســتان کرمــان کــه در
ســالن زیتــون جهادکشــاورزی برگــزار شــد ابتــدا مســئوالن
مراکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی شهرســتانهای
شــمال اســتان بــه بیــان مشــکالت و موانــع ســد راه کار خــود
پرداختنــد و رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و
منابــع طبیعــی اســتان کرمــان بــه پاســخگویی خواســتهها
و مســائل مطــرح شــده پرداخــت.
در ادامــه نشســت ،محســن کمالالدینــی رئیــس ســازمان
گفــت :در مســائل کاری مختلــف بــه ویــژه درخواســتهای
امــور اراضــی طبــق قانــون ابالغــی وزارت جهــاد کشــاورزی
اقــدام کــرده و تــا زمانــی کــه ابــاغ جدیــدی بــه شــما
نرســیده اســت تابــع ضوابــط و شــرایط ابالغیههــای قبلــی
باشــید و بقیــه کار را بــه اموراراضــی بســپارید.
وی دربــاره بازدیــد و نظــارت بــر داروخانههــای گیاهپزشــکی

گفــت :کارشناســان حفــظ نباتــات را آگاه کنیــد کــه ایــن
مســئولیت توســط ســازمان حفــظ نباتــات بــه مــا واســپاری
نشــده ،بلکــه طبــق قانــون بهــرهوری و مقــدم بــر قانــون
حفــظ نباتــات اســت.
کمالالدینــی بیــان کــرد :مرجــع مــا در ایــن مســاله قانــون
حفــظ نباتــات صــادره ســال  1346و نیــز قانــون افزایــش
بهــرهوری (مــاده  )2اســت ،کــه صــدور مجــوز گیاهپزشــکی
بــه مــا واگــذار شــده امــا در یکــی از تبصرههــای ایــن قانــون
عنــوان شــده ،ضوابــط و سیاس ـتها و مجوزهــای ایــن قانــون
توســط وزارت جهادکشــاورزی ابــاغ میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه قانــون بهرهوری(مصــوب ســال )89
مقــدم اســت بــر اجــرای قانــون حفــظ نباتــات اظهــار کــرد:
کار بزرگــی کــه ســازمان نظــام مهندســی در دوره جدیــد
کــرده اســت هویــت بخشــی بــه مســئول فنــی و کارشناســان
فعــال در فروشــگاههای مجــاز کــود و ســم بــود ،اکنــون
فروشــگاههای ســم تغییــر نــام دادهانــد بــه داروخانههــای
گیاهپزشــکی و مــا انتظارمــان ایــن اســت تابلوهــای بیشــتری
از داروخانههــای گیاهپزشــکی را در شــهرهای مختلــف
اســتان شــاهد باشــیم.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان کرمــان افــزود :هــر چــه تعــداد مراکــز گیاهپزشــکی
اســتان در شهرســتانهای مختلــف بیشــتر شــود اعتبــار و
جایــگاه ســازمان و مراکــز خدمــات غیردولتــی کشــاورزی در
آن شــهر بیشــتر میشــود .بــه عنــوان نماینــده ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،فروشــگاهها را شــخصا
بازدیــد کنیــد و وجهــه کاری خودتــان بــه عنــوان نماینــده
ســازمان را بــاال ببریــد.

کمالالدینــی ســپس بــا اشــاره بــه حجــم کاری خــوب در
شــهرهای مختلــف اســتان گفــت :متاســفانه علیرغــم کار خــوب،
مستندســازی اقدامــات زیــاد نمــود نــدارد در نتیجــه زحماتــی
کــه میکشــید کمتــر دیــده میشــود .مستندســازی امــور و
اطالعرســانی آن بــه رســانهها و مــردم ضــروری اســت و بایــد
از ایــن بــه بعــد جــدی گرفتــه شــود.
وی گفــت :مدیریــت پالککوبــی دام طبــق ابالغیــه وزیــر جهــاد
کشــاورزی ،برعهــده ســازمان نظــام مهندســی و مراکــز خدمــات
غیردولتــی آن در شهرســتانها اســت.
وی افــزود :خــود شــما مدیریــت پالککوبــی را در شهرســتان
داریــد بایــد امورتــان را بــا نماینــدگان جهادکشــاورزی و
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.

ـازمان نظام مهندسی کشاورزی و
خالصه وضعیت فعالیتهای واحد امور اراضی سـ
منابع طبیعی استان کرمان در نیم سال اول 1400
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نظام مهندسی کشاورزی حلقه اتصال بخش دولتی کشاورزی به تشکلهای خصوصی است

بازدید از یک داروخانه گیاه پزشکی نمونه؛

با پشتوانه تیم قوی کارهای داروخانه را پیش میبریم
فرصتــی شــد تــا از نزدیــک یــک داروخانــه گیاهپزشــکی کــه بــه
تازگــی توســط نظــام مهندســی مجــوز گرفتــه اســت را از نزدیــک
ببینیــم.
فروشــگاهی بــا رنــگ ســبز درخشــان همــراه بــا نظمــی خــاص کــه
دوســت داری ســاعتها در آن بچرخــی و از همــه قســمتهای آن
دیــدن کنــی.
مســئول داروخانــه ،اســحاق مهرابــی اســت کــه بــه همــراه تیــم 4
نفــرهاش بــه احتــرام میهمانــان نظــام مهندســی ،کار و مشــاوره خــود
را بــه مــدت یــک ســاعت کنــار گذاشــتهاند البتــه خوشــبختانه
در ســاعات اولیــه صبــح مشــتری ندارنــد .ســر صحبــت کــه بــاز
میشــود مهرابــی را مــردی بــا آرزوهــای خــوب و بــزرگ بــرای
جامعــه کشــاورز میبینــم و از آن مهمتــر اســتفاده از نیــروی
تحصیــل کــرده و کارشــناس متخصــص در بخشهــای مختلــف،

امتیــاز داروخانــه وی اســت.
ایــن گونــه شــروع میکنــد :مــن ایــن مســاله تغییــر نــام
فروشــگاههای کشــاورزی (فــروش ســموم و کــود) بــه داروخانــه
کشــاورزی را یــک ارتقــاء فرهنگــی میبینــم کــه توســط ســازمان
نظــام مهندســی انجــام شــده اســت .امیــدوارم داروخانههــای
گیاهپزشــکی قــدر ایــن تغییــرات را بداننــد.
داروخانــه گیاهپزشــکی خانــه کشــاورز در موقعیــت خوبــی واقــع
شــده اســت و دارای ســاختمان بســیار خــوب و تجهیــزات و نیــروی
انســانی جــوان اســت ،مهرابــی میگویــد 4 :مــاه اســت کــه مجــوز
داروخانــه را گرفتهایــم و اکنــون یــک ماهــی اســت کــه تابلــو
داروخانــه گیاهپزشــکی را بــر ســردر مغــازه نصــب کردهایــم.
یکــی از پشــتوانههای قــوی داروخانــه گیاهپزشــکی خانــه کشــاورز
تجربــه  30ســاله کار در مجموعــه جنوبــگان بــه عنــوان یــک
برنــد معتبــر در تولیــد و توزیــع ســموم و کودهــا اســت ،مهرابــی

بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود :از امتیــازات کار بــه عنــوان سیســتم
داروخانــه گیاهپزشــکی ایــن اســت کــه مالــکان ایــن مراکــز بــه
چشــم فروشــنده بــه خودشــان نــگاه نمیکننــد و خــود را متصــدی
داروخانــه میداننــد از طرفــی حضــور مســئول فنــی و آشــنا بــه
تجویــز داروهــای مــورد نیــاز کشــاورز چــه در بخــش تقویــت درخــت
یــا زراعــت باشــد یــا در بحــث مبــارزه بــا آفــات میتوانــد کمــک
خوبــی بــرای کشــاورزی باشــد کــه بــدون علــم بــه شــناخت کــود و
ســموم مراجعــه کــرده اســت.
ایــن مســئول داروخانــه گیاهپزشــکی اظهارداشــت :مــا در ایــن
داروخانــه هدفــی را کــه ســالها دنبــال میکردیــم ادامــه
میدهیــم و آن ارتقــاء فرهنــگ مصــرف بهینــه و اصولــی نهادههــای
کشــاورزی بیــن جامعــه کشــاورز اســت البتــه تابلــو داروخانــه یــک
مــاه اســت بــاال رفتــه ،تــاش داشــتیم افتتاحیــه برگــزار کنیــم امــا
مســاله کرونــا و شــرایط خــاص نگذاشــت .مــا در ایــن داروخانــه از
تمــام تخصصهــا اســتفاده میکنیــم عــاوه بــر مســئول فنــی کــه
کارشــناس گیاهپزشــکی اســت ،متخصــص تغذیــه ،متخصــص آفــات،
متخصــص آزمایشــگاهی خــاک و کــود بــرگ همــکار مــا هســتند.
مــا لزومــا بــه هــر فــردی بــا هــر نیــاز و مســالهای مربــوط بــه
کشــاورزی مراجعــه کنــد مشــاوره میدهیــم ،بــه جــرات بگویم شــاید
ایــن تابلــوی داروخانــه در کل کشــور باشــد ولــی چنیــن دیدگاهــی
(صرفــا مشــاورهای بــدون خریــد) در کشــور یونیـ ِ
ـک یونیــک اســت
هیــچ کجــا شــما یــک مرکــز مشــاوره رایــگان در زمینــه کشــاورزی
صفــر تــا صــد در بخــش مصــرف نهادههــا نداریــد .کلینیکهــای
گیاهپزشــکی هــم اهــداف و رسالتشــان یــک چیــز دیگــر اســت
آنهــا هــم در یــک بخشهایــی ورود نمیکننــد .اینجــا متخصصیــن
مختلفــی داریــم و هــر کســی هــر نیــازی بــرای کشــاورزی و حتــی
گلخانــه کوچکــش در خانــه یــا آپارتمــان داشــته باشــد دکتــر آن
اینجــا حضــور دارد.
مهرابــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت صنایــع شــیمیایی کرمــان
زمیــن (جنوبــگان) جــزو اولیــن تولیــد کننــدگان کــود در ایــران
اســت ،در خصــوص برگــزاری کالسهــای ترویجــی در ایــن داروخانــه
میگویــد :هــر کشــاورزی کــه بــه مــا مراجعــه میکنــد اولیــن
چیــزی کــه از مــا میخواهــد ایــن اســت کــه؛ «یــک توصیــه کــودی
بــده» ،مــا رســالتمان باالتــر از ایــن اســت .بازدیــد از بــاغ یــا زراعــت
کشــاورز را انجــام داده و ســپس تجویــز دارو میکنیــم یــا از وی
درخواســت میکنیــم خــاک مزرعــه خــود را جهــت آزمایــش بــرای
مــا بیــاورد .وی همچنیــن میافزایــد :آزمایشــگاه ملکــول از اولیــن
آزمایشــگاههای خــاک و گیاهشناســی کشــور در مجموعــه جنوبــگان
میباشــد کــه در اختیــار ماســت و آزمایــش خــاک نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه کشــاورز روی زمیــن خــود چــه اقداماتــی کــرده و مــا
نیــاز زراعتــش اگــر اصالحــی باشــد یــا بحــث تغذیـهای باشــد را بــه

همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
تفاهــم نامــه مــورخ  1399/7/1تــا  1400/7/1در خصــوص تهیــه طــرح
هــای مرتعــداری توســط کارشناســان دارای صالحیــت ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی و اداره کل منابــع طبیعــی
و آبخیــزداری اســتان بخــش مرتعــداری

قــرارداد شــماره م/و 1400/3095/مــورخ  1400/2/12بــا موضــوع
خریــد خدمــات مشــاوره ای و نظــارت بــر اجــرای عملیــات
پــروژه هــای بیابــان

قــرارداد شــماره م/و 20131/98/مــورخ  1398/9/28بــا
موضــوع خریــد خدمــات مشــاوره ای و نظــارت بــر اجــرای
پــروژه هــای بیولوژیــک

وی توصیــه میکنیــم.
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 گلخانههــای آزمایشــی بــرای خــودش
مختــص داروخانــه داشــته باشــد .البتــه از تجربیــات و پایلوتهــای
انجــام شــده شــرکت کرمــان زمیــن در ســی ســال گذشــته اســتفاده
مــی کنیــم و ایــن یــک مزیــت بــزرگ بــرای ماســت.
موضــوع مســئول فنــی را پیــش میکشــم و تاکیــدی کــه قانــون
روی حضــور مســئول فنــی دارد ،مهرابــی در ایــن بــاره اظهارداشــت:
ایــن داروخانههــا فقــط روی اعتبــار مســئول فنــی و کارشناســان و
مشــاورین میچرخــد اگــر مســئول فنــی متخصــص اینجــا نباشــد
برمیگردیــم بــه همــان فروشــگاه ســنتی قبــل ،در حالــی کــه اکنــون
در داروخانــه دوســت کشــاورز دکتــر گیاهپزشــک و متخصصیــن
تغذیــه را داریــم .وقتــی میگوییــم مســئول فنــی منظورمــان کســی
اســت کــه میتوانــد بــرای حــل مشــکالت بیمــاری کشــاورزی
توصیــه و تجویــز کنــد و مــا تفاوتمــان بــا داروخانههــای دیگــر در
ایــن اســت کــه مــا اجــازه نسخهنویســی داریــم امــا داروخانههــای
دیگــر ایــن اجــازه را ندارنــد.
بحــث طوالنــی میشــود و بــه مســائلی همچــون ضــرورت اصــاح
مــاده قانونــی بــرای اســتفاده از تــوان مســئول فنــی جهــت بازدیــد از
بــاغ و زراعــت بــرای تجویــز بهتــر دارو ،ثبــت اســامی تیمهــای هدایــت
کننــده داروخانههــای گیاهپزشــکی روی تابلــو اشــاره میشــود و ایــن
مســائل بــه عنــوان یــک مطالبــه مطــرح میشــوند .بــا ایــن آرزو کــه
داروخانههــای گیاهپزشــکی دیگــر نیــز بــا چنیــن اهــداف عالیــهای
حامــی ســامت محصــوالت کشــاورزی باشــند ،از داروخانــه بیــرون
میآئیــم.

اقدامات انجام شده در این راستا

عملکرد نیم سال اول 1400

حضور مسئول فنی کمک بزرگی به افزایش درآمد بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی است

خرمای مجول در گلخانه شهداد جان میگیرد
یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه در حــوزه کشــاورزی رخ میدهــد
اصــاح 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 گلخانـهای شــهداد و
بــا اصــاح ارقــام تجــاری خرمــای مجــول رخ داده اســت.
بــا محمدعلــی توحیــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهداد
گفتگویــی انجــام دادیــم تــا در ایــن خصــوص بیشــتر بدانیــم.
توحیــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهداد بــا اشــاره بــه
فعالیتهــای مختلــف معیــن اقتصــادی در شــهداد گفــت :بحــث
کشــاورزی و گردشــگری دو بخشــی بودنــد کــه مــا بــه آن ورود
کردیــم.
وی بــه جریــان انتخــاب خرمــای مجــول و لزوم توســعه کشــت آن در
کشــور بــه ســبب تجــاری بــودن و قابلیتهــای 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 شــدهای 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.
توحیــدی از ایجــاد گلخانــه بــرای کار بــر روی نهالهــای وارداتــی
خبــر داد و گفــت :حــدود  30هــزار نهــال و پاجــوش از کشــورهای
محــدوده اردن و دیگــر کشــورهای عربــی کــه محــل بهتریــن
خرماهــای مجــول بــا راندمــان تولیــد بــاال اســت ،وارد کردیــم.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهداد اظهــار داشــت :بــرای نگهــداری

ایــن نهالهــا گلخانــه قرنطینــه ایجــاد کردیــم و بــا کمــک نیروهــای
آمــوزش دیــده و مهندســین کشــاورزی بومــی منطقــه تــا رســیدن
بــه مرحلــه انتقــال بــه نخلســتان مراقبتهــا ادامــه دارد.
توحیــدی بــا اشــاره بــه بازدیــد جمعــی از مدیــران ســازمان نظــام
مهندســی اســتانهای کشــور از ایــن گلخانــه در هفتههــای گذشــته
اظهارداشــت :خوشــبختانه بازدیدکننــدگان کــه از متخصصیــن حوزه
کشــاورزی بودنــد از ایــن گلخانــه ابــراز رضایــت و ایــن طــرح را کار
بــا ارزشــی ذکــر کردهانــد ،طــرح نیــز بــه خوبــی پیــش رفتــه اســت.
ایــن کارآفریــن و معیــن اقتصــادی بیــان کــرد :در حــال حاضــر ایــن
نهالهــا در گلخانــه در مرحلــه قرنطینــه اســت و امــکان نگهــداری
آن در محیــط قرنطینــه تــا دو ســال امکانپذیــر اســت .مدیرعامــل
شــرکت عمــران شــهداد افــزود :بعــد از اتمــام دوره قرنطینــه ایــن
نهالهــا بــه مناطــق تولیــد خرمــا در ســطح کشــور کــه بــا ایــن
گونههــا تناســب بیشــتر و بهــرهوری و باردهــی بهتــری داشــته

مهندسی نمودن
فرآیند تولید با
افزایش بهرهوری
امنیت غذایی را
تضمینمیکند
عملکرد واحد ارجاع کار در نیم سال اول 1400
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باشــد ،منتقــل و در نخلســتانها کاشــته میشــوند.
توحیــدی اظهــار کــرد :دو بخــش نهــال وارد شــده یکــی  8مــاه قبــل
کــه نهــال حاصــل از کشــت بافــت بودنــد (از ســلول درخــت نمونهای
گرفتــه و طبــق اصــول علمــی بــه مرحلــه نهــال میرســانند) و
دیگــری ســه مــاه پیــش وارد شــده اســت کــه ایــن نهالهــا پاجــوش
هســتند و تعــداد پاجوشهــا بیشــتر از رقــم اولــی و چیــزی حــدود
 22هــزار پاجــوش اســت .وی از ایجــاد یــک نخلســتان نمونــه در
ملکآبــاد شــهداد خبــر داد و بیــان داشــت :بــه محــض آمــاده شــدن
نهالهــا ،نمونــه بــاغ خرمایــی بیــن  20تــا  40هکتــار را ایجــاد کــرده
و بــه عنــوان پایلــوت اجــرا میکنیــم.
توحیــدی خاطرنشــان کــرد :خرمــای مجــول در اصــل متعلــق بــه
کرمــان نبــوده مقــدار تولیــدی کــه در کرمــان از قبــل بــوده ،مقداری
نهــال بــود کــه ســال  83هواپیمایــی 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
و گفــت :خوشــبختانه ایــن خرمــا بــازار خوبــی دارد ،نــه تازگــی و
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 بخشهــا
ســعی کردیــم از نیــروی بومــی منطقــه اســتفاده کنیــم ،در ایــن
گلخانــه نیــز  10نفــر از تحصیــل کردههــای ایــن منطقــه فعالیــت
میکننــد و کســانی کــه تحصیــات دیپلــم دارنــد را نیــز متناســب
بــا کار آمــوزش دادهایــم.
توحیــدی تاکیــد کــرد :بــرای ادامــه کار حتمــا بایــد بــا نظــر حفــظ
نباتــات نهالهــای موجــود را بــه محیــط نخلســتان منتقــل کــرد.
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امضاء قرارداد انتقال و اشاعه دانش کمک بزرگی به حل مشکالت کشاورزی سنتی است

عملکرد واحد صدور مجوز و آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان نیم سال اول 1400
دورههای آموزشی برگزار شده در نیم سال اول 1400

در نیــم ســال اول  1400دو فقــره پروانــه موافقــت اصولــی
در شهرســتان کرمــان در حــوزه شــیالت صنعتــی بــه ظرفیــت
شــش تــن صــادر گردیــد .همچنیــن دو مجــوز بهرهبــرداری بــه
ظرفیــت ده تــن نیــز صــادر شــد.

در حــوزه صــدور مجــوز بــرای دام روســتایی در نیم ســال
اول  1400مجموعــا در  12شهرســتان شــمال اســتان 96
مجــوز صــادر شــد.

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

ردیف

شهرستان

مجوز بهرهبرداری

مجوز تأسیس

1

کرمان

6

14

2

سیرجان

3

1

3

نرماشیر

2

5

4

بافت

1

2

5

شهربابک

2

0

6

بم

1

3

7

ریگان

1

2

8

رفسنجان

1

3

9

ارزوئیه

0

1

10

بردسیر

2

2

11

انار

1

5

12

زرند

1

1

صدور مجوزهای گیاهپزشکی
نیم سال اول 1400

عملکرد صدور مجوزهای گلخانه نیم سال اول 1400

عملکرد شش ماهه واحد صدور مجوز امور دام سازمان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
دبیر تحریریه :حسینی راد  -طراح :هاشمی  -با همکاری روابط عمومی :حبیبه شاهرخی
دفتر مرکزی :کرمان ،خیابان امام جمعه ،کوچه شماره  ،1پالک 20
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بازدید از مرتع (دوره آموزشی)

آموزش دوره مرتعداری چند منظوره (استاد کشوری)

جلسه هماندیشی مراکز غیر دولتی کشاورزی استان

بازدید از گلخانه قرنطینه ماهان ایر در بافت

جلسه قرارگاه مرغ استان

امضاء تفاهمنامه همکاری با اتحادیه مرغداران استان

برگزاری دوره مهارتآموزی و تربیت مسئول فنی آبزیان

تفاهمنامه همکاری با میراث فرهنگی استان کرمان

رونمایی از سامانه شناسنامه بهرهبرداری کشاورز

تجلیل رئیس نظام مهندسی کشاورزی کشور از سازمان کرمان

