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مقدمـــه

قابلیت دانش و فن آوری در تحول و توسعه در هر امری بی نظیر و بی حد و مرزی است و بکارگیری دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی، موجب تحول 
اساسی در این بخش می شود و داش می تواند اساسی ترین عامل در پشتیبانی از تولید باشد.

 بر اساس قانون تأسیس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي جمهوري اسالمي ایران؛ اصلي ترين رسالت اين سازمان، گسترش دانش و
 فن آوري هاي جديد در عرصه های کشاورزي و مهندسي سازي کشاورزي مي باشد. براي گسترش و عمومیت بخشي كاربرد دانش و فن آوري هاي
جديد در محیط کشاورزي و روستایي ، برنامه اصلي و اساس فلسفه وجودي سازمان، سازماندهي، هويت بخشي حرفه اي و استقرار دانش 

آموختگان در كنار تولیدکنندگان و شاغالن و فعاالن کشاورزي است.
 نهادسازی و ايجاد شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش و فن آوری ها، در جهت دسترسی فیزيکی و اقتصادی آسان به انواع دانش و

فن آوری ها از طریق مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بر اساس اختیارات حاصل از قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرایی 
آن، از برنامه های اصلی جهت پشتیبانی از تولید می باشد.

بر این اساس و در راستای شعار سال 1400 با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدايی ها« این سازمان برنامه راه اندازی حداقل يک مركز در هر دهستان 
كشور را به عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی در دستور کار دارد.

مجموعه حاضر برخی از مراكز خدمات كشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برتر و نمونه كشوری که در حوزه های مختلف انواع خدمات دانش محور را ارائه 
و علوم و فنون روز را عرضه می نمایند، را با هدف برجسته سازی و عمومیت بخشی اقدامات آنها در جامعه کشاورزی، احصاء و معرفی می نماید.
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیشگام در پشتیبانی و مانع زدایی از  تولید

رویکردهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سال
تولید، پشتیباني ها و مانع زدایي ها

دانش 
مؤثرترین عامل پشتیبانی 

کننده و مقّوم تولید در 
کشاورزی است

شبکه غیردولتی برای انتقال 
و اشاعه دانش و فناوری های 

جدید در سطح دهستان ها به 
عنوان پشتیبان بنیادی تولید

شناسایی، برجسته سازی 
و احصای موانع ذهنی، 

اجتماعی، فرهنگی، فنی، 
ساختاری و قانونی و پیگیری از 

طریق مراجع ذیربط
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 كشاورزی با طراحی نرم افزار کاربردی فعالیت می کند همکاری می کنیم.
منتظر صادق با اشاره به نقش و میزان تاثیر گذاري مرکز در افزایش تولید 
و ارتقاءبهره وري واحدهاي تولیدي گفت: با استقرار این مرکز در مرکز 
دهستان تازه کند که شامل شش روستای تحت پوشش می باشد، ارتباط 
كشاورزان با كارشناسان مركز راحت تر و سريعتر شده و در نتیجه 
انتقال تجارب و توصیه های فنی موثرتر انجام می گیرد و همچنین 
در این روش با در دسترس بودن کارشناس در منطقه رغبت کشاورزان 
جهت همکاری با مرکز بیشتر شده و نتایج این همکاری در افزایش عملکرد 

تولید نمایان می شود.
وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در اجراي قراردادهاي سهم بري دانش 
از تولید گفت: این مرکز جزو اولین مراکز در استان است که اقدام به عقد 
قراردادهای سهم بری دانش از تولید کرده است و با در اختیار داشتن 
دستگاه بذرکار )ریزدانه کار( و مشارکت در کاشت مزارع کلزا، گلرنگ، گندم 
و جو و همچنین کشت گیاهان دارویی از جمله سیاهدانه و بابونه گام 
موثری در ترویج کشت مکانیزه و گیاهان دارویی انجام داده است و نتیجه 
آن اینست که کشاورز، کارشناس را در کنار خود در روند تولید می بیند و 
متقابال کارشناس مرکز نیز با احساس مسئولیت بیشتری به تعهدات 

خود در قرارداد عمل می كند.
وی ادامه داد: با ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، سازمان نظام 

ارتقای خدمات  در  بسزایی  نقش  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
با تشويق  بايست  مراكز می  و  کند  می  ایفا  روستاها  در  کشاورزی 
كشاورزان و ترويج اصول و نکات فنی كشاورزی، نقش مراكز را 
پررنگتر و موثرتر نشان دهند تا با استقبال بیشترکشاورزان همراه شود.

مدیر مرکز امداد کشاورز تبریز با اشاره به آینده کاری و درآمدزایی این مرکز 
گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه کشاورزی و روستائیان زحمت کش 
و با در نظر گرفتن سیاستهای وزرات جهاد کشاورزی، بنظر بنده سازمان 
نظام مهندسی كشاورزی و منابع كشور با اتخاذ تصمیم عالی در 
صدور مجوز تاسیس اين مراكز و ايجاد بستر مناسب برای فعالیت 
كارشناسان فارغ التحصیل، آينده ای روشن را پیش روی اعضای 

نظام متصور شده است.
وی در پایان در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط این مرکز گفت: مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی امداد کشاورزی تبریز با ایجاد دفتر در فضا 
و امکانات مناسب در مرکز دهستان و حضور منظم 15 کارشناس مرکز 
بصورت دوره ای در ایام هفته جهت پاسخگویی و ارئه مشاوره های الزم 
به کشاورزان است و همچنین با بازدیدهای متوالی از مزارع تحت پوشش 
پهنه مرکز و یرگزاری کالسهای ترویجی در سر مزرعه در زمان های کاشت، 
داشت و برداشت محصول و اقدام به مکانیزه کردن مرکز از طریق خرید 
دستگاه بذرکار )ردیف کار( و کشت محصوالت استراتژیک در منطقه و 
تشویق کشاورزان برای عبور از کشاورزی سنتی و ورود به کشاورزی مدرن 

و پایدار خواهیم بود.

همکاری با شرکت های دانش بنیان در زمینه کاهش ضایعات و افزایش بهره وری واحدهای تولیدی کشاورزی
موجب اثرگذاری بیشتر مرکز در عرصه تولید شده است

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی امداد کشاورز تبریز:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی امداد کشاورز تبریز 
گفت: همکاری با یکی از شرکت های دانش بنیان در زمینه کاهش ضایعات 
و افزایش بهره وری واحدهای تولیدی کشاورزی با طراحی نرم افزار کاربردی 

موجب اثرگذاری بیشتر مرکز در عرصه تولید شده است.
به گزارش سنم آذربایجان شرقی، رضا منتظر صادق مدیر مرکز خدمات 
کشاورزی غیر دولتی امداد کشاورز تبریز در خصوص نقش وکارکرد مرکز 
خدمات غیر دولتي در عرصه هاي تولید گفت: این مراکز با ورود به عرصه 
کشاورزی، نقش موثری در میزان تولید واحدهای مربوطه دارند و با 
توجه به حضور كارشناسان مراكز در اين واحدها، گام موثری در 

تولید بهینه واحدهای تولیدی برداشته شده است.
وی با اشاره به ارائه خدمات نوین به تولید کنندگان افزود: کارشناسان این 
مرکز با ايجاد رابطه تنگاتنگ با كشاورزان منطقه و با ارائه توصیه های 
ضروری کاشت محصوالت و بازدیدهای هدف دار از مزارع و واحدهای 
تولیدی، نکات به روز و توصیه های کشت هر محصول را سر مزرعه مستقیما 

به کشاورز انتقال می دهند.   
و  دانش  عرضه  در خصوص  دولتی  غیر  کشاورزی  مرکز خدمات  مدیر 
فناوری های نوین افزود: در این زمینه با یکی از شرکت های دانش بنیان 
که در زمینه كاهش ضايعات و افزايش بهره وری واحدهای تولیدی 

نام مرکز  : امداد کشاورز تبریز 5126
مدیر مرکز :  رضا منتظر صادق

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: آذربایجان شرقی
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به تولید کنندگان می باشد. مدیر عامل مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 
بکار گیري  با  عرضه دانش و فناوري هاي نوين گفت:  در خصوص 
دانش فني و انتقال آن به عرصه تولید و آموزش هاي الزم از طرف سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبییع استان، این مرکز اقدام به عقد 
قراردادهاي سهم بري تولید، توزیع و فروش نهاده هاي کشاورزي، تجهیزات 
و ابزارکار الزم و دسترسي فیزیکي و اقتصادي آسان براي بهره برداران اقدام 

نموده است.
اسالمی فرد با اشاره به نقش و میزان تاثیر گذاري مركز در افزايش تولید 
و ارتقای بهره وري واحدهاي تولیدي گفت: در این خصوص با ارائه 
مشاوره فني، اجرایي، ترویجي و مدیریتي براي بهبود شرایط و افزایش کمي 
 و کیفي محصوالت و همچنین با ارائه مشاوره در اصالح و بهبود شیوه هاي

مصرف عوامل تولید ونهاده ها در محصوالت و تولیدات کشاورزي با تشخیص 
به موقع بیماریها و مبارزه با آفات نقش تاثیر گذاری در افزایش تولید و ارتقاء 

بهره وری واحدهای تولیدی ایفا نموده است.
وی گفت: خوشبختانه باهماهنگي های که با دهیاری و بخشداری پهنه 
فعالیت انجام دادیم توانستیم با توجیه کردن کشاورزان و ارائه جنبه های 
اقتصادی این قرارداد و فرهنگ سازي و رغبت بهره برداران در جهت 
عقد قراردادهاي سهم بري دانش از تولید، در حدود ٣0هکتار نظارت 
بر نحوه آبیاري و استفاده از کود وسم درزمان مناسب، مبارزه با آفات و 
 بیماریها وکنترل علف هاي هرز وارد قرارداد سهم بری دانش از تولید با

 بهره برداران شویم.

وی ادامه داد: افزایش کمي و کیفي تولید در واحد سطح با نظارت مستقیم 
کارشناسان این مرکز ،ارتقاءبهره وري عوامل تولید و بهبود مدیریت مزرعه و 
نزدیک کردن میانگین عملکرد واحد تولیدي بمیزان رکوردها و عملکردهاي 
تولیدي نمونه استاني و ملي با بهره گیري از دانش فني و توان علمي کار 
شناسان بعنوان انتقال دهنده دانش كشاورزي در محیط هاي تولید 

بخش كشاورزي هستند.
مدیر مرکز یاشیل گستر از میزان استقبال و همراهي کشاورزان و تولید 
 کنندگان از حضور این مراکز خدمات غیر دولتي در مرکز دهستان های
استان خبر داد و گفت: عرضه دانش و فن آوري جديد، پیوند بین 
مهندسان با تولیدكنندگان، تسهیل در ارائه مجوز ها تسهیل و 
كاهش هزينه هاي اياب و ذهاب و زمان براي صدور مجوزها موجب 

رضايت و استقبال باالی كشاورزان گرديده است.
وی در پایان گفت: این مرکز با بکار گیري نیروهاي متخصص و کار آمد 
در رشته هاي مختلف، مکانیابي و تجهیز دفتر در جهت طرح تکریم ارباب 
رجوع در مرکز دهستان، استفاده از تعرفه هاي مورد مصوب سازمان نظام 
مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي استان، برخورد مناسب با ارباب رجوع، 
حضور تمام وقت بغیر از روزهاي تعطیل در دفاتر مرکز آماده خدمات رسانی 
از جمله مشاوره و راهنمایي بهره برداران در جهت حمایت از تولید و  طرح 

تکریم بهره برداران زحمتکش و عزیز می باشد.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی یاشیل آرتان نگین 
تبریز گفت: با اجرای قراردادهاي سهم بري دانش از تولید موجب انتقال دانش، 
 اطالعات و و فناوری های جدید به عرصه های تولید کشاورزی شده ایم.
به گزارش سنم آذربایجان شرقی، مهندس سمیه اسالمی فرد، مدیر مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی یاشیل آرتان نگین تبریز در خصوص نقش 
وکارکرد مرکز خدمات غیر دولتي در عرصه هاي تولید گفت: انجام وتشکیل 
پرونده ها، تشریفات صدور مجوزها، پروانه هاي واحدهاي تولیدي وخدماتي 
بخش کشاورزي، انجام امورات کارشناسي، تهیه طرح و نقشه، تسهیل  
وكاهش زمان  براي صدور مجوز ها، ارائه مشاوره در جهت بهبود 
عملکرد و افزايش تولید در واحد سطح، بهبود زمان و میزان مصرف 
كود هاي شمیايي در جهت بهبود کیفیت، برگزاری کالس هاي ترویجي 
و آگاه سازي کشاورزان در جهت استفاده از دانش فني وخدمات نوین از اهم 

اهداف این مراکز می باشد.
وی با اشاره به ارائه خدمات نوین به تولید کنندگان افزود: مرکز ما با دارا 
بودن نیرو هاي متخصص در بخش هاي مختلف زراعت، منابع طبیعي، 
گیاهان دارویي، مکانیزاسیون، سیستم هاي نوین، شیالت و دامپروري به 
بهترین صورت آماده ارائه ي خدمات فني و مهندسي در بخش کشاورزي 

با اجرای قراردادهاي سهم بري دانش از تولید موجب انتقال دانش و فناوری های جدید
به عرصه های تولید کشاورزی شده ایم

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی یاشیل آرتان نگین تبریز:

نام مرکز  : تعاونی یاشیل آرتان نگین تبریز
مدیر مرکز : سمیه اسالمی فرد

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: آذربایجان شرقی
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مهندس فرشاد دبدبه در خصوص اجرای قراردادهای سهم بری دانش 
از تولید اظهار داشت: مرکز ما با زراعت کاران منطقه برای اولین بار 
قرارداد شخم ارضی با دستگاه های خاکورز مرکب و استفاده از ارقام گندم 
و جوی اقتصادی و کم آب بر و همچنین در امر سبزی و صیفی جات با 
کشت نشایی و آبیاری نوار تیپی قرارداد منعقد کرد تا هم دانش به روز را 
سرمزارع ببریم و هم با زحمت و هزینه کم بیشترین تولید را در امر زراعت 

داشته باشیم.
وی گفت: میزان استقبال و همراهی كشاورزان از مراكز خدمات 
بستگی به تركیب و كارآمدی كارشناسان مراكز دارد، چرا که اگر 
کارشناسان با علم و دانش روز و تجربه کافی، روابط عمومی باال، ایجاد 
صمیمیت و یکرنگی با کشاورزان و دامپروران و نحوه برخورد و در یک کالم 
عشق به کار کشاورزی و دامپروری باشد استقبال نیز بیشتر و خروجی کار 
ایجاد اشتغال،کار آفرینی،  افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی 

و دامی برای جامعه بشری می شود.
اين مركز  و كارآمدی  آينده كاری   کرد:  تصریح  موفق  مدیر  این 
همواره روشن می باشد، چراکه مطمئنا در تمامی مراکز خدمات افراد 
 مجرب و کاردان و نخبه و عاشق کار کشاورزی و دامپروری فراوان است و

می توانند کشور همیشه سربلند و عزیزمان را در امر تولید محصوالت 
بیشتر از پیش همراهی کنند.

رایگان و آزمایشات خاک، توزیع کود های متنوع مخصوص باغات و مزارع، 
توزیع سموم کشاورزی در باغات و مزارع به همراه مشاوره و بازدید رایگان، 
جیره نویسی، پالک کوبی، مشاوره تغذیه، بازار خرید و فروش نهاده و 
دام، صنایع تبدیلی، ارائه مشاوره و ترویج در بحث قارچ خوراکی زیر نظر 
کارشناسان با سابقه، مساحی باغات و زمین های کشاورزی با استفاده از 
دستگاه های GPS و ارائه مدارکی همچون شناسنامه اراضی و پروانه 
اشتغال و کروکی UTM دار، ارائه پالک برای تراکتور، کمباین و سایر 
ادوات کشاورزی خود گردان تحت اختیار، کالیبراسیون دستگاه های 
کشت مستقیم آبی و دیم و تمامی ادوات کشاورزی، اصالح، جایگزینی 
و نوسازی باغات، هرس، سربرداری و پیوند باغات گردو، قرارداد ترویج 
فعالیت های جنبی کشاورزی و قراردادهای مربوط به امور دام و قرارداد 
با شهرداری منطقه در جهت کود دهی و دفع آفات نباتی فضای سبز 
شهری و قرارداد با شرکت های خصوصی، تکمیل پرونده و پروژه یابی در 
 رابطه با روش های نوین آبیاری، آبیاری تحت فشار و احداث استخر های

ژئو ممبران، هرس و سربرداری درختان گردوهای بومی و پیوند ارقام 
 پربار و اقتصادی، ارائه آزمایشات خاک برای جلوگیری از مصرف بی رویه
 کود های شیمیایی و توزیع تشویق و ترویج کشاورزان به استفاده از
 کود های آلی و زینتی و ارائه مشاوره و راهنمایی در جهت استفاده از
شیوه های نوین آبیاری قطره ای، تیپی، بارانی  و ... را از جمله اقدامات 

مهم اين مركز اعالم کرد.

مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی  به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطالعات کشاورزی
موجب جاری شدن دانش در محیط های کشاورزی می شوند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی تعاونی 312/114 آدینه سبز آذربایجان:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی  و  منابع طبیعی غیر دولتی تعاونی ٣12/114 آدینه 
 سبز آذربایجان گفت: مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی  به عنوان کانون های
در دانش  شدن  جاری  موجب  کشاورزی  اطالعات  و  دانش   اشاعه 

محیط های کشاورزی می شوند
به گزارش سنم استان، مهندس فرشاد دبدبه در گفتگوی اختصاصی 
كشاورزی  خدمات  مراكز  كاركرد  و  نقش  داشت:  اظهار  سنم  با 
غیردولتی همواره با داشتن كارشناسان زبده در بخش كشاورزی 
با در اختیار كشاورز گذاشتن دانش، مهارت و تخصص در تمامی 

زمینه های كشاورزی و د امپروری نمايان می شود.
وی افزود: در جامعه کنونی که نیاز کشور به دانش و مهارت روز به روز در 
حال گسترش می باشد، نقش و کارکرد کارشناسان مراکز خدمات که در 

راس تولید کشاورزی هستند، بیش از پیش احساس می شود.
این مدیر موفق مرکز خدمات غیردولتی، برگزاری کالس های ترویجی با 
همکاری جهادکشاورزی در تمامی زمینه های کشاورزی و دامپروری برای 
کشاورزان و دامپروران، به کارگیری دستگاه ها و ابزار به روز مخصوص 
زراعت از جمله تراکتور و دنباله بند های مربوطه از جمله دستگاه های 
کشت مستقیم آبی و دیم- دستگاه های خاکورز مرکب و ...، مشاوره 

نام مرکز  :تعاونی 114/312 آدینه سبز آذربایجان
مدیر مرکز :  فرشاد دبدبه

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: آذربایجان شرقی



6

اجرای  حال  در  و  کرده  تمام  را  خود  پوشش  تحت  روستاهای  اکثر 
کاربردی آن در کشاورزی هستیم.

مدیر مرکز خدمات غیردولتی گفت: در خصوص اجرای قرارداد های 
سهم بری دانش از تولید باید بگویم با چندین گلخانه قرارداد داشتیم 
و در زمینه دامپروری مشاوره های زیادی داده ایم و همچنین در احداث 
باغ و طراحی خانه باغ نیز کارهای انجام داده ایم  و در زمینه کشت کلزا 
هم برنامه هایی داریم و کشت مخلوط حبوبات با ذرت نیز کاری است 

که انجام داده ایم.
وی با اشاره به میزان استقبال و همراهی کشاورزان و تولید کنندگان 
از حضور مراکز کشاورزی غیر دولتی در عرصه تولید گفت: با افزایش 
درخواست ها و گرایش جوان ها به کشاورزی به علت درآمد خوب، 
و  معکوس  مهاجرت  و  کشاورزی  بخش  اهمیت  به  توجه  با  امروزه 
برگشت جوانان از شهر به روستا، مراکز خدمات غیردولتی که مشتاق 
ارائه خدمات می باشند جايگاه خود را در بین كشاورزان و تولید 

كنندگان عرصه كشاورزی پیدا كرده است. 
کریمی گفت: اجرای دو ساله قراردادهای ترویجی در سطح ۸ مرکز 
خدمات و حدود ٣50 روستا و اجرای جشنواره ها در قرارداد ترویجی، 

فعالیت های مرکز ما را از سایر مراکز متمایز می کند. 

باشند تا باور کشاورز به یقین تبدیل شود و این سرآغازی است برای 
مراكز خدمات كشاورزی  که  اینجاست  و  نوین  کشاورزی  انقالب 
غیردولتی می توانند نقش بسزايی در تولید علمی كشاورزی 

كشور داشته باشند.
مهندس کریمی گفت: منطقه ما به لحاظ نوع آب و هوايی ويژه 
است و در اثر وجود سدهای مختلف، اقلیم های متفاوتی ایجاد شده 
است به طوری که در مرکز شهرستان برنج کاشته می شود که در 
شمال غرب کشور معروف است و در شمال شهرستان که کوهستانی 
است میوه و باغات گسترش یافته که سیب آن در کشور معروف است و 
در جنوب آن که نوعی بافت کویری وجود دارد شتر و گوسفند پرورش 
داده می شود و در شرق شهرستان حبوبات و در غرب آن ترکیبی از 

همه موارد زراعت و باغبانی  است.
وی اذعان داشت: وجود فعالیت های متنوع کشاورزی در منطقه، شرایط 
را برای فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی فراهم تر کرده است 
که می توانند با فعالیت های مؤثر خود در توسعه علمی كشاورزی 

اثرگذار باشند.
این مدیر موفق تصریح کرد: مرکز خدمات ما چون در بخش حومه 
شهرستان قرار دارد و ۷2 روستا را پوشش می دهد و در نزدیکترین 
نقطه به عرصه تولید فعال می باشد، در زمینه تولیدات گلخانه و اجرای 
کالس های ترویجی فعالیت های خوبی را انجام داده ایم و این فرصت 
در  جهادکشاورزی  کشاورزی  خدمات  مراکز  تمام  با  تا   بود  طالیی 
ارتباط نزدیک باشیم که دستاورد آن هم شناخت اكثر روستاها و 

اثربخشی مناسب در كشاورزی و كشاورزان بوده است.
مهندس کریمی گفت: در خصوص فناوری های نوین در زمینه خرید 
پهباد و اجرای سمپاشی با آن نیز مطالعاتی انجام داده ایم چرا که زمینه 

برای عقد قرارداد در این زمینه فراهم در منطقه فراهم می باشد. 
 وی افزود: در زمینه Gis نیز کارهای خوبی انجام داده ایم و نقشه های

تولید ثروت با استفاده از دانش کشاورزی با نقش آفرینی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی سبزآران کندوان:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی سبزآران کندوان 
استان آذربایجان شرقی گفت: تولید ثروت با استفاده از دانش کشاورزی 
با نقش آفرینی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی 
نهادهای غیردولتی این  اطالعات کشاورزی توسط  و  اشاعه دانش   و 

تسریع می شود.
به گزارش سنم استان، مهندس مهدی کریمی در گفتگوی اختصاصی 
با سنم، با اشاره به نقش و کارکرد مرکز خدمات غیر دولتی در عرصه 
توسط  نوین  کشاورزی  ترویج  واسطه  به  امروزه  داشت:  اظهار  تولید 
کشاورزان جوان و فعال که طعم تولید ثروت و درآمد را در کشاورزی 
و دامپروری به واسطه ارتباطات گسترده مجازی درک کرده و راه های 
افزایش درآمد را در ارتباط با کارشناسان و استفاده از روش های نوین 
کشاورزی می دانند، دچار مشکل شده است و آن كند بودن جريان 

دانش در عرصه های كشاورزی است. 
دولتی  غیر  خدمات  مراکز  کارکرد  و  نقش  اکنون  کرد:  تصریح  وی 
در عرصه تولید نمایان می شود و بهترین زمان برای معرفی مراکز 
خدمات غیر دولتی به جامعه کشاورزی است به شرطی که کارشناسان 
داشته خود  مجموعه  ترکیب  در  را  روز  به  علوم  و  مهارت  و   تجربه 

نام مرکز  :رکت سبزآوران کندوان
مدیر مرکز :  مهدی کریمی

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: آذربایجان شرقی
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مراکز خدمات کشاورزی و منابع طییعی غیردولتی ارائه خدمات نوین مورد نیاز کشاورزان را تسهیل می کنند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی سبزآفرینان عجب شیر:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی سبز آفرینان عجب شیر 
در پایان در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط این مرکز گفت: 
مرکز خدمات غیردولتی سبزآففرینان عجب شیر از سال 1٣۸6 
در قالب شرکت تعاونی فعالیت داشته و در سال 1٣99 با نام مرکز 
خدمات فعالیت خود را در راستای سیاست های سازمان نظام 

مهندسی كشاورزی تغییر یافته است. 
وی افزود: همراستايی با سیاست های سازمان جهادكشاورزی 
و  كشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  بخصوص  و  استان 
بکارگیری كارشناسان زبده و خالق از عوامل مه موفقیت 

اين مركز به شمار می آيد.

قبول تر است. مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی با اشاره 
به نقش و میزان تاثیر گذاري مرکز در افزایش تولید و ارتقاءبهره 
وري واحدهاي تولیدي گفت: موفقیت مراكز خدمات بستگی 
بهره  و  كشاورزی  بخش  به  وابسته  ادارات  به  مستقیم 
برداران دارد و مثلثی تشکیل می گردد که اگر نقصی در هرکدام 

باشد حرکت کندتر خواهد شد.
نشوی همچنین گفت: تشکیل تعاونی و مراکز خدمات به خصوص 
در بخش کشاورزی که خود دچار مشکالت اقتصادی و اجتماعی  
نیازمند پشتیبانی ارگان های دولتی به  ابتدا  باشد در  می 
خصوص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان نظام مهندسی 

كشاورزی كشور می باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که واگذاری امور به مراکز فعال  با عدالت و 
صراحت و شفافیت اتفاق نیفتد و ارزیابی دقیقی هم صورت نگیرد،  
قطعا در سال هایآینده مشکالت فراوانی به وجود می آید،  به 
طوری که اکنون تعاونی های روستایی یا تعاونی های دامداران یا 

تعاونی باغداران با چنین مشکالتی مواجه هستند.

غیردولتی سبز  منابع طبیعی  و  مرکز خدمات کشاورزی  مدیر 
آفرینان عجب شیر گفت: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طییعی 
غیردولتی ارائه خدمات نوین مورد نیاز کشاورزان را تسهیل کرده 
و انتقال دانش فنی و عملی به عرصه های تولید را در پی 

خواهند داشت.
به گزارش سنم آذربایجان شرقی، مهندس سعید نشوی، مدیر مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی سبز آفرینان عجب شیر در مصاحبه 
با خبرنگار سنم استان گفت: ارائه روش های نوین خدمات نیازمند 
فرهنگ سازی در بخش کشاورزی می باشد، بدین مفهوم که الزام 
انتقال دانش و فن آوری های نوين، تجهیزات و دانش به روز 
و امکانات خود را می طلبد و در این راستا آموزش ترویجی به 

صورت تخصصی می تواند راهکشا باشد.
وی افزود: به نظر می رسد آموزش انفرادی بهتر از آموزش جمعی 
و همگانی در شرایط فعلی جوابگو خواهد بود چرا که پرداخت 
هزینه های آموزشی از جانب کشاورز زمانی اتفاق می فتد که 
نتیجه کار حاصل شود و این موضوع در کشاورزی انفردادی قابل 

نام مرکز  :تعاونی 3693سبزآفرینان عجب شیر
مدیر مرکز :  سعید نشوی

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: آذربایجان شرقی
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محصول، و آزمايش خاک مزارع و نیز همچنین پايش میزان نهاده ها 
و سموم كشاورزی را جمع آوری نموده و با ایجاد بانک اطالعاتی جامع با 
اشرافیت کامل بر عملکرد هر محصول در سطح منطقه و روستاهای تحت 
پوشش نیازهای آنان را شناسایی نموده و راهکارها و مشاوره های الزم را بر هر 
بهره بردار جهت حفظ تناوب زراعی و پایداری تولید محصول بر تکیه بر حفظ 

محیط زیست و بهینه سازی آب و نهاده های کشاورزی ارایه می دهد.
وی افزود: با توجه به این که شهرستان میاندوآب که يکی از پر چالش ترين و 
حساس ترين شهرها در تامین حق آبه درياچه ارومیه می باشد،  خدماتی 
از قبیل تسهیل و فروش محصوالت خاص با نیاز آبی کم مانند زعفران و گیاهان 
دارویی از طریق ایجاد پل های ارتباطی بین کشاورزان و مصرف کنندگان و 
صادرکنندگان، ارایه راهکارهای نوین کشت  مانند )کشت روی پشته محصوالتی 
مانند یونجه )برای اولین بار در شمال غرب کشور(، گندم و چغندر قند(، صدور 
 پروانه، خدمات مشاوره ای و فنی، برنامه های آموزشی و ترویجی برای بهره برداران
و کشاورزان و کارشناسان فعال در بخش کشاورزی، بازاریابی، و کارهای مربوط 
به امور اراضی و مکانیزاسیون و.... را در نزدیک ترین نقطه ارتباطی و کوتاهترین 

زمان ارائه می دهد.
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی اظهار داشت: در واحد تحت مدیریت، با 
ارائه مشاوره های فنی و معرفی واحدهای نمونه محلی جهت بازديدهای 
استانی و شهرستانی و همچنین ايجاد بستر جهت انتقال تجارب در بین 
واحدهای تولیدی و بهره برداران بصورت متقابل و نیز انتقال دانش بومی 
در بین خود بهره برداران بصورت کشاورز به کشاورز جهت مبارزه بیولوژیک با 
آفات و بیماری ها و توصیه برای کشتهای مناسب برای بازارهای فصلی سعی در 

افزایش تولید و ارتقا بهره وری واحدها نموده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در بطن جامعه 
محلی و روستا استقرار یافته و ساعات کاری آن صرفا در وقت اداری نمی باشد و 
 در کلیه ساعات کشاورزان و بهره برداران جهت انجام مشاوره و دریافت خدمات
می توانند مراجعه کنند و نیازی به صرف وقت و هزینه جهت مراجعه به مرکز 
شهر و ادارات دولتی و ارگانهای مربوط به بخش کشاورزی نیست و این مراکز پل 
ارتباطی میان بخش کشاورزی و روستایی و نهادهای دولتی شده اند. همچنین با 

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی بازوهای توانمند توسعه بخش کشاورزی
از طریق  مهندسی سازی فرآیندهای تولید می باشند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی نوین خدمات دهقان:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی نوین خدمات دهقان 
گفت: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی بازوهای توانمند 

توسعه بخش کشاورزی از طریق  مهندسی سازی فرآیندهای تولید هستند..
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، مهندس مهدی زردان، در گفتگو با خبرنگار 
سنم اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های ویژه استان آذربایجان غربی در حوزه 
کشاورزی، شهرستان میاندوآب یکی از قطب های کشاورزی محسوب می شود، 
لذا توسعه چنین مراكز غیردولتی با نیروی با تجربه و فنی می تواند در 
 افزايش كمی و كیفی تولیدات كشاورزی استانی و كشوری اثرگذار باشد.

وی افزود: چنانچه سیاستهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
در کل منطقه به سوی راه اندازی، هدایت و نظارت بر عملکرد این مراکز باشد 
و با توجه به تنوع و پتانسیل باالی اشتغال در بخش کشاورزی و توسعه اشتغال 
پایدار در این بخش می توان با حمایت های کلی از این مراکز و ايجاد زمینه و 
فرصتهای شغلی جديد، افزايش ضريب نفوذ دانش و ارتقای بهره وری و 
توسعه پايدار بخش کشاورزی می توان آینده ای روشن برای بخش کشاورزی 

منطقه و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی را شاهد بود. 
مدیرمرکز خدمات کشاورزی غیردولتی نوین خدمات دهقان، با اشاره به اقدامات 
شاخص این مرکز اظهار داشت: با طراحی و نرم افزار جامع اختصاصی كه 
بصورت تحت وب و تحت شبکه می باشد، كلیه اطالعات كشاورزان 
پهنه محل فعالیت خود را از قبیل تعداد قطعات، سطح زير كشت، نوع 

توجه به اینکه این مراکز بصورت تخصصی چند منظوره که دارای کارشناسان دارای 
سابقه و تجربه عملی در عرصه تولید می باشند و نیازهای فنی و علمی بهره برداران 
 و کشاورزان را برطرف میکنند ،استقبال از این مراکز بسیار چشم گیر می باشد.
مهندس مهدی زردان خاطر نشان کرد: با توجه به این که با سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، 
منابع طبیعی و دانشگاه تبریز همکاری و تعامل در بخش آب و خاک و کشاورزی 
نیز دارد. اقدام به جمع آوری و ایجاد مجموعه ای منظم از فیلم ها، بروشورهای 
ترویجی و آموزشی و فنی نموده است که در این مجموعه ها راهکارهای 
نوين دانش كه با دانش بومی اين منطقه نیز سازگاری دارد بصورت دائمی 
از طریق شبکه های مجازی و ارایه در سطح جوامع محلی بین بهره برداران 
قرار داده شده است و نیز با توجه به مراجعه حضوری کشاورزان جهت دریافت 
خدمات به محل دفتر، این اطالعات بصورت کالمی و مشاوره در اختیار آنان قرار 

داده می شود.
این مدیر موفق در مورد تاثیر اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید در 
انتقال دانش به واحدهای تولید  اظهار داشت: با توجه به تنوع روش های تولید و 
موقعیت های جغرافیایی و محیطی، اشکال متنوع معامالت و خدمات، عرف های 
و  کشاورزی(  سازمان های  )مثال  اقتصادی  اجتماعی-  ساختارهای  و  تجاری 
رویکردهای متفاوت تجاری و رفتار فرصت طلبانه، آب و هوا و توسـعه قراردادهای 
سهم بری دانش از تولید می تواند به عنوان یک راهبرد در بخش کشاورزی و 
به منظور تقویت سیستم های تولید، تنوع بخشی به محصوالت، ايجاد مناطق 
ويژه محصوالت خـاص )ايجاد مزيت های منطقه ای و ناحیه ای مانند 
خوشه ها و هاب های تولیدی يا مناطق روسـتايی كشت تخصصـی(، 
انتقال دانش به واحدهای تولید، جلوگیری از عرضه و تقاضای نامتوازن 

محصوالت كشاورزی در بازارو موارد مشابه تاثیر قابل توجهی داشـته باشد.

نام مرکز  : مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی نوین خدمات دهقان 
مدیر مرکز :  مهندس مهدی زردان

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: آذربایجان غربی



9

ـــه  ـــدت ب ـــاه م ـــز در کوت ـــاورزان عزی ـــایر کش ـــتایی و س روس
ـــند،  ـــی باش ـــش م ـــش در بخ ـــان دان ـــه صاحب ـــز ک ـــن مراک ای

روی خواهنـــد آورد.
وی تصریـــح کـــرد: مراجعـــه تولیـــد كننـــدگان بـــه 
مراكـــز خدمـــات كشـــاورزی غیردولتـــی موجـــب 
رقابـــت اصولـــی خواهـــد شـــد و هرکـــس توانمنـــد 
ــاورزان را بـــه  ــاز کشـ بـــوده و بتوانـــد خدمـــات مـــورد نیـ
ــدان ــروز میـ ــد، پیـ ــه نمایـ ــن ارائـ ــو ممکـ ــن نحـ  بهتریـ

خواهد بود. 
ـــز در  ـــن مرک ـــه ای ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــه داد: باتوج ـــویان ادام موس
ـــام  ـــوره بن ـــد منظ ـــی چن ـــی مهندس ـــرکت فن ـــک ش ـــب ی قال
ـــه  ـــی از جمل ـــات مختلف ـــت  خدم ـــال اس ـــل فع ـــگ اردبی تالون
ـــرورش  ـــر پ ـــگان در ام ـــاوره رای ـــا  و مش ـــپ ه ـــه تی ـــه نقش ارائ
ـــه  ـــوده  وطـــرح بهین و تولیـــد در خدمـــت مرغـــداران اســـتان ب
ـــام داده  ـــا انج ـــد مرغداریه ـــوخت را در واح ـــازی مصـــرف س س
ـــگاه  ـــتانها از جای ـــایر اس ـــی س ـــل و حت ـــطح اردبی ـــذا در س ل
ـــر  ـــال حاض ـــوردار اســـت و در ح ـــی برخ ـــی خوب ـــی و عمل علم
ـــدازی  ـــا و نصـــب و راه ان ـــه ه ـــه ســـاخت وســـاز گلخان در زمین

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی 
ــاورزی و  ــات کشـ ــز خدمـ ــور مراکـ ــت: حضـ ــل گفـ اردبیـ
ــب  ــد موجـ ــه تولیـ ــی در عرصـ ــی غیردولتـ ــع طبیعـ منابـ
ـــود. ـــی ش ـــدی م ـــای تولی ـــکالت واحده ـــدن مش ـــع ش  مرتف
ـــاره،  ـــویان کوهس ـــل، موس ـــتان اردبی ـــنم اس ـــزارش س ـــه گ ب
مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی 
غیردولتـــی اردبیـــل در گفـــت وگـــو بـــا خبرنـــگار ســـنم 
اردبیـــل اظهـــار داشـــت: مراكـــز خدمـــات كشـــاورزی 
ـــی  ـــان فن ـــتن كارشناس ـــت داش ـــه عل ـــی ب غیردولت
در اغلـــب رشـــته هـــای كشـــاورزی  واقعـــا گـــره 
ـــز در  ـــن مراک ـــوده و ای ـــاورزی ب ـــکالت كش ـــای مش گش
ـــدگان و  ـــاورزان و تولیدکنن ـــوزش کش ـــازی و آم ـــد س توانمن

افـــراد جویـــای کار نقـــش کلیـــدی را بـــاز مـــی کننـــد. 
وی افـــزود: اگـــر دســـتگاه هـــای دولتـــی بـــه ايـــن 
ــه  ــد كـ ــازه بدهنـ ــد و اجـ ــاد كننـ ــز اعتمـ مراكـ
ــام  ــا تمـ ــد و قطعـ ــت كننـ ــوب فعالیـ ــد خـ بتواننـ
ـــه داران  ـــداران، گلخان ـــداران، دام ـــم از مرغ ـــدگان اع تولیدکنن
و پـــرورش دهنـــدگان ماهـــی و دامـــداری هـــای کوچـــک 

ـــد. ـــی نمایی ـــت م ـــوب فعالی ـــا خ واحده
ـــن  ـــر موفـــق گفـــت: در خصـــوص فنـــاوری هـــای نوی ـــن مدی ای
ـــه  ـــد را اراي ـــپ جدي ـــه تی ـــا نقش ـــه م ـــس ک ـــن ب همی
داديـــم كـــه در الگـــوی مصـــرف ســـوخت باعـــث 
ـــوخت در  ـــرف س ـــد در مص ـــش از 7۰ درص ـــش بی كاه
ـــث  ـــن  باع ـــت و همچنی ـــده اس ـــدی ش ـــای تولی واحده
ـــردد،  ـــری گ ـــب اراضـــی کشـــاورزی جلوگی ـــی شـــود از تخری م
بعنـــوان مثـــال طبقاقـــی نمـــودن ســـالن هـــای مرغـــداری 
ـــا  ـــالن ه ـــول س ـــش ط ـــا و کاه ـــالن ه ـــرض س ـــش ع و افزای
ـــالب  ـــک انق ـــت ی ـــوان گف ـــی ت ـــاز  را م ـــاخت وس ـــر س در ام

ـــت.   ـــی اس صنعت
 وی درخصـــوص انتقـــال تکنولـــوژی هـــای نویـــن در عرصـــه های

ـــد  و  ـــات جدي ـــش و اطالع ـــت:  دان ـــد کشـــاورزی گف تولی
ـــدگان  ـــد كنن ـــه تولی ـــروت آوری ب ـــث ث ـــم روز باع عل
ـــد در  ـــن مت ـــرای ای ـــاده اج ـــا آم ـــرکت م ـــردد و ش ـــی گ م
کل کشـــور اســـت و مـــا مـــی توانیـــم تمـــام نقشـــه هـــای 
ـــار  ـــردی در اختی ـــع و کارب ـــک طـــرح جام ـــب ی ـــپ را در قال تی

ـــم. ـــرار بدهی ـــاورزی ق ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ س
موســـویان آمـــوزش و اعتمـــاد ســـازی و مشـــتری 
 مـــداری را كلیـــد واژه موفقیـــت در ایـــن راه عنـــوان کـــرد.

حضور مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در عرصه تولید
موجب مرتفع شدن مشکالت واحدهای تولیدی می شود

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی اردبیل:

نام مرکز  :علیرضا موسویان کوهساره
مدیر مرکز :  علیرضا موسویان کوهساره
زمینه فعالیت : تخصصی چند منظوره

استان: اردبیل
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کشــاورزان و تولیدکننــدگان از حضــور در عرصــه صــدور مجوزهــا 
ــدن  ــر ش ــت کمت ــه عل ــاورزان، ب ــده گان و کش ــرای تولیدکنن ب
زمانبــر صــدور مجوزهــا و برخــورد مناســب با آنهــا، مــورد رضایت 
و اســتقبال قــرار گرفتــه اســت و ایــن تصــور در ذهــن متقاضیــان 
نقــش بســته کــه مرکــز خدمــات غیردولتی شهرســتان بــه موقع 
ــی  ــد را حــل و فصــل م ــه تولی ــک  مشــکل از چرخ ــل و ی عم
ــری دانــش از تولیــد  نمایــد امــا در قراردادهــای ســهم ب
ــد  ــی رس ــر م ــرداران بنظ ــره ب ــردن به ــد ك و متقاع
 جــای كار زيــاد اســت و اجــرای آن يــک مقــدار شــايد

زمانبر باشد.
مدیــر شــرکت ســفیدخاک مغــان گفــت: واگــذاری فعالیــت در 
زمینــه هــای مختلــف کشــاورزی بــه مرکــز خدمــات کشــاورزی 
غیردولتــی، حجــم کارهــا زیــاد خواهــد شــد و اشــتغال نیــز در 
 مرکــز خدمــات بهتــر و بهبود خواهــد یافــت و هرچه واگــذاری ها
ــا در  ــی آنه ــد، اثربخش ــش یاب ــز بیشــتر افزای ــن مراک ــه ای ب

ــت. ــد ياف ــش خواه ــز افزاي ــش نی بخ

ــف  ــای مختل ــه ه ــاوره در زمین ــه مش ــه- ارائ ــه کاران منطق پنب
ــواد بیولوژیــک  ــع م ــان، توزی ــه متقاضی کشــاورزی و دامــداری ب
کشــاورزی )تریکوگرامــا و براکــون( بــرای کشــاورزان و باغــداران 
منطقــه ازجملــه فعالیــت هايــی اســت كــه در راســتای 

ــت. ــده اس ــام ش ــم نوين انج ــتفاده از عل اس
ــه  ــدی، ارائ ــای تولی ــه واحده ــه ب ــای مربوط ــدور مجوزه وی ص
خدمــات در كمتريــن زمــان ممکــن كــه باعــث رضايــت 
بهــره بــرداران شــده اســت را از جملــه فعالیــت هــای مهــم 
در راســتای رفــع موانــع تولیــد عنــوان کــرد و گفــت: ایــن 
امــر باعــث فعالتــر شــدن دامــداری هــا بــه چرخــه تولیــد نیــز 

کمــک کــرده اســت.
ــرد :  ــح ک ــی تصری ــاورزی غیردولت ــات کش ــز خدم ــر مرک مدی
ــات کشــاورزی  ــز خدم ــه تجــارب کارشناســان مرک ــا توجــه ب ب
غیردولتــی ســفید خــاک مغــان در زمینــه هــای مختلــف، تمامی 
ــاوره ای ــی و مش ــی مهندس ــات فن ــه خدم ــا و ارائ ــت ه  فعالی
ــام ــن انج ــی مابی ــرارداد ف ــق ق ــز، طب ــرداران عزی ــره ب ــه به  ب
 مــی دهــد و همچنیــن ارائه خدمــات نهاده ای و مشــاوره ای
و تخصصــی و همچنیــن تامیــن  پهپــاد جهت سمپاشــی 

مــزارع و باغــات نیــز صــورت گرفته اســت.
ایــن مدیــر موفــق گفــت : مســلما در هــر زمــان و در هــر مــکان 
دانــش فنــی وارد عرصه شــده اســت، میانگین عملکــرد واحدهای 
تولیــدی با اســتفاده از توان کارشناســان ســازمان نظام مهندســی 
افزایــش یافتــه اســت و ایــن هــم مــورد رضايــت واحدهــای 
تولیــدی و هــم موجــب بکارگیــری دانــش فنــی و افزايش 

ــان شــده اســت. درآمد كارشناس
 پورنــوری خاطرنشــان کــرد: میــزان اســتقبال و همراهــی 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کشاورزی نقش کلیدی در رفع موانع و پشتیبانی از تولید را دارند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی کشاورزی پارس آباد: 

ــع طبیعــی غیردولتــی  ــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و مناب مدی
کشــاورزی پــارس آبــاد گفــت: مراکــز خدمــات کشــاورزی 
غیردولتــی کشــاورزی نقــش کلیــدی در رفــع موانع و پشــتیبانی 
از تولیــد و همچنیــن افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی دارند.
به گــزارش ســنم اســتان اردبیــل، مهندس حافــظ پورنــوری مدیر 
مرکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی گفــت: انجــام تشــریفات 
ــدی و  ــای تولی ــای واحده ــه ه ــا و پروان ــدور مجوزه ادارای ص
ــز  ــط مراک ــاورزی توس ــف کش ــای مختل ــش ه ــی در بخ خدمات
خدمــات کشــاورزی غیردولتــی در کمتریــن زمــان ممکــن، مــی 
توانــد كمــک بســیار شــايان ی در رفــع موانــع تولیــد، 
ــاالن  ــرای فع ــاورزی ب ــای كش ــاده ه ــع نه ــه بموق تهی

ــه ارمغــان داشــته باشــد. بخــش كشــاورزی ب
 پــور نــوری اظهــار داشــت: بازدیــد از مــزارع و باغات میــوه منطقه 
ــای  ــی و علفه ــای گیاه ــات و بیماری ه ــا آف ــارزه ب ــت مب جه
همچنیــن تغذیــه گیاهــی در جهــت بهبــود در آمــد کشــاورزان 
ــرای ــن ب ــوزه بازک ــز و ق ــرگ ری ــع ب ــه و توزی ــداران، تهی  و باغ

نام مرکز  :سفید خاک مغان
مدیر مرکز :  حافظ پورنوری

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: اردبیل



11

وی افزود: با توجه به اینکه ارایه خدمات نوین در حوزه کشاورزی همانطور که در 
باال هم اشاره شد موجب افزايش راندمان كیفی و كمی تولید شده و باعث 
تبديل كشاورزی سنتی به كشاورزی مدرن شده که این امر در سایه انتقال 
دانش و فناوری روز توسط این مرکز به کشاورزان و بهره برداران انجام گرفته 
است لذا می توان اثربخشی خوب قراردادهای سهم بری دانش از تولید را در این 

مرکز مشاهده کرد.
این مدیر موفق بیان داشت: كشاورزان به مرور با مشاهده تاثیر مثبت مادی 
و معنوی مراكز غیردولتی با افزايش راندمان تولید و كاهش دغدغه های 
ارايه محصول به بازار و دريافت دانش روز و كاهش بروكراسی های اداری 
گريبان گیر بهره برداران بخش كشاورزی، رغبت بیشتری به حضور در 

مراكز و دريافت خدمات خواهند شد.
وی با اشاره به اقدامات شاخص متمایز کننده انجام شده توسط این مرکز اظهار 
داشت: شاید در قدم اول نگاه هوشمندانه به بخش كشاورزی و كاهش 
ترددهای نابجای بهره برداران كشاورزی به بخش های مختلف دولتی و 
غیردولتی و همچنین كسب رضايت بهره برداران در جهت ارايه خدمات 
و از سوی دیگر فراهم نمودن بستر اشتغال زایی فارغ التحصیالن و استفاده از 
ظرفیت های متخصصان این حوزه توانسته تمایز این مرکز با سایر مراکز را 

نمایان سازد. 

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دسترسی کشاورزان و بهره برداران
به دانش و اطالعات نوین کشاورزی را تسهیل می کنند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی خاک آب آژیانه اردبیل:

جمله اقدامات مهمی است كه توسط مراكز خدمات غیردولتی بايستی 
مديريت شود.

 این مدیر موفق تصریح کرد: ارائه خدمات مشاوره تخصصی در تمامی بخش های
کشاورزی به جهت افزایش راندمان تولید، خدمات مشاوره حقوقی جهت تسهیل 
در فرآیند اخذ مجوزها، رابط بین تولیدکننده و مصرف کننده و کمک در حذف 
دست دالالن و در نتیجه تاحدودی کنترل قیمت، هوشمندسازی بخش 
كشاورزی جهت مديريت آسان و كاربردی تولید، آموزش مداوم کشاورزان 
و بهره برداران، تهیه محتوای چاپی و دیجیتالی، آموزش از راه دور و مجازی، 
ارتباط چهره به چهره در جهت کاهش مشکالت کشاورزان با مدیریت صحیح و 
علمی و ایجاد زمینه های اشتغال فارغ التحصیالن و متخصصان بخش کشاورزی 

از اقدامات مهم انجام شده توسط این مرکز می باشد.
پورحسن درخصوص عرضه دانش و فناوری های نوین این مرکز اظهار داشت: 
با توجه به این که در این مرکز متخصصان تمامی حوزه های کشاورزی بصورت 
عملیاتی پای کار آمده اند و به دلیل این که مدیران مرکز با سایر مراکز مراکز 
خدمات غیردولتی مستقر در کشور ارتباط مستقیم دارند و حتی با تعامل 
سازنده ای كه با ساير ارايه دهندگان خدمات در ساير مناطق كشور 
و حتی خارج از کشور دارد تمامی دانش و فناوری روز را بصورت مستقیم یا 

بصورت مهندسی معکوس در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار می دهد.
وی گفت: خدمات ارائه شده در اين مركز باعث تاثیر مثبت در بخش 
كشاورزی به ويژه تولید شده است چراکه با کاهش زمان و هزینه فرآیند اخذ 
مجوزها به واسطه ورود افراد متخصص از یک سو و از سوی دیگر کاهش نقش 
 دالالن در بازار و همچنین تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن این مهم اتفاق می افتد.
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با تأکید بر اجرای 
قراردادهای سهم بری دانش از تولید تصریح کرد: این مرکز با جهاد دانشگاهی 
استان در جهت همکاری همه جانبه که یکی از موارد قابل ذکر ارایه خدمات 
ثبت و مشاركت روستايیان در طرح ملی اشتغال، با بنیاد ICDL ايران 
در جهت استفاده از امکانات فناورانه به ويژه در حوزه ICT، با موسسه 
فرهنگی نخبگان در جهت پرورش استعدادهای دانش آموزی، با سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی در جهت ارایه خدمات آموزشی نوین و همچنین 

شرکت های و واحدهای فناور عقد قرارداد و تفاهم نامه نموده است.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی خاک آب آژیانه اردبیل 
گفت: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دسترسی کشاورزان و 

بهره برداران به دانش و اطالعات نوین کشاورزی را تسهیل می کنند
به گزارش سنم استان اردبیل، مهندس اصغر پورحسن در گفتگوی اختصاصی 
با سنم، با اشاره به نقش و کارکرد مراکز خدمات غیردولتی در عرصه های تولید 
اظهار داشت: مراکز خدمات غیردولتی به جهت ورود کارشناسان متخصص، دارای 
اطالعات علمی و حقوقی خوبی بوده و به جهت آشنایی خوب با قوانین و مقررات 
 بخش کشاورزی و اشراف کامل به این موضوع می توانند با ايفای نقش های

مؤثر، اقدامات بسیار مناسبی را در بخش كشاورزی انجام دهند.
وی افزود: کاهش زمان و هزینه اخذ مجوزهای بخش کشاورزی به جهت ورود 
 کارشناسی و تخصصی، هوشمندسازی بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش هزینه های

جاری و اولیه و مدیریت زمان، تهیه گزارشات علمی و میدانی و در نتیجه آن کمک 
به تصمیم گیری های کالن در سطح ملی، ارایه خدمات تخصصی و به موجب آن 
 افزایش راندمان هم از لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، استفاده از فناوری های
های فهالیت  فنی  مدیریت  پایدار،  کشاورزی  به  کمک  و  دنیا  روز  و   نوین 

کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن، کاهش حضور دالالن در بازار 
کشاورزی به کمک دخالت مستقیم در عرضه محصوالت، کمک به شناساندن و 
افزایش فروش به جهت بسترسازی های استفاده شده از دیجیتال مارکتینگ و 
کمک به حفظ منابع ملی و محیط زیستی به جهت تعمال مناسب با طبیعت از 

نام مرکز  :خاک آب آژیانه اردبیل
مدیر مرکز :  اصغر پورحسن

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: اردبیل
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خدمـات فنی و مهندسـی به بهره بـرداران و تولیدکنندگان بخش 
می باشد. کشـاورزی 

بـه  توجـه  بـا  داشـت:  ابـراز  پایـان  در  موسـویان  مهنـدس 
سـازمان دهی های انجـام گرفتـه توسـط سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعی در خصـوص فعالیت مراكز خدمات 
كشـاورزی غیردولتـی بـه صـورت تخصصـی و بـر پايه 
علـوم و فنـون نوين، قطعـا مراکـزی که بـا اتکا بـه تخصص و 
مهـارت کارشناسـان خود بتوانند خدماتی بـا کیفیت و مطلوب به 
مخاطبـان خـود ارایه نماینـد، دارای بقاء و مانـدگاری خواهند بود.

رسالت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی ارایه خدمات فنی و مهندسی با تکیه بر دانش و مهارت می باشد
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی برگ سبز مشتاق:

مدیـر مرکز خدمـات کشـاورزی و منابع طبیعـی غیردولتی برگ 
سـبز مشـتاق گفـت: رسـالت اصلـی مراکز خدمـات کشـاورزی و 
منابـع طبیعی غیردولتی ارایه خدمات فنی و مهندسـی مورد نیاز 
بهـره برداران با تکیه بـر دانش، مهارت و تخصص دانش آموختگان 

بخش کشـاورزی می باشد.
بـه گزارش سـنم اسـتان اصفهان، مهندس افشـین موسـویان در 
گفتگـو با سـنم ابراز داشـت: بر اسـاس اصـل 44 قانون اساسـی و 
بـا عنایـت به سیاسـت های دولت در سـال های اخیـر در خصوص 
واگـذاری امـور تصدی گـری به بخـش خصوصی، بهتریـن گزینه 

بـرای ارايـه خدمـات فنی و مهندسـی با چاشـنی مهارت 
و تخصـص، ایجاد مراکز خدمات کشـاورزی غیردولتی در سـطح 
دهسـتان ها و در نزدیک تریـن نقطـه ارتباطی بـا تولیدکنندگان و 

بهره بـرداران بخش کشـاورزی می باشـد.
وی بـا اشـاره مهمتریـن اقدامـات انجـام شـده توسـط مرکـز 
خدمـات کشـاورزی غیردولتـی تحـت مدیریـت خـود، تصریـح 
همچنیـن  و  گل خانـه ای  سـازه های  بومی سـازی  کـرد: 
طراحی و سـاخت تجهیـزات داخلی گل خانه از قبیل اتوماسـیون، 
سیسـتم های سرمایشـی و گرمایشـی، عرضه نهاده های کشاورزی 
مشـاوره های  ارايـه  بـاغ داران،  و  گل خانـه داران  نیـاز  مـورد 
تخصصـی در زمینه سـاخت و تجهیـز گل خانه و همچنین 
طراحـی باغـات، طراحـی و سـاخت نسـل جدیـدی از گاترهـای 
تـک پایـه جهـت کشـت های هیدروپونیـک )بـا قابلیـت ریـگالژ 
بـودن پایه هـا( از مهمتریـن اقدامات و فعالیت هـای مرکز خدمات 
کشـاورزی غیردولتی تخصصی »برگ سـبز مشـتاق« می باشـد.

کوانسـت  گل خانه هـای  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
عمومـا  و  بـوده  وارداتـی  تقریبـا  صنعـت  یـک   )Quonset(
گرته بـرداری از متد هـای اروپایـی می باشـند، رسـالت متخصصان 
کشـاورزی بـا گرایـش باغبانـی، تولیـد گل خانه هایـی بـا مـواد 
 سـاخت داخـل و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی می باشـد.
ایـن مدیـر موفـق تاکیـد داشـت: رسـالت اصلـی مراکـز خدمات 
کشـاورزی غیردولتـی؛ ارایـه خدمـات فنی و مهندسـی با تکیه بر 
دانـش، مهـارت و تخصص دانش آموختگان بخش کشـاورزی بوده 
و اسـتفاده از علـم و تخصص در كنار تجربـه و مهارت، دو 
عامـل مهم و اساسـی برای دسـتیابی به موفقیـت در ارایه 

نام مرکز  : مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی  برگ سبز مشتاق
مدیر مرکز : سید افشین موسویان قهفرخی

زمینه فعالیت : زراعت و باغبانی )عرضه دانش، فن آوری، نهاده ها و تجهیزات کشاورزی(
استان: اصفهان
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ـــت از  ـــوت وق ـــدون ف ـــان مشـــخص و ب ـــیون دام در زم واکسیناس
ـــزی  ـــا برنامه ری ـــز و ب ـــن مرک ـــه در ای ـــت ک ـــی اس ـــات مهم اقدام

دقیـــق در حـــال انجـــام می باشـــد.
وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه اســـتقبال قابـــل توجـــه 
پرورش دهنـــدگان دام ســـبک از حضـــور کارشناســـان و 
متخصصـــان ایـــن مرکـــز در واحدهـــای تولیـــدی تحـــت مدیریـــت 
ـــی  ـــای مبتن ـــه توصیه ه ـــا اراي ـــم ب ـــزود: امیدواری ـــود، اف خ
ـــوژی روز دنیـــا و همچنیـــن بکارگیـــری  ـــر دانـــش و تکنول ب
مهارت هـــای مـــورد نیـــاز در زمینـــه؛ ارایـــه مـــواد افزودنـــی، 
مکمل هـــا و پروبیوتیک هـــا؛ گامـــی بلنـــد در مســـیر 
ـــبک  ـــرورش دام س ـــای پ ـــرد واحده ـــش عملک افزاي

گوشـــتی و شـــیرده برداریـــم.

ـــال های  ـــی س ـــارهای تحریم ـــه فش ـــت ب ـــا عنای ـــاورزی و ب کش
ـــص  ـــش و تخص ـــه دان ـــاد ب ـــا اعتم ـــا ب ـــر، الزم اســـت ت اخی
ـــاورزی،  ـــش كش ـــالن بخ ـــارغ التحصی ـــان و ف كارشناس
ــالم و  ــی سـ ــوالت غذایـ ــد محصـ ــش تولیـ ــای افزایـ زمینه هـ
ـــه ـــی جامع ـــای اساس ـــن نیازه ـــور تامی ـــه منظ ـــت؛ ب ـــا کیفی  ب

فراهم آید.
مهنـــدس اقبالـــی بـــا تأکیـــد بـــر نقـــش مراکـــز خدمـــات 
 کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی بـــه عنـــوان کانـــون هـــای
ــای  ــه هـ ــاورزی در عرصـ ــات کشـ ــش و اطالعـ ــاعه دانـ اشـ
ـــن  ـــای نوي ـــری روش ه ـــه كارگی ـــت: ب ـــان داش ـــد، بی تولی
ـــر در زمینـــه تولیـــد مثـــل و همچنیـــن کاهـــش  علمـــی و موث
ـــای  ـــواد و افزودنی ه ـــتفاده از م ـــبک، اس ـــای س ـــات در دام ه تلف
ـــف دام و  ـــنین مختل ـــرای س ـــی ب ـــور جیره نویس ـــه منظ ـــاز ب مج

دستیابی به موفقیت های بی نظیر در عرصه تولیدات دامی
با اتکا به دانش و مهارت و توانمندی متخصصان فعال در مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی دامپروری

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی تخصصی دامپروری:

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی 
غیـــر دولتـــی تخصصـــی دامپـــروری گفـــت: دســـتیابی بـــه 
ـــکا  ـــا ات ـــی؛ ب ـــدات دام ـــه تولی ـــر در عرص ـــای بی نظی موفقیت ه
ـــز  ـــال در مراک ـــدی متخصصـــان فع ـــارت و توانمن ـــش، مه ـــه دان ب
ـــروری حاصـــل  ـــی تخصصـــی دامپ ـــاورزی غیردولت ـــات کش خدم

ـــت. ـــده اس ش
ــد  ــدس حامـ ــان، مهنـ ــتان اصفهـ ــنم اسـ ــزارش سـ ــه گـ بـ
ـــز  ـــر مرک ـــی و مدی ـــوم دام ـــته عل ـــه رش ـــش آموخت ـــی، دان اقبال
ــروری  ــی دامپـ ــی تخصصـ ــر دولتـ ــاورزی غیـ ــات کشـ خدمـ
در گفتگـــو بـــا ســـنم ابـــراز داشـــت: مراکـــز خدمـــات 
ـــه  ـــکا ب ـــا ات ـــروری ب ـــی دامپ ـــی تخصص ـــاورزی غیردولت کش
 دانـــش، مهـــارت و توانمنـــدی متخصصـــان خـــود،
ـــش  ـــن افزای ـــی و همچنی ـــدات دام ـــه تولی ـــد در عرص ـــی توانن م
ســـطح کمـــی و کیفـــی تولیـــد محصـــوالت پروتئینـــی بـــه 

ــد. ــت یابنـ ــری دسـ ــای بی نظیـ موفقیت هـ
ـــه محصـــوالت  ـــاز اساســـی کشـــور ب ـــه نی ـــا توجـــه ب ـــزود: ب وی اف

نام مرکز  : -

مدیر مرکز : حامد اقبالی

زمینه فعالیت :

استان: اصفهان
نام مرکز  : حامد اقبالی خیرآبادی

مدیر مرکز : حامد اقبالی خیرآبادی
زمینه فعالیت :  دامپروری

استان: اصفهان
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ــن بررســی  ــوژی و همچنی ــع آب و هیدرول ــات مناب مطالع
آلودگــی آب، انجــام مطالعــات و نقشــه برداری و  طراحــی 
شــبکه های آبرســانی و آبیــاری شــهری و فضــای ســبز، انجــام 
ــال  ــال انتق ــی کان ــه برداری و طراح ــی، نقش ــات توجیه مطالع
آب، انجــام و بازنگــری مطالعــات طرح هــای تغذیــه ی مصنوعــی 
شــرکت آب منطقــه ای، انجــام مطالعــات مستند ســازی نظام های 
بهره بــرداری و بررســی آب هــای ســطحی و زیرزمینــی، بررســی 
ــر  ــی تصاوی ــاس بررس ــر اس ــف، ب ــق مختل ــای مناط حق آبه ه
تاریخــی،  داده هــای  و  لندســت(  و  ماهواره ای)کوییک بــرد 
بررســی تغییــرات اراضــی کشــاورزی و میــزان توســعه اراضــی در 
ــواره ای، اســکن و  ــر ماه ــا کمــک تصاوی ــف ب حوضه هــای مختل
نقشــه برداری و ژئورفرنــس كــردن اراضــی كشــاورزی و 
منابــع طبیعــی، نقشــه برداری پالک هــای مــورد نظــر جهــت 
ــرای  ــه های اج ــتر( نقش ــگاری )کاداس ــی و حدن ــالح هندس اص
قانــون و رفــع تداخــالت مقــررات مــوازی و اخــذ اســناد مالکیــت 
ــای  ــزاری دوره ه ــی و برگ ــی و خصوص ــی دولت ــی اراض تک برگ
ــای  ــوزش نرم افزاره ــی و آم ــع طبیع ــف مناب ــی مختل تخصص
مختلــف کامپیوتــری و GIS از جملــه خدمــات قابل ارائــه در این 

مرکــز مــی باشــد.
ــش  ــر و افزای ــالی های اخی ــه خشکس ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــعه  ــظ و توس ــا حف ــا ب ــم ت ــی تــالش کرده ای برداشــت های آب
پوشــش گیاهــی، بهره بــرداری صحیــح از اراضــی 
ــت آب و  ــن مدیری ــا و همچنی ــت  آن ه ــا قابلی ــق ب مطاب
خــاک، نقــش کوچکــی در حفــظ منابــع آبــی و کاهــش ســطح 

ــیم. ــته باش ــی داش ــفره های آب زیرزمین س

استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حفظ پوشش گیاهی از دغدغه های همیشگی
متخصصان منابع طبیعی و محیط زیست می باشد

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی نگین آب اسپادانا اصفهان:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
تخصصــی منابــع طبیعی گفــت: یکــی از دغدغه های همیشــگی 
متخصصــان و دانــش آموختــگان منابع طبیعی و محیط زیســت، 
ــی، خاکــی و اقلیمــی و همچنیــن  ــع آب اســتفاده بهینــه از مناب

حفــظ پوشــش گیاهــی می باشــد.
بــه گــزارش ســنم اســتان اصفهــان، دکتــر علــی صالحپــور مدیر 
مرکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی تخصصــی منابــع طبیعــی 
ــا  ــا ســنم، »ب »نگیــن آب اســپادانا« در گفتگــوی اختصاصــی ب
بیــان ایــن کــه ایــن مرکــز از ســال 1٣90 و در قالــب شــرکت 
تخصصــی در زمینه هــای مختلفــی فعالیــت مــی کنــد، افــزود: 
انجــام مطالعــات کنتــرل ســیالب و طراحــی بند خاکــی و پخش 
ــم  ــی اع ــف مطالعات ــای مختل ــام پروژه ه ــیالب، انج س
ــی  ــات ارزیاب ــع آب، مطالع ــزداری و مناب ــزش، آبخی ــن لغ از زمی
پروژه هــای اجرایــی منابــع طبیعــی و آبخیــزداری و اســتعداد یابی 
اراضــی بــرای توســعه بخش هــای مختلــف کشــاورزی، بررســی 
ــام  ــی و انج ــت محیط ــرات زیس ــا و اث ــع آالینده ه ــرح جام ط

ایــن مدیــر موفــق در ادامــه ابــراز داشــت: یکــی دیگــر از 
اهــداف مهــم بنــده در ایــن مرکــز؛ انجــام مطالعــات پیرامون 
بیابان زدايــی بــوده کــه در همیــن راســتا و بــا یــاری خداونــد 

ــم. ــه ای ــز دســت یافت ــی نی ــه موفقیت های ــال ب متع
ــا اشــاره بــه نقــش کلیــدی مراکــز خدمــات  دکتــر صالحپــور ب
کشــاورزی غیردولتــی در افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش در بخش 
کشــاورزی و همچنیــن ارتقــای شــاخص ســرمایه گذاری در ایــن 
ــا برنامه ریزی هــای  ــر و ب بخــش تاکیــد کــرد: در ســال های اخی
انجام شــده توســط ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابع 
ــازوان  ــه ب ــی ب ــاورزی غیردولت ــات کش ــز خدم ــی، مراک طبیع
توانمنــد اجرايــی و همراهــان همیشــگی بخــش دولتی 
ــا  ــده اند و امیــد اســت ب ــل ش ــاورزی تبدي ــوزه كش در ح
حمایت هــای بیــش از پیــش دســتگاه های اجرایــی، بتوانیــم در 
عرصــه تولیــد علــم و در کنــار آن افزایــش بهــره وری تولیــدات 
 غذایــی و کشــاورزی، ِدیــن خــود را به ایــن آب و خــاک ادا نماییم.

نام مرکز  :  نگین آب اسپادانا
مدیر مرکز : علی صالحپور

زمینه فعالیت : منابع طبیعی
استان: اصفهان
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 و منابـــع طبیعـــی اســـتان اصفهـــان ابـــراز داشـــت:
ــز در  ــن مرکـ ــی ایـ ــی و تحقیقاتـ ــم علمـ ــات تیـ از اقدامـ
خصـــوص تولیـــد اســـپرم مرغـــوب و دارای اســـتانداردهای 
بین المللـــی بـــه منظـــور اصـــالح نـــژاد دام می تـــوان 
ــده  ــده و رقیق كننـ ــواد نگهدارنـ ــد مـ ــه؛ تولیـ بـ
ـــدت  ـــی م ـــداری طوالن ـــور نگه ـــه منظ ـــپرم )ب اس
ــوژی،  ــواد نانوتکنولـ ــک مـ ــا كمـ ــاد( بـ و انجمـ
ارزيابـــی ژنتیکـــی دام هـــای موجـــود در كشـــور 
دام هـــا، نـــژاد  بهینه ســـازی  منظـــور   بـــه 
ـــی  ـــن توال ـــیری )تعیی ـــای ش ـــردن گاوه ـــپ ك ژنوتاي
ـــی  ـــک اطالعات ـــه بان ـــادی(، تهی ـــم اقتص ـــات مه ـــی صف ژنتیک
از صفـــات تولیـــدی و تولیـــد مثلـــی دامداری هـــای تحـــت 
ـــای ژنتیکـــی ـــام شـــده نهاده ه  پوشـــش و کاهـــش قیمـــت تم

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تزریق کنندگان دانش و تکنولوژی های نوین
در رگ صنعت تولیدات دامی می باشند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بهشاد گستر فرزانگان اصفهان:

ــی  ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
غیردولتـــی اصـــالح نـــژاد دام در اســـتان اصفهـــان گفـــت: 
مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی غیردولتـــی تخصصـــی دامپـــروری، 
ـــوم  ـــن عل ـــه روزتري ـــن و ب ـــری آخری ـــدف بکارگی ـــا ه ب
و فنـــون و تکنولوژی هـــای موجـــود می تواننـــد 
در افزایـــش عملکـــرد و میـــزان بهـــره وری واحدهـــای 
ـــری را ـــش موث ـــاورزی، نق ـــش کش ـــی بخ ـــدی و خدمات  تولی

ایفا نمایند.
بـــه گـــزارش ســـنم اســـتان اصفهـــان، مهنـــدس فرشـــاد 
ـــی  ـــاورزی غیردولت ـــات کش ـــز خدم ـــر مرک ـــیدیان مدی جمش
ــی  ــوی اختصاصـ ــگان« در گفتگـ ــتر فرزانـ ــاد گسـ »بهشـ
بـــا ســـنم بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی پايـــگاه 
ــام  ــه نـ ــن بـ ــژاد دام؛ مزیـ ــالح نـ ــک و اصـ ژنومیـ
ســـردار شـــهید قاســـم ســـلیمانی در ســـال 1٣9۸ و اخـــذ 
مجـــوز فعالیـــت مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی غیردولتـــی 
ـــاورزی  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــژاد دام از س ـــالح ن اص

 در کشـــور و بـــه تبـــع آن جلوگیـــری از خـــروج ارز اشـــاره نمود.
وی در پایـــان بیـــان داشـــت: مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی 
تخصصـــی دامپـــروری؛ بـــا بکارگیـــری كارشناســـان 
و  دانـــش  متخصـــص و مهارت ديـــده می تواننـــد؛ 
تکنولوژی هـــای روز دنیـــا را در رگ صنعـــت تولیـــدات 

دامـــی تزریـــق نماینـــد.

نام مرکز  : بهشاد گستر فرزانگان 
مدیر مرکز : فرشاد جمشیدیان
زمینه فعالیت : اصالح نژاد دام

استان: اصفهان
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مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی پشتیبانان اصلی تولید محصوالت کشاورزی در کشور می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شبنم بارش سمیرم:

بذور پیوندی مقاوم به کم آبی، آفات و بیماری ها و ارایه آنها به 
تولیدکنندگان و باغداران منطقه، شناسایی و تکثیر پیوندک های 
پُرتولید درختان سیب با همکاری مراکز بیوتکنولوژی، شناسایی 
نژادهای دامی پرتولید مانند سانن، افشار و آلپاین و همچنین 
انتقال دانش تغذيه و نگهداری آنها از واحدهای پژوهشی 
در شهرستان  موجود  و روستايی  به دامداری های صنعتی 
تولید  زمینه  در  مهارت محور  آموزشی  خدمات  ارایه  سمیرم، 
بهره برداران،  و  متقاضیان  به  قزل آال،  ماهیان سردآبی  تکثیر  و 
فرآوری و تولید محصوالت آرایشی- بهداشتی با پایه ی گیاهی و 
دارویی مانند کرم درمانی اگزما، کرم ضد آفتاب و ...، ايجاد و راه 
اندازی سايت و اپلیکیشن فروش محصوالت كشاورزی و 
گیاهان دارويی و پیگیری ساز و کارهای الزم در خصوص اجرای 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شبنم 
بارش سمیرم گفت: از مهمترین وظایف مراکز خدمات کشاورزی 
و منابع طبیعی غیردولتی، پشتیبانی تولید محصوالت به منظور 
کشاورزی  تولیدات  کیفی  و  کمی  ارتقای  و  بهره وری  افزایش 

می باشد.
به گزارش سنم استان اصفهان، مهندس عباس طایی، مدیر مرکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی شبنم بارش سمیرم در گفتگوی 
رهبری  معظم  مقام  به شعار سال  اشاره  با  با سنم  اختصاصی 
در خصوص حمایت و پشتیبانی اظهار داشت: از اقدامات مهم 
مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شبنم بارش 
سمیرم در خصوص افزايش عملکرد و به منظور پشتیبانی 
از تولید محصوالت كشاورزی می توان به مواردی از قبیل: 
افزايش 5۰ هکتاری سطح كشت های گل خانه ای در سطح 
شهرستان سمیرم به منظور بهره برداری بهینه از منابع محدود 
نوآوری در ارايه جیره غذايی مصرفی دامداری های  آب، 
شهرستان و دستیابی به تولید 2 برابری شیر خوراکی، شناسایی 

کرد. اشاره  زمینه سیب درختی  در  قراردادی   طرح کشاورزی 
طایی با تاکید بر نیاز امروزه کشور به کارشناسان و دانش آموختگان 
متعهد، متخصص و کارآزموده به منظور دستیابی به خودکفایی و 
تولید حداکثری در تمامی بخش های جامعه ابراز امیدواری کرد 
و گفت: تالش می كنیم در سال جاری و با همت و تالش 
خستگی ناپذير بتوانیم به قله های رفیع تولید در تمامی 

بخش ها اعم از كشاورزی، صنعت و اقتصاد دست يابیم.
این مدیر موفق مرکز خدمات غیردولتی ضمن قدردانی از اقدامات 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی در اجرای سیاست توسعه 
و  غیردولتی  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  خدمات  مراكز 
اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید در محصوالت 
و زمینه های مختلف کشاورزی گفت: توسعه اجرای بیشتر این 
تا  برنامه ها در بخش کشاورزی باعث می شود  سیاست ها و 
اهداف مورد نظر در بستر کشاورزی محقق شود چرا که این امر 
به برجسته سازی نقش علم و دانش و حضور و پیوند مهندسان 
کارشناسان  و  کرد  کنندگان کمک خواهد  تولید  با  کشاورزی 
فنی و نـاظرین تــولید از افزایش حــاصله از تالش خودشان در 

واحدهای تولیدی بهره مند می گردند.

نام مرکز  :تعاونی شبنم بارش سمیرم
مدیر مرکز :  عباس طایی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، 
تخصصی چندمنظوره، مشاوره گلخانه

استان: اصفهان
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آبیاری، مشاوره در مورد استفاده کودهای ارگانیک و به اصطالح 
کشاورزی سالم، مشاوره در خصوص بیمه محصوالت کشاورزی و 
کاهش ریسک تولید با بیمه نمودن محصوالت، اجرای طرح های 
ابخیزداری، مرتعداری، احیای مراتع با بذرکاری و کپه کاری از 
 خدمات این مرکز جهت ارایه  به بهره برداران منطقه می باشد.
وی ادامه داد: استفاده از گروه های مجازی در خصوص مشاوره 
نحوه استفاده از کودها و سموم کشاورزی و زمانبندی، استفاده 
و مشاوره آنالين به كشاورزان و دامداران، مشاوره فنی 
مهندسی، آموزش ترويج كشاورزی از دیگر خدمات مرکز 
خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان دشتی 

به بخش کشاورزی شهرستان است.
مدیر مرکز خدمات شهرستان دشتی با تاکید بر این که مراکز 

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و اطالعات کشاورزی می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان دشتی:

دولتی  غیر  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  خدمات  مرکز  مدیر 
 شهرستان دشتی گفـت: معرفی کارشناسان مرتبط با گرایش های
ارائه  مرجع  بعنوان  کشاورزی  خدمات  مراکز  به  نظر  مورد 
خدمات فنی مهندسی و ويترين دانش و فناوری های نوين 
كشاورزی در عرصه تولید موجبات توسعه بخش کشاورزی را 

رقم می زنند.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــاع رســـانی ســـنم، مهندس 
حسن اسماعیلی مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی 
غیر دولتی شهرستان دشتی، در گفتگـــو بـــا ســـنم بوشهر، 
با اشاره به ایجاد شبکه غیردولتی و تخصصی برای انتقال دانش 
و فن آوری های روز دنیا به مزارع و به تبع آن افزایش تولید، 
گفت: در جهت تحقق این هدفگذاری معرفی کارشناسان مرتبط 
با گرایش های مورد نظر به مراکز خدمات کشاورزی بعنوان 
ويترين دانش و فناوری های نوين توسعه و تحول جدی 

بخش كشاورزی را در دستور کار قرار داده ایم.
مدیر شرکت تعاونی بیرم کشت گفت: معرفی روش های نوین 

خدمات کشاورزی می توانند بعنوان واسط مراكز تحقیقاتی و 
تولیدكنندگان نقش مهمی در انتقال تکنولوژی داشته باشند، 
 افزود: شهرستان دشتی یکی از قطب های کشاورزی و گلخانه آیی

کشور می باشد و آموزش بهره برداران بخش کشاورزی را در 
رزومه خود داراست.

وی بیان نمود: به دلیل انتقال دانش بروز به گروه هدف و استفاده 
کاربردی این گروه از دانش شاهد ارتقا بیالن تولید در سال های 

اخیر می باشیم.
اسماعیلی اظهـار داشـت: میزان استقبال و همراهی کشاورزان در 
زمینه تولید به دلیل اینکه این مراکز از خود می بینند بسیار زیاد می 
باشد و با تأسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی جایگاه سازمان 
 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دو چندان شده است.

وی در خصوص آینده کاری مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی 
در زمینه بهره وری کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی اظهار 
امید واری کرد و افزود به دلیل تکثر و در دسترس بودن بهره 
آینده  فنی  اخذ مشاوره های  به  آنان  رغبت  و  برداران منطقه 

روشنی را برای فرآورده های کشاورزی شهرستان آرزومندیم.
توسط  مهندسی  فنی  ارائه خدمات  اسماعیلی  مهندس حسن 
کارشناسان عضو سازمان نظام مهندسی، اخذ تمام مجوزهای قانونی 
 در خصوص فعالیت تخصصی در زمینه کشاورزی، اجرای طرح های
 فضای سبز و شركت در مناقصات دستگاه های اجرايی، 
 طراحی، اجرا و نگهداری فضای سبز، اجرای پروژه های
خدمات  ارائه  جنگلکاری،  و  آبخیزداری  طبیعی،  منابع 
كلینیک  و  فروشگاه  تجهیز  مهندسی،  فنی  ای  مشاوره 
نمود.  عنوان  موفق  مرکز  این  امتیاز  وجه  را   گیاهپزشکی 

نام مرکز  : تعاونی و توزیعی بیرم کشت
مدیر مرکز : حسن اسماعیلی

زمینه فعالیت : صدور مجوز واحدهای تولیدی و عرضه دانش، فن آوری و نهاده ها )کود، بذر و نهال( و تجهیزات 
کشاورزی، زراعت و باغبانی

استان: بوشهر
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علمـی و فنـی آسیب های جبـران ناپذیـری را در واحـد تولیـدی 
ایجـاد مـی کنـد.

اسمعیل بلوکی افزود: مرکز ما با وجود زیر مجموعه هایی از جمله 
آزمایشگاه تخصصی آب و خاک آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریها، 
داروخانه گیاهپزشکی و بخش خدمات نوین مشاوره ای فنی باعث 
نوين  های  روش  معرفی  و  كشاورزان  دانش  شدن  روز  به 

كشاورزی در شهرستان شده است.
  مهندس بلوکی ایجاد انگیزه در کشاورزان جهت انجام آزمایشات 
آب و خاک قبل از کشت، استفاده از روش های تلفیقی در مبارزه 
با آفات و بیماری های گیاهی پس از تشخیص عامل خسارت زا در 
آزمایشگاه تخصصی گیاهپزشکی و استفاده بهینه از کودها و سموم 
کشاورزی از طریق مشاوره و آموزش در مزرعه و مرکز به صورت 
حضوری را در خصوص عرضه دانش و فناوری های نوين مرکز 

شاخص دانست.
ایــن مدیر مرکز موفــق اظهــار داشــت: با اینکه هنوز بستری 
مناسب جهت بکارگیری روش های نوین کشاورزی فراهم نشده اما با 
توجه به موارد فوق در حد توان در پیشبرد اهداف تعریف شده جهت 
 افزايش تولید و ارتقا بهره وری واحدهای تولیدی تالش میکنیم.

تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات فنی و مشاوره ای متخصصان حوزه کشاورزی 
از طریق توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شهرستان دشتستان:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان 
تسهیل دسترسی كشاورزان به خدمات  دشتستان گفـت: 
فنی و مشاوره ای متخصصان حوزه كشاورزی از طریق توسعه 
مراکز خدمات غیردولتی و ایجاد بستری مناسب از نظر جغرافیایی و 
همچنین عرضه دانش و فن آوری های نوین باعث افزایش راندمان 
تولید و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی در سطح استان شده است.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی سنم بوشهر، مهندس اسمعیل بلوکی 
در گفتگوی اختصاصی با سنم، با تأكیـد بر حضور اثربخـــش 
مراكز در ارايه خدمات به بخش كشاورزی شهرستان ها گفت: 
تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات فنی و مشاوره ای متخصصان 
حوزه کشاورزی از طریق ایجاد بستری مناسب از نظر جغرافیایی و 
همچنین عرضه دانش و فن آوری های نوین باعث افزایش راندمان 
تولید و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی در سطح استان شده است.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان 
واحدهای  تمـام  در  مراکز  مدیران  کارکـرد  و  نقـش  دشتستان 
تولیدی بسـیار حسـاس و مهم اسـت و کوچک ترین خطـای 

وی اذعان کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی از راه اندازی مراکز 
خدمات غیردولتی نگذشته ومیزان آشنایی کشاورزان با مراکز زیاد 
نیست، ولیکن استقبال و همراهی بهره برداران با زیر مجموعه های 

مرکز بسیار قابل قبول است. 
مدیر  مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان 
دشتستان گفت: در خصوص اهدافی که برای آینده مرکز مـورد 
انتظار اسـت، ارتقـای بهـره وری پايـدار بـا اسـتانداردهای 
و  هـا  آوری  نـو  انتقـال  و  تولیـد  مهندسـی  صحیـح 
و  مشـکالت  رفـع  جهـت  جديـد  علمـی  تحقیقـات 
موانـع تولیـدی مـی باشـد که این مهم با حمایت مدیران جهاد 

کشاورزی استان انجام  شدنی است. 
بکارگیری  شد:  آور  یاد  مصاحبه  این  پایان  در  بلوکی  اسمعیل 
کارشناسان متخصص و با تجربه و با توجه به گستردگی فعالیت در 
حوزه های مختلف کشاورزی به صورت تخصصی از جمله در حوزه 
آب و خاک وجه تمایز این مرکز از دیگر مراکز برشمرد و خاطر نشان 
کرد: آزمایشگاه تخصصی آب و خاک آزمایشگاه تشخیص آفات و 
بیماریها، داروخانه گیاهپزشکی و بخش خدمات نوین مشاوره ای 
و برگزاری کالس های آموزشی برا کشاورزان منطقه سبب ارتباط 

نزديک و گسترده با بهره برداران شده است.

نام مرکز  : 

مدیر مرکز : 

زمینه فعالیت :

استان: بوشهر
نام مرکز  : اسمعیل بلوکی

مدیر مرکز : اسمعیل بلوکی
زمینه فعالیت : عرضه نهاده های کشاورزی )کود-بذر-نشاء و نهال(، زراعت و باغبانی، 

آزمایشگاه خاکشناسی، داروخانه گیاهپزشکی
استان: بوشهر
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و بازديد مزارع تولید از روند اجرايی كاشت تا برداشت، تشریفات صدور 
مجوز واحدهای ضدعفونی و سمپاشی  را در این شهرستان اجرا کند که این 

باعث ترغیب کشاورزان به این مرکز را نمایان نموده است.  
وی بیان نمود: این مرکز برای اولین بار در فصل کاشت و داشت محصوالت 
کشاورزی خصوصا تولید گوجه فرنگی با دعوت از اساتید خبره برای بازديد 
از مزارع و مشاوره گیاه پزشکی و اصول تغذیه موجبات توسعه عرضه دانش 

و فناوری های نوین را در این شهرستان رقم زده است.
مدیر مرکز خدمات شهرستان عسلویه اضافه کرد: افزایش تولید و ارتقای بهروری 
واحدهای تولیدی شهرستان از بدو تاسیس مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی  
عالوه بر هشت برابر شدن صدور مجوزهای  گلخانه، برای اولین بار مرکز توزیع 
نهاده های کشاورزی دولتی را راه اندازی نمود  و با شناسایی تمامی کشاورزان  
منطقه و را شناسایی و توزیع عادالنه نهاده ها که در جای خود کمک عالی برای 
منطقه و افزایش راندمان تولید در هکتار و دلگرمی  بیشترروستاییان و رونق 

کشاورزی منطقه را رقم زده است.
محمد بنویی در خصوص اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید اظهار نمود: 
با توجه به بازخورد و استقبال كشاورزان شهرستان از اقدامات مشاوره 
و بازديدهای مکرر از واحدهای تولیدی در راندمان تولید محصوالت و 
كاهش هزينه ها عملکرد خوبی داشته و همچنین با توجه به احیا و ترویج 
سموم و کودهای کشاورزی با بازدهی باال رضایتمندی کشاورزان را به دنبال 

داشته است.
مدیر  مرکز نمونه استانی در شهرستان عسلویه افزود با توجه به تک محصولی بودن 
کشاورزان شهرستان قراردادهای سهم بری دانش از تولید در انتقال دانش 
 در حال شناسایی و مذاکره با کشاورزان در خصوص رسیدن به این هدف هستیم..
وی گفت: با توجه به خدمات های متنوعی که در مرکز خدمات کشاورزی 

بـا حضور مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در عرصه کشاورزی
شاهد افزایـش راندمان محصــوالت در واحــد تولیــدی هســتیم

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان عسلویه:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان عسلویه گفـت: 
بـا حضور مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی که از ســازمان 
نظــام مهندسـی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز گرفته اند و با مشـاوره فنـی و 
مدیریت اجرایی مراكز شاهد افزايـش راندمان محصــوالت در واحــد 

تولیــدی هســتیم. 
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم، مهندس محمد بنوئی مدیر 
مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شهرستان عسلویه، در گفتگـــو 
بـــا ســـنم بوشهر ابــراز داشــت: با مشـاوره فنـی و مدیریت اجرایی مراکز در 
 دهستان ها شـاهد افزایـش  راندمان محصــوالت در واحــد تولیــدی هســتیم .
 محمد بنویی، در گفتگـوی اختصاصـی بـا سـنم بوشهر، تخصص و افزايش 
بهره وری و حركت به سمت كشاورزی نوين را مهمترین دستاورد راه اندازی 
مراکز خدمات غیردولتی در بخش کشاورزی شهرستان برشمرد و افزود نیاز روز 
افزون جامعه به غذای سالم می تواند به ارائه راهکارهای علمی توسط مراکز در 
خصوص منابع مورد استفاده از قبیل خاک ،آّ ب، کود و سموم کشاورزی در  

جهت بهــره وری حداکثــری واحد های تولیدی گامی موثر بردارد.
غیردولتی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  خدمات  مرکز  گفت:  بنویی  مهندس 
شهرستان عسلویه برای اولین بار توانست خدماتی از قبیل کارگزاری پخش 
نهاده های كشاورزی دولتی، كارگزار بیمه محصوالت كشاورزی، كارگزار 
بیمه روستايی و عشايری، داروخانه گیاه پزشکی طبیعت سبز، مشاوره 

غیر دولتی ارائه می شود، استقبال و همراهی كشاورزان و تولید كنندگان 
بصورت مستمر به این مجموعه ادامه دار شده است. 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان عسلویه  در 
خصوص آینده کاری  مراکز اظهار امیدواری کرد و افزود: با داشتن كارشناسان 
خالق و توانمند و همچنین در محیطی با رقابت مثبت و سازنده توانسته 
تغییرات شگرفی در رونق کشاورزی و تولید شهرستان داشته باشد چرا که با 
توجه نیازمندی های هر منطقه و تخصصی بودن مراکز خدمات نقش خوبی 
میتواند اجرا کند همانطور که افزایش جمعیت و نیاز غذایی و گرم شدن هوا و 
کمبود آب می طلبد کارشناسان از گونه های گیاهی با تولید خوب و با شرایط 

آب و هوایی و کمترین هزینه اقدام کنند.
محمد بنویی در پایان تاکید کرد: مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شهرستان 
عسلویه با توجه به اینکه در منطقه ای صنعتی مستقر شده و کشاورزان در سالهای 
گذشته بخاطر عدم توجه به این بخش خصوصا در روستاها تمایل چندانی نداشتن  
 لذا با تالش ها شبانه روزی و تحقیق و بررسی بر روی مشکالت و نیازمندی های
کشاورزان این مرکز توانست برای اولین بار در کنار صدور مجوز واحدهای 
گلخانه و دامداری در بخش های دیگر از قبیل ترويج فرهنگ الگوی كشت 
و استفاده از ارقام مناسب در زمانهای مختلف و با مشارکت ها و رایزنی  با 
ادارات خصوصا بانک کشاورزی، بیمه روستایی و عشایری و جهاد کشاورزی و 
 شرکت خدمات حمایتی و حتی شرکت های آزمایش آب و خاک نیازمندی های

کشاورز را از کشت  تا برداشت محیا کرد و با به پای  کشاورز قدم بردارد. 
وی ادامه داد: مشارکت با ارگان هایی مثل کمیته امداد امام خمینی، اداره ورزش 
و جوانان واداره آموزش و پرورش همراهی این مرکز را بعنوان جهاد گر کارآفرین 

برتر در سطح شهرستان پویا نموده است.

نام مرکز  : محمد بنوئی
مدیر مرکز : محمد بنوئی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
استان: بوشهر
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 مشاوره فنی، توزیع بذر های جدید  و صادرات محصول اشـاره کرد.
 وی افزود: پیشنهاد کشت بذرهای جدید و با کیفیت و عملکرد باال در 
واحد سطح در فضای باز و گلخانه توسط این مرکز در دست پیگیری 
می باشد که ماحصل آن رونق تولید در بخش کشاورزی و عرصه دانش 

و فن اوری نوین به کشاورزان منطقه لست.
  مهندس مومنی موفقیت مرکز خویش را مدیون استفاده از کارشناسان 
واحدهـای  افزود: معتقدیـم  امر تولید دانست و  ماهر و فنی در 
تولیـدی بخـش كشـاورزی بـــدون حضـــور كارشناسان 
متخصـــص و متعهـــد؛ بهــره وری و بازدهــی مــورد 
قبولــی را نخواهنــد داشــت به طوری که در سال های اخیر 

شاهد این تاثیر بوده ایم.
 ایـن مدیر موفـق در ادامـه در خصوص اجرای قراردادهای سهم بری

دانش از تولید در انتقال دانش به واحدهای تولید گفت: تمایل بسیاری 

نقش مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در بین بهره برداران برجسته تر شده است
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی افشون نگار:

دولتی  غیر  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  خدمات  مركز  مدير 
 شهرستان دير گفـت: با توجه به  بروز شدن کشاورزی در سال های
اخیر از جمله کشت های گلخانه ای و سیستم های نوین آبیاری و 
خدمات مشاوره ای کشت و تنوع در کشت در استان، نقش مراکز در 

بین بهره برداران را برجسته تر نموده است.
بـه گـــزارش پایـــگاه اطـــاع رســـانی ســـنم بوشهر، مهندس 
عبدالرحمن مؤمنی مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر 
دولتی شهرستان دیر در گفتگو با سنم بـــا اشـــاره بـــه نقـــش 
موثـــر مجریان مراکز در ارایه خدمات به بخـــش کشـــاورزی 
شهرستان ها ابــراز داشــت: بروز شدن کشاورزی در سال های اخیر 
از جمله كشت های گلخانه ای و سیستم های نوين آبیاری و 
خدمات مشاوره ای كشت و تنوع در كشت در استان،  نقش 

مراکز را در بین بهره برداران برجسته تر نموده است. 
مهندس عبدالرحمان مومنی مدیر عامل مرکز خدمات کشاورزی غیر 
دولتی افشون نگار بـه خدمات نوین این مرکز به تولید کنندگان از جمله 
مشاوره در تولید کشت های فضای باز، ساخت و ساز واحدهای تولیدی، 

از کشاورزان در خصوص چنین قراردادهایی مخصوصا داشتن فن 
کارشناسی گلخانه زیاد می باشد که از کارشناسان زبده در امر تولید و 
 بهره وری استفاده شود و نتیجه آن سهم این مراکز نیز لحاظ می گردد.

مراکز می توانند به عنوان مثال مشاوره در امر تولید یک واحد تولیدی 
را متقبل شده و در عوض میزان بهره برداری متقاضی را افزایش  
دهند. افزایش  تولید  از  به صورت درصدی  را  دانش خود   و سهم 

به  مراکز در خدمات رسانی  اقدامـات  به  توجه  با  اذعان کرد:  وی 
 کشاورزان اعتماد كشاورزان نیز افزایش یافته و همراهی بهتری دارند.

عبدالرحمان مومنی به استقبال کشاورزان از کشت های گلخانه ای و 
 رشد آینده کاری مرکز اشاره کرد و افزود: با توسعه  ساخت گلخانه ها
احتمال زير پوشش بردن تمامی واحدهای تولیدی به صورت 
تعاونی در جهت خدمات رسانی های بسیاری از جمله ساخت و ساز، 
مشاوره کشت و توزیع نهاده ها به زیر مجموعه مراکز اضافه می گردد.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان 
كشورهای  و  روسیه  به  ای  گلخانه  محصوالت  صادرات  دیر 
عربی، مشاوره در امر تولید و به روز رسانی كشت های سنتی و 
تنوع كشت و نیز اجرا ساخت و سازهای گلخانه ای را وجه تمایز 
این مرکز از دیگر مراکز برشمرد و حضـور مرکز خدمات کشاورزی 
متخصـص، کارآمـد و بـا تجربـه در دهستان ها را، برای دسـتیابی 
بـــه اهـــداف پیشـــرو و رســـیدن بـــه تولیـــد حداکثـــری 

خواهنـــد بـــود.
وی در پایان با بیان این که دستیابی به افزایش بهره وری و توسعه 
کشاورزی استان در گرو اعتماد به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
خواهد بود، خواستار حمایت همه جانبه مدیران جهادکشاورزی از این 

مراکز شد.

نام مرکز  : فنی مهندسی افشون نگار
مدیر مرکز : عبدالرحمن مؤمنی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی، چندمنظوره، زراعت و باغبانی
و امور آبیاری 

استان: بوشهر
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یکی از کارکردهای مهم مراکز خدمات غیرولتی ارتقای سطح آگاهی جامعه کشاورزی و
 ارائه مشاوره های تخصصی می باشد

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در دماوند:

قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمان ها امکان پذير نموده و آن 
را در مقابله با مشکالت اجرايی ياری می نمايند.

حسین هنرجو با تشریح ارائه خدمات نوین توسط مرکز خدمات غیردولتی تحت 
مدیریت خود به تولیدکنندگان گفت: ارائه انواع خدمات امور مربوط به اراضي 
کشاورزي و منابع طبیعی به لحاظ کاربري، رعایت حرایم و ضوابط حقوقی امور 
زمین واحدهاي تولیدي، مالحظات بهداشتي و زیست محیطی، قوانین مختلف 
سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري در خصوص تفکیک، 
افراز، صدور سند، مسائل حقوقی و قانونی حفظ کاربري ها و واگذاري اراضي ملی 
و دولتی و اصالحات ارضی و جلوگیری از خورد شدن اراضی و حفظ اراضی ملی 

و ... از فعالیت های مهم این مرکز می باشد.
وی افزود: این مرکز با بکارگیری مهندسان نقشه بردار و علوم ژئوماتیک و 
وكال و كارشناسان خبره و رسمی  دادگستری و از همه مهمتر کارشناسان 
زبده اموراراضی و منابع طبیعی در اقدامی خودجوش تالش برای پیدا کردن 
همکاران مراکز مشابه در کشور کرده و با ایجاد کانال های مجازی، تجارب و 
دانش مجموعه را در خصوص امور حقوقی و فنی زمین در قالب آموزش و 
ترویج و ارائه فایل های آموزشی و پرونده های در دست اقدام و اتمامی در اختیار 
همکاران گذاشته و با تالش شبانه روزی جهت باال بردن سطح دانش و آگاهی 

همکاران بصورت کامال رایگان در حرکت است. 
هنرجو با اشاره به نقش و میزان تأثیرگذاری اين مركز در افزايش تولید و 
ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی اظهار داشت: یکی از حوزه های حساس 
بخش کشاورزی که قوانین و مقررات محکم و در عین حال پیچیده ای دارد و 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در دماوند گفت: یکی از 
کارکردهای مهم مراکز خدمات غیرولتی ارتقای سطح آگاهی جامعه کشاورزی و 

ارائه مشاوره های تخصصی می باشد.
به گزارش سنم استان تهران، مهندی حسن هنرجو در گفتگوی اختصاصی با 
 سنم، با اشاره به نقش و كاركرد مراكز خدمات غیردولتی در عرصه های
غیردولتی، طبیعی  منابع  و  کشاورزی  خدمات  مراکز  داشت:  اظهار   تولید، 

کانون های اشاعه دانش و ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف 
حوزه کشاورزی می باشند. 

وی افزود: با توجه به اینکه يکی از چالش های بخش كشاورزی عدم آگاهی 
الزم بهره برداران و سرمايه گذاران از قوانین، مقررات بخش کشاورزی به 
دلیل نفوذ کم دانش در این بخش به نسبت سایر بخشهای کشور بوده لذا از 
کارکردهای مهم این مراکز کمک به افزایش سطح آگاهی جامعه کشاورزی و 

ارائه مشاوره های تخصصی متناسب با کارشناسان متخصص مرکز می باشد. 
این مدیر موفق تصریج کرد: بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در 
کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آن است که اصالح و تجدیدنظر 
مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فناوری 
امری اجتناب ناپذیر است چرا که در غیر این صورت سیستم پاسخگوی نیازهای 
جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستم ها و روشهای انجام کار از 
جمله عوامل نرم افزاری بهره وری هستند که در اثر بهبود و اصالح مستمر 

نیاز به ارائه مشاوره های تخصصی در آن احساس می شود امور اراضی و منابع 
طبیعی و قوانین و مقررات مربوط به زمین و امالک کشاورزی، تغییرکاربری ها 

و ... می باشد.
وی افزود: بر این اساس، مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی 
تخصصی امور اراضی می توانند نقش بسزايی در افزايش آگاهی عمومی 
و آشنايی بهره برداران و سرمايه گذاران و همچنین كمک به اجرايی 

شدن سیاست های دولت در این حوزه ایفا نمایند.
این مدیر موفق بیان داشت: این مرکز با عقد قرارداد با کشاورزان و بهره برداران، 
نسبت به تسهیلگری و انجام فرآيندهای اداری و حقوقی آنها اقدام می نمایند 
 وهمچنین با نظارت بر تغییرکاربری ها و واگذاری های اراضی و ارائه گزارش های
پیشرفت فیزیکی و قدمت بنا و تفسیر عکس های هوایی سنواتی و کاداستر 
زراعی و ملی و رفع تداخالت از اجرای قوانین موازی ملی و موات و نقشه برداری 
 و تهییه نقشه های UTM  موضوعی و ... در استیفای حقوق تولیدکننده ها

و دولت نیز نقش ایفا می نمایند.
وی افزود: پیش بینی بنده بعنوان عضو کوچکی از این مجموعه بزرگ و ارزشمند 
این است که سیاست های سازمان طوری برنامه ریزی شود که این مراکز بازوی 
محکم و قدرتمند تولید کننده در نیل به اهداف و سیاست های کلی نظام مقدس 
 جمهوری اسالمی ایران گردد و تولید كننده هیچ نگرانی جهت درگیری های
امور اداری و حقوقی نداشته باشد و دستگاهای مربوطه با سرعت و دقت 
بهتری تمرکز خود را جهت باال بردن کیفیت و کمیت امور اداری خود با کمک 

واسطه هایی چون این مراکز به انجام رسانند.

نام مرکز  :حسین هنرجو
مدیر مرکز :  حسین هنرجو

زمینه فعالیت : امور اراضی، منابع طبیعی
استان: تهران
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مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پایگاه های ارائه دانش  و اطالعات روز  می توانند با تزریق دانش
به واحدهای تولیدی باعث افزایش بهره وری و کاهش ریسک سرمایه گذاری شوند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی در گیالوند استان تهران:

به همراه داشته و باعث ارتقای بهره وری و كاهش هزينه ها و به تبع آن 
افزايش درآمد ايشان را به همراه داشته است.

وی افزود: سعی ما بر این است که خدمات خود را بر پایه سهم بری دانش از 
تولید ارائه نماییم به این معنی که پس از ارائه مشاوره های الزم و نظارت بر انجام 
آن از محل افزایش تولید ایشان سهم ببریم که این باعث اعتماد و رضایت بیشتر 

آن ها شده است.
حیدری مقدم ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قرادادهای سهم بری دانش از 
 تولید گفت: همانطور که اشاره شد سعی كرديم خدمات خود را بر پايه

سهم بری دانش از تولید ارائه نمايیم، به عنوان نمونه؛ مدیریت و مشاوره 
5000 متر گلخانه متعلق به یک بهره بردار را بر عهده گرفتیم و ابتدای کار هیچ 
مزدی دریافت نکردیم و از محل افزایش محصول ایشان سهمی را بر اساس 
توافقی که کردیم برداشت کردیم و در یک نمونه دیگر یک باغ سیب که یک 
سال در میان 10 تن برداشت داشت با مشاوره هایی که به صاحب باغ ارائه شد 

اکنون سالی 40 تن برداشت می نماید.
وی با اشاره به تاثیر اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید در انتقال دانش 
به واحدهای تولید تصریح کرد: قطعا نوع قراردادهای سهم بری دانش از 
تولید اگر در جامعه كشاورزی نهادينه شود می تواند تحولی در بخش 
ايجاد نمايد و پرواضح است که در این قراردادها هم کشاورزان راضی خواهند 

بود و هم مهندس کشاورزی می تواند از دانش خود بهره ببرد.
وی افزود: این قراردادها در مقایسه با قراردادهای دستمزد محور، به لحاظ اینکه 
کشاورز، مهندس کشاورزی را یک هزینه نمی بیند و از محل افزایش تولید خود 
حق الزحمه ایشان را پرداخت می نماید می تواند بسیار تاثیر گذار تر عمل نماید 

که البته الزمه آن انجام کارهای تبلیغی در جهت نهادینه کردن آن می باشد. 
مدیر مرکز خدمات غیردولتی در خصوص میزان استقبال و همراهی کشاورزان 
و تولیدکنندگان از حضور مراکز خدمات غیردولتی در عرصه های تولید گفت: 
به جرات می توانم بگویم که تابلوهای مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی 
كه به صورت متحدالشکل به اعضای سازمان اعطا شده است تاثیر 
بسیار بسزايی در جلب اعتماد عمومی به مجموعه ما داشته و گسترش 
 هرچه بیشتر آنها در نهادینه کردن مشاوره پذیری در بخش کشاورزی کمک

خواهد کرد.
حیدری مقدم اظهار داشت: به عنوان کسی که سالهاست در بخش کشاورزی هم 
عملیاتی و هم آکادمیک کار کرده ام، می توانم بگویم که هویت بخشی که به این 
مراکز شده در همین مدت كم حداقل در مورد خود ما باعث اقبال بیشتر 
كشاورزان به مجموعه ما شده و قطعا سایر مراکز نیز در صورت داشتن علم و 
دانش کافی و تلفیق آن با فن و تجربه می توانند آینده رو به رشدی را رقم بزنند
وی در پایان گفت: ما در این مرکز سعی کردیم که خدمات خود را متنوع کنیم، 
و انواع خدمات چه به لحاظ تخصصی و دانشی، چه به لحاظ خدمات عمومی 
و تسهیلگری و حتی انجام امور اداری مربوط به ادارات مختلف را به نمایندگی 
از کشاورزان انجام می دهیم و سعی كرديم به گونه ای عمل نمايیم كه 
كشاورز هر كاری داشته باشد به مركز ما رجوع نمايد و دست خالی 
 بیرون نرود و خداروشکر می كنیم كه تاحدی توانسته ايم در اين زمینه

موفقیت هايی را داشته باشیم.

تهران  استان  گیالوند  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  خدمات  مرکز  مدیر 
گفت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پایگاههای ارائه دانش  و 
اطالعات روز، می توانند با تزریق دانش به واحدهای تولیدی باعث افزایش 
 بهره وری، کاهش هزینه ها، افزایش تولید و درآمد بهره بردار و کاهش ریسک

سرمایه گذاری شوند.
به گزارش پایگاه سنم، مهندس عبدل ودود حیدری مقدم کله سرا در گفتگوی 
اختصاصی با سنم با اشره اهمیت انتقال دانش به عرصها های تولید توسط 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی اظهار داشت: مراكز خدمات كشاورزی 
غیردولتی با توجه به كاركرد و مأموريت های تعیین شده، نقش اساسی 

و بنیادی در عرصه های تولیدی ايفا می نمايند.
وی در خصوص عرضه دانش و فناوری های نوین توسط مرکز تحت مدیریت 
خود، تصریح کرد: در مرکز ما با توجه به کارشناسانی که در رشته های مختلف 
از  که  دهند  می  ارائه  برداران  بهره  به  را  فنی  انواع خدمات  دارند،  تخصص 
جمله مهمترین آنها می توان به خدمات مشاوره در زمینه های مختلف، در 
 زمینه مدیریت زمین، آبیاری، سم پاشی، هرس و ...، مشاوره قبل از شروع
سرمايه گذاری، مشاركت در اجرا، سهم بری دانش از تولید و ... اشاره کرد.

این مدیر موفق با اشاره به نقش و میزان تأثیرگذاری این مرکز در افزایش تولید 
و ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی اظهار داشت: به حمداهلل خدماتی که ما در 
دهستان خود به بهره برداران و کشاورزان عزیز ارائه می دهیم رضایت ایشان را 

نام مرکز  : شرکت علم گستران کشاورزی دماوند
مدیر مرکز :  عبدل ودود حیدری مقدم کله سرا

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: تهران
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مراکــز رشــد و فنــاوری دانشــگاه هــا و پارک هــای علــم و فناوری 
جهــت انتقــال دانــش كاربــردی بــه بخــش كشــاورزی از 

بخشــی خدمــات مــورد ارائــه ایــن مرکــز مــی باشــد.
مدیــر مرکــز خدمــات گفــت: ارائــه خدمــات آموزشــی و ترویجی 
 از طریــق راه انــدازی شــبکه هــای مجــازی در پیــام رســان هــای
ــی، زراعــت  ــری در زمینــه باغبان داخلــی جهــت آمــوزش تصوی
و ... همچنیــن ایجــاد ارتبــاط بــا واحــد ترویــج مدیریــت 
ــژه ــزاری دوره هــای آموزشــی وی ــاد کشــاورزی جهــت برگ  جه
بهــره بــرداران و دعــوت بــه همــکاری اســاتید دانشــگاهی و مرکز 
خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی از دیگــر فعالیــت های مهم 

ایــن مرکــز می باشــد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــن مرک ــت: ای ــه گف ــی در ادام ــر بیابان جعف
ــدی  ــر توانمن ــه ب ــا تکی ــی ب ــبکه خصوصــی و غیردولت ش
اعضــا و كارشناســان نقــش مهمــی در انتقــال و اشــاعه 

دانــش بــه محیــط هــای كشــاورزی داشــته و بــا انجــام 
اقداماتــی نظیــر آمــوزش روش هــای نویــن باغبانــی باعــث جلب 

نظــر بیشــتر تولیدکننــدگان در منطقــه شــده اســت.
ــه  بیابانــی گفــت: بــه دلیــل دسترســی آســان و ســريع ب
ايــن مراكــز و همچنیــن بــا همــکاری ســازمان دامپزشــکی و 
جهادکشــاورزی نســبت بــه هویــت گــذاری دام باعــث رضایــت 

ــم . وخرســندی کشــاورزان و دامــداران شــده ای
ایــن مدیــر نمونــه در پایــان علت متمایــز بــودن مرکز خــود را در 
برقــراری ارتبــاط فنــی و تخصصی بــا جهاد شهرســتان 
و جلــب اعتمــاد كارشناســان و ارائــه مشــاوره مطلــوب 
ــناخت  ــه ش ــی ب ــت بخش ــدف و اولوي ــه ه ــه جامع ب
ــای  ــل  ه ــردن راه ح ــتايیان و پیداك ــکالت روس مش
مناســب و تشــويق كشــاورزان و روســتايیان بــه تلفیق 

زراعــت، دامــداری و باغبانــی اعــالم کــرد.

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با ارائه خدمات نوین موجب جلب اعتماد تولیدکنندگان و کشاورزان شده اند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شماره 6 شهرستان سامان:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
شــماره 6 شهرســتان ســامان گفــت: مراکــز خدمات کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی غیردولتــی بــا ارائــه خدمــات نوین موجــب جلب 

اعتمــاد تولیدکننــدگان و کشــاورزان شــده انــد.
ــی ســامانی،  ــر بیابان ــه گــزارش ســنم اســتان، مهنــدس جعف ب
مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتی شــماره 6 شهرســتان 
ســامان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در گفتگــو بــا خبرنگار 
ــه نقــش مراکــز خدمــات کشــاورزی  ــا توجــه ب ســنم گفــت: ب
غیردولتــی در ارائــه خدمــات و دانــش فنــی بــه تولیدکننــدگان 
بخــش کشــاورزی، كمیــت و كیفیــت ارائه خدمــات متنوع 
بــه كشــاورزان و تولیدكننــدگان بهبود پیدا كرده اســت 
ــرداران ــره ب ــود به ــان خ ــورد اذع ــوع م ــن موض ــوری ای ــه ط  ب

نیز می باشد.
وی بیــان کــرد: ارائــه مشــاوره و راهنمایــی بــه متقاضیــان جهــت 
راه انــدازی کســب وکارهــای مرتبــط بــا کشــاورزی و ارتبــاط بــا 

نام مرکز  : جعفر بیابانی
مدیر مرکز :  جعفر بیابانی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و 
امور مرتبط باغبانی

استان: چهارمحل و بختیاری
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جلــب ســرمایه هــای مردمــی شــده اســت.
 شــیرمردی علت متمایز بــودن مرکز خود را برگــزاری کارگاه های
آموزشــی و ارائــه خدمــات علمــی درخصــوص اصــالح و 
 هــرس باغــات میــوه و تولیــد بهتــر در شهرســتان هــای

اســتان و نیــز اســتان هــای اطــراف از جملــه فــارس، اصفهــان، 
تهــران و مرکــزی و ... دانســت گفــت: بــا انتقــال دانــش خود 
ــش  ــث افزاي ــاورزان باع ــه كش ــی ب ــاوره و آگاه و مش

ــم. ــده اي ــاورزی ش ــوالت كش ــد محص میزان تولی

ــود  ــالح و بهب ــن اص ــداران و همچنی ــاورزان و دام كش
تولیــد كشــاورزان خــرد و توانمنــد شــدن آنهــا شــده اســت

ــا توجــه بــه ایــن کــه کشــاورزان و  ایــن مدیــر موفــق گفــت: ب
تولیدکننــدگان بــه صــورت حضــوری  بــا کارشناســان در ارتبــاط 
هســتند، قطعــا در افزایــش تولیــد و ســالمت محصــوالت تاثیــر 

بســزایی خواهنــد داشــت.
ســید مصطفــی شــیرمردی بــا اشــاره به اســتقبال خوب از ســوی 
کشــاورزان و دامــداران، افــزود: يکــی از مشــکالت اساســی 
 بخش كشــاورزی كند بــودن جريــان ورود ســرمايه های
مردمــی می باشــد کــه خوشــبختانه ســازمان نظام مهندســی 
ــق تســهیل  ــی از طری ــر هیــأت مقــررات زدای ــا همــکاری مؤث ب
صــدور مجــوز واحدهــای تولیــدی، موجب تســریع ایــن جریان و 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان تسهیلگران توسعه کشاورزی خدمات مورد نیاز کشاورزان را ارائه می نمایند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شماره 3 بروجن:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
ــع  شــماره ٣ بروجــن گفــت: مراکــز خدمــات کشــاورزی و مناب
طبیعــی غیردولتــی بــه عنــوان تســهیلگران توســعه کشــاورزی 
ــد. ــه مــی نماین ــاز کشــاورزان را ارائ ــورد نی ــوع م ــات متن خدم

بــه گــزارش ســنم اســتان، مهنــدس ســید مصطفی شــیرمردی، 
مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی شــماره ٣ بروجــن 
ــا خبرنــگار  در اســتان هــا چهارمحــال و بختیــاری در گفتگــو ب
ســنم بــا اشــاره بــه کارکــرد مراکــز خدمــات غیردولتــی، هــدف 
ــات مهندســی تقاضــا محــور  ــه خدم ــز را ارائ ــن مراک ــی ای اصل
ــن  ــات نوي ــه خدم ــت: ارائ ــت و گف ــور دانس ــاورز مح و کش
ــاز كشــاورزان توســط مراكــز، ضمــن ايجــاد  ــورد نی م
فرصتــی بــرای اشــتغال مهندســین كشــاورزی موجبات 
ــد. ــی نماي ــم م ــش را فراه ــره وری در بخ ــش به  افزاي
ــده،  ــه خدمــات در زمینــه تشــکیل پرون وی اظهــار داشــت: ارائ
ــوزش  ــای آم ــزاری دوره ه ــن برگ ــا و همچنی ــدور مجوزه ص
ــات  ــطح اطالع ــای س ــب ارتق ــاز، موج ــورد نی ــی م مهارت

نام مرکز  : سید مصطفی شیرمردی
مدیر مرکز :  سید مصطفی شیرمردی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
استان: چهارمحال و بختیاری
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محمدجــواد رســتمی گفــت: از ســال 92 تــا کنــون در واحــد 
ــرغ  ــرورش م ــی پ ــرکت تعاون ــتی ش ــه گوش ــرورش جوج پ
ــی واحــد،  ــوان مســئول فن ــه عن ــالرد ب ــوس ف گوشــتی ققن
ــال  ــان و انتق ــا حضوركارشناس ــته و ب ــکاری داش هم
دانــش بــه روز در واحدهــای تولیــدی موجــب 

ــم. ــده اي ــدات ش ــی تولی ــی و كیف ــش كم افزاي
ایــن مدیــر موفــق بــا اشــاره بــه اســتقبال بســیار خــوب 
ــا توجــه  ــار داشــت: ب ــدگان اظه ــاورزان و تولیدكنن كش
ــه انجــام شــده اســت،  ــی ک ــل توجه ــای قاب ــت ه ــه فعالی ب
ــدارن  ــاورزان و دام ــن کش ــه و در بی ــز در منطق ــن مرک ای
جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا کــرده اســت و توانســته اعتمــاد 

ــد. ــب نمای کشــاورزان را جل
نظــام مهندســی در راه انــدازی و توســعه ایــن مراکــز گفــت: مهنــدس رســتمی ضمــن قدردانــی از فعالیــت هــای ســازمان 

ــه  ــاورزی از جمل ــد در كش ــبات جدي ــعه مناس توس
ــری  ــهم ب ــوری« و »س ــزد مح ــش م ــتغال دان »اش
ــوب  ــات خ ــر از اقدام ــی ديگ ــد« يک ــش از تولی دان
ســازمان نظــام مهندســی در عرصه كشــاورزی اســت 
كــه بــرای نخســتین بــار توانســته اســت قراردادهای 
»ســهم بــری دانــش از تولیــد« در بخــش كشــاورزی 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــق نماي ــاورزی محق ــتر كش را در بس
بــه برجســته ســازی نقــش علــم و دانــش و حضــور و پیونــد 
ــد  ــدگان کمــک خواه ــد کنن ــا تولی ــاورزی ب ــان کش مهندس
ــش  ــولید از افزای ــاظرین تــ ــی و نـ ــان فن ــرد و کارشناس ک
تولیــدی واحدهــای  در  خودشــان  تــالش  از   حــــاصله 

بهره مند می گردند.

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی ویترین خدمات متنوع
مورد نیاز تولیدکنندگان و کشاورزان می باشند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شهرستان لردگان:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
ــاورزی و  ــات کش ــز خدم ــت: مراک ــردگان گف ــتان ل شهرس
ــورد  ــوع م ــات متن ــن خدم ــع طبیعــی غیردولتــی ویتری مناب

ــدگان و کشــاورزان مــی باشــند. ــاز تولیدکنن نی
جــواد  محمــد  مهنــدس  اســتان،  ســنم  گــزارش  بــه 
رســتمی، مدیــر مرکــز خدمــات شــماره 4 شهرســتان 
لــردگان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در گفتگــو 
بــا خبرنــگار ســنم بــر لــزوم وجــود مراکــز خدمــات 
هــا دهســتان  مراکــز  در  غیردولتــی   کشــاورزی 
ــه  ــاوره ای در زمین ــی و مش ــی مهندس ــات فن ــه خدم و ارائ
تولیــدات دامــی، گلخانــه و آبزیــان در نزدیــک تریــن منطقــه 
 بــه تولیدکننــده تاکیدکــرد و گفــت: برگــزاری كالس هــای
مديريــت  همــکاری  بــا  ترويجــی  و  آموزشــی 
جهادكشــاورزی شهرســتان و خدمــات نقشــه برداری 
اراضــی جــزء خدمــات نوينــی اســت کــه توســط ایــن 
مرکــز بــه تولیدکننــدگان و بهــره بــرداران ارائــه مــی شــود.

نام مرکز  : محمدجواد رستمی
مدیر مرکز :  محمدجواد رستمی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی، عرضه دانش، فن آوری،  
نهاده های دامی ، دامپروری

استان: چهارمحال و بختیاری
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تجربه نیروها توانستیم نظر کشاورزان را جلب کنیم و با اخذ چندین 
نمایندگی از کارخانه های تولیدی معتبرو تنوع محصوالت در این مهم 

پیشرو باشیم.
مهندس فرخوند اضافه کرد: ارائه محصوالت بی خطر و كودهای 
سازگار با محیط زيست ما را جز معدود فروشندگان اين كودها 

در استان كرده است.
فرخوند انتقال دانش به واحدهای تولیدی را در صورتی امکان پذیر 
دانست و گفت: این مرکز با همکاری در تولید با استفاده از دانش فنی 
و تجربه و با کمک شرکت های دانش بنیان به صورت غیرمستقیم 
نقش مشاوره ای داشته و توزیع محصول تولید شده دانش بنیان را 
در اختیار کشاورزان منطقه قرار می دهد و تاحصول نتیجه نهايی 
در كنار تولیدكنندگان بوده و خوشبختانه نتايج قابل قبول 
و رضايت بخشی بین شركت تولیدكننده و مركز خدمات و 

كشاورزان بوجود آورده است.
به لطف خدا و همکاری   : اظهار داشت  این کارشناس کشاورزی 
تولیدکنندگان با شعار»پیش به سوی كشاورزی پايدار« آینده این 
مرکز و کلیه مراکز را روشن پیش بینی کرده و گفت: کارشناسان باید 
توانایی علمی و عملی خود را افزایش دهند و با کمک سازمان نظام 
مهندسی و حمایت های دولت در پیشرفت هر چه بیشتر جامعه در 

عرصه کشاورزی گام بردارند. 

نام مرکز  :ایمان فرخوند
مدیر مرکز :  ایمان فرخوند

زمینه فعالیت : عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی
استان: چهارمحال و بختیاری

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی رابط بین کشاورزان و تولیدکنندگان می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی چالشتر شهرستان شهرکرد:

وی با اشاره به استقرار این مرکز به مدت دو سال در چالشتر اظهار 
داشت: ما با ارائه راهکارهای تولید بهتر، ارائه روش های بهینه کوددهی 
و ترکیبات موثر، ارائه نکات آموزشی در مورد محصوالت و همچنین 
قابل دسترس بودن همیشگی برای پاسخ به سواالت و ارائه خدمات 

توانسته ایم رضایت مشتریان و کشاورزان را تامین کنیم.
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی چالشتر، توزیع نهاده ها، 
مشاوره رایگان در حین خرید، برگزاری سمینارهای آموزشی برای 
برای  تولیدی  فنی کارخانه های  از کارشناسان  کشاورزان، دعوت 
وطریقه  شده  تولید  محصوالت  شده  کارشناسی  و  دقیق  معرفی 
استفاده مطلوب را از خدمات ویژه این مرکز خواند و افزود: مهم 
ترين ويژگی اين مركز ارائه مطلوب تر خدمات نظام مهندسی 
و جهاد كشاورزی شهرستان و همچنین  اجرای برنامه های 
الزم در خصوص آنالیزهای مورد استفاده در تولید كود و اثرات 

مثبت در محصوالت كشاورزی می باشد.
مرکز خدمات کشاورزی  اولین  که  این  به  اشاره  با  وی همچنین 
غیردولتی در استان و پیش گام در ارائه خدمات فروش و توزیع 
کودهای کشاورزی شیمیایی، ارگانیک، بیولوژیک می باشد گفت: 
باتوجه به تعداد توزیع کنندگان و فروشندگان کود وسم در مرکز 
استان در ابتدا احساس کردیم برای این که در عرصه رقابت در این 
میدان بخاطر نوپا بودن دوام بیاوریم با توکل بر خدا و با پشتکار و 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی چالشتر 
شهرستان شهرکرد گفت: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی 
غیردولتی رابط بین کشاورزان و تولیدکنندگان می باشند و با انتقال 
دانش و اطالعات کشاورزی، یاریگر علمی و فنی تولیدکنندگان به 

شمار می روند.
به گزارش سنم استان چهارمحال و بختیاری، مهندس ایمان فرخوند 
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار سنم، ارائه خدمات کشاورزی توزیع کود، تهیه با کیفیت ترین 
 کودها  و ارائه راهکارها در تولید هرچه بهتر نهاده ها و عرضه نهاده ها

و تجهیزات کشاورزی را از ویژگی های مهم این مرکز دانست و 
اظهار داشت: مراكز خدمات غیردولتی رابط بین تولیدكنندگان 
در بخش های كشاورزی و نهادهای دولتی  هستند كه می 
توانند با تکیه بر دانش و مهارت دانش آموختگان رشته های 
كشاورزی نقش بسزايی در عرصه تولید دانش بنیان داشته 
باشند و تجربیات خود را با بیان گویا و واضح به تالشگران در زمینه 

کشاورزی منتقل کنند.



27

گفت: این مرکز در قالب آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام، 
خدمات متنوعی از جمله تعیین ژنوتیپ برای صفات اقتصادی، 
توالی یابی ژنتیکی، شناسایی بیماری های ژنتیکی، تست انساب، 
مشاوره تخصصی اصالح نژاد دام و ... در جهت ارتقای کمی و کیفی 

واحدهای دامی فعالیت می کند.
وی در ادامه با اشاره به استفاده از فناوری های نوین برای ارتباط 
مستمر و دوسویه با مخاطبان خود گفت: اين مركز با تشکیل 
گروه ها و كانال در شبکه های اجتماعی، مطالب علمی و فنی 
متنوعی را به منظور ارتقاء سطح علمی تولیدكنندگان ارائه 
می كند و عالوه بر این، ضمن ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری 
کارگاه های آموزشی حضوری برای تولیدکنندگان، با استفاده از 
بسترهای فراهم شده در فضای مجز نیز به صورت شبانه روزی، 

پاسخگوی پرسش های تولیدکنندگان و مخاطبان است.
این مدیر موفق تصریح کرد: فعالیت این مرکز در تعیین ژنوتیپ 
ارتقاء موجب  دوقلوزا،  ژن  دارای  های  دام  انتخاب  و   دوقلوزایی 

بهره وری در واحد تولیدی شده است. 
وی تاکید کرد: اعتقاد داريم كه قراردادهای سهم بری دانش 

ازتولید می تواند به عنوان تضمینی برای آينده شغلی باشد 
و به همین منظور، در قالب چاپ مقاله های علمی و پژوهشی و 
اجرای پایان نامه های دانشجویی، در انجام پروژه های تحقیقاتی 
با موضوعیت بهره وری از ژن های موثر در صفات اقتصادی نیز 

مشارکت می کنیم.
ساقی همچنین به نقش موثر مراکز خدمات غیردولتی در تسریع 
فرآیند امور اشاره کرد و افزود: خدمات اين مركز با استقبال 
قابل توجهی همراه بوده است. برای نمونه، خدمات این مرکز 
موجب تسریع در انتخاب دام های برتر جهت افزایش بهره وری در 
تولید می شود و لذا با توجه به گرایش تولیدکنندگان به استفاده 
مناسبی  کارآمدی  و  کاری  آینده  نوین،  تکنولوژی  و  دانش  از 
خاطرنشان پایان  در  وی  شود.  می  بینی  ئیش  مراکز  این   برای 
 می کند: استفاده از تکنولوژی های نوین دانش ژنتیک جهت انتخاب

دام های برتر، موجب تمایز خدمات این مرکز بوده است و به عنوان 
شاخص فعالیت های ما معرفی می شود.

قراردادهای سهم بری دانش ازتولید می تواند تضمینی برای آینده شغلی کارشناسان باشد
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در مشهد:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در مشهد 
گفت: سیاست قراردادهای سهم بری دانش ازتولید که توسط 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی در اجرا در عرصه های کشاورزی 

می باشد، می تواند تضمینی برای آینده شغلی کارشناسان باشد.
استان، دکتر داودعلی ساقی که مرکز خدمات  به گزارش سنم 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، تحت مدیریتش در زمینه 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام در گفتگوی اختصاصی با 
سنم، اظهار داشت: مراكز خدمات كشاورزی و منابع طبیعی 
غیردولتی برای ارائه خدمات فنی و علمی به تولیدكنندگان 
و جهت ارتقای تولید و سودآوری واحدهای تولیدی تشکیل 
شده اند و تالش می کنند با ارائه این خدمات فنی، ضمن ارتقای 
بهره وری کمی، به لحاظ کیفی نیز موجب ارتقای محصوالت شوند. 
موضوعی که عالوه بر ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، موجب ایجاد 
اشتغال در واحدهای تولیدی و به وجود آمدن درآمدهای پایدار در 

این واحدها می شود.
ساقی در ادامه به خدمات ارائه شده در مرکز خود اشاره کرد و 

نام مرکز  : داودعلی ساقی
مدیر مرکز :  داودعلی ساقی

زمینه فعالیت : آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام
استان: خراسان رضوی
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زراعت، باغبانی، دامپروری و ... به افزايش تولید كمک می كنند. 
وی افزود: در مرکز خدماتی خود، ضمن جذب کشاورزان و بهره برداران، 
با ارائه برنامه های به روز و کارآمد و استفاده از تجارب کشاورزان و 
دامداران، در برطرف کردن مشکالت آنها تالش می کنم. عالوه بر این، با 
ارائه خدماتی از قبیل تامین بذر و کود و سموم برای کشاورزان و تأمین 
نهاده ها و ارائه برنامه های تغذیه و جیره نویسی برای دامپروران، در جهت 
افزایش تولید واحدهای مرتبط فعالیت می کنم. در بحث اصالح نژاد دام 
نیز خدمات جدیدی در زمینه تلقیح مصنوعی گاو و همزمان سازی و 

تلقیح مصنوعی گوسفند و بز ارائه کرده ام.
 نامنی در خصوص فعالیت های خود در زمینه عرضه دانش و فناوری های

زیادی  زمان  مدت  هنوز  که  آن  وجود  با  داشت:  اظهار  نیز  نوین 
از  استفاده  در  ام  کرده  تالش  است،  نگذشته  مرکز  این  تاسیس  از 
زمینه  در  منظور،  همین  به  و  کنم  فعالیت  نیز  نوین  های  فناوری 
اصالح نژاد دام سبک با دو نفر از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی 
دارند، نیز  را  الپاراسکوپی  انجام  سابقه  که  دام  نژاد  اصالح   در حوزه 

می توان آینده روشنی را برای فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی پیش بینی کرد
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در بردسکن:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در خراسان 
وزارت  های  فعالیت  از  بسیاری  که  این  به  توجه  گفت:  رضوی 
جهادکشاورزی به بخش خصوصی و مراکز خدمات غیردولتی واگذار 
شده یا در حال واگذاری است، می توان آينده روشنی را برای فعالیت 

اين مراكز پیش بینی كرد.
به گزارش سنم استان، مهندس رضا نامنی که مسئولیت مرکز خدمات 
بخش  »نامن«  روستای  در  را  غیردولتی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
»باشتین« از توابع شهرستان »بردسکن« بر عهده دارد، در گفتگوی 
اختصاصی با سنم گفت: در مدت كوتاه فعالیت خود توانسته ايم 

ارتباط خوبی با كشاورزان و بهره برداران برقرار كنیم.
وی اظهار داشت: فعالیت این مرکز در زمینه دامپروری، تلقیح مصنوعی 
و عرضه نهاده ها و تجهیزات دامی تعریف شده و تالش کرده ایم با تقویت 
 ارتباط در روستاهای مجاور، خدمات مناسبی را به مخاطبان خود ارائه کنیم.

نامنی درباره نقش و کارکرد مراکز خدمات غیردولتی در عرصه های 
زیادی  تعداد  کارگیری  به  موجب  مراکز  این  تأسیس  گفت:  تولید 
بهره  با  که  است  مراکز شده  این  در  کشاورزی  التحصیالن  فارغ  از 
 گیری از علوم جديد در حوزه های مختلف كشاورزی اعم از

همکاری می کنم و در این زمینه در شهرستان پیشگام بوده ام. 
وی با اشاره به فعالیت های مرکز خدماتی خود در زمینه افزایش تولید و 
ارتقای بهره وری خاطرنشان کرد: پس از افتتاح این مرکز، تالش کردم 
 پرسش های کشاورزان و بهره برداران را در زمینه انجام فعالیت های
مرکز پاسخگو باشم. همین موضوع موجب شد اقدامات خوبی برای انجام 

همکاری برقرار شود. 
وی همچنین در خصوص انعقاد قراردادهای سهم بری دانش از 
تولید تصریح کرد: در سال جاری و در مدت کوتاه فعالیت مرکز، هنوز 
در این خصوص اقدامی انجام نداده ام. ولی امیدوارم در سال جدید بتوانم 
نسبت به اجرای این قراردادها نیز اقدامات مقتضی انجام دهم. به عقیده 
من، این قراردادها سهم مهم و بسزایی در انتقال دانش به واحدهای 

تولیدی دارند که بنده هم این موضوع را در دستور کار دارم.
نامنی گفت: با وجود تازه تاسیس بودن مرکز، از استقبال خوبی برخوردار 
بوده ایم و امیدواریم با ارائه خدمات مناسب، این همراهی کشاورزان 
و تولیدکنندگان با مرکز را حفظ کنم. با توجه به این که بسیاری از 
فعالیت های سازمان های دولتی و از جمله وزارت جهادکشاورزی به 
یا در حال  واگذار شده  بخش خصوصی و مراکز خدمات غیردولتی 
مراکز  این  فعالیت  برای  را  روشنی  آینده  توان  می  است،  واگذاری 
پیش بینی کرد. اما باید توجه داشت که می بایست در استفاده از 
 علوم و فناوری ها نیز خود را به روز کرده و میزان کارآمدی خود را

افزایش دهیم.
وی در پایان در مورد وجه تمایز خدمات ارائه شده در مرکز خدماتی 
خود اظهار داشت: انجام فعالیت های درخواست شده از سوی 
ارائه  ممکن،  زمان  ترين  كوتاه  در  برداران  بهره  و  كشاورزان 
ارتباط  دامی،  نهاده های  توزيع  جديد،  دامپروری  تجهیزات 
مستمر با كشاورزان و بهره برداران و پیگیری مسائل و مشکالت 

آنها، موجب متمایز بودن خدمات این مرکز شده است.

نام مرکز  : رضا نامنی
مدیر مرکز :  رضا نامنی

 زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
دامپروری، تلقیح مصنوعی، عرضه نهاده ها و تجهیزات دامی

استان: خراسان رضوی
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وی اظهــار داشــت: بنــده بــا داشــتن مجــوز داروخانــه 
ــات، ســعی دارم ســهمی  ــار مرکــز خدم گیاهپزشــکی در کن
ناچیــز در رونــق و توســعه بخــش کشــاورزی اســتان و 
ــش  ــه افزاي ــرد و درنتیج ــش عملک ــه افزاي ــک ب كم
ــردار بخــش كشــاورزی داشــته باشــم  درآمــد بهــره ب
کــه درایــن خصــوص نیــز بــا بکارگیــری چندیــن کارشــناس 
مجــرب نســبت بــه بازدیــد دوره ای از روســتاها،مزارع و باغات 
ــم. ــی نمای ــدام م ــگان اق ــال رای ــی و کام ــورت ده گردش  بص
ــال تولیدکننــدگان  ــه ســوال درخصــوص اقب وی در پاســخ ب
بــه ایــن مراکــز بیــان نمــود: كشــاورزان و تولیدكننــدگان 
ــه وظايــف  ــا افزايــش آگاهــی نســبت ب ــه مــرور ب ب
ــد  ــری خواهن ــتر و بهت ــتقبال بیش ــز اس ــن مراك اي

 مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان کانون گسترش دانش
در میان کشاورزان و بهره برداران در عرصه تولید می باشند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و غیردولتی پالیزان:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و غیردولتــی پالیــزان گفــت: 
ــون  ــوان کان ــی بعن ــاورزی و غیردولت ــات کش ــز خدم مراک
ــی  ــرداران م ــره ب ــاورزان و به ــان کش ــم درمی ــترش عل گس

باشــد.
ــی در  ــرزاد وحدان ــدس ف ــتان، مهن ــنم اس ــزارش س ــه گ  ب
گفتگــو بــا خبرنــگار ســنم گفــت: ایــن مراکــز بــا تکیــه بــر 
علــم و دانــش مهندســین كشــاورزی نقــش بســزايی 
ــش  ــد در بخ ــره وری تولی ــان و به ــش راندم در افزاي

ــد.  کشــاورزی دارن
ــج اســتفاده از  ــن و تروی ــه فنــاوری هــای نوی ــزود: ارائ وی اف
ــم  ــای مه ــت ه ــرداران یکــی از ماموری ــره ب ــن به ــا دربی آنه

ایــن مراکــز مــی باشــد.
فــرزاد وحدانــی گفــت: مرکــز تحــت مدیریــت اینجانــب بــه 
عنــوان مرکــزی جهــت مشــاوره و همچنیــن ارائه انــواع نهاده 
هــا، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی اســت که مســتقیما 
ــت.  ــاط اس ــرد در ارتب ــداران کالن و خ ــاورزان و باغ ــا کش  ب

داشــت بــه گونــه ای کــه درحــال حاضــر نیــز بــزرگ تریــن 
ــی مرکــز توســط  ــق خــود ایشــان و معرف ــا از طری ــغ م تبلی
بهــره بــردار بــه ســایرین یــا بــه قولــی تبلیــغ حضوری اســت. 
ــداد  ــش تع ــا افزاي ــت: ب ــار داش ــق اظه ــر موف ــن مدی ای
ــوی  ــدن تابل ــده ش ــتر دي ــده و بیش ــز در آين مراك
متحــد الشــکل مراكــز در اقصــی نقــاط شــهر 
 و روســتا، اقبــال بهــره بــرداران نیــز قطعــا افزایــش

خواهد یافت.
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــکر از س ــن تش ــان ضم وی در پای
عنــوان کــرد: وجــود لوگــوی ســازمان و امضــای رئیــس 
ســازمان مركــزی و ســازمان اســتانی در مجــوز ايــن 
مراكــز، اعتبــار كــم نظیــری بــرای ايــن مجــوز خلــق 
ــوع  ــاب رج ــاد ارب ــب اعتم ــب جل ــود موج ــه خ ــوده ک نم
ــر شــایانی دارد. ــده و در افزایــش عملکــرد مراکــز تاثی گردی

نام مرکز  : -

مدیر مرکز : -

زمینه فعالیت :

استان: خراسان شمالی
نام مرکز  : فرزاد وحدانی

مدیر مرکز : فرزاد وحدانی
زمینه فعالیت : عــرضه دانش، فناوری، نــهاده ها و تجهیزات کشاورزی، گیاهپزشکی

استان: خراسان شمالی



3۰

 شهر ترکالکی به مساحت 2000 متر خزانه ای، نصب و اجرای حوضچه های
پرورش ماهی وذخیره آب با ورق های  ژئوممبران، خدمات مهندسی پهباد جهت 
سمپاشی سموم وکود های ریز مغزی، مساحی ونقشه برداری زمینهای کشاورزی 
 توسط کارشناسان مرکز، آموزش کشاورزان طرح جهش تولید ستاد فرمان امام )ره(
در ۷ شهر استان خوزستان، معاينه فنی كمباين ها  ونظارت برداشت در 
1۷ شهر استان خوزستان، ارائه خدمات سوخت به ماشین االت کشاورزی، 
وخارج  استانی  های  بازدید  برگزاری  ای،  گلخانه  و  دامی  های  مجوز  صدور 
 استانی کشاورزان از مزارع الگویی، پالک کوبی دام درسطح شهرستان گتوند،
تامین  و  استان خوزستان  در ۷شهر  کشاورزی  االت  ماشین  گذاری  پالک 
كمباين برداشت كلزا و برنج در شهرهای مختلف استان خوزستان اشاره کرد.

اين مركز  در خصوص عرضه دانش وفن آوری های نوين،  وی گفت: 
خدمات مکانیزه پهبادی، خدمات مانیتوريگ كمباين های بومی ومهاجر 
در شهرستان های هدف و ترويج وتولید محصول سالم از اقدامات فعلی 

مركز می باشد.
زکی اظهار داشت: با توجه به اینکه مرکز 2۷ در روستا مستقر شده ارتباط بسیار 
نزدیکی با کشاورزان عزیزوتولید کنندگان منطقه دارد لذا کارشناسان دام در زمینه 
 واحد های دام سنتی به کرات مشاوره ریاگان میدهند جیره نویسی مشاوره های
رایگان انجام می دهند یا درخصوص تامین ماشین االت برداشت مدیر مرکز 
باتوجه به تخصص مکانیزاسیون خود وتامین به موقع ماشین االت در شهرهای 

به موقع در کاهش تلفات وافزایش راندمان تولید نقش به سزایی دارد.
این مدیر موفق افزود: سیاست شرکت بیشتر در زمینه ارائه خدمات حتی 
رایگان برای واحد های تولیدی است درخصوص قرارداد سهم دانش فعال 
اين پتانسیل در منطقه فعال نشده است اما در تولید محصول سالم وارد 

اجرا وسايت الگويی قرار داده ايم.
وی با اشاره به تاثیر اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید در انتقال 
دانش به واحدهای تولید تصریح کرد: برای اجرای قرارداد های سهم بری 
دانش از تولید در مناطق مختلف فرق دارد، در منطقه عقیلی شهرستان گتوند 
هنوز زیر ساخت واین فرهنگ جاری نشده است ،اما به نظر بنده در صورتی که 
کشاورز خرده زمین نباشد یا اگر شرکت های کشت صنعت باشد بسیار پتانسیل 

باالیی وجود دارد به ازائ خدمات مهندسی درصدی ازتولید سهم دانش باشد.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی گتوند استان خوزستان 
گفت: کمک به اجرای نظام فنی و مهندسی کشاورزی از طریق انتقال دانش فنی 

از کارکردهای مهم مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی است.
به گزارش سنم استان خوزستان، دکتر محسن زکی در گفتگوی اختصاصی با 
سنم، اظهار داشت: توسعه کشاورزی یک فرآیند پیچیده در طول زمان است 
و توسعه این بخش از این جهت پیچیده است که مستلزم اعمال تحوالت 
و تغییرات مطلوب در ابعاد فنی و تکنولوژيکی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی است.
وی افزود: از میان عوامل و عناصر تاثیر گذار در تحقق توسعه کشاورزی پایدار 
می توان به توسعه منابع انسانی، تولید و انتقال فناوری های مناسب، سرمايه 
گذاری و تخصیص اعتبارات، بهره برداری از منابع زيربنايی بر اساس 
شاخصهای زیست محیطی، عرضه نهاده ها و خدمات رسانی مناسب، بازاریابی 
و رقابت پذیری، حمایت و سیاستگذاری مناسب، خصوصی سازی، توجه به 
سازمان های غیردولتی و صنفی، ایجاد و اصالح نظامهای حقوقی و قانونی، و 
وجود نظام فنی و مهندسی کشاورزی در بخش اشاره نمود که همه این موارد در 

مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی قابل اجرا و پیگیری هستند
دکتر زکی تصریح کرد: مرکز خدمات 2۷ استان خوزستان واقع در شهرستان 
 گتوند بخش عقیلی روستای بدیل، خدمات منطقه ای و فرامنطقه ای انجام

می دهد که از جمله آنها می توان به؛ تولید محصول سالم فلفل در بخش عقیلی 

مدیر مرکز خدمات غیردولتی اظهار داشت: چشم انداز ایجادمراکز خدمات 
خصوصی فنی و مهندسی کشاورزی تدارک نظام غیر دولتی و غیر متمرکز است 
که مأموریت های ارایه خدمات فنی مهندسی به منظور تحقق اهداف کشاورزی 
پایدار و دانش محورو فراهم نمودن زمینه افزايش دسترسی كشاورزان 
به اطالعات دانش و فنآوری و نهاده های مورد نیاز از طريق يک نظام 

خصوصی كارآمد و موثر و پایدار است.
مراکز خدمات خصوصی فنی و مهندسی یک رهیافت جدیدی است که هدف 
آن غلبه بر محدودیتهای نهادی می باشد که دسترسی کشاورزان به دانش 
و افزایش بهره وری فناوری ها را محدود می نماید و این محدودیت ها شامل 
ارتباط ضعیف با عرصه عملیات و کشاورزان، عدم حضور کارشناسان فنی و 
تخصصی در محیط های کشاورزی، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطح 
مزارع، كندی فرآيند گردش اطالعات دانش فنی بین تولیدكنندگان و 
مراكز تحقیقاتی، محدوديت سطح پوشش خدمات فنی مشاوره ای 
و آموزشی كشاورزان، نابسامانی عرضه نهاده های كشاورزی، ارتباط 
ضعیف تحقیقات با ترويج كشاورزی، خدمات ناهماهنگ و غیر مشارکتی 
عرضه مدار، سطح باالی بروکراسی در خالل ارایه خدمات، پاسخگوئی کم به 

نیازهای کشاورزان و فقدان مسئولیت پذیری مالی و عملکردی می باشد.
زکی وجود تیم کارشناس کشاورزی فعال وخالق، ارائه خدمات مهندسی خالصانه 
با هدف تغییر برای پیشرفت نه صرفا مباحث مالی، ارایه خدمات مهندسی تقاضا 
محور را از ویژگی های بارز این مرکز ذکر کرد و گفت: مركز خدمات 27 
استان خوزستان باعث اشتغال و كارآفرينی دهها كارشناس كشاورزی 
شده است به طوری كه در دو پروژه حدود 27 نفر كارشناس كشاورزی 

مشغول فعالیت می باشند.

کمک به اجرای نظام فنی و مهندسی کشاورزی از طریق انتقال دانش فنی از کارکردهای مهم
مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی است

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی گتوند استان خوزستان:

نام مرکز  :محسن زکی
مدیر مرکز :  محسن زکی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، امور اراضی
استان: خوزستان
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اجـرا و اصالح سیسـتم هـای نوین آبیـاری  و همچنیـن اصالح و 
بهسـازی باغات می باشـد.

مدیـر مرکـز خدمـات اذعان نمود: كشـاورزی مـدرن در كنار 
آگاه سـازی بـه روش  برگـزاری كالس هـای ترويجـی 
در سـطح روسـتاها بـا محوریـت اعضـای دهیـاری ها و سـایر 
تولیدکنندگان در جهت ترویج، بررسـی میدانی و  اجرایی نمودن 

سـامانه هـای نویـن آبیـاری را به دنبـال خواهد داشـت.
مهنـدس خدائی افزود: انجام قرارداد های پیمانکاری با کشـاورزان 
و معرفـی تشـکیل پرونـده های مربوط بـه آبیاری تحت فشـار در 
جهت اسـتفاده از تسـهیالت بالعـوض دولتی از امور سـالیانه این 

مرکز می باشـد.

این مدیر موفق با اشـاره به ضرورت توجه به کشـاورزی هوشـمند 
توسـط مراکز خدمـات غیردولتی، گفت: این اسـتراتژی به منظور  
کمـک بـه کشـاورزان و تولیـد کننـدگان، تقويـت و تحکیـم 
جايگاه و ارتقای منزلت اجتماعی مهندسـین كشـاورزی، 
هوشمندسـازی كشـاورزی، گسترش سـهم بری دانش از 
تولید، شـکل دهی و توسـعه مناسـبات جديـد صاحبان 
علوم مهندسـی كشـاورزی با كشـاورزان بـا رویکـرد مردم 

محوری در کشـاورزی می باشـد.

مدیـر مرکز خدمـات کشـاورزی و منابع طبیعـی غیردولتی فاطر 
ویرا در پهنه روسـتاهای اسـتان زنجان گفت: برقراری توازن میان 
وضعیت اسـتقرار واحدهای تولیدی و کارشناسان کشاورزی باعث 
ارائـه دانـش فنی تولید و افزایش بهـره وری و کاهش هزینه ها در 

واحدهای تولیدی در سـطح دهسـتان ها می باشند.
به گزارش سنم استان زنجان، مهندس مهدی خدائی در گفتگوی 
اختصاصـی با سـنم، با اشـاره بـه نقش و کارکـرد مراکز افـزود : با 
توجـه دسـتورالعمل هـای موجود و اخـذ مجوز مراکـز خدمات از 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی   با اسـتفاده 
از تـوان کارشناسـان عضو سـاکن دهسـتان در راسـتای افزايش 
راندمـان، عملکـرد و بازدهی تولید، بهینـه نمودن مصرف 
آب، كاهش رواناب و فرسـايش خـاک ،كاهش هزينه های 
نیروی انسـانی، مبـارزه بـا یخبنـدان، آفـات و انگل هـا ، تهویه 
مناسـب خاک و سـایر موارد در جهت افزایش بهـره وری در واحد 

سـطح  انجام مـی دهد. 
وی تصریـح نمـود: رسـالت و ماموریـت این مرکـز ارائه مشـاوره ، 

خدائـی در پایـان اظهـار کـرد: رضایتمنـدی ذی نفعـان بـا ارائه 
خدمات فنی و مهندسـی مطلوب ارتقای سـطح آشـنايی 
تولیدكننـدگان بـا مزایای اسـتفاده از روشـهای نویـن آبیاری و 
تاثیر مسـتقیم عملکرد در واحد سـطح اجراکننـدگان این طرح و 
میـزان بهینه نمودن مصرف آب در حوزه کشـاورزی محقق شـده 
و ایـن امـر باعث اسـتقبال سـایر بهره بـرداران نیز خواهـد گردید.

برقراری توازن میان وضعیت استقرار واحدهای تولیدی و کارشناسان کشاورزی باعث ارائه دانش فنی تولید 
در سطح دهستان ها می باشند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی فاطر ویرا:

نام مرکز  :خدمات توسعه کشاورزی فاطر ویرا زنجان
مدیر مرکز :  مهدی خدائی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
استان: زنجان
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این مدیر اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان 
فراگیرترین نهاد متولی امر مهندسی در بخش کشاورزی، تجهیز 
صاحبان علوم كشاورزی را  به آخرين اصول مهندسی، فن 
آوری ها و مهارت های مرتبط را جهت انجام فعالیت ها و ارائه 
خدمات مهندسی، با هدف علمی و مهندسی سازی کشاورزی، در 
اولویت برنامه هایش قرار داده است که تمامی این برنامه از طریق 

مراکز خدمات غیردولتی قابل دسترسی خواهد بود.

وی تصریح نمود: رسالت و مأموریت این مرکز تولید بذر گواهی شده 
با نظارت موسسه علوم و تحقیقات کشاورزی بوده و با بکارگیری 
ماشین آالت مخصوص کاشت افزایش تولید کندم تا 20 درصد 

میسر شد.
این مدیر موفق مرکز خدمات غیردولتی مستقر در دهستان زرین 
رود اذعان داشت: كشاورزی مدرن و دانشی با استفاده بهینه 
از امکانات مدرن محقق می شود بطوری كه سم پاشی با 
سیستم های نوين عالوه بر تسريع در امور كاهش مصرف 

سموم و  هزينه های تولید را به دنبال خواهد داشت.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی زرین کشت زرین رود در 
اراضی روستای زرین رود زنجان گفت: مراکز خدمات کشاورزی با 
دارا بودن کارشناسان فنی پیشگامان ارائه دانش فنی تولید در سطح 

دهستان ها می باشند.
به گزارش سنم استان، مهندس علیرضا شیری مدیر مرکز خدمات 
کشاورزی اظهار داشت: با توجه اخذ مجوز مراکز خدمات از سازمان 
نظام مهندسی  و دستورالعمل های موجود این مرکز با استفاده از 
توان بالقوه کارشناسان عضو ساکن دهستان ارائه مشاوره و توزيع 
مناسب نهاده ها را برای افزايش بهره وری در واحد سطح  

انجام می دهد.
شیری با اشاره به راه اندازی و توسعه مراكز خدمات كشاورزی 
غیردولتی كه يکی از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی 
كشاورزی و منابع طبیعی است، تصریح کرد: مراکز خدمات 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه 
دانش و اطالعات کشاورزی در محیط های تولید، موجب جاری 

شدن دانش در محیط های کشاورزی خواهند شد.

شیری افزود: انجام قرارداد های پیمان کاری و تولید بذور با قوه نامیه 
باال با کشاورزان و معرفی با موسسه تحقیقات از امور سالیانه این 

مرکز در طول دوره کشت می باشد 
 مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی زرین رود
گفت: مراكز بايستی به عنوان مشاور كاشت، داشت و برداشت 
در كنار بهره بردار بوده تا با استفاده از دانش  باعث كمترين 

خسارت به سطح مورد كشت گردند.
شیری در پایان اظهار کرد: رضایتمندی ذی نفعان با ارائه خدمات 
فنی و مهندسی مطلوب محقق شده و این باعث استقبال سایر بهره 

برداران گردیده است.

مراکز خدمات پیشگامان ارائه دانش فنی تولید در سطح دهستان ها می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی زرین کشت زرین رود:

نام مرکز  :زرین کشت زرین رود
مدیر مرکز :  علیرضا شیری

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: زنجان
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و مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی بخش 
کشاورزی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، علمی، کاربردی، ترویجی، 
فرهنگی و مهارتی، تهیه سایت پالن، نقشه های اجرائی و نظارت بر ساخت و 
ساز و تجهیز واحدهای کشاورزی، تهیه و عرضه نهاده ها، تجهیزات، ماشین آالت 
و ملزومات بخش کشاورزی، ارائه خدمات در خصوص استقرار سیستم های 
کیفیت )ایزو( برای صنایع مرتبط با کشاورزی، تأمین نیروی کار و همکاری در 
مدیریت منابع انسانی واحدهای بخش کشاورزی و ... از جمله خدمات متنوع 

مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی دام گستران قومس می باشد.
وی با اشاره به نقش و میزان تأثیرگذاری مرکز خود در افزایش تولید و ارتقای بهره 
وری واحدهای تولیدی اظهار داشت: بررسی های میدانی نشان می دهد که فعالیت 
های مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی دام گستران قومس در سطح شهرستان 
دامغان در جهت ارتقای بهره وری نقش به سزائی داشته است و این مرکز 
در زمینه اصالح نژاد دام و افزایش تولیدات دامی، کاهش هزینه های سربار و 
 مدیریت بهینه واحدهای پرورشی به رکوردهای قابل توجهی دست یافته است.
وی افزود: افزايش چند قلو زايی در گوسفندان داشتی و میزان افزايش 
وزن روزانه بره های پرواری در گله های تحت مديريت فنی اين مركز 

مثال زدنی، شگفت انگیز و تحسین برانگیز بوده است.        
در  كنندگان  تولید  فنی  دانش  سطح  ارتقای  شک  بدون  گفت:  وی 
چارچوب قراردادهای سهم بری دانش از تولید بر مديريت تخصصی 
 تر واحدهای تولیدی و افزايش سودآوری آنها تأثیر گذاشته و امید آن

می رود که با ترویج بیشتر این موضوع شاهد تحوالت بزرگی در بخش کشاورزی 
کشور باشیم.   

مدیر مرکز خدمات غیردولتی با اشاره به میزان استقبال و همراهی کشاورزان 

مدیر نخستین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی کشور گفت: 
رفع مشکالت کشاورزان از مهم ترین نقش ها و کارکردهای مراکز خدمات 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با تکیه بر دانش فنی و تخصصی می باشد.

به گزارش سنم استان سمنان، مهندس امیرعبدالهیان، مدیر مرکز خدمات 
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دام گستران قومس که اولین مرکز خدمات 
کشاورزی غیر دولتی در کشور می باشد، در خصوص نقش و كاركرد مراكز 
خدمات غیردولتی در عرصه های تولید گفت: مراکز خدمات کشاورزی 
غیردولتی به واسطه ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با بهره برداران بخش کشاورزی 

نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت این بخش دارند. 
مهندس امیرعبدالهیان با اشاره به خدمات نوین مراکز خدمات کشاورزی به 
تولیدکنندگان گفت: مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی دام گستران قومس در 
زمستان سال 1٣96 به عنوان نخستین مركز خدمات كشاورزی غیردولتی 
چند منظوره كشور فعالیت های گسترده خود را آغاز نمود. این مرکز با کادری 
مجرب و کارآزموده و با بهره گیری از کارشناسان کارآمد کشاورزی در استان 
سمنان و شهرستان دامغان در حال فعالیت بوده و مفتخر است که در خدمت 

بهره بردارن محترم بخش کشاورزی می باشد. 
این مدیر موفق تصریح کرد: ارائه خدمات مشاوره ای، فنی، اجرایی، طراحی، 
اداری، تولیدی، ارتباطی و اطالع رسانی، پیمانکاری، بازرگانی و بازاریابی، نظارت 
بر امور تولیدی و انجام کلیه خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی، انجام تشریفات 

و تولیدکنندگان از حضور مراکز خدمات غیردولتی در عرصه های تولید گفت: 
استقبال بهره بردارن بخش کشاورزی از فعالیت های مراکز خدمات کشاورزی 

غیردولتی بسیار عالی بوده است.   
امیر عبداللهیان گفت: حضور در بیش از هزار واحد تولیدی بخش کشاورزی از 
ابتدای تأسیس مرکز تاكنون با پیمايش میدانی بیش از 5۰۰ هزار كیلومتر در 
 سطح روستاهای شهرستان دامغان توسط كارشناسان خستگی ناپذير
این مرکز و ارائه خدمات مورد نیاز بهره برداران محترم بخش کشاورزی با باالترین 
استانداردهای موجود و کسب رضایت اکثریت آنان، این مرکز را به عنوان حامی 

اصلی تولید کنندگان محترم مبدل ساخته است.  
 وی افزود: این مرکز هدايت صاحبان سرمايه و ايده در چارچوب طرح های

نوآورانه و بازار پذير كسب و كار، ارائه مشاوره در خصوص مباحث قانونی و 
حقوقی و ارائه راهکارهای تأمین مالی طرح های نوآورانه، عارضه یابی کسب و 
کارهای نوپا و ارائه راهکارهای تخصصی، ارزیابی همه جانبه طرح های نوآورانه، 
شاخص های سودآوری و تبیین فرآیندها، ارائه خدمات تجاری سازی فناوری 
و ارزش گذاری فناوری، ارائه مشاوره های تخصصی به كارآفرينان و 
كسب و كارهای نوپا )استارتاپ ها( با رویکرد افزایش توان رقابت پذیری در 
بازارهای هدف و ... نیز از دیگر خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات کشاورزی 

غیردولتی دام گستران قومس می باشد. 
الزم به ذکر است که این مرکز دارای مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی از 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و همچنین مجوز مرکز توان 
افزائی و و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در زمینه آموزش 
کشاورزی و علوم و فنون از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

کشور نیز می باشد. 

رفع مشکالت کشاورزان از مهم ترین نقش های مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد
مدیر نخستین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی کشور:

نام مرکز  :دام گستران قومس
مدیر مرکز :  حسین امیرعبدالهیان

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، تخصصی 
چندمنظوره،عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، آموزش و ترویج روستائیان و بهره برداران، اقتصادی و بازرگانی کشاورزی

استان: سمنان
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کشـور برگـزار مـی گـردد، دانـش خـود را بـروز کـرده و آن را بـه 
کشـاورزان و دامـداران منطقـه منتقـل مـی نماینـد کـه همیـن 
 امـر موجـب نقـش تاثیر گـذار مرکـز در افزایـش تولیـد و ارتقای

بهره وری واحدهای تولیدی می گردد.
ایـن مدیـر موفـق بـا تأکیـد بـر ضـرورت توسـعه اجـرای 
قراردادهای سـهم بری دانش از تولید در كشـاورزی گفت: 
ایـن مرکز همنین با اجرای قراردادهای سـهم بـری دانش از تولید 
در واحدهای دامداری و مشـارکت در طرح کشـت گیاهان دارویی 
و مشـارکت در طـرح کاشـت دانـه هـای روغنـی با آسـتان قدس 
رضـوی بـه صورت کشـاورزی قـراردادی نقش موثـری در افزایش 
تولید و ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی منطقه داشـته اسـت.
وی اظهـار داشـت: با توجـه به کمبود نیروی انسـانی در سـازمان 
جهاد کشـاورزی و نیاز کشـاورزان و تولیدکنندگان به اسـتفاده 
از روش هـای نوين اسـتقبال خوبی از خدمات ارائه شـده 

توسـط اين مراكـز صورت پذيرفته اسـت. 
وی گفـت: کارشناسـان این مرکز بـا حضور در مـزارع و واحدهای 
تولیـدی و نشسـتن پای صحبـت کشـاورزان و ارائه مشـاوره های 
فنـی و تخصصـی توانسـته اند اعتماد کشـاورزان را جلـب که این 
امـر موجـب همراهی كشـاورز با مركـز و اسـتقبال از اخذ 

مدیـر مرکـز خدمـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی غیردولتی در 
دهسـتان بنجـار شهرسـتان زابل گفت: تشـکیل و توسـعه مراکز 
خدمـات کشـاورزی غیردولتـی نقـش مهمـی در انتقـال دانش و 
افزایـش بهـره وری در واحدهـای تولیـدی داشـته و افزایش تولید 
محصـوالت سـالم کشـاورزی و ایجـاد اشـتغال دانـش آموختگان 

بخـش را بـه دنبـال خواهد داشـت.
به گزارش سـنم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، مهندس مهدیه 
پودینـه مقـدم در گفتگوی اختصاصی با سـنم گفت: مركز تحت 
مديريـت ما بـا اسـتفاده از دانـش روز و ارائه نهـاده های 
نوين كشـاورزی با قیمت مناسـب و كیفیت باال بیشترين 
 بازدهـی را در امـر افزايـش تولیـد و ارتقـای بهـره وری

واحد های تولیدی منطقه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت و ضـرورت انتقال دانـش و اطالعات 
كشـاورزی به عرصه هـای تولید اظهار داشـت: کارشناسـان 
ایـن مرکـز با شـرکت در دوره های تخصصی که توسـط سـازمان 
نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان و از طریق شـبکه های مجازی 

خدمات مركز شـده اسـت.   
مدیـر مرکـز خدمـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی غیردولتی در 
دهسـتان بنجـار شهرسـتان زابـل ضمـن قدردانـی از اقدامـات 
سـازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبیعی در توسعه این 
مراکـز گفت: راه اندازی و توسـعه مراكز خدمات كشـاورزی 
غیردولتـی يکی ديگـر از برنامه های سـازمان می باشـد 
كـه بـه عنـوان كانـون هـای اشـاعه دانـش و اطالعـات 
كشـاورزی در محیـط هـای تولیـد، موجب جاری شـدن 

دانـش در محیط هـای كشـاورزی خواهند شـد.

توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی نقش مهمی در انتقال دانش و افزایش بهره وری
در واحدهای تولیدی خواهد داشت

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در دهستان بنجار شهرستان زابل:

نام مرکز  :مهدیه پودینه مقدم جهان تیغ
مدیر مرکز :  مهدیه پودینه مقدم جهان تیغ

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، شیالت، عرضه نهاده ها و تجهیزات دامی، طراحی و اجرای سیستم های 
آبیاری تحت فشار، زراعت و باغبانی، داروخانه گیاهپزشکی

استان: سیستان و بلوچستان
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مهندس برزگر در خصوص عرضه دانش و فناوری های نوین تصریح کرد: در 
خصوص انتقال دانش و فناوری های جديد و بروز این مرکز در زمینه 
کشاورزی مشاوره هایی از قبیل نوع گیاه ) دارویی، روغنی، غالت و...(، تاریخ 
کشت گیاه، تراکم مناسب، عمق کاشت و در ادامه نحوه آبیاری با کشاورزان 
مشاوره و همکاری داشته و تغذیه نوین بر اساس تجزیه خاکی و نیازهای غذایی 

گیاه را بر اساس آخرین نتایج علمی تا حصول نهایی و برداشت دنبال می کند.
وی افزود: در بحث دامپروری و تغذیه دام با دامداران منطقه همکاری داشته و 
توزیع نهاده های دامی در بین دامداران که باعث رضايتمندی از نوع نهاده و 
تاثیر مثبتی كه بر دام های شیری و پرواری داشته است و ايجاد مزرعه 
الگوئی از نژاد خاصی از گاو شیری در منطقه که بحمدا... تاکنون تاثیر 

مثبتی در بر داشته است را توانسته اجرا کند.
برزگر گفت: این مرکز  با استفاده از پتانسیل های كارشناسی که در این 
واحد حضور دارند )امور دام، باغبانی، زراعت، گیاهپزشکی( با توجه به شرایط 
زمین، آب و نوع خاک در جهت  افزایش تولید و ارتقای بهره وری گندم، زیره 
سبز و گیاهان مناسب و آماده سازی زمین به صورت صد در صد در سیستان 
تاثیر داشته و بیشترین سطح زیر کشت را نیز نسبت به سایر مراکز غیر دولتی و 

شهرستان های منطقه به خود اختصاص داده است. 
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قرار دادهای سهم بری دانش از تولید بیان 
داشت: در قراردادهای سهم بری دانش این دفتر تا کنون حدود بیش از 20 
هکتار در كنار مجموعه های علمی دانش بنیان و سازمان تحقیقات آموزش 
و ترویج کشاورزی در انتقال دانش فنی سهم همکاری به صورت مستقیم و صد 
درصدی داشته و دارد در گیاهان دارویی و گلرنگ نیز و در کشت محصوالت نیز 

سهم مشارکت این دفتر در حوزه فعالیتی خود را دنبال و همراهی دارد.
وی افزود: سهم بری دانش از تولید اگر بر اساس پتانسیل اقلیم، امکانات و شرایط 
منطقه باشد و به شکل علمی و دقیق اجرایی شوند در واحد های تولیدی تاثیر 
بسیار بسزایی داشته و می تواند در ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی 

بسیار موثر باشد.
همراهی  و  استقبال  میزان  خصوص  در  غیردولتی  خدمات  مرکز  مدیر 
كشاورزان و تولید كنندگان از حضور مراكز خدمات غیر دولتی در 
عرصه های تولید گفت: در سال اول استقبال به دلیل عدم شفاف بودن برخی 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در روستای کچیان 
نیمروز استان سیستان و بلوچستان گفت: توسعه مراکز خدمات کشاورزی و 
منابع طبیعی غیردولتی در عرصه های کشاورزی، موجب رقابت پذیر شدن 

تولید در منطقه شده است.
به گزارش سنم استان، مهندس مهال برزگر در گفتگوی اختصاصی با سنم، 
منابع طبیعی  و  مراكز خدمات كشاورزی  كاركرد  و  نقش  به  اشاره  با 
غیردولتی در عرصه تولید، اظهار داشت: به دلیل اهمیت تولید در فضای 
محلی جامعه، نیاز به گسترش و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی 
غیردولتی بیشتر می باشد تا خدمات را بصورت رقابت پذیر برای منتفع شدن 
هرچه بیشتر حوزه های تولید میسر سازند لذا نقش و کارکرد این مراکزبا توجه به 
 نیازهای موجود و همچنین کمک به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری ها

بسیار حائز اهمیت است. 
این مدیر موفق با اشاره به خدمات نوین ارائه شده به تولید کنندگان منطقه گقت: 
مرکز خدمات غیر دولتی شماره 14، مشاوره های فنی، علمی و تخصصی 
در زمینه های نوين كشاورزی كه قابلیت اجرا شدن در منطقه دارد، را 
در برنامه كاری خود قرار داده است به عنوان مثال کاشت غالت به وسیله 
دستگاه های مدرن مکانیزه و آخرین نوع خاکورزهای مناسب اقلیم سیستان، نحوه 
 بذرکاری و کودکاری و بستر سازی و نهایت آماده سازی بذر با تغذیه مکمل هایی

که نیاز اولیه گیاه جهت جوانه زنی بوده است. 

قراردادهای مشارکت و نوع سهم های مراکز خدمات غیر دولتی و تولید کننده 
یا بهره بردار یا کشاورز و دامدار کم بوده ولی اگر فضای حوزه عمل و امکانات 
و نهاده ها درصد ارائه آنها توسط دفاتر خدمات غیر دولتی بیش از امسال و با 
اختیارات و بهای بیشتری باشد قطعا در آینده استقبال بهتر خواهد شد ضمن 
این که مراکز دولتی نیز برای واگذاری ها کمی اختیارات را برای مراکز غیر دولتی 

افزایش دهند.
این مدیر موفق با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده توسط مركز تحت 
مديريت خود  که این مرکز را از سایر مراکز متمایز می کند، گقت: مرکز شماره 
14 از ابتدای ورود به منطقه در همراهی با مراکز خدمات دولتی، مجموعه های 
آموزش و ترویجی کشاورزی و پژوهش علمی، دانشگاهی در زمینه رشته های 
مختلف که نیاز منطقه بوده وارد بحث و همراهی و همکاری و مشاوره شد تا 
بتواند چالش های منطقه ای را بهتر لمس و درک کرده و همراه با مردم و بهره 

برداران حرکت کند. 
وی افزود: در این زمینه از بارزترین عملیات انجام شده می توان به کشت های 
کامال علمی، مکانیزه به روز غالت پایه منطقه در سطح بیش از 20 هکتار که 
استقبال بسیار باالیی را نیز دارا بوده، کشت گیاهان روغنی مثل گلرنگ و گیاهان 
دارویی، مدیریت بهینه زراعی، مدیریت داشت، بحث تغذیه، آبیاری، کنترل 
بیماری و علف هرز، راه اندازی یک واحد دامداری صنعتی شیری با نژاد خاص 

)سمینتال( در منطقه نام برد.

توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در عرصه های کشاورزی موجب رقابت پذیر شدن
تولید در منطقه شده است

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در روستای کچیان نیمروز استان سیستان و بلوچستان:

نام مرکز  :مهال برزگر
مدیر مرکز :  مهال برزگر

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده های دامی )خوراک دام، طیور و آبزیان(
استان: سیستان و بلوچستان
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باژیان بیان داشت: امکان ايجاد يک مركز ژنتیک دام سبک، 
امکان تولید فرآورده های آبزيان از جمله جلبک،  ارائه آخرین 
دستاوردهای نرم افزاری در زمینه مرتع و مرتعداری، توسعه فضای 
سبز و محیط زیست، باغبانی،  از توانمندی های این مرکز در ارائه 

خدمات نوین است.
وی در خصوص افزايش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای 
تولیدی گفت:  برنامه ویژه آموزشی توسط مرکز تهیه و به سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس ارائه شده است 
و  مهارت آموزی  بحث  در  میتوان  سازمان  بررسی  از  که پس 
 تربیت مسؤولین فنی در واحدهای تولیدی می تواند تحول

بزرگی رقم زد.
مدیر مرکز 49 خدمات کشاورزی غیر دولتی تاکید کرد: اجرای 
قراردادهای سهم بری دانش از تولید مستلزم شناخت كافی 
و اعتماد تولید كننده از صاحبان دانش است که در این خصوص 
اقداماتی صورت پذیرفته اما سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی فارس نیز باید در این امر بیش از پیش گام بردارد. 
این مدیر موفق با تأکید بر تأثیر اجرای قراردادهای سهم بری 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تأثیرگذارتر از مراکز خدمات کشاورزی دولتی می توانند عمل کنند
مدیر مرکز  خدمات کشاورزی چند منظوره غیردولتی در شیراز:

منظوره  چند  طبیعی  منابع  و  کشاورزی   خدمات  مرکز  مدیر 
غیردولتی گفت: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی 
تأثیرگذارتر از مراکز خدمات کشاورزی دولتی می توانند عمل کنند.
به گزارش سنم فارس، مهندس غالمرضا باژیان مدیر مرکز خدمات 
کشاورزی چند منظوره غیردولتی در مقایسه دو گروه از مراکز دولتی 
و غیردولتی که از لحاظ زمان بری بروکراسی های اداری و انگیزه بیش 
از پیش نیروها می تواند مزیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
باشند گفت: مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی تأثیرگذارتر 

از مراكز خدمات كشاورزی دولتی می توانند عمل كنند.
وی اظهار داشت: مرکز شماره 49 یک مرکز خدمات کشاورزی 
چندمنظوره غیردولتی است که نیروهای این مرکز با دارا بودن 
9 پروانه اشتغال در قالب پنج بخش تخصصی: کشاورزی، 
منابع طبیعی و امور اراضی، فضای سبز و محیط زیست، دامپروری 
و آبزیان، آموزش و ترویج، تمام زیر بخش های کشاورزی و منابع 

طبیعی را پوشش می دهد. 

دانش از تولید در انتقال دانش به واحدهای تولید بیان کرد: اجرای 
این قراردادها برای صاحبان دانش و صاحبان تولید بسیار موثر است 

و این امر امروز در استان فارس در حال اجرا شدن است. 
 باژیان گفت: تولیدکنندگان نگاه مثبتی به کارشناسان دولتی و 
محلی ندارند و کارشناسان مراکز غیردولتی به خوبی می توانند از 
این فرصت فراهم شده بهره برده و تولید را در مسیر خود به 

خوبی هدايت كنند. 
نظام مهندسی  این که سازمان  به  اشاره  این مرکز ضمن  مدیر 
کشاورزی و منابع طبیعی باید نقش حمايتی خود را از مراكز 
ايفاد كند، اظهار داشت: در حال حاظر در حال تهیه طرح های 
مرتعداری، تولید نرم افزار بمنظور شناسایی نقطه تعادل مرتع و دام 

با استفاده از گوشی های هوشمند هستیم. 
غالمرضا باژیان در پایان گفت: تولید گیاهچه سیب زمینی برای 
تولید مینی تیوبر سیب زمینی به روش ریزازدیادی در آزمایشگاه 
کشت بافت، پیگیری مرکز تولید جلبک است، ایجاد پارک های 
شهری هوشمند، ایجاد یک مزرعه آموزشی و نمایشی، نمایشگاه 
دائمی تولید گیاهان فصلی کمیاب و نایاب مقاوم به خشکی در 
گلخانه هوشمند، ایجاد تفرجگاه در شهر الر با سیستم پخش سیالب 
که عالوه بر تغذیه آب های زیرزمینی، یک گردشگاه طبیعی نیز 

ایجاد خواهد شد. 

نام مرکز  : غالمرضا باژیان
مدیر مرکز :  غالمرضا باژیان

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: فارس
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انتقال دانش و اطالعات کشاورزی در واحد های تولیدی توسط مراکز خدمات غیردولتی
باعث افزایش عملکرد و راندمان تولید می شود 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در شیراز:

ـــی و  ـــن مرکـــز در دو بخـــش عمل ـــان داشـــت: ای ـــن مرکـــز بی نوی
ـــه بـــروز رســـانی زمینـــه آموزشـــی خـــود نمـــوده  تئـــوری اقـــدام ب
ـــان  ـــری کارشناس ـــکار گی ـــا ب ـــوری ب ـــش تئ ـــه در بخ ـــت ک اس
ـــاالت  ـــه مق ـــق مطالع ـــگاهی و از طری ـــای دانش ـــد ه ـــر واح برت
ـــن  ـــال اي ـــالش در انتق ـــا ت ـــای روز دنی ـــوژی ه و تکنول
ـــد.  ـــز مینمای ـــدی نی ـــای تولی ـــد ه ـــه واح ـــات ب اطالع

وی افـــزود: همچنیـــن در بخـــش عملـــی بـــا بـــه کار بـــردن 
ایـــن تکنولـــوژی هـــا در واحـــد هـــای آزمایشـــگاهی خـــود و 
ـــرداران ـــره ب ـــار به ـــا را در اختی ـــی آنه ـــه علم ـــردن تجرب ـــاال ب  ب

قرار می دهد.
ـــز  ـــذاری مرک ـــزان تأثیرگ ـــش و می ـــورد نق ـــراء در م ـــدس ق مهن
تحـــت مدیریـــت خـــود در افزایـــش تولیـــد و ارتقـــای بهـــره 
ـــران  ـــنجی از كارب ـــر س ـــت: نظ ـــدی گف ـــای تولی وری واحده
ـــه  ـــی ك ـــره برداران ـــه به ـــت ك ـــرده اس ـــخص ك مش
آموختـــه هـــای علمـــی خـــود را در ايـــن مركـــز 
ـــه  ـــدات ب ـــازار و تولی ـــاظ ب ـــد از لح ـــی دهن ـــش م افزاي

ـــد. ـــه ان ـــت يافت ـــمگیری دس ـــای چش ـــت ه موفقی

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی 
در شـــیراز گفـــت: انتقـــال دانـــش و اطالعـــات کشـــاورزی در 
واحـــد هـــای تولیـــدی توســـط مراکـــز خدمـــات غیردولتـــی باعـــث 
ـــن رو  ـــه از ای ـــی شـــود ک ـــد م ـــان تولی ـــرد و راندم ـــش عملک افزای
ـــاورزی،  ـــش کش ـــن در بخ ـــات نوی ـــه خدم ـــا ارائ ـــز ب ـــن مراک ای
نقـــش بســـیار حیاتـــی در افزایـــش راندمـــان واحدهـــای تولیـــدی 

ـــد. ـــی کن ـــاء م ایف
ـــراء در  ـــی ق ـــید عل ـــدس س ـــارس، مهن ـــنم ف ـــزارش س ـــه گ ب
ـــا  ـــت: ب ـــار داش ـــتان، اظه ـــنم اس ـــا س ـــی ب ـــوی اختصاص گفتگ
ـــرعت  ـــا س ـــان ب ـــاورزی جه ـــت کش ـــه صنع ـــن ک ـــه ای ـــه ب توج
ـــت  ـــال حرک ـــدن در ح ـــدرن ش ـــی و م ـــمت علم ـــه س ـــاد ب زی
اســـت مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی غیـــر دولتـــی در ایـــن 
ـــار  ـــا در كن ـــم روز دنی ـــال عل ـــا انتق ـــد ب ـــی توانن ـــه م زمین
ـــکوفايی  ـــث ش ـــدی باع ـــای تولی ـــد ه ـــارب واح تج

ـــود. ـــی ش ـــز م ـــا نی ـــوان  آنه ت
وی در خصـــوص اقدامـــات عرضـــه دانـــش و فنـــاوری هـــای 

ـــهم  ـــای س ـــرای قرارداده ـــت: اج ـــق گف ـــر موف ـــن مدی ای
ـــش در واحدهـــای  ـــش از تولیـــد در انتقـــال دان ـــری دان ب
ـــی  ـــه عمل ـــدرت و تجرب ـــر روز ق ـــی شـــود ه ـــث  م ـــدی باع تولی
ـــث  ـــود باع ـــت  خ ـــش کیفی ـــن افزای ـــه ای ـــود ک ـــه ش ـــز اضاف مرک

ـــد. ـــد ش ـــرداران خواه ـــره ب ـــه به ـــد ب ـــای جدی ـــال داده ه انتق
ایـــن مدیـــر بـــا بیـــان ایـــن کـــه میـــزان اســـتقبال و همراهـــی 
كشـــاورزان و تولیدكننـــدگان از حضـــور مراكـــز خدمـــات 
كشـــاورزی غیردولتـــی در عرصـــه هـــای تولیـــد بســـیار 
مهـــم اســـت، اظهـــار داشـــت: الزمـــه ایـــن امـــر ســـوابق 
ـــن  ـــی و همچنی ـــرات آموزش ـــح و تاثی ـــی صحی ـــی، معرف آموزش

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــتوانه مال پش
وی در آخـــر افـــزود: قطعـــا مراكـــز مهـــارت آمـــوزی و 
ـــی در  ـــای اصل ـــی بازوه ـــاورزی غیردولت ـــات كش خدم
ـــن  ـــتند و اگـــر ای ـــاورزی هس ـــف كش ـــای مختل ـــه ه حیط
ـــد در  ـــی توانن ـــد م ـــرار گیرن ـــود ق ـــی خ ـــگاه اصل ـــز در جای مراک

ـــد.  ـــاد کنن ـــالب ایج ـــا انق ـــه ه ـــه عرص هم

نام مرکز  :سید علی قراء
مدیر مرکز :  سید علی قراء

زمینه فعالیت : عرضه نهاده های کشاورزی )کود-بذر-نشاء و نهال(، داروخانه گیاهپزشکی
استان: فارس
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رسالت اصلی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کمک به ارتقای بهره وری تولید در عرصه کشاورزی می باشد
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در مرودشت استان فارس:

زمینه فالشـینگ گوسـفند و انجـام جیره نويسـی انواع 
نژاد گوسـفند در حال ارایـه خدمات می باشـد و در حال حاظر 
بـه عنوان راهبری شـغلی کمیتـه امداد امـام خمینی و همچنین 
بـه عنـوان عرضـه کننده دام سـنگین و سـبک و عرضـه خوراک 
دام بـرای بانـک رسـالت اسـتان فـارس بـه کشـاورزان منطقـه 
خدمـات ارائـه می نمایـد و ناگفته نماند این مرکـز انواع تجهیزات 
دامپـروری را بـه افراد متقاظی و عالقه مند رشـته دامپـروری ارایه 

داده و بـه ایـن عزیـزان در حال خدمات رسـانی اسـت.
 وی با اشاره به نقش اين مركز در عرضه دانش و فناوری های

نويـن گفـت: این مرکز انـوع تجهیزات نویـن کشـور  را معرفی و 
بـه فـروش مـی رسـاند و متقاضیان عزیـز را ترقیب به اسـتفاده از 
ایـن تجهیـزات کرده و همچنین بـا ارایه مشـاوره رایگان و معرفی 
آنهـا به دامداری های نمونه اسـتان تفکر اسـتفاده از دانـش روز را 

در آنهـا ایجـاد می کند. 
ایـن مدیـر موفـق اظهار داشـت: دلیـل اصلـی انتخاب ایـن مرکز 
بـه عنـوان مرکـز نمونه، اعتماد سـازی هايی هسـت كه طی 

مدیـر مرکـز خدمـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی غیردولتی در 
مرودشـت اسـتان فـارس گفـت: رسـالت اصلـی مراکـز خدمـات 
کشـاورزی و منابـع طبیعی غیردولتی کمک به ارتقـای بهره وری 

تولیـد در عرصـه کشـاورزی می باشـد.
بـه گزارش سـنم اسـتان فارس، مهنـدس محمد صفـری مهجن 
آبـادی در گفتگـوی اختصاصـی بـا سـنم، درخصـوص نقـش و 
كاركـرد مراكز در عرصـه های تولید اظهـار داشـت: با توجه 
بـه این کـه در این مراکز از کارشناسـان نخبه اسـتفاده می شـود 
و همچنیـن شـناختی کـه این مراکـز از پیرامون و محیط شـغلی 
منطقـه و اسـتان دارنـد مـی تواننـد بـه بهـره وری هرچه بیشـتر 

تولیـد کمک شـایانی کنند.
وی افـزود: مركـز مـا در زمینه عرضه دانـش و فناوری های 
جديـد و همچنیـن نهـاده های دامـی و همچنیـن تولید 
خـوراک دام پرواری مخصوص گوسـفند با فرموالسـیون 

جديـد در حال خدمات رسـانی می باشـد. 
صفـری گفـت: ایـن مرکـز در خصـوص مشـاوره  رايـگان در 

سـال های گذشـته انجام شـده و از زمانی که به عنوان دفتر 
نمایندگی و رابط نظام مهندسـی کشـاورزی مشـغول به کار شده 
اسـت، اعتماد کشـاورزان و تولیدکنندگان به مجموعه بیشتر شده 
و بـا توجـه بـه این که مدیـر این مرکز خـود در منطقه بـه عنوان 
دامپرور شـناخته شـده اسـت، اعتمادها بیش از پیش به خدمات 

ارائه شـده توسـط مرکز، جلب شـده است.
مهنـدس صفـری گفـت: بـا توجـه بـه ايـن كـه ايـن مركز 
تجربیـات حاصل شـده را با علم تلفیق كـرده و در اختیار 
كشـاورزان قـرار می دهـد، خروجی مطلوبـی داشـته و مردم 

ترقیـب شـده انـد کـه از چنیـن اطالعاتی اسـتفاده کنند.
وی افـزود: متاسـفانه طـی سـال هـای گذشـته بـه دلیـل سـهل 
انـگاری کارشناسـان کشـاورزی و نداشـتن اعتمـاد بـه نفس این 
دوسـتان جایـگاه دفاتر در ذهن مردم کم و کوچک شـده اسـت و 
امیدوار هسـتیم با تفکـر جهادی و انتقال دانـش و اطالعات 
جديد كشـاورزی بتوانیم جايگاه سـازمان را در بین مردم 
عزيزمـان ارتقـاء داده و بتوانیـم جایگاه اقتصـادی و علمی این 

سـرزمین را هرچـه بیشـتر در دنیا بـزرگ و بزرگتر کنیم.

نام مرکز  :محمد صفری مهجن آبادی
مدیر مرکز :  محمد صفری مهجن آبادی

زمینه فعالیت : عرضه نهاده های دامی )خوراک دام، طیور و آبزیان(، دامپروری
استان: فارس
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حضور مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در عرصه تولید
از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری می نماید

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی قزوین:

موبایل را نموده است   و همچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
بهره برداران سعی در معرفی فناوری های نوین را دارد.

این مدیر موفق تصریح کرد: آگاهی درست و به موقع از قوانین 
نیازهای  از  دقیق  شناخت  آن  كنار  در  و  ها  دستورالعمل  و 
تولیدكنندگان و پرورش دهندگان جهت آگاهی سازی آنان نسبت 
به نقص های عملکردی بیشترین تاثیر گذاری را در حفظ سرمایه 
فعالین بخش کشاورزی و دامپروری دارد که این مرکز سعی در ارایه 

درست آنها دارد.
مجتبی ایاز در خصوص اجرای قراردادهای سهم بری دانش از 
تولید گفت: پیگیری در راه اندازی مسولین فنی واحدها که مهمترین 
اقدام در بخش کشاورزی می باشد سبب شد تا این مرکز با شناسایی 
کارشناسان فعال و انعقاد قرارداد مشاوره ای و فنی بتواند نقش خود را 

در افزایش بهره وری ایفا نماید.
وی با اشاره به تاثیر اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید در 
انتقال دانش به واحدهای تولید افزود: افزايش انگیزه كارشناسان 
در بهینه سازی مزارع جهت بهبود بهره وری در تولید مزارع كه 
باعث افزايش سهم دانش از تولید می گردد هم باعث به روز بودن 
کارشناس در هر دو جنبه علیپمی و عملی می گردد و هم تولید کننده 
با افزایش محصول خود به واسطه حضور کارشناس اشتیاق بیشتری 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی قزوین گفت: 
مهمترین نقش مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی نگاه تخصصی و 
کارشناسی به موضوعات کشاورزی می باشد و حضور مراکز خدمات 
 کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در عرصه تولید از هدر رفت سرمایه های

ملی جلوگیری می نماید
گفتگوی  در  ایاز  مجتبی  مهندس  قزوین،  استان  سنم  گزارش  به 
اختصاصی با سنم، با اشاره به خدمات نوین ارائه شده توسط مرکز 
تحت مدیریت خود، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های فضای 
مجازی و سیستم های ارتباطی به روز و همچنین اطالع رسانی 
دقیق با استفاده از سامانه ارسال پیامک به ارباب رجوع موجب تسریع 

ارائه خدمات به جامعه هدف و ذینفعان می باشد.
وی در خصوص عرضه دانش و فناوری های نوین مرکز اظهار داشت: 
با توجه به الکترونیکی شدن خدمات در تمامی عرصه ها اين 
مركز با داشتن كادر تخصصی كه تماما كارشناسان رشته های 
كشاورزی در بخش های مختلف می باشد و راه اندازی وب سایت 
تخصصی و آموزشی اولین قدم در استفاده از دانش نوین و به روز را 
برداشته و در دومین قدم این مرکز شروع به طراحی نرم افزار تخصصی 

برای گسترش کار خود را دارد.
و  كشاورزان  همراهی  و  استقبال  میزان  به  اشاره  با  ایاز 
 تولیدكنندگان از حضور مراكز خدمات غیردولتی در عرصه های
تولید ادامه داد: با توجه به این که برای راهنمایی ارباب رجوع زمان 
اختصاص داده می شود و نیز ارایه راهکارهای کارشناسی و تخصصی 
درست به آنها، باعث شده تا استقبال خوبی از سوی بهره بردارن صورت 
گیرد و همین طور دسترسی آسان به مراکز خدمات کشاورزی غیر 
دولتی در کاهش زمان صرف شده جهت رسیدن به هدف مطلوب را 

باعث شده است.
وی گفت: مهمترين موضوع در افزايش درآمد مراكز گرايش به 
تخصصی شدن هر چه بیشتر كارها می باشد تا توان اجرايی 
مراكز افزايش يابد و فعالین بخش كشاورزی و دامپروری، مراكز 
را جز الينفکی از فعالیت های خود بدانند در این مسیر حمایت 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در برون سپاری هر 

چه بیشتر کارها می تواند آینده روشنی را برای مراکز مهیا نماید.
این کارشناس کشاورزی گفت: همگام کردن پرورش دهندگان در بخش 
 تخصصی فعالیت شان و کمک و تشویق آن ها به ایجاد تشکل های
مرتبط به خصوص زیر مجموعه تعاون روستایی از مهمترین اقداماتی 

بوده است که توسط این مرکز صورت گرفته است.

نام مرکز  :مجتبی ایاز
مدیر مرکز :  مجتبی ایاز

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، 
تخصصی چندمنظوره، خدمات پهپاد در کشاورزی

استان: قزوین
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الگوی کشت، ترغیب کشاورزان به کاشت محصوالت پر بازده و 
 اصالح شده در مزارع و باغات نیز در این مرکز انجام می گیرد.

جمله  از  کشاورزی  در  جدید  مناسبات  توسعه  به  اشاره  با  وی 
»اشتغال دانش مزد محوری« و »سهم بری دانش از تولید« که 
یکی از اولویت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
مراکز خدمات غیردولتی در عرصه کشاورزی  ایجاد  اهداف  از  و 
 است اظهار داشت: در این مرکز تالش شده  با انعقاد قراردادهای

»سهم بری دانش از تولید« به برجسته سازی نقش علم و دانش و 
حضور و پیوند مهندسان کشاورزی با تولید کنندگان، افزایش تولید و 

عملکرد و کاهش هزینه های جاری کشاورزان کمک کنیم.
محمد حسن شهالئی در پایان خواستار واگذاری بیشتر فعالیت ها از 
بخش دولتی به مراکز غیردولتی و افزایش اختیارات این مراکز شد و 
گفت: با این اتفاق از رفت و آمد کشاورزان و روستائیان  به سازمان 
جهاد کشاورزی و سایرادارات دولتی کاسته می شود و قدرت و ثبات 

مراکز غیر دولتی در حوزه محل استقرارشان افزایش می یابد.

مدیر مرکز خدمات غیردولتی منطقه دستجرد  قم به خدمات ویژه 
مرکز خود اشاره کرد و گفت: ما در این مرکز عالوه بر تشریفات اداری 
و خدمات مرسوم در تمام مراکز، با اخذ کد بیمه گری محصوالت 
زراعی و باغی اقدام به بیمه گری محصوالت کشاورزی نیز می نمائیم و 
همچنین خدمات پیمانکاری ساخت گلخانه، استخر، اتاق های کارگری، 
 دامداری و ...  را نیز ارائه می دهیم . همچنین اجرای سیستم های
آبیاری تحت فشار، احیاء و مرمت قنات، تسطیح اراضی کشاورزی و 
 یکپارچه سازی اراضی زراعی و باغی نیز در این مرکز به صورت مستمر

انجام می شود.
غیردولتی  کشاورزی  خدمات  مراکز  کشاورزی،  کارشناس  این 
را کانون های اشاعه دانش و اطالعات کشاورزی در محیط های 
تولیدی، دانست و افزود: با توسعه کشت گلخانه ای در حوزه عمل 
استفاده کشاورزان  مناسب جهت  بستر های  ایجاد  و  مرکز  این 
اصالح  زراعت،  بخش  و  باغات  در  نوین  آبیاری  های  از سیستم 

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی الگوی جدید ارائه خدمات در بخش کشاورزی می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در منطقه دستجرد قم :

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مستقر در 
منطقه دستجرد قم گفت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به 
عنوان الگوی جدید ارائه خدمات در بخش کشاورزی انواع خدمات 
فنی و مهندسی را در كوتاه ترين زمان و نزديکترين نقطه 
ارتباط با كشاورزان، بهره برداران و سرمايه گذاران بخش 

كشاورزی ارائه می نمايند.
به گزارش سنم استان قم، مهندس محمد حسن شهالئی در گفتگو 
با خبرنگار سنم با تأکید بر این که فرآیند ارائه خدمات در بخش 
خصوصی با توجه به درآمدزایی مستقیم، فعاالنه تر و مستمر تر از 
بخش دولتی انجام می گیرد اظهار داشت: راه اندازی مراکز خدمات 
غیردولتی مستقر در دهستان ها با ایجاد ارتباط نزدیک با کشاورزان 
و روستائیان عالوه بر فراهم کردن دسترسی آسانتر به خدمات اداری، 
با توصیه های کاربردی در زمینه  تولیدات دام و طیور و شیالت و 
گلخانه و غیره باعث ايجاد بهره وری بیشتر برای كشاورزان 
و اشتغال  همچنین  و  كشاورزان  بیشتر  رضايمندی   و 

درآمدزايی  برای فارغ التحصیالن كشاورزی شده است.

نام مرکز  :کیمیا کشت قم
مدیر مرکز :  محمد حسن شهالئی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور 
مرتبط، زراعت و باغبانی، امور آبیاری کشاورزی

استان: قم
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دوره های عملی و تئوری تلقیح مصنوعی گاو، گاو میش، بزو گوسفند 
)به مدت بیست سال( نام برد که در این زمینه تاکنون  بالغ بر ۷00  
فن ورز تلقیح در سرتاسر کشور توسط این مرکز تربیت شده است . 
الزم به ذکر است که در این زمینه تجهیز لوازم مورد نیاز و مشاوره 
نژاد دام سبک و سنگین در  تربیت شدگان این مرکز، جهت اصالح 
باشد. می  مجموعه  این  اجرایی  های  برنامه  جزو  کشور  نقاط   اقصی 

این مدیر موفق اظهار داشت: در راستای این برنامه در سال جاری با تهیه 
استاندارهای تئوری و عملی بین المللی، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی 
همچون آموزش تلقیح مصنوعی به روش الپارسکوپی )جراحی(، 
 تشخیص آبستنی در دام سبک و سنگین )سونوگرافی( نموده ایم.

قدمی ادامه داد: این مجموعه با داشتن اساتید متخصص مجرب به مدت 
زمینه آموزش پرورش و تکثیر زالوی طبی  در  است که  ۷ سال 
)اورينتالیس( و تجهیز كارگاه های تولید نیز فعالیت می نماید. در 
این زمینه کارآموزان از اقصی نقاط کشور طی  یک دوره 10 روزه با کلیه 
مراحل پرورش و تکثیر آشنا و به مدت 1 سال تحت مشاوره اساتید مرکز 

قرار می گیرند. 
وی افزود: در این رابطه این مجموعه در حال اجرای یک طرح تحقیقاتی 
باعنوان )تهیه خون سالم جهت تغذیه زالوی طبی ایرانی( با  همکاری 

ستاد ریاست جمهوری  می باشد.

این کارشنای موفق کشاورزی به ورود تکنولوژی پهباد به کشور و استفاده 
از آن در حوزه حفظ نباتات در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از 
  t20 ,t16 خدمات نوین این مرکز در سال جاری خرید دو دستگاه پهپاد
و تجهیز 10 فروند پهباد  جهت اجرای عملیات سم پاشی و کود پاشی 
محلول در مزارع و باغات به عنوان اولین مرکز در استان قم می باشدکه 
امیدواریم با همکاری سازمان نظام مهندسی و سازمان جهاد کشاورزی 

امسال در عملیات مبارزه با آفات موفق شویم. 
محمد قدمی با اشاره به ارتباط متقابل و استقبال کشاورزان از فعالیتهای 
مرکز اشاره کرد و گفت: مجموعه ما به عنوان يکی از برندهای آموزشی 
 معتبر و معروف كشور درطول اين سال ها در تمام استان ها
موفق به ايجاد شبکه ای از كارآموزان شركت  بنام شبکه دشت 

فدک شده است.  
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی ضمن درخواست از مسئولین 
جهت تامین مکان ثابت ویا اعطای تسهیالت جهت خرید مکان مناسب 
برای مراکز باسابقه گفت: علی رغم استفاده از مکان های استیجاری در 
طول بیست سال گذشته  دانش آموختگان از اقصی نقاط کشور، گاها 
بمدت 15 روز دراستان  قم، استقرار می یابند و از نزدیک با نقاط قوت و 
ضعف کار آشنا می شوند و پس از پایان دوره کامال آمادگی تجهیز وسایل 
و شروع فعالیت را دارند، این یکی از نقاط قوت مرکز دشت فدک در 
سالهای گذشته و آینده می باشد که شاید در کشور مشابه نداشته باشد.

حرکت به سمت کشاورزی نوین از طریق نفوذ دانش روز در سطح روستاها با حضور اثر بخش
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی میسر می شود

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در منطقه قنوات قم:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در منطقه قنوات 
قم گفت: از مؤثرترین نقش مراکز خدمات غیردولتی می توان به افزایش 
 بهره وری بخش کشاورزی و دامپروری کشور، تنوع بخشی ظرفیت های
سمت  به  حركت  شغلی،  جديد  های  فرصت  ايجاد  اشتغال، 
و  نفوذ دانش روز در سطح روستاها  از طريق  نوين  كشاورزی 

شهرستان ها نام برد.
به گزارش سنم استان قم، دکتر محمد قدمی در مصاحبه با خبرنگار سنم 
گفت: با توجه به باال رفتن هزينه های تولید، عدم مديريت و عدم 
استفاده از دانش روز خسارات قابل توجهی در جامعه كشاورزی 
و دامپروری كشور بوجود آمده است این موضوع در دو سال گذشته 
بیش از پیش قابل مشاهده است و بخش کشاورزی را مجبور ساخته تا از 
توان مهندسین متخصص در کاهش هزینه تولید و مدیریت تولید استفاده 
نماید، بنابرین جایگاه مهندسین کشاورزی در جامعه روستایی و کشاورزی 

بیش از پیش آشکار شده است.
فنی  دانش  انتقال  زمینه  در  خود  مرکز  ساله  بیست  تجربه  به  وی 
بخش کشاورزی و بومی سازی تکنولوژی روزدنیا اشاره کرد وافزود: از 
فعالیتهای این مرکز دربخش دام سبک و سنگین می توان از برگزاری 

نام مرکز  : محمد قدمی
مدیر مرکز :  محمد قدمی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط دامپروری
استان: قم
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نزديک لمس می كنند، در هر ساعتی از شبانه روز در دسترس 
بوده و پاسخگوی مراجعین می باشند.

 مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی منطقه کهک قم، توزیع نهاده ها،
مشاوره کارشناسی و بازدید میدانی از عرصه های تولید و باغات و مزارع 
و....، مشاوره تخصصی بازار فروش محصول، محاسبات اقتصادی واحد 
تولیدی، تبیین قوانین و دستورالعمل ها، ارائه خدمات آموزشی و تهیه 
های پیامک  ارسال  کشاورزان،  برای  آموزشی  بروشورهای  و   جزوات 

مشاوره ای به 1600 کشاورز را از خدمات ویژه مرکز خود خواند و افزود: 
مهمترین شاخصه این مرکز تجمیع خدمات جهاد کشاورزی،  نظام 
مهندسی کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی و سازمان تعاون روستایی 
استان و همچنین پیگیری سیاست های سازمان جهاد کشاورزی در 
زمینه اصالح الگوی کشت به عنوان نمونه آموزش و ترويج و توزيع 

پیاز زعفران و گل محمدی و سورگوم در منطقه است.
وی همچنین جمع آوری بانک اطالعاتی از کسب و کارهای سود آور 
و اقتصادی جهت مشاوره به متقاضیان، پیگیری بازار فروش و همچنین 
 صادرات محصوالت كشاورزی و اتصال مشتری به تولیدكننده را
 از برنامه های قابل ارائه در مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی دانست.

مهندس کوه پیما، انتقال دانش به واحدهای تولیدی را مهمترین اهداف 

و وظایف مراکز خدمات غیردولتی خواند و گفت: یکی از اصلی ترین  
روش های انتقال دانش، انعقاد قرادادهای سهم بری دانش از تولید 
است که در این مرکز انعقاد این قراردادها از سال گذشته شروع شده 
و انشاهلل در آینده با تکمیل تیم کارشناسی مرکز تعداد این قرادادها را 

افزایش می دهیم. 
کوه پیما اضافه کرد: در زمینه قراردادهای سهم بری دانش از تولید 
الزم است در رسانه ها تبلیغ و اطالع رسانی شود تا کشاورزان مشتاقاته 

خواستار انعقاد این قراردادها باشند.
این کارشناس کشاورزی آینده فعالیت مراکز خدمات غیردولتی را بسیار 
روشن پیش بینی کرد و با بیان این که حضور این مراکز در عرصه 
تولید یک رویکرد نوین تخصصی و علمی به کشاورزی است گفت:  
بايستی كارشناسان مراكز سطح علمی و مهارت های عملی خود 
را باال ببرند و با كسب آموزش های الزم به كمک سازمان نظام 

مهندسی، پاسخگوی نیاز كشاورزان و تولیدكنندگان باشند. 
وی اظهار داشت: همچنین با حمايت های دولت از بخش خصوصی 
و ارائه تسهیالت كم بهره بلند مدت و واگذاری ساير فعالیتها و 
تجمیع ارائه خدمات بخش کشاورزی در مراکز غیر دولتی،  این مراکز 
می توانند بیش از پیش به اجرای سیاست های دولت در امر کشاورزی 

کمک کنند.

مراکز خدمات غیردولتی پل ارتباطی بین دستگاه های دولتی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی مستقر در منطقه کهک قم:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مستقر در 
منطقه کهک قم گفت: مراکز خدمات غیردولتی پل ارتباطی مابین 
دستگاه های دولتی و تولیدكنندگان بخش كشاورزی هستند که 
می توانند مشکالت و چالش های امر تولید را به متولیان و سیاست 
گذاران انتقال  داده و همچنین دستورالعمل ها و قوانین و همچنین 
توصیه های کارشناسی را با بیان ساده به جامعه کشاورزی و روستایی 
منتقل کنند و در واقع مراکز خدمات غیردولتی بازوان دولت در اجرای 
سیاست ها بوده و می توانند مردم را به سمت اجرای سیاست ها و برنامه 

های حاکمیت سوق دهند. 
به گزارش سنم استان قم، مهندس مهدی کوه پیما در مصاحبه با خبرنگار 
سنم، عدم وجود بروکراسی اداری، تالش برای کسب درآمد حاصل از 
دانش، ارتقای بهره وری و ورود دانش به عرصه تولید و ایجاد اشتغال 
برای فارغ التحصیالن کشاورزی را از ویژگی های مهم این مراکز دانست 
 و گفت: با حمایت هاي بلند مدت دولت این نتایج کامال محقق می شود.

وی به سابقه 12 ساله فعالیت مرکز خود در منطقه و اعتماد متقابل ایحاد 
شده در این سال ها اشاره کرد و افزود: كارشناسان ما عالوه براينکه 
اغلب بومی منطقه هستند و مسايل و مشکالت مراجعین را از 

نام مرکز  : تعاونی فنی مهندسی صدراکشت جوانه
مدیر مرکز :  مهدی کوه پیما فردوئی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
استان: قم
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حضور مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در عرصه های تولید موجب دریافت
خدمات توسط کشاورزان در کوتاه ترین زمان شده است

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی ثمین کشت سقز:

باتجربه رضایت کامل از محصوالت خود را دارند و طی نظرسنجی 
 انجام گرفته کشاورزان رضایت کامل خود از تمامی اقدامات و

فعالیت های شرکت عنوان کرده اند.
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی ثمین کشت سقز گفت: 
به کار گیری کارشناسان فنی و متخصص در مرکز، حضور در 
دل روستاها و پیدا کردن نقاط ضعف و قوت کشاورزان، تهیه 
برداشت،  تا  کاشت  مراحل  برای  کشاورزی  بروز  ادوات  کردن 
جلب اعتماد کشاورزان با انجام کارهای تحقیقاتی و میدانی به 
از سازمان و  صورت مزارع نمایشی، اخذ تمامی مجوزات الزم 
نیاز هر  اجرا کالسهای کاربردی و مورد  ارگان های زی ربط، 
روستا در همان محل از اقداماتی است كه موجبات جلب 

رضايتمندی كشاورزان را در منطقه فراهم كرده است.

نوین  ادوات  کارگیری  به  بذر،  سم،  کود،  شامل  کشاورزی 
کشاورزی جهت کاشت،  داشت و برداشت محصوالت کشاورزی، 
استفاده از روش های جدید کاشت محصوالت و عرضه نشا و 
رونق  نشاکاری در منطقه.استفاده بهینه از منابع آبی و کاهش 
مصرف بذر، آب و سموم کشاورزی ، نهایتا تولید محصوالت سالم 
کشاورزی از مهمترین اقدامات و خدمات ارائه شده توسط این 

مرکز می باشد.
این مدیر موفق اظهار داشت: کارشناسان با ارائه مشاوره های 
فنی و تخصصی باعث افزايش دانش و آگاهی كشاورزان 
شده و منجر به کاهش هزینه های تحمیلی به کشاورز و افزایش 

درآمد کشاورزان  شده اند.
این  قراردادی،  كشاورزی  اجرای  راستای  در  گفت:  وی 
شرکت با دارا بودن نیروی فنی و متخصص در تمامی گرایشات 
ترویج  آبیاری،  گیاهپزشکی،  زراعت،  باغبانی،  کشاورزی شامل 
و مدیریت کشاورزی، مکانیزاسیون و ماشین آالت کشاورزی، 
اقتصاد کشاورزی و... آمادگی کامل داشته و تا کنون نیز وظایف 

محول شده را  به نحو احسن انجام داده است.
 حسینی تصریح کرد: کشاورزان منطقه با حضور در کالس های
کارشناسان  های  راهنمایی  و  مشاوره  بکارگیری  و  آموزشی 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی ثمین 
کشت سقز گفت: حضور مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی 
غیردولتی در عرصه های تولید موجب دریافت خدمات توسط 

کشاورزان در کوتاه ترین زمان شده است.
به گزارش سنم استان کردستان، مهندس سیدسمکو حسینی 
خدمات  مرکز  داشت:  اظهار  سنم،  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
کشاورزی غیردولتی ثمین کشت سقز با ايجاد اشتغال زايی 
برای تحصیل كرده های بخش كشاورزی و باالبردن سطح 
دانش و مهارت كارشناسان،  حرکت مهمی در جهت  تغییر 

کشاورزی سنتی  به سمت کشاورزی نوین انجام داده است. 
باالبردن دانش و اجرای روش های  با   افزود: این شرکت  وی 
علمی در انجام فعالیت های خود باعث افزایش کمی و کیفی 

محصوالت کشاورزی در سطح شهرستان شده است.
تغییر  مركز  اين  اقدام  مهمترين  که  این  ذکر  با  حسینی 
 كشاورزی سنتی و اجرای روش های نوين و ايجاد فرصت های
های نهاده  ترین  مرغوب  عرضه  گفت:  است،  جديد   شغلی 

نام مرکز  :ثمین کشت سقز
مدیر مرکز :  سید سمکو حسیني

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: کردستان
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مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان الگوی جدید ارائه خدمات به کشاورزان
موجب ارتقای بهره وری تولید شده است

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی سیرجان:

بانکی،  تسهیالت  از  استفاده  با  ادوات   فروش  و  كشاورزی  ادوات 
 تاسیس واحد  تولید خوراک دام و طیور از جمله مهمترين اقدامات اين

مركز می باشد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو تعیین نیاز سرمایی مناطق پسته خیز استان 
کرمان وکنترل بهینه آفات، بیماری ها و علف های هرز که در افزایش تولید و 
بهره وری واحدهای تولیدی سیرجان نقش بسزایی دارند رااز جمله موارد توجه 
این مرکز بر شمرد و افزود تربیت و هرس فنی باغات و تغذیه و کود دهی بهینه 

باغات و اجرای فنی کانال کود از دیگر موارد توجه این مرکز بوده است.
مهندس اسالملو افتتاح مرکز خدمات توسعه علوم و فنون کاربردی و مرکز 
خدمات توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی و اجرای طرح 
سیماب در سیرجان را در خصوص اجرای قراردادهای سهم بری دانش از 
تولید در انتقال به واحدهای تولید بسیار موثر دانست و در خصوص تاثیر 
اجرای این قراردادها افزود: افزايش عملکرد در واحد سطح، حفظ منابع 
آب و خاک و ايجاد كشاورزی پايدار، كاهش مصرف بی رويه سموم و 
كودهای شیمیايی، اشتغال كارشناسان كشاورزی و كاهش هزينه های 

تولید از جمله این تاثیرات بوده است. 
مدیر موفق مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی سیرجان با بیان این که پسته 
یکی از مهمترین محصوالت راهبردی ایران است گفت: متاسفانه فقدان مدیریت 
تخصصی در باغات و اعمال توصیه های غیرکارشناسی و مقطعی از جمله 
مسایلی است که سبب بروز مشکالت و محدودیت های ویژه ای در تولید پسته 

کشور شده است.
وی کیفیت پایین برخی از نهاده های کشاورزی و عدم ارتباط کاری دانشگاه و 
مراکز تحقیقاتی با صنعت پسته کشور را از دیگر این مشکالت این حوزه عنوان 
کرد و گفت: خوشبختانه نگاه مديران مراكز خدمات نگاهی دانش محور 
می باشد و مبنای كلیه برنامه ها و فعالیت های توسعه در اين راستا 

سیاست گذاری و برنامه ريزی می شود.
وی افزود: طرح سیماب در استان کرمان نخستین طرح در سطح کشور و در 
 بخش غیردولتی است که به طور تخصصی آموزش مهندسان را به شکل ریشه ای
و مناسب در درون سازمان و در بخش های آبیاری ،باغبانی ،گیاهپزشکی و آفات 

و بیماری های گیاهی اجرایی کرده است.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی سیرجان گفت: مراکز 
خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان الگوی جدید ارائه خدمات 

به کشاورزان موجب ارتقای بهره وری تولید شده است.
به گزارش سنم استان کرمان، مهندس محمد رضا اسالملو مدیر مرکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی سیرجان بابیان اینکه برای بهره برداری بهینه از منابع 
تولید بسترهای آموزشی مناسبی را برای آموزش و افزایش دانش کارشناسان 
و کشاورزان ایجاد نموده ایم، ارتباط مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، سازمان جهاد 
کشاورزی و سازمان تعاون روستایی در راستای بهره برداری بهینه از منابع تولید 
و افزایش عملکرد را موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مراكز 
خدمات غیردولتی خدمات نوينی را به تولید كنندگان ارائه می كنند 
که اجرای طرح سیماب )سیستم مرجع آموزش و بهره وری(، انتخاب باغات 
پایلوت و اجرای دستورالعمل های فنی، برگزاری کالس های آموزشی )علمی و 
ترویجی(، جلسات هم اندیشی و توجیهی و بازدید های فنی- تخصصی از مناطق 

پسته خیز استان کرمان از جمله این خدمات به کشاورزان عزیز است. 
اسالملو تأسیس واحد کلینیک گیاهپزشکی و مبارزه با نماتد را از جمله خدمات 
مرکز سیرجان در عرضه دانش و فناوری های نوین برشمرد و افزود: تأسیس واحد 
 ازمايشگاه خاكشناسی، تاسیس واحد آب و خاک و اجرای پروژه های
سیستم های نوين آبیاری، تاسیس واحد فضای سبز و تهیه و توزيع 
نهال سالم، تاسیس واحد ماشین آالت و راه اندازی نمايشگاه دائمی 

اسالملو ارتقا بهره وری تولید محصول پسته را از اهداف اصلی طرح سیماب 
عنوان کرد وعنوان کرد: کشاورزان به عنوان مرجع اصلی تولید مورد توجه هستند 
و سعی شده با بکارگیری روش های مختلف آموزشی ، نگرش و عملکرد کشاورز 

را به سمت رعایت اصول فنی تغییر داد.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آینده کاری و کارامدی این مراکز را چگونه 
ارزیابی می کنید اظهار داشت: سیاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی در کل کشور راه اندازی، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد این مراکز 
می باشد تا با تنوع بخشی به ظرفیتهای اشتغال در بخش کشاورزی و توسعه 
اشتعال پایدار در این بخش، زمینه ايجاد فرصت های شغلی جديد، افزايش 
ضريب نفوذ دانش و ارتقا بهره وری و توسعه پايدار بخش كشاورزی را 
فراهم نماید بر همین اساس و با عنایت به مفاد ابالغیه نظام صدور مجوز مراکز 
خدمات کشاورزی غیردولتی ظرفیت بسیار مناسبی در جهت حمایت و توسعه 
این مراکز دارد و در صورت اجرای آن باعث ایجاد اشتغال پایدار و شکوفایی و 

رونق اقتصادی این مراکز خواهد شد.
مهندس اسالملو در بخش پایانی این گفتگو به اقدامات شاخص مرکز سیرجان که 
باعث برتری این مرکز نسبت به سایر مراکز شده است اشاره کرد و گفت: افتتاح 
چهار مر کز خدمات کشاورزی غیردولتی در خصوص انجام امور اداری، اجرایی، 
فنی و مشاوره ای شامل: مرکز خدمات امور اراضی، صدور مجوز و پروانه واحدهای 
 تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، مرکز خدمات توان افزایی
و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز خدمات توسعه علوم و فنون 
کاربردی بوده است که هدف از افتتاح این چهار مرکز خدمات وسعت بخشیدن 
منابع طبیعی  و  نظام مهندسی کشاورزی  دایره خدمات رسانی سازمان  به 

شهرستان به مردم است. 

نام مرکز  :اتحادیه تولید روستایی سیرجان
مدیر مرکز :  محمدرضا اسالملو

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
استان: کرمان
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 راندمــان تولید محصــوالت کشــاورزی و دامپروری در شهرســتان
صحنه گردیده است.

وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت و ضــرورت انتقــال دانــش در واحدهای 
ــع  ــاورزی و مناب ــات کش ــز خدم ــت: مراک ــار داش ــدی اظه تولی
طبیعــی غیردولتــی بــه عنــوان الگــوی جدیــد ارايــه خدمات و 
 عرضــه دانــش و فنــاوری هــای جديــد در عرصــه هــای
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــط س ــه توس ــند ک ــی باش ــد م تولی
کشــاورزی  و منابــع طبیعــی بــرای توســعه همــه جانبــه بخــش 
کشــاورزی در حــال توســعه در مراکــز دهســتان هــا مــی باشــند.
ــات کشــاورزی  ــان اینکــه مراکــز خدم ــا بی ــه  ب غالمــی در ادام
 و منابــع طبیعــی غیــر دولتــی در دهســتان هــا مســتقر
ــاورزان و  ــی كش ــرد: دسترس ــر نشــان ک ــند خاط ــی باش م

کرمانشاه

 مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با اتکا به نیروی انسانی متخصص و صاحب فن
موجبات افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را فراهم آورده اند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی به پروران صحنه:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
ــاوره  ــل مش ــی از قبی ــه خدمات ــت: ارائ ــه گف ــروران صحن ــه پ ب
فنــی و جیــره نویســی، نصــب و اجــرای سیســتم هــای آبخــوری 
گرمایشــی،  هواکــش، سرمایشــی،  هوادهــی،  دانخــوری،  و 
ــی  ــای خوراک ــی ه ــل و افزودن ــانتره، مکم ــواع کنس ــد ان تولی
ــز ــن مرک ــه در ای ــت ک ــی  اس ــی از خدمات ــور بخش  دام و طی

ارائه می گردد.
بــه گــزارش ســنم اســتان، دکتــر کــوروش غالمــی مدیرعامــل 
ــه  ــر دولتــی ب ــع طبیعــی غی ــات کشــاورزی و مناب مرکــز خدم
ــا  پــروران صحنــه اســتان کرمانشــاه در گفتگــوی اختصاصــی ب
ســنم  ابــراز داشــت؛ حضــور کارشناســان خبــره در ایــن مرکــز و 
ارائــه ایــده های جدیــد و خالقانه، برگــزاری ســمینار و وبینارهای 
تخصصــی، معرفــی فــن آوری هــای جديد به كشــاورزان و 
 تولیدكننــدگان، سركشــی و نظــارت دوره ای از فارم های
ــای  ــدازی واحده ــز و راه ان ــه، تجهی ــدی منطق تولی
ــش  ــه افزای ــر ب ــا، منج ــات روز دنی ــا امکان ــداری ب مرغ

ســرمايه گذاران در نزديکتريــن نقطــه ارتباطــی باعــث 
ــان  ــور و ايجــاد رضايتمنــدی آن تســهیل و تســريع ام

گشــته اســت.
وی در پایــان معرفــی ایــن مراکــز را  بــه آحــاد جامعه کشــاورزی 
اســتان امــری ضــروری تلقــی کــرد و خواســتار حمایــت همــه 

جانبــه دســتگاه هــای اجرایــی کشــوری و اســتانی گردیــد.

نام مرکز  : به پروران صحنه
مدیر مرکز : کورش غالمی

 زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
تخصصی چندمنظوره، دامپروری، عرضه نهاده های کشاورزی )کود-بذر-نشاء و نهال(

استان: کرمانشاه
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ــاورزی،  ــد ادوات كش ــت خري ــه جه ــدون وثیق و ب
ــی)ره( در  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــغلی كمیت ــر ش راهب
برگــزاری کالس هــای آموزشــی در زمینــه پــرورش گاو 
ــش،  ــت پوش ــداران تح ــه دام ــتی ب ــفند داش ــیری و گوس ش
و  طراحــی  و  کشــاورزی  هــای  چــاه  تجهیــز  خدمــات 
 اجــرای سیســتم هــای آبیــاری تحــت فشــار و بارانــی،
 جیــره نویســی و تامیــن مکمل های معدنــی و ...  در این مرکز

ارائه می گردد.

ــش  ــه دان ــن موضــوع کــه عرض ــان ای ــا بی ــه ب وی در ادام
ــن مراکــز ــه اســاس کار  ای ــن در منطق ــن آوری نوي  و ف
ــای  ــزاری دوره ه ــا برگ ــرد: ب ــان ک ــر نش ــد، خاط ــی باش م
آموزشــی و تبلیغــات محیطــی و تمــاس تلفنــی بــا کشــاورزان 
ــه  ــد کاشــت علوف ــی مانن ــای نوین ــوژی ه ــدارن تکنول و دام
ــه ای ــای تغذی ــل ه ــتفاده از مکم ــج اس ــک، تروی  هیدروپونی
نانــو در دامــداری و ترویــج انجــام ســم پاشــی بوســیله 

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی حلقه گمشده در زنجیره تولید محصوالت کشاورزی می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی نوین کشت ماهیدشت:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعی غیــر دولتی 
نویــن کشــت ماهیدشــت گفــت: مراکــز خدمــات کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی غیردولتــی حلقــه گمشــده در زنجیــره تولیــد 

محصــوالت کشــاورزی مــی باشــند.
بهگــزارش ســنم اســتان، دکتــر ســارا شــیریان در گفتگــوی 
اختصاصــی بــا ســنم اســتان کرمانشــاه، ضمــن معرفــی ایــن 
ــه عنــوان حلقــه هــای مفقــوده بیــن  کشــاورزان و  مراکــز ب
تولیــد، اذعــان داشــت؛ اعطــای مهــر، ســربرگ و تابلــو مراکــز 
ــرای  ــتان ب ــر دهس ــژه ای در ه ــگاه وي ــت و جاي هوي
 اعضــا ســازمان ايجــاد كــرده اســت کــه بــه وســیله آن

مــی تــوان طیــف وســیعی از خدمــات کشــاورزی و دامپروری 
را بــه متقاضیــان ارائــه داد.

ــر  ــی غی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش ــز خدم ــر مرک مدی
دولتــی نویــن کشــت ماهیدشــت گفــت: خدماتــی از قبیــل 
تشــکیل كانــون همیــاری اجتماعــی بانــک رســالت 
ــا ســود صفــر درصــد  ــه تســهیالت ب ــه ارائ در زمین

ــز  ــن خصــوص نی ــم در ای ــای کشــاورزی توانســته ای پهباده
ــم. ــش نمایی ــای نق ایف

وی در پایــان جایــگاه مراکــز خدمــات کشــاورزی غیــر دولتی 
در توســعه پايــدار بخش كشــاورزی را ارزشــمند دانســت 
ــی اســتان در  ــای اجرای ــه دســتگاه ه ــه جانب ــت هم و حمای
 بــرون ســپاری تصــدی هــای قابل واگــذاری بــه ایــن مراکز را

خواستار شد.

نام مرکز  : سارا شیریان
مدیر مرکز : سارا شیریان

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی، بخش کشاورزی، تخصصی 
چندمنظوره، عرضه دانش، فن آوری، نهاده ها و تجهیزات کشاورزی

استان: کرمانشاه
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مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی پشتیبانان دانشی و فنی تولید در بخش کشاورزی می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی رویان گستر بهاران:

 نظــارت برســاخت پــروژه هــای گلخانــه ای و دامــداری هــای
صنعتــی، تهیــه  نقشــه utm جهــت  احــداث گلخانــه، 
ــرای  ــی و اج ــک نگهبان ــاغ و اتاق ــی ب ــس کش ــداری، فن دام
ــه  ــارکت در تهی ــار، مش ــت فش ــاری تح ــای آبی ــتم ه سیس
ســند اراضــی کشــاورزی، تســهیلگری و ارائــه خدمــات 
ــردد . ــی گ ــه م ــز ارائ ــن مرک ــه کشــاورزان  در ای ــی ب عموم
ــر  ــی غی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش ــز خدم ــر مرک مدی
ــان  ــت: کارشناس ــار داش ــاران اظه ــتر به ــان گس ــی روی دولت
ایــن مرکــز در تعامــل بــا كشــاورزان و بهره بــرداران از 
 مشــکالت و موانــع موجــود در مســیر تولیــد آن هــا
ــا  ــاورزی ب ــوم روز کش ــتفاده از عل ــا اس ــده و ب ــع ش مطل
تمــام تــوان در جهــت رفــع ایــن موانــع یــاری مــی رســانند.
ــای  ــراردادی و قراداده ــاورزی ق ــادی كش ــاس آب عب
دانــش مــزد محــوری را  راه بــرون رفــت از رکــود 
اقتصــادی در بخــش کشــاورزی دانســت و تصریــح کــرد: ایــن 
مرکــز توانســته اســت بــا  انعقــاد قــرارداد بــا واحدهــای راکــد 

ــر  ــی غی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش ــز خدم ــر مرک مدی
دولتــی رویــان گســتر بهــاران گفــت: مراکــز خدمــات 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیــر دولتــی پشــتیبانان دانشــی 

ــند. ــی باش ــاورزی م ــش کش ــد در بخ ــی تولی و فن
بــه گــزارش ســنم اســتان کرمانشــاه، مهنــدس عبــاس 
آبــادی در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار ســنم  بــا بیــان 
ــازمان و  ــای س ــه اعض ــی ب ــت بخش ــه هوی ــوع ک ــن موض ای
 معرفــی آنهــا بــه جامعــه کشــاورزی بســیار اقــدام ارزنــده ای
مــی باشــد، تصریــح کــرد: زمــان آن رســیده بــا انتقــال 
مهــارت و دانــش فنــی بــه مزرعــه  و تاثیــر گــذاری 
ــدی  ــات رضايتمن ــره وری،  موجب ــش به آن در افزاي

كشــاورزان را فراهــم آوريــم.
ــی از قبیــل مشــاوره و هدایــت  وی در ادامــه  گفــت: خدمات
ــی  ــهای آموزش ــب کالس ــردارن در قال ــره ب ــاورزان و به کش
توســط کارشناســان خبــره، بازدیــد و پایــش مکــرر از 
 زمیــن هــای زراعــی جهــت مبــارزه بــا آفــات و بیمــاری هــا،

ــات  ــن باغ ــروری و همچنی ــه و دامپ ــای گلخان ــش ه در بخ
ــمگیر  ــرات چش ــگاور اث ــتان کن ــاورزی شهرس ــی کش و اراض
نفــوذ دانــش را در افزایــش بهــره وری منعکــس نمایــد و در 

ــد. ــاد نمای ــزه ایج ــت و انگی ــدگان رغب ــان تولیدکنن می
مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی غیــر دولتــی رویــان گســتر 
بهــاران دامنــه وظایــف و اختیــارات ایــن مراکــز را گســترده و 
وســیع دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه ترکیــب نیروی انســانی  
متخصــص  در آنهــا  در آینــده سراســر دهســتان هــای کشــور 
ــا  تحــت پوشــش حداقــل یــک مرکــز قــرار مــی گیرنــد و ب
نقــش مثبــت و ارزنــده ای كــه در توســعه كشــاورزی 
ــر اجــرای الگــوی كشــت  ــا تکیــه ب دانــش محــور ب
ــه  ــده ب ــا در آين ــد،  قطع ــه  دارن ــح  در منطق صحی
عنــوان اساســی تريــن حلقــه هــای زنجیــره  تولیــد 

كشــاورزی در كشــور نامگــذاری مــی گردنــد.

نام مرکز  :رویان گستر بهاران
مدیر مرکز :  شهرام عباس آبادی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و 
امور مرتبط، تخصصی چندمنظوره
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ـــی در ـــی غیردولت ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــات كش  خدم
دهســـتان هـــا بـــدون اســـتفاده از منابـــع دولتـــی  
ــار  ــه در كنـ ــد كـ ــی باشـ ــی مـ ــیل عظیمـ پتانسـ
محدوديـــت هـــای مالـــی بخـــش دولتـــی  حائـــز 

اهمیـــت مـــی باشـــند.
ــع  ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــق مرکـ ــر موفـ ــن مدیـ ایـ
ـــات  ـــز خدم ـــه در مرک ـــل  ارائ ـــات قاب ـــی خدم ـــی غیردولت طبیع
کشـــاورزی غیـــر دولتـــی نگیـــن دانـــه روانســـر را برگـــزاری 
ـــام  ـــاوره ای، انج ـــات مش ـــی ، خدم ـــای آموزش ـــا و کارگاه ه دوره ه
ـــای  ـــت واحده ـــوز فعالی ـــدور مج ـــل اداری ص ـــریفات و مراح تش
 ،UTM ـــه ـــه نقش ـــاورزی، تهی ـــش کش ـــی بخ ـــدی و خدمات تولی
طراحـــی ســـایت پـــالن و تدویـــن طـــرح هـــای توجیهـــی 
ـــه  ـــه ب ـــت ارائ ـــور جه ـــرورش دام و طی ـــای پ ـــادی واحده اقتص
بانـــک، مشـــاوره و عقـــد قـــرارداد جهـــت بهبـــود عملکـــرد 
محصـــوالت کشـــاورزی شـــامل بـــاغ و اراضـــی دیـــم و آبـــی، 

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیـــر دولتـــی 
ـــث  ـــد باع ـــه بتوان ـــی ک ـــر عامل ـــت: ه ـــر گف ـــه روانس ـــن دان نگی
ارتقـــای بهـــره وری عوامـــل کلیـــدی تولیـــد شـــود به طـــور یقیـــن 

ـــود. ـــد ب ـــذار خواه ـــز تاثیرگ ـــادی نی ـــق اقتص ـــد و رون ـــر رش ب
ـــدس  ـــتان، مهن ـــنم اس ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــنم  ـــگار س ـــا خبرن ـــی ب ـــوی اختصاص ـــن در گفتگ ـــان متی عثم
ــوان  ــاورزی به عنـ ــت کشـ ــر اهمیـ ــد بـ ــا تاکیـ ــاه بـ کرمانشـ
ـــر  ـــور خاط ـــی کش ـــاز غذای ـــی از نی ـــش اعظم ـــده بخ تأمین کنن
ـــا  نشـــان کـــرد: مراكـــز خدمـــات كشـــاورزی غیردولتـــی ب
ـــص و  ـــن و متخص ـــب ف ـــانی صاح ـــروی انس ـــب نی تركی
ـــدی در  ـــش كلی ـــد  نق ـــره  تولی ـــن در زنجی قرارگرفت
 توســـعه كشـــاورزی دانايـــی محـــور را ايفـــا مـــی نماينـــد.
ــه  ــت بـ ــه حرکـ ــوع کـ ــن موضـ ــان ایـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
ســـمت کشـــاورزی نویـــن جـــز بـــا  نفـــوذ دانـــش فنـــی روز 
ـــا،  ـــتان ه ـــطح  دهس ـــاورزی در س ـــای کش ـــه عرصه ه ـــا  ب دنی
ـــز  ـــور مراك ـــت: حض ـــار داش ـــد، اظه ـــی باش ـــر نم ـــکان پذی ام

ـــای  ـــه ه ـــه نقش ـــکی، تهی ـــک گیاهپزش ـــات کلینی ـــه خدم ارائ
ـــا  ـــک ه ـــت، بان ـــر ثب ـــه دفات ـــه ب ـــت ارائ ـــاورزی جه ـــی کش اراض
و ســـایر ادارات، تهیـــه و توزیـــع نهـــاده هـــای کشـــاورزی ازجملـــه 
ـــه  ـــواع بیم ـــدور ان ـــاورزی، ص ـــموم کش ـــود و س ـــذر، ک ـــواع ب ان
نامـــه محصـــوالت کشـــاورزی، دام و طیـــور برشـــمرد و گفـــت:  از 
ـــان  ـــط کارشناس ـــور  توس ـــه ام ـــز کلی ـــن مرک ـــیس ای ـــدو تأس ب
ـــده  ـــه ش ـــرداران ارائ ـــره ب ـــه به ـــر  ب ـــتان  روانس ـــی شهرس بوم
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــاورزان ق ـــتقبال كش ـــورد اس ـــه م ک
ـــای  ـــه ه ـــا و برنام ـــت ه ـــکر از سیاس ـــن تش ـــان ضم وی در پای
ســـازمان مرکـــزی در پنجمیـــن دوره از فعالیـــت خـــود، همـــکاری 
 بیشـــتر ســـازمان جهـــاد كشـــاورزی اســـتان هـــا
ـــل  ـــای قاب ـــدی ه ـــری تص ـــپاری حداكث ـــرون س در  ب

ـــد. ـــتار ش ـــی را خواس ـــش خصوص ـــه بخ ـــذاری ب واگ

هر عاملی که بتواند باعث ارتقای بهره وری عوامل کلیدی تولید شود بر رشد و رونق اقتصادی نیز تأثیرگذار خواهد بود
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی نگین دانه روانسر:

نام مرکز  :نگین دانه روانسر
مدیر مرکز :  عثمان متین

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، 
تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی

استان: کرمانشاه
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بــرای کشــاورزان مــی باشــد کــه مــی توانــد كاهــش ضايعــات 
ــای ــاده ه ــرف نه ــش مص ــاورزی، كاه ــوالت كش  محص
ــال  ــه دنب ــره وری را ب ــد و به ــش تولی ــاورزی و افزاي كش
 داشــته باشــد و ايــن مهــم بــا پتانســیل نیــروی انســانی

مراكز محقق می گردد.
ــات  ــی را کــه در مرکــز کشــت و کار زریــن اورامان کریمــی خدمات
ــا،  ــه ه ــدور پروان ــریفات اداری ص ــامل تش ــردد را ش ــی گ ــه م ارائ
عرضــه نهادهــای غیــر یارانــه ای، مــددکار ترویجــی، بازدیــد باغــات، 
بازدیــد کارشناســی از مــزارع ســبزی و صیفــی، بازدیــد از طرح های 
ــرداری، مشــاوره و احــداث باغــات  دامــداری و مرغــداری، نقشــه ب
آبــی و دیــم، توزیــع نهــال لیبــل دار، هــرس باغــات آبــی و دیــم، 
ــتان، مشــاوره  ــروری شهرس ــزی پ ــای آب ــد از واحده بازدي
در جهــت توســعه کشــت درختــان ســازگار بــا شــرایط دیــم ماننــد 
انجیــر اســتهبان و ...  در اراضی شــیبدار، تشــکیل پرونــده مجوزهای 
مشــاغل خانگــی، تشــکیل پرونــده و پــالک گــذاری ماشــین هــای 
کشــاورزی، بازدیــد از کمبایــن هــای فعــال در منطقــه، بازدیــد از 
ــاورزی،  ــوالت کش ــی محص ــت ارزیاب ــدم جه ــره گن ــیلوی ذخی س
 انجــام امــور آبیاری قطــره ای، ثبــت نام ســوخت ماشــین های

ــع طبیعــی غیــر دولتــی  ــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و مناب مدی
کشــت و کار زریــن اورامانــات شهرســتان جوانــرود گفــت: 
 بــا ورود دانــش بــه مزرعــه مــی تــوان از کشــاورزی ســنتی

نجات پیدا کرد.
بــه گزارش ســنم اســتان کرمانشــاه، مدیــر مرکز خدمات کشــاورزی 
و منابع طبیعی غیر دولتی کشــت و کار زریــن اورامانات در گفتگوی 
اختصاصــی بــا خبرنــگار ســنم  بــا بیــان این موضــوع پهنــه فعالیت 
ایــن مراکــز بــه صــورت دهســتانی بــوده و ترکیــب نیــروی انســانی 
آن نیــز کامــال تخصصــی و بومــی منطقــه مــی باشــد اظهار داشــت: 
ــش  ــدون افزاي ــوان ب ــی ت ــه م ــه مزرع ــش ب ــا ورود دان ب
ــای ــاده ه ــرف آب و نه ــش مص ــت و افزاي ــطح زيركش  س
كشــاورزی، از كشــاورزی ســنتی نجــات پیــدا كــرده  و به 

ســمت كشــاورزی مــدرن حركــت كنیم.
مهنــدس ســمیه کریمــی تپــه لــری در ادامه نقــش مراکــز خدمات 
کشــاورزی غیــر دولتــی در عرصه هــای تولید را بســیار حائز اهمیت 
دانســت و افــزود: انتقــال دانــش فنــی و روز دنیــا مهمتریــن نهــاده 

ــرداری  ــه ب کشــاورزی، مرغــداری و طــرح هــای تولیــدی، نمون
و آزمايــش آب و خــاک، مشــاوره و صــدور نســخه 
گیاهپزشــکی، تشــخیص آفــات، بیمــاری هــا و علــف هــای هــرز 
ــا حضــور مســتمر و تمــام وقــت  دانســت و خاطــر نشــان کــرد: ب
توانســته ایــم در نزدیکتریــن نقطــه بــه محــل ســکونت کشــاورزان 
و در ســریعترین زمــان ممکــن  بــه عنــوان قهرمانــان ملــی بخــش 

ــویم. ــی ش ــال 1٣99 معرف ــاورزی در س کش
مدیــر مرکــز خدمات کشــاورزی و منابــع طبیعی غیردولتی کشــت 
ــری دانــش از  ــات، اجــرای قراردادهــای ســهم ب و کار زریــن اورامان
ــرد و  ــی ک ــمند تلق ــیار ارزش ــراردادی را بس ــاورزی ق ــد و کش تولی
افــزود: ایــن مرکــز در همیــن راســتا  نســبت بــه اجــرای طــرح  5 
هکتــاری بــاغ انگــور روســیمی در شهرســتان جوانــرود اقــدام نماید.
وی در پایــان  حمایــت همــه جانبــه  دســتگاههای اجرائــی مرتبــط 
در رشــد و بالندگــی مراکــز خدمــات کشــاورزی غیــر دولتــی   را 
ــد و  ــع تولی ــع موان ــور در  رف ــدام كش ــن اق ــی تري اساس

تحقــق جهــش تولیــد در  کشــاورزی قلمــداد کــرد.

با ورود دانش به مزرعه می توان از کشاورزی سنتی نجات پیدا کرد
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی کشت و کار زرین اورامانات شهرستان جوانرود:

نام مرکز  :کشت و کار زرین اورامانات
مدیر مرکز :  سمیه کریمی تپه لری

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: کرمانشاه
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ســرمایه گــذاران و ... اشــاره کــرد.
 عســگری در ادامــه ضمــن اشــاره بــه دامنــه وســیع فعالیــت های
ــد  ــا آرون ــز راش ــه شــده توســط مرک ــات ارائ ــز، خدم ــن مراک ای
زاگــرس را؛ مشــاوره و نظــارت بــر واحدهــای دامپــروری، 
ــع  ــه و مناب ــیون، گلخان ــت، مکانیزاس ــی، زراع باغبان
ــش  ــر بخ ــای زی ــوز ه ــام مج ــد تم ــدور تمدی ــی، ص طبیع
کشــاورزی، انجــام وتکمیــل پرونــده جهــت فنس کشــی واحداث 
اتاقــک واحــداث اســتخر، مســاحی اراضــی کشــاورزی و نقشــه 
بــرداری، تعویــض پــالک وثبــت نام ســوخت ماشــینهای موتوری 
وکشــاورزی، طراحــی، اجــرا نصــب و فــروش وســایل و تجهیــزات 
ــودی و  ــای ك ــه ه ــز وتوصی ــار، تجوي ــت فش ــاری تح آبی
ســمی و كنتــرل آفــات در امــور زراعــی و باغــی، انجــام  
خدمــات اینترنتــی و پیشــخوانی و جیــره نویســی واحدهــای دام، 
طیــور و پــرورش اســب و توزیــع نهادهــای کشــاورزی، انجــام 
ــی و قطــره ای در امــور باغــی،  پــروژه هــای آبیــاری باران

زراعــی و طراحــی واجــرای فضــای ســبز در اســتان برشــمرد.
وی همچنیــن از ورود ایــن مرکــز بــه مقوله کشــاورزی قــراردادی 

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
ــه توســط  ــش و تجرب ــق دان ــت:  تلفی ــد زاگــرس گف راشــا آرون
مراکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی منجــر 

ــه افزایــش بهــره وری در بخــش کشــاورزی مــی شــود. ب
بــه گــزارش ســنم اســتان کرمانشــاه، مهنــدس، حمــزه عســگری 
مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتی راشــا آرونــد زاگرس، 
ــه  ــت: از جمل ــگار  ســنم گف ــا خبرن در گفتگــوی اختصاصــی ب
کارکردهــا و نقــش هــای مراکز خدمــات کشــاورزی غیردولتی در 
عرصــه هــای تولیــد مــی تــوان ايجــاد اشــتغال پايــدار  برای 
كارشناســان،  افزايــش تولیــد محصــوالت كشــاورزی و 
باغــی، كمــک بــه بهبــود وضــع جامعــه كشــاورزی در 
تمــام عرصــه هــای تولیــد از طريــق قراردادهای ســهم 
ــاورزان  ــان كش ــی آس ــد، دسترس ــش از تولی ــری دان ب
جهــت دريافــت خدمــات مســتقیم، جلوگیــری از رفــت و 
آمدهــای غیــر ضــروری و کاهــش هزینــه تولیــد، نظــارت فنــی 
ــد در  ــک تولی ــش ریس ــدی، کاه ــای تولی ــر واحده ــی ب و اصول

گفــت و افــزود: عقــد قــرارداد بــا کشــاورزان چغنــدرکار بــه مقدار 
15 هکتــار، اخــذ قــرارداد بــا بــاغ انگــور بــه میــزان یــک هکتــار، 
اخــذ قــرارداد بــا کشــاورزان ذرت کار بــه مقــدار 20 هکتــار آغــاز 
ــد  ــا آرون ــی راش ــاورزی غیردولت ــات کش ــز خدم ــت مرک فعالی

زاگــرس در ســال جــاری مــی باشــد.
عســگری  اجــرای قــرارداد ســهم بــری دانــش از تولیــد 
را بســیار حائــز اهمیــت دانســت و خاطرنشــان کــرد: کشــاورزی 
ســنتی و  تجربــی زمانــی مثمــر ثمــر خواهــد بــود کــه بــا دانــش 

فنــی تلفیــق گــردد. 
حمــزه عســگری اظهــار داشــت: مشــروط  بــه آن كــه بیــن 
ارتبــاط مراكــز دولتــی و غیردولتــی تعــادل برقرار شــود 
و همــکاری، همدلــی و همراهــی دســتگاه هــای اجرايی 
 مرتبط وجود داشــته باشــد و آنچه را که شــامل تصــدی های
قابــل واگــذاری مشــخص گردیــده انــد برون ســپاری شــود قطعا 

شــاهد رشــد و اعتــالی ایــن مراکــز در کشــور خواهیــم بود.

 تلفیق دانش و تجربه توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی منجر به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می شود
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی راشا آروند زاگرس:

نام مرکز  :راشاآروند زاگرس
مدیر مرکز :  حمزه عسگری

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی
عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار، عرضه نهاده ها و تجهیزات دامی

استان: کرمانشاه
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ــارت  ــردن مه ــاال ب ــد: ب ــادآور ش ــی ی ــر گیلک ــدس جعف مهن
كارشناســان و افزايــش بهــره وری تولیــد در بخــش و حركت 
بــه ســمت كشــاورزی نويــن و همچنیــن ایجــاد فرصتی مناســب 
ــز  ــر مراک ــای دیگ ــتغال مهندســین کشــاورزی از کرارکده ــرای اش ب

خدمــات کشــاورزی غیردولتــی مــی باشــد.
ــای  ــد و ارتق ــش تولی ــود در افزای ــش خ ــه نق ــق ب ــر موف ــن مدی ای
بهــره وری واحدهــای تولیــدی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: توســعه 
بخــش كشــاورزی از طريــق ارتقــای نفــوذ دانــش در بخــش 

ــر مــی باشــد. ــکان پذی ــن مراکــز ام ــق ای ــاورزی، از طری كش
مهنــدس جعفــر گیلکــی افــزود: بــا شــرکت کارشناســان در دوره های 
ــاورزان  ــدگان و کش ــه تولیدکنن ــش ب ــال دان ــی و انتق ــی و فن آموزش
باعــث افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد و عملکرد در واحد ســطح شــده 
و همچنیــن ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد و بهبود مدیریــت مزرعه 
ــه  ــدی ب ــد تولی ــرد واح ــن عملک ــردن میانگی ــک ك و نزدي
میــزان ركوردهــا و عملکرد هــای تولیــدی نمونــه اســتانی بــا 
بهــره گیــری از دانــش فنــی و تــوان علمــی كارشناســان بــه 
عنــوان انتقــال دهنــده دانــش كشــاورزی در محیــط هــای 
تولیــدی بخــش کشــاورزی جــزو اقداماتــی بــوده کــه توســط مرکــز 

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
ــر  ــات غی ــز خدم ــت: مراک ــتان گف ــهر گلس ــوره در آزادش چندمنظ
ــی ــه میدان ــازمان در  عرص ــی س ــازوی اجرای ــوره ب ــی چندمنظ  دولت

تولید می باشد.
ــی در  ــر گیلک ــدس جعف ــتان، مهن ــتان گلس ــنم اس ــزارش س ــه گ ب
گفتگــوی اختصاصــی بــا ســنم، نقــش مراکــز خدمــات کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی غیردولتــی در واحدهــای تولیــدی را ضــروری دانســت 
ــای  ــت ها و برنامه ه ــرای سیاس ــری اج ــهیل گ ــت: تس و گف
بخــش كشــاورزی و توســعه روســتايی، عمومیــت بخشــی 
ــم آوری  ــاورزی، فراه ــد كش ــای جدي ــن آوری ه ــرد ف كارب
 دسترســی راحــت كشــاورزان بــه خدمــات فنــی و
مشــاوره ای و در نهايــت اشــاعه دانــش و فــن اوری در محیط 

كشــاورزی از مأموریــت هــای مهــم ایــن مراکــز می باشــند.
ــی و متخصــص در  ــروی فن ــودن نی ــا دارا ب ــز ب ــن مرک ــزود: ای وی اف
بخش هــای کشــاورزی، منابع طبیعی، گیاهــان دارویی، مکانیزاســیون، 
شــیالت، دامپــروری، عرضــه نهاده هــای کشــاورزی و صــدور مجوزهــا 
در واحــد تولیــدی قــادر بــه ارائــه خدمــات فنــی مهندســی می باشــد.

تحــت مدیریــت صــورت گرفتــه اســت.
ــد  ــش از تولی ــری دان ــهم ب ــای س ــرای قرارداده ــر اج ــه تأثی وی ب
ــی  ــاورزی غیردولت ــات كش ــز خدم اشــاره و تاکیــد کــرد: مراك
ــاورزی و  ــش كش ــش در بخ ــج دان ــی تروي ــای اصل كانون ه
تولیــد هســتند کــه امــکان خدمــات دهــی و ارتبــاط بــا کشــاورزان 
و تولیــد کننــدگان در کوتاهتریــن زمــان را فراهــم آورده انــد کــه ایــن 
موضــوع خــود نقــش مهمــی در توســعه بخــش کشــاورزی از طریــق 

نفــوذ دانــش در بخــش کشــاورزی داشــته اســت.
مهنــدس جعفــر گیلگــی میــزان اســتقبال و همراهــی کشــاورزان و 
ــات کشــاورزی غیردولتــی در  تولیدکننــدگان از حضــور مراکــز خدم
ــازماندهی  ــا س ــت: ب ــد را خــوب دانســته و گف ــای تولی عرصــه ه
ــل  ــی كام ــت بخش ــز، رضاي ــن مراك ــبتر اي ــعه مناس و توس
ــم ــش فراه ــش از پی ــدگان بی ــد كنن ــاورزان و تولی  كش

خواهد شد. 
وی درخصــوص ارزیابــی آینــده کاری و کارآمــدی ایــن مراکــز گفــت: 
بــا همــکاری و تعامــالت ادارات ذیربــط و دســتگاه هــای اجرایــی، قطعا 
ــن مراکــز در  ــوب و رضایتمنــدی بیشــتر از اثربخشــی ای ــج مطل نتای

عرصــه هــای تولیــد فراهــم خواهــد شــد.

مراکز خدمات غیر دولتی چندمنظوره بازوی اجرایی سازمان در  عرصه میدانی تولید می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی چندمنظوره در آزادشهر گلستان:

نام مرکز  :جعفر گیلکی
مدیر مرکز :  جعفر گیلکی

زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
استان: گلستان
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مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی فرصت های جدید اشتغال برای دانش آموختگان کشاورزی است
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی چند منظوره نمونه در بندرگز گرگان:

ترویجی، گیاهپزشکی، عرضه نهاده های کشاورزی و صدور مجوزها در 
واحد تولیدی قادر به ارائه خدمات فنی مهندسی مشاوره ای  می باشد که 
توانسته با بررسی نیازها و اولویت سنجی در دهستان ها و جلب مشارکت 
و همکاری مستمر و همچنین  آموزش تخصصی چهره به چهره و مشاوره، 
موجبات كاهش هزينه ها، افزايش تولید محصوالت در سطح را 

فراهم نمايند.
مهندس عماد دامغانی اظهار داشت: با نگاهی به گذشته به یک نکته حائز 
اهمیت بر می خوریم و آن این که  قشر کشاورز و دامدار جزء دورترین 
 اقشار به فناوری اطالعات و دانش حوزه کشاورزی و دامپروری نوین

می باشند که در این راستا این مجموعه بعد از شناسایی نقاط قوت در هر 
دهستان در گام اول  اقدام به معرفی سیستم ها و تجهزات نوین کشاورزی و 
 دامپروری از جمله استفاده از پهباد ها در سموم دفع آفات، معرفی نژاد های

پربازده، استفاده بهینه از سیستم های آبیاری و آموزش سیستم های 
الکترونیک پا به عرصه گذاشت و در حال فعالیت می باشد.

و  دانش  اشاعه  راستای  در  مرکز  های  فعالیت  به  موفق  مدیر  این 
اطالعات كشاورزی و ورود دانش فنی به عرصه های تولید و به 
منظور افزايش كمی و كیفی تولید و عملکرد در واحد سطح اشاره 
و تصریح کرد:: ارتقای بهره وری عوامل تولید و بهبود مدیریت مزرعه 
به میزان رکوردها و  و نزدیک کردن میانگین عملکرد واحد تولیدی 
عملکرد های تولیدی نمونه استانی و ملی با بهره گیری از دانش فنی و 
توان علمی کارشناسان کشاورزی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و 
بازآموزی برای بهره برداران و کارشناسان مجموعه با همکاری سازمان فنی 
و حرفه ای شهرستان و مجموعه آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

استان صورت گرفته است.
مهندس عماد دامغانی افزود: توسعه این روابط و مناسبات می تواند به 
اثرگذاری و پذيرش كارشناسان كشاورزی در واحدهای تولیدی 
منجر شده و موجبات نقش آفرینی صاحبان دانش در عرصه های تولید 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی چند منظوره 
منابع  و  کشاورزی  خدمات  مراکز  گفت:  گرگان  بندرگز  در  نمونه 
 طبیعی غیردولتی فرصت های جدید اشتغال برای دانش آموختگان

کشاورزی می باشد.
به گزارش سنم گلستان، مهندس عماد دامغانی در گفتگوی اختصاصی 
با اشاره به نقش مراکز خدمات غیردولتی در واحدهای تولیدی گفت: 
عملیاتی شدن توسعه و ايجاد مراكز خدمات كشاورزی و منابع 
طبیعی غیردولتی و با توجه به این موضوع که استان گلستان در بخش 
کشاورزی، دامپروری و شیالت دارای پتانسیل باال می باشد، به توسعه 

همه جانبه کشاورزی استان منجر خاهد شد.
غیردولتی خدمات  مراکز  ایجاد  با  افزود:  دامغانی  عماد   مهندس 
فارغ التحصیالن حوزه کشاورزی در مراحل تولید محصوالت کشاورزی 
ورود خواهند کرد که به افزايش تولید و ارتقای سالمت محصوالت 
و سالمت جامعه و اقتصادی كردن فعالیت های كشاورزی بیش از 

پیش تاثیر گذار باشد.       
وی افزود: این مرکز با دارا بودن نیروی فنی و متخصص در بخش های 
کشاورزی، دامپروری، شیالت، منابع طبیعی، مکانیزاسیون، آموزشی و 

و ارتقای ضریب نفوذ دانش در محیط های کشاورزی صورت گیرد که با 
توجه به تجربیات کشاورزان و علم و دانش کارشناسان کشاورزی افزایش 

تولید در سطح، محصول سالم و در نهایت جامعه سالم را فراهم نماید.
وی به تاثیر اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید تاکید کرد 
و گفت: با تشکیل جلسات آموزشی متعدد و با بهره گیری دانش بروز 
کارشناسان در این جلسات آموزشی و ارائه دانش به تولید کنندگان و 
کشاورزان باعث افزايش كمی و كیفی تولید و عملکرد در واحد 

سطح شده ایم.
دامغانی میزان استقبال و همراهی کشاورزان و تولیدکنندگان از حضور 
مراکز خدمات غیردولتی در عرصه های تولید را خوب دانشت و بیان داشت: 
به دلیل نوپا بودن مراکز خدمات غیردولتی و هزینه ارائه خدمات، قبال 
تعداد کمی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در کنار مجموعه جهادهای 
کشاورزی شهرستان ها  به این مراکز مراجعه و اعتماد می کردند ولی 
خوشبختانه با اثربخشی خوب اين مراكز و اعتماد سازی و حمايت 
 مسئولین مرتبط در كارسپاری ها، بهره برداران اين بخش ها
به اين مجموعه روی آوردند و استقبال خوبی از اين مجموعه 

داشته و دارند.                                   

نام مرکز  :عماد دامغانی
مدیر مرکز :  عماد دامغانی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، 
تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی

استان: گلستان



53

انتقال دانش و فن آوری های نوین در امر تولید محصوالت کشاورزی با کیفیت در راستای افزایش بهره وری 
از کارکردهای مهم مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی باغبانی در تالش استان گیالن:

باالی محصول، حضور فعال و موثر در عرصه تولید و شناخت موانع از 
نزدیک و در نهایت ارائه راه كارهای علمی و اصولی و افزايش دانش 
و مهارت تولیدكنندگان و بهره برداران كیوی از مهمترین خدماتی 

است که توسط این مرکز به کشاورزان منطقه ارائه می گردد.
گرایلو در خصوص عرضه دانش و فناوری های نوین گفت: به کارگیری 
آخرین متدهای علمی در شیوه مدیریت باغ های کیوی در جهت افزایش 
بهره وری، بکارگیری آخرين يافته های علمی تحقیقاتی داخلی و 
كشورهای پیشرو در صنعت كیوی و آموزش و ارتقاء سطح دانش 

بهره برداران از اقدامات این مرکز در این خصوص می باشد.
این مدیر موفق با اشاره به نقش و میزان تاثیرگذاری اين مركز در 
افزايش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای تولید گفت: رسالت این 
مرکز کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری باغها با افزایش میزان 
تولید و بهبود کیفیت میوه کیوی مطابق با استانداردهای بین اللملی است. 
از آنجایی که کیوه جزء کاالهای صادراتی ایران می باشد، عالوه بر افزایش 
تولید، ارتقای کیفیت میوه مطابق با استانداردهای بین المللی جزء اهداف 

مرکز می باشد.
وی افزود: آگاهی تیم فنی مرکز از مقررات و قوانین بین المللی کیفیت و 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی باغبانی در تالش 
استان استان گیالن گفت: انتقال دانش و فنآوری های نوين در امر 
تولید محصوالت كشاورزی با كیفیت در راستای افزايش بهره وری 
از كاركردهای مهم مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی می باشد.
گفتگوی در  گرایلو  سمیه  مهندس  گیالن،  استان  سنم  گزارش   به 
اختصاصی با سنم با شاره به نقش و کارکرد مرکز خدمات غیر دولتی در 
عرصه های تولید، اظهار داشت: انتقال دانش و فنآوری های نوین در امر 
تولید میوه کیوی با کیفیت در راستای افزایش بهره وری باغاتا و کاهش 

هزینه های تولید دو رویکرد اصلی این مرکز می باشد. 
وی با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات نوین به تولیدکنندگان تصریح کرد: 
ارائه شیوه های نوين مديريت باغات شامل: تغذیه اصولی درختان 
مطابق با آزمون آب، خاک و گیاه در جهت کاهش مصرف نهاده های 
کشاورزی، صرفه جویی در هزینه ها به خصوص هزینه های مربوط به 
کود و سمومی شیمیایی، حفظ محیط زیست و تولید پایدار در باغ های 
کیوی، کنترل صحیح آفات و بیماری ها مطابق با آخرین یافته های 
 تحقیقاتی، هرس و تربیت درختان کیوی بر اساس متدهای روز دنیا،
به کارگیری شیوه های نوین مدیریتی در افزایش تولید همراه با کیفیت 

صادارت کیوی یکی از ویژگی های متمایز این مرکز می باشد. 
این کارشناس کشاورزی در خصوص تاثیر اجرای قراردادهای سهم بری 
دانش از تولید در انتقال دانش به واحدهای تولید گفت: تغییر فرایند 
کشاورزی سنتی به نوین، ایجاد فرصت های شغلی جدید برای تحصیل 
کرده های بخش کشاورزی، افزایش بهره وری باغداران  به همراه کاهش 
 قابل مالحظه هزینه های تولید از اثرت مثبت این گونه همکاری ها می باشد.   
وی افزود: علی رغم اینکه سال اول فعالیت مرکز می باشد اما استقبال 
كشاورزان و تولیدكنندگان از مركز خوب بوده به طوری كه عالوه 
بر قرار داد همکاری های سالیانه با تعدادی از باغداران، بازديدهای 

میدانی موردی هم در جهت رفع موانع تولید انجام می شود.  
وی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات سازمان در خصوص توسعه مراکز 
 خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و نهادینه کردن سیاست های
سهم بری دانش از تولید و اشتغال دانش مزدمحوری، خواستار حمايت 
در تولید  موانع  رفع  و  ها  سیاست  اين  از  دولت  پشتیبانی   و 

عرصه های كشاورزی شد.

نام مرکز  :سمیه گرایلو
مدیر مرکز :  سمیه گرایلو

زمینه فعالیت : عرضه نهاده های کشاورزی )کود-بذر-نشاء و نهال(، باغبانی
استان: گیالن
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مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با مشاوره علمی و صحیح 
باعث بهبود اوضاع کسب و کار کارآفرینان می شوند

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی لنگرو شلمان استان گیالن:

شود که این مساله یعنی افزایش هزینه های تولید، کاهش سودآوری، کاهش 
کیفی کاری در آبزی پروری را سبب شده است.

عبداهلل پور گفت: مرکز ما به دلیل ارتباط علمی قوی که با اساتید داخلی و 
خارجی از کشورهای آمریکا، کانادا، پرتغال، اسپانیا و فرانسه و همچنین به 
جهت دارا بودن مهارت های خوب و مناسبی در جهت افزایش راندمان تولید، 
 توانسته است به طور مطلوب اثرگذاری مورد قبولی را در عرصه های

تولید داشته باشد.
وی افزود: برای مثال در پرورش کپور ماهیان حداکثر تولید در گیالن به 
چهار تن در هکتار می رسد که مرکز ما به دلیل داشتن دانش کافی راندمان 

تولید را در مزارع پرورش ماهی به حداقل دو برابر ارتقا دهد.
بچه  خرید  در  های صحیح  مشاوره  بحث  در  گفت:  شیالتی  فعال  این 
مديريت  پروری،  آبزی  مناسب  مديريت  مناسب،  غذای  و  ماهیان 
صحیح استخرداری، روش های عرضه ماهی و تولیدات شیالتی و 
 عمل آوری و صادرات محصوالت نیز دارای تجربه و دانش فنی قابل

توجهی هستیم.
وی گفت: شرکت ما در زمینه استفاده صحیح از آب مورد استفاده، غذاهای 
دوست دار محیط زیست، کاهش دفع پساب های ناشی از آبزی پروری و 
کاهش میزان مصرف آب و افزایش میزان تولید نیز دارای مهارت می باشد.
 عبداهلل پور افزود: حدود چهار سال است که گروه ما در زمینه تکثیر و

بومی سازی ماهیان آبهای شمال کشور تجربه های فراوانی را در زمینه ماهی 
 سیاهکولی، شاه کولی، سیاه ماهی و سوزن ماهی دریای خزر کسب کرده است.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی لنگرو شلمان استان 
گیالن گفت: مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با مشاوره 

علمی و صحیح باعث بهبود اوضاع کسب و کار کارآفرینان می شوند.
در گفتگوی  پور  عبداهلل  استان گیالن، مهندس حامد  به گزارش سنم 
اختصاصی با سنم، اظهار داشت: مراکز خدمات غیردولتی که بر تکیه بر 
دانش و تخصص تشکیل شده است و باتوجه به این موضوع که این مراکز 
بصورت تخصصی در حوزه های تخصصی عمل می کنند، می توانند نقش 
ياريگر افزايش تولید را بازی كنند و با نظارت و مشاوره علمی و 

صحیح باعث بهبود اوضاع كسب و كار كارآفرينان شوند. 
وی گفت: مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی ما متشکل از سه نفر دانشجوی 
دکترا است که از لحاظ علمی در جایگاه مناسبی برخوردار هستند و از 
نخبگان استان گیالن می باشند و باتوجه به اینکه از لحاظ تجربی کارهای 
و مهارت  از  اند  داده  انجام  دانشگاه  بیرون  و محیط  دانشگاه   فراوانی در 

 قابلیت های فراوانی برخوردار هستند.
این مدیر موفق تصریح کرد: يکی از مشکالت اساسی در زمینه صنعت 
شیالت و آبزی پروری، به روز و متناسب نبودن دانش و علم شیالت 
متناسب با پیشرفت علم و تکنولوژی است و همچنان که شاهد آن 
هستیم که در کشور هنوز سیستم آبزی پروری به صورت سنتی اداره می 

این مدیر موفق با شاره به این که يک مركز خدمات غیردولتی با مشاوره 
صحیح در زمان مناسب می تواند سبب افزايش تولید و كاهش ضرر 
در آبزی پروری گردد، گفت: تاکنون اعضای شرکت ما در محیط علمی 
دانشگاه گیالن چندین پروژه با مراکز مختلف انجام داده اند که از جمله 
آنها می توان به؛ اجرای پروژه پیرامون تکثیر ماهیان خاویاری به ارزش 20 
میلیون تومان زیر نظر صندوق فناوران کشور، پروژه پیرامون بهبود عملکرد 
تولید مثل ماهیان خاویاری زیر نظر جهادکشاورزی استان تهران به ارزش 
5 میلیون تومان، پروژه پیرامون بهبود عملکرد تغذیه در ماهیان خاویاری به 
ارزش ٣ میلیون تومان و پروژه در ارتباط با بهبود عملکرد رشد و تغذیه در 
مولدین قزل آالی رنگین کمان زیر نظر دانشگاه گیالن به ارزش 5 میلیون 

تومان اشاره کرد.
وی گفت: یکی از ایرادات اساسی که می توان به کشاورزان و تولیدکنندگان 
گرفت این است که در بیشتر موارد مراجعه آنها به این مراکز زمانی است که 
در تولید شکست خورده او با مشکل مواجه شده اند، به طوری که بسیاری 
از تولیدکنندگان عالقه دارند خود مساله ای را تجربه کنند و از تجربیات 
 افراد مراکز خدمات استفاده نکنند و بعد از لطمه دیدن به فکر مشورت

کردن  می افتند.
عبداله پور افزود: با فرهنگ سازی صحیح و معرفی بیشتر افراد از 
سازمان جهادكشاورزی به چنین مراكز قطعا هم شاهد رونق كسب 

و كار اين مراكز و هم رونق تولید خواهیم شد. 

نام مرکز  :حامد عبداله پور
مدیر مرکز :  حامد عبداله پور

زمینه فعالیت : شیالت
استان: گیالن
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با بکارگیری دانش فنی توانسته ایم نقش آفرینی خوبی در توسعه فعالیت های بخش مکانیزاسیون داشته باشیم
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان الشتر:

با شرکت پخش فرآورده های نفتی برقرار کنند که با کوتاه ترین زمان 
ارائه خدمات به بهره برداران این بخش بوده است.

وی تصریح کرد: این مرکز خدمات غیردولتی با تالش کارشناسان 
متخصص و با تجربه توانسته یک نو آوری در انجام مراحل روند کار 
ایجاد کند، با راه اندازی یک برنامه نرم افزاری تحت وب را طراحی 
و اجرا کنند که فعال به صورت آزمایشی در شهرستان الشتر راه 
اندازی شده است، در این برنامه اطالعات مربوط به ماشین آالت و 
ادوات کشاورزی در بانک اطالعاتی ثبت می شود ودر آینده نزدیک 
نسخه اندروید نیز جهت دسترسی کشاورزان به صاحبان تراکتورها 
و کمباین  را طراحی می کند و همچنین این مرکز با ظرفیت و 
پتانسیل های موجود خود آمادگی الزم را جهت سمپاشی مزارع 

توسط پهباد در راستای خدمات نوین به کشاورزان را دارد.
وحید ابدالی حسنوند افزود: با بهره گیری از دانش فنی و توان 
علمی کارشناسان کشاورزی، این مرکز به عنوان انتقال دهنده دانش 
 کشاورزی در محیط های تولیدی بخش کشاورزی، قرارداد سهم بری
دانش از تولید را برای افزايش بهره وری از طريق توسعه 

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی الشتر گفت: 
گستردگی بخش زراعت و نیز ظرفیت هايی كه در حوزه 
مکانیزاسیون وجود دارد زمینه ای است تا بخش غیردولتی 
بتواند در اقتصادی کردن فعالیت های کشاورزی بیش از پیش تاثیر 
گذار باشد لذا باتوجه به این ظرفیت و پتانسیل ها و همچنین 
تخصصی بودن زمینه فعالیت های اين مراكز باعث شده است 
افراد براساس رشته تخصصی خود فعالیت کرده و می توانند از 
ظرفیت های موجود در امر تولید و ارائه خدمات به کشاورزان  نقش 

زیادی را ایفا کنند.
به گزارش سنم استان لرستان، مهندس ابدالی حسنوند در گفتگو 
با خبرنگار سنم، اظهار داشت: مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی 
شماره 2٣ شهرستان الشتر با توجه به حوزه فعالیت خود یعنی 
بخش مکانیزاسیون توانسته خدمات خوبی به صاحبان ماشین آالت 
و ادوات کشاورزی ارائه داده است، از جمله صدور حواله سوخت 
و معاينه فنی كمباين و عرضه تجهیزات مکانیزاسیