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روی خـط

پیامرئیسسازماننظاممهندسی
کشاورزیاستانآذربایجانغربی
بهمناسبتروزمهندسی

افزایش بهرهوری با اجرای اصول فنی
و مهندسی در واحدهای تولیدی

یک مسئول فنی داروخانه گیاهپزشکی گفت :کاهش هزینههای تولید و
افزایش بهرهوری در واحده��ای تولیدی با نظارت و اجرای اصول علمی،
فنی و مهندسی محقق خواهد شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی سنم مازندران ،علی
طبرس��تانی با تأکید بر ضرورت اجرای اصول ،معیارها و ضوابط علمی در
واحدهای تولیدی گفت :با توجه به عدمش��ناخت علمی س��یکل زندگی
آفات و بیماریها توسط کشاورزان ،توصیههای علمی و فنی کارشناسان
ضمن کاهش مصرف سموم و دفعات سمپاشی ،افزایش بهرهوری و کاهش
هزینههای تولید را بهدنبال خواهد داشت.
این مسئول فنی با اشاره به اهمیت ورود دانش در عرصههای تولید اظهار
کرد :با ورود کارشناس��ان دارای دانش فنی به عرصههای تولید و اش��اعه
دانش و اطالعات کش��اورزی در محیطهای کشاورزی ،کیفیت و کمیت
تولید در ش��الیزارهایی که ۲۰کیلوگرم در س��ال زراعی مصرف کود اوره
داش��تهاند ،بیشتر از زمانی اس��ت که ۲۵۰کیلوگرم از این کود استفاده
میکردند .وی تصریح کرد :با استفاده از محلولپاشی اسیدآمینه خالص
بهجای کود اوره ،عالوهبر عدمهدررفت در اراضی ش��الیزاری ،پیشس��از
پروتئین در گیاه است و مقاومت گیاه را افزایش میدهد .طبرستانی گفت:
ارائه خدمات علمی و فنی در قالب قراردادهای سهمبری دانش از تولید و
کشاورزی قراردادی موجب توسعه تولید بر پایه دانش و افزایش بهرهوری
میشود که این خدمات از طریق مراکز خدمات کشاورزی ،منابعطبیعی
غیردولتی و مسئوالن فنی واحدهای تولیدی با مدیریت و نظارت سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی درحال ارائه است.

اجرای ضوابط فنی در واحدهای تولیدی
در راستای افزایش راندمان تولید است

یک مسئول فنی گلخانه پرورش گل و گیاه زینتی در شهرستان نور استان
مازندران گفت :مدیر فنی مسئول اجرا و اعمال اصول ،ضوابط و معیارهای
علمی و فنی با هدف افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی سنم مازندران ،حسین
س��امعی با اشاره به نقش مسئول فنی در واحدهای تولیدی تصریح کرد:
مدیری��ت و ارائه مش��اورههای علمی و اجرایی با توجه به ش��رایط واحد
تولی��دی از کارکردهای دیگر حضور مس��ئول فنی در واحدهای تولیدی
است که زمینه افزایش راندمان تولید را فراهم میکند.
سامعی افزود :در واحد تولیدی حاضر توانستهایم با ارائه راهکارهای علمی
و آموزش پرسنل ضمن کاهش هزینههای تولید ،بهرهوری واحد تولیدی
را بهطور قابلتوجهی افزایش دهیم.
این مسئول فنی اظهار داشت :کس��ب مهارتهای علمی و فنی ،توانایی
انتق��ال دانش و اطالعات بهروز در عرصهه��ای تولید و همچنین توانایی
تحلیل دادههای تولید از مهمترین دغدغههای مس��ئوالن فنی در حوزه
کشاورزی است .وی تصریح کرد :کاهش هزینههای تولید ،کاهش مصرف
سموم ،ساخت مواد مغذی با توجه به نیاز هر فصل و دوره رشد ،استفاده
از م��واد مغذی برای افزایش مقاومت گی��اه در برابر تنشهای گرمایی و
سرمایی و در نهایت افزایش راندمان تولید از اثرات حضور مسئول فنی در
این واحد تولیدی بهشمار میآید.

کنترل بهموقع آفات و بیماریها
ثمره حضور مسئوالن فنی در مزارع و باغها

باغدار و زارع موفق ش��هر کیاکالی استان مازندران اظهار داشت :حضور
مسئول فنی و بازدید از محصوالت تولیدی ،باعث مبارزه بهموقع و کاهش
خسارت آفات در واحد تولیدی شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی سنم مازندران ،مهدی
حسینیان گفت :حضور مسئول فنی با دانش و مهارت کافی در جلوگیری
از ورود آفات به مزارع و باغها و در زمان مبارزه با آفات بس��یار حائز اهمیت
است .وی افزود :نظارت و ارتباط تنگاتنگ مسئول فنی با بهرهبردار عالوهبر
کاهش هزینه تولید ،باعث افزایش عملکرد در واحد سطح شده است .حضور
کارآمد و مؤثر مسئوالن فنی در واحدهای تولیدی موجب پایداری و امنیت
شغلی آنها و اثربخشی سازمان نظام مهندسی است و حضور مسئول فنی
دارای دانش و مهارت کافی که از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابعطبیعی معرفی میشود ،همواره مورد استقبال کشاورزان بوده.

لزوم باال بردن سطح آگاهی ذینفعان
با کمک مسئوالن فنی

یک مسئول فنی داروخانه گیاهپزشکی استان مازندران گفت :مسئول فنی
باید با حضور بهموقع باعث حفظ محیطزیست ،کاهش هزینههای تولید و
افزایش آگاهی کشاورز شود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی سنم مازندران ،ناهید
خلخالی با اش��اره به نقش دانش و مهارت در تولید محصول س��الم اظهار
داش��ت :مس��ئول فنی با برنامهریزی جامع و مدیری��ت تولید محصول با
کمترین مصرف س��موم باعث حفظ محیطزیس��ت و کاهش هزینههای
تولید میشود.
وی اذعان کرد :با معرفی ارقام مقاوم و استفاده از سموم بیولوژیک در زمان
مناسب (کاشت ،داشت و برداشت) میتوان محصول سالم را برای مصرف
آحاد جامعه تولید کرد .خلخالی افزود :دانش فنی بههمراه مهارت دو نیاز
اساس��ی برای فعالیت یک مسئول فنی است و س��ازمان نظام مهندسی
کش��اورزی میتواند با برگزاری دورههای آموزشی مهارتمحور و بهروز،
سطح آگاهی کارشناسان فنی را افزایش دهد.

افزایش راندمان تولید با ارائه آموز 
ش
توسط مسئوالن فنی به پرسنل واحدها

مس��ئول فنی بزرگترین مجموعه تولیدی گل و گیاه اس��تان مازندران
گف��ت :ارائه آموزشهای مهارتی به پرس��نل در کنار اعمال اصول علمی،
افزایش راندمان تولید در واحدهای گلخانهای را در پی داشته است.
به گزارش «س��بزینه» بهنقل از پایگاه اطالعرسانی سنم مازندران ،طریقی
اظهار داش��ت :نقش مسئول فنی صاحب دانش و مهارت در زمینه محصول
مورد کش��ت در مراقب��ت و نگهداری از گیاه بس��یار ضروری ب��وده و ارائه
آموزشهای الزم به پرس��نل واحد یکی از وظایف کارشناس فنی است .وی
اظهار کرد :افزایش بهرهوری در تولید گل و گیاه با شناخت کافی مسئول فنی
از مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی از جمله کیفیت آب ،صرفهجویی در
مصرف انرژی و مدیریت واحد در فصول سرد محقق میشود.
این مس��ئول فن��ی اف��زود :یک��ی از نقشه��ای کلیدی مس��ئول فنی
آم��وزش و توانای��ی رهبری پرس��نل مجموع��ه در اس��تفاده بهینه آنان
در تولید مهندس��یمحور اس��ت ک��ه این عمل عالوه بر ایج��اد انگیزه به
اف��راد به کارش��ناس فن��ی فرصت مطالع��ه عوامل مهمت��ر جهت تولید
باکیفیت را میدهد.
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یومنابع طبیعی استان یزد
عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورز 
در گفتوگو با «سبزینه» مطرحکرد

تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن
مهمترینکارکـردنظاممهنـدسی
سبزینه

زهرا اشرفزاده

بخش کشاورزی از جمله رکنهای اساسی و مهم اقتصاد كشور است كه در ایجاد اشتغال ،توليد ،صادرات ،حفاظت و بهرهبرداري
اصولي از منابع طبيعي نقش بهسزايي در كشور دارد .در کشور ما برعکس تصورات موجود شرایط بسیار
خوبی در زمینه کشاورزی وجود دارد و حضور کارآمد فارغالتحصیالن بخش کشاورزی در بخش تولید
میتواند بسیاری از مشکالت موجود در زمینه کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی را برطرف کند.
در این میان ایجاد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سال  1380در مجلس
ش�ورای اسلامی به تصویب رسید و تأسیس آن در استانها آغاز شد تا بتواند بهعنوان یک تشکل
صنفی و تخصصی متشکل از اساتید ،دانشآموختگان و کارشناسان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
الگوی رش�د و پیشرفت در این بخش را ترس�یم کند .آنگونه که حمید سوداییزاده ،عضو انتصابی
ش�ورای سازمان نظام مهندسی کش�اورزی ومنابع طبیعی اس�تان یزد و رئیس دانشکده
منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد ،میگوید ،تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن،
مهمترین کارکرد نظام مهندسی است و برای ارتقای بخش کشاورزی همه دستگاهها
باید با هم تعامل داش�ته باش�ند .در همین ارتباط و به بهانه روز مهندس «سبزینه»
گفتوگویی با وی درباره کارکرد و اهمیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع
طبیعی ترتیب داده که در ادامه میآید.
نظ�ر ش�ما درب�اره تأثی�ر و نق�ش نظام
مهندس�ــی در اش�تغــالزایی ب�رای
اعضاء چیست؟
تنوع آب و هوایی در س��طح کشور باعث تولید
محصوالت مختلف کش��اورزی ش��ده اس��ت
و توج��ه به این امر میتوان��د راه حل خروج از
بی��کاری در بین دانش آموختگان کش��اورزی
باش��د .از آنجایی که ظرفیت بخش دولتی در
زمینه اشتغالزایی برای فارغالتحصیالن بخش
کشاورزی محدود است؛ لذا وجود سازمانی که
بتواند پتانسیل نیروی تحصیلکرده در بخش
کش��اورزی را به بخش خصوصی معرفی کند
و از طرف دیگر با برگزاری دورههای آموزش��ی
کاربردی ،مه��ارت فارغالتحصیالن این بخش
را افزایش دهد ،کامال ضروری اس��ت .سازمان
نظام مهندس��ی کشاورزی و منابع طبیعی هم
ب��ا گردآوری فارغالتحصی�لان در گرایشهای
مختلف کش��اورزی و منابع طبیعی و آموزش
تکنیکه��ای نوی��ن ب��ه آنها بهعن��وان پلی
بین بخ��ش خصوصی و نیروه��ای ماهر عمل
میکند و میتواند نقش بهس��زایی در اشتغال
فارغالتحصی�لان بخ��ش کش��اورزی و منابع
طبیعی داشته باشد.
در م�ورد جایگاه و نقش نظام مهندس�ی
در مهندسیش�دن فرآین�د تولید و رفع
مش�کالت بخ�ش کش�اورزی و افزایش
بهرهوری توضیح دهید.
س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع
طبیعی بهعنوان بزرگترین تش��کل تخصصی
بخ��ش کش��اورزی ب��ا دارا ب��ودن اعضایی با
تخصصه��ای مختلف ،جایگاه بس��یار مهمی
در امر تولید و س��اماندهی بخش کش��اورزی و
منابع طبیعی دارد .در واقع مهمترین نقش این
س��ازمان تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی
مدرن است ،بهطوریکه ضمن افزایش تولید در

واحد سطح کمترین خسارت به منابع طبیعی
و محیطزیس��ت کشور وارد ش��ود که این امر
تنها با اس��تفاده از دانش روز دنیا و ایجاد بستر
مناس��ب برای کسبوکارهای نوین و تولید در
محیطهای کنترلشده دس��تیافتنی است.
الزمه این امر هم برگزاری کالسهای کاربردی
جهت آم��وزش اعضاء و آش��نایی متخصصان
ج��وان ب��ا نح��وه مهندس��یکردن فرآین��د
تولید است.
نظر ش�ما درباره عملکرد س�ازمان نظام
مهندس�ی بهعنوان عضو هیئ�ت مدیره
آن چیست؟
از س��ال  1381ک��ه نخس��تین دوره فعالیت
س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع
طبیعی کشور آغاز ش��د ،این سازمان روند رو
به رشد خود را آغاز کرده و برنامههای مختلفی
را جهت بهبود وضعیت کش��اورزی انجام داده
اس��ت .مهمترین دستاورد تأس��یس سازمان
نظ��ام مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی
در این مدت گرد ه��م آمدن دانشآموختگان
فرهیخت��ه بخش کش��اورزی بهعن��وان یک
پش��توانه علمی ق��وی ب��رای فعالیتهای این
بخش بزرگ کش��ور است .با این حال ضروری
است که از پتانسیل سازمان در ارتقای وضعیت
کش��اورزی با استفاده از پیشتوانه قانونی آن به
نحو مطلوبتری استفاده شود.
اعضای سازمان چه خواستههایی دارند و
مهمترین دغدغه آنان چیست؟
اعض��اء ب��ا دادن ح��ق عضوی��ت به س��ازمان
نظام مهندس��ی انتظار دارند ک��ه در قبال آن
خدم��ات زود بازده گوناگون��ی دریافت کنند.
اس��تفادهنکردن از پتانسیل اعضاء و عدم توجه
به نیازهای آنها منجر به ایجاد یأس و ناامیدی
در افراد ،س��لب اعتماد از س��ازمان و در نهایت

منجر به قطع همکاری با بدنه سازمان میشود.
متقاب ً
ال ارائه خدمات مناسب به اعضاء منجر به
افزایش امید در آنها میش��ود و روحیه کاری
این متخصصان جوان را افزایش میدهد .مسلماً
مهمترین دغدغه اعضاء داشتن شغل است که
ضروری اس��ت راهکارهای عملی در این زمینه
ارائه شود .توقع خدماتی از قبیل اختصاص وام
کمبهره به اعضاء ،تش��کیل تعاونیهای مسکن
و در اولوی��ت ق��رار دادن اعضاء ب��رای دریافت
ن برای راهاندازی ش��غل از دیگر مطالبات
زمی 
اعضاء است.
به نظر ش�ما ساختار فعلی نظام مهندسی
منطبق با نیاز کشاورزان است؟
بهطورکل��ی در برخی از فعالیتها نظیر بخش
دامپ��روری و تا حدودی تولی��دات گلخانهای
سازمان از کارنامه قابل قبولی برخوردار است،
با این حال در تع��دادی از بخشها بهخصوص
بخ��ش آب و خ��اک و ارزیابی اراض��ی نیاز به
فعالیت بیشتر و تغییر برخی از س��اختارهای
موجود جهت غلبه بر مشکالت است .مهمترین
چالش��ی که در این زمینه میتوان به آن اشاره
ک��رد ،وجود برخی از س��ازمانها ی��ا نهادهای
موازی با فعالیت سازمان نظام مهندسی و عدم
اعتقاد برخی از مدیران دستگاههای اجرایی به
توانایی سازمان است.
نظ�ر ش�ما درب�اره واگذاریه�ای جدید
به س�ازمان نظام مهندسی کش�اورزی و
منابعطبیعیچیست؟
در صورتی که وظایف و واگذاریهای جدید با
مطالعه و انجام کار کارشناسی به سازمان انجام
ش��ود ،همچنین زیرس��اخت¬های الزم برای
آموزش اعض��اء در زمینه فعالیت جدید وجود
داش��ته باش��د ،این واگذاریها میتواند نقش
مهمی در ارتق��ای کیفیت فعالیت مورد نظر و

اشتغالزایی برای متخصصان بخش کشاورزی
داشته باشد.

عملک�رد نظام مهندس�ی اس�تان یزد را
در مقایس�ه ب�ا دیگ�ر اس�تانها چگونه
ارزیابی میکنید؟
بهطور کلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و مناب��ع طبیعی اس��تان ی��زد در بین س��ایر
اس��تانها از رتبه قابل قبولی برخوردار اس��ت.
یکی از موفقیتهای این سازمان کاهش مدت
زمان صدور مجوزها با راهاندازی س��امانههای
الکترونیکی اس��ت که از این نظر سازمان نظام
مهندسی یزد در بین س��ایر استانها پیشگام
است .همچنین س��ازمان از نظر تعداد و مبلغ
تراکن��ش موف��ق مالی ام��ور کارشناس��ی در
سامانه ارجاع کار در بین سایر استانها بهطور
میانگین دارای مقام هش��تم تا نهم است که با
توجه به صنعتیبودن اس��تان و شرایط سخت
اقلیمی برای تولید محصول ،جایگاه مناس��بی
به حساب میآید.
به نظ�ر ش�ما س�ازمان نظام مهندس�ی
کشاورزی استان یزد در چه زمینهای باید
فعالیت خود را افزایش دهد؟
پتانس��یلهای مختلف��ی در زمین��ه تولی��د
محصوالت کش��اورزی و دامپروری بهخصوص
در بخ��ش تولی��دات گلخان��های و گیاه��ان
داروی��ی در اس��تان وج��ود دارد ک��ه ضروری
اس��ت برنامهریزی دقیقی ب��رای بالفعلکردن
این پتانسیلها و افزایش میزان اشتغال اعضاء
صورت پذیرد.
مشکالت حال حاضر سازمان چیست؟
ع��دم اعتقاد و باور برخی مدیران و مس��ئوالن
استان یزد به قابلیتهای سازمان از مشکالتی
است که س��ازمان نظام مهندسی با آن مواجه
اس��ت .در این زمینه تشکیل جلسات مشترک
مس��ئوالن س��ازمان ب��ا بدنه اجرای��ی بخش
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی اس��تان میتواند
ب��ه کاهش حاکمی��ت تفکر دولت��ی در بخش
کشاورزی کمک کند.
ارتب�اط س�ازمان با س�ایر دس�تگاهها را
چگونه ارزیابی میکنید؟
خوشبختانه ایجاد تعامل با مدیران دستگاههای
اجرایی در دس��تور کار سازمان نظام مهندسی
استان یزد قرار داشته و تاکنون بسیاری از موانع
موجود برطرف شده است .با اینحال میبایست
رایزنیهای گسترده با بخش اجرا ادامه داشته
باش��د و با ارائه آمارهای مستند در زمینه نقش
سازمان در بهبود بهرهوری در بخش کشاورزی
جایگاه این تش��کل در بین مسئوالن استان به
خوبی مشخص شود.

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی مطرحکرد

رقابت منفی تجار ایرانی با یکدیگر برای صادرات محصوالت کشاورزی
مع��اون بازرگان��ی س��ازمان مرک��زی تعاون
روستایی با اش��اره به رقابت منفی تجار ایرانی
با یکدیگر برای صادرات محصوالت کشاورزی
گفت :تشکلهای منس��جم در حوزه صادرات
محصوالت کشاورزی نداریم و صادرکنندگان
با یکدیگر رقابت منفی دارند.
ب��ه گزارش «س��بزینه» ،مرتض��ی معتمد در
نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه اظهار کرد:
برای رفع این مشکل نیاز است سازمان توسعه
تج��ارت و متولیان امر صادرات را س��اماندهی
کنند تا رقابت منفی ایجاد نشود.
معتم��د از خری��د حمایت��ی کش��مش مازاد
کش��اورزان خبر داد و گفت :نرخ کشمشهای
بیدانه و پلویی در استانهای مختلف بر اساس
کیفیت  ۱۴تا ۲۰هزار تومان است.
وی اف��زود :برای خرید حمایتی از کش��اورزان
انگ��ورکار 20میلی��ارد توم��ان تس��هیالت با
هم��کاری س��ازمان برنامه و بودج��ه و بانک
کشاورزی با نرخ 10درصد در نظر گرفته شده
تا کشمش تولیدی باغداران به صورت توافقی
خریداری شود.
مع��اون بازرگان��ی س��ازمان تع��اون مرکزی
روس��تایی ادام��ه داد :مص��رف کش��مش در
کش��ورمان باالس��ت و محصوالت خریداری
ش��ده توس��ط کارخانج��ات ف��رآوری و یا به

کش��ورهای دیگر صادرات میش��ود .معتمد
افزود :کشورهای روسیه و آسیای میانه از قبیل

ت صادرات
ترکمنستان و گرجس��تان در اولوی 
کشمش ایران قرار دارند.

دلیل افت قیمت کشمش در سال جاری
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت :در هفت ماهه سال  99نیز 93میلیون
دالر کشمش صادر شده است.
مرتضی معتمد با بیان اینکه سال  99سال آور باغهای انگور کشور بوده است ،اظهار داشت:
285هزار تن کشمش فرآوری و پاک شده تولید شد که 76هزار تن نیز از سال قبل مانده بود
و باعث عرضه مازاد این محصول در بازار و افت قیمتها شد.
وی گفت :بر اساس توافق صورت گرفته کارخانههای ذیصالح کشمش کشاورزان را به قیمت
توافق شده در هر استان خریداری و فرآوری میکنند.
معاون بازرگانی س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه یکی
از وظایف س��ازمان تعاون روس��تایی ورود بههنگام به خریدهای توافقی اس��ت ،بهطوری که
نقش بازدارنده در مقابل آش��فتگی بازار داش��ته باش��د ،اما معموالً ورود این سازمان با تأخیر
انجام میشود و آن موقع کشاورزان متضرر شدهاند ،گفت :متأسفانه زیرساختهای بازرگانی
کش��اورزی در بخشهای مختلفی مانند معاونت بازرگان��ی وزارت صمت ،بازرگانی داخلی و
خارجی ،سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد پراکنده است و عالوه بر اینها کارگروه تنظیم
بازار هم تصمیمگیر اصلی و نهایی است و در بسیاری از موارد ما حق ورود نداریم.
خبرنگار ما پرس��ید برخی از این وظایف در اساسنامه س��ازمان تعاون روستایی وجود دارد و
برخی از این وظایف از جمله عرضه مستقیم و حذف داللی و واسطهگری در اساسنامه سازمان
تعاون روس��تایی وج��ود دارد که معتمد گفت :ابزار اجرای آنها در اختیار تعاون روس��تایی
نیس��ت؛ مث ً
ال س��ورت کردن محصوالت ،عرضه آنها به بازار و ...نیاز به منابع دارد و در حال
حاضر سازکار اجرایی این کارها فراهم نیست.

وی در بخش دیگ��ری از صحبتهای خود با
بیان اینکه ترکیه رقیب اصلی کشمش ایران
اس��ت ،گفت :ترکیه تبدی��ل به تعیینکننده
قیمت کش��مش در اروپا ش��ده است و حتی
محصوالت��ی که ما قص��د ص��ادرات آن را به
کش��ورهای دیگر داریم و بای��د از مرز ترکیه
عب��ور کن��د ،در مرز نگه م��یدارد که همین
ام��ر باع��ث طوالنیش��دن زمان ص��ادرات
و افزای��ش قیم��ت تمامش��ده میش��ود و به
همی��ن دلی��ل صادرکنندگان کش��ورهای
دیگ��ری را برای ص��ادرات کش��مش ایرانی
استفاده میکنند.
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی
با انتقاد از بیبرنامه بودن صادرات محصوالت
کش��اورزی ایران گفت :ص��ادرات محصوالت
کش��اورزی ما بیبرنامه و افسارگسیخته است
و برخی صادرکنندگان داخلی نیز برای تسخیر
بازاره��ای صادرات��ی اقدام ب��ه رقابت منفی با
یکدیگر میکنند.
وی با اش��اره به آمار صادرات کش��مش کشور
گف��ت :ارزآوری صادراتی کش��مش در س��ال
152 ،97میلی��ون دالر ب��ا حج��م 113هزار
و  500ت��ن ب��وده که این رقم در س��ال  98به
120ه��زار ت��ن ب��ا ارزآوری 164میلیون دالر
رسیده است.

همزمان با فرارس��یدن روز مهندس��ی ،رئیس سازمان نظام مهندسی
کش��اورزی استان آذربایجانغربی با انتش��ار پیامی این روز را به همه
مهندسان تبریک گفت.
ب ه گزارش «سبزینه» ،امین آقایی ضمن قدردانی از تالش همه فعاالن
بخش کشاورزی بهویژه مهندسان ،پیامی منتشر کرد .در این پیام آمده
اس��ت« :اینک که در آستانه بزرگداش��ت روز مهندسی قرار گرفتهایم،
وظیفه خود میدانم که این روز فرخنده را به جامعه مهندس��ان عزیز
فعال در عرصههای کش��اورزی ،منابع طبیعی و محیطزیس��ت استان
و ب��ه 12هزار و 530عضو س��ازمان که برای انجام رس��الت س��نگین
مهندس��یکردن تولی��د و انتقال علم ،دان��ش و فناوریهای جدید در
قالبهای مختلف ازجمله مهندسان فعال در مراکز خدمات کشاورزی
غیردولتی ،شرکتهای خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی ،مسئوالن
فن��ی واحدهای تولیدی و خدمات��ی ،ناظران فنی مزارع و س��ازههای
واحدهای تولیدی ،مشاوران و پیمانکاران حقیقی و حقوقی ،فعاالن در
عرصه هویتگذاری و پالکگذاری دام ،کارشناسان فعال در حوزههای
امور اراضی ،منابع طبیعی و محیطزیست ،کارشناسان فعال در صدور
نسخههای فنی تغذیه نباتی و کلینیکهای گیاهپزشکی ،مسئوالن فنی
داروخانههای گیاهپزشکی که وظیفه مهندسی مصرف نهادهها را برعهده
دارند ،همه مهندسان توانمند و نقشآفرین در توسعه بخش کشاورزی
اس��تان و مهندسان تالش��گر و فعال در عرصههای تولید و ...صمیمانه
تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم همه اعضای محترم سازمان با
تعامل ،هماندیشی و مشارکت فعال در برنامههای در دست اجرا و پیش
روی سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی در حوزههای
مختل��ف ما را یاری کنند تا بتوانیم با ایجاد زیرس��اختهای مناس��ب
اجتماعی و بس��ترهای قانونی ،درصد استقرار کارشناسان و مهندسان
عزیز را در روستاها و دهستانها بهعنوان کانون اصلی تولید و باال بردن
ضریب نفوذ دانش و دسترسی کشاورزان ،تولیدکنندگان و بهرهبرداران
به مهندس��ان رش��تههای تخصصی جهت تأمین نیازمندیهای خود،
به حد قابل قبول رس��انده و با توانافزایی مناس��ب به رسالت قانونی و
اصلی خود بهعنوان یک س��ازمان دانشی در راستای افزایش بهرهوری
و هوشمندسازی کشاورزی استان گامهای اساسی برداریم .انشاءاهلل.

ارتقایضریبمکانیزاسیونکشاورزی
به  2/1اسب بخار در هكتار

رئی��س مرکز توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزی از ارتق��ای ضریب
مکانیزاسیون کشاورزی به 1/2اسب بخار در هکتار خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،کامبیز عباسی
گفت :در س��ال جهش تولید و در یک حرکت جهادی با حمایتهای
وزی��ر جهاد کش��اورزی ،تعداد چهارهزار دس��تگاه تراکت��ور دیگر در
س��الجاری و بهصورت پیشفروش در اختیار کش��اورزان قرار خواهد
گرفت .وی تصریح کرد :با این تعداد ،مجموعاً حدود 27هزار دس��تگاه
تراکتور به ناوگان ماش��ینی کش��اورزی اضافه میشود که یک رکورد
تاریخی در این بخش به حساب میآید.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اظهار کرد :بر این اساس،
ضریب مکانیزاس��یون کشاورزی در س��الجاری به 2/1اسب بخار در
هکتار میرسد که بیش از تحقق برنامه خواهد بود.

رشد5برابریتسهیالتاعطایی
بهبخشکشاورزیآذربایجانشرقی

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی آذربایجانش��رقی با اشاره به افزایش
بیش از پنجبرابری تس��هیالت اعطایی به بخش کش��اورزی استان در
هفتسال گذشته گفت :درحالیکه این رقم در ابتدای روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید83 ،میلیارد و 100میلیون تومان بود ،سال گذشته
به 422میلیارد و 200میلیون تومان افزایش یافت.
ب ه گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،اکبر فتحی اظهار کرد :بانکها در
س��ال103 ،۹۳میلیارد و 600میلیون تومان و در سال81 ،94میلیارد
و 300میلیون تومان تس��هیالت به بخش کشاورزی آذربایجانشرقی
پرداخ��ت کردند که ای��ن رقم در س��ال ۹۵به 290میلی��ارد تومان،
در س��ال 96به 297میلیارد تومان و س��ال ۹۷به 399میلیارد تومان
افزایش یافت .وی اضافه کرد :همچنین س��هم بخش کشاورزی از کل
صادرات غیرنفتی آذربایجانش��رقی در هفتسال اخیر از 12/2درصد
به ۲۰درصد افزایش یافته است.
فتحی تصريح کرد :در ش��رایطی که میزان صادرات بخش کشاورزی
استان در سال۲۶۰ ،92میلیون دالر بود ،این رقم در پایان سال گذشته
به ۴۱۷میلیون دالر رسید که رشد بیش از 1/6برابری را نشان میدهد.
وی ایجاد و گس��ترش صنای��ع داخلی تبدیلی و تکمیل��ی را از دیگر
دستاوردهای بخش کشاورزی آذربایجانشرقی در دولتهای یازدهم
و دوازدهم خواند و گفت :درحالیکه ظرفیت س��االنه صنایع تبدیلی و
تکمیلی این بخش در استان در سال۱۲۶ ،92هزار و ۲۰۰تن بود ،این
رقم در پایان سال ۹۸به ۵۵۴هزار و ۱۶۰تن افزایش یافت.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی آذربایجانش��رقی یادآور ش��د :در
هفتس��ال اخیر تعداد سیلوهای آذربایجانشرقی بهعنوان ذخیرهگاه
مطمئن تأمی��ن ضروریترین کاالی اولیه مورد نی��از مردم ،از  ۳۰به
۴۲مورد افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۳۵درصدی است.
وی اف��زود :در این مدت ظرفیت س��یلوهای آذربایجانش��رقی نیز از
۷۵۷ه��زار تن به یکمیلی��ون و ۵۵هزار تن افزایش یافته که حاکی از
رشد حدود ۵۰درصدی است.

180میلیارد تومان وام طي7سال گذشته
به کشاورزان یزد پرداخت شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کشاورزی یزد با اشاره به
حمایت دولت از طرح مکانیزاسیون و ایجاد ردیف بودجه ویژه در این
بخش گفت :در هفتسال گذشته 180میلیارد تومان وام به متقاضیان
و بهرهبرداران استان در این حوزه پرداخت شد.
ب ه گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،محمدحس��ین مالنوری افزود:
این مبلغ وام در اجرای طرحهای توس��عه مکانیزاسیون کشاورزی به
متقاضیان در حوزهه��ای زراعت ،باغبانی ،صنای��ع غذایی ،دامداری،
دامپروری و شیالت از سوی بانک کشاورزی استان پرداخت شد.
به گفته وی ،با پرداخت این مبلغ ششهزار و ۵۰۰دستگاه ماشینآالت
جدید کش��اورزی اعم از تراکتور ،کمباین و ادوات به ناوگان کشاورزی
استان افزوده شد و چرخه مکانیزاسیون استان شتاب بیشتری گرفت.
مالنوری خاطرنشان کرد :هماکنون چهارهزار و ۴۲۰دستگاه تراکتور
و ۲۹دستگاه کمباین در استان فعال است که بیش از ۲۵سال از زمان
س��اخت تعدادی از این ماش��ینآالت میگذرد و به دلیل فرس��ودگی
کارآیی الزم را ندارند .به همين دليل نوسازی و استفاده از ماشینآالت
جدید در برخی از بخشها احساس میشود.
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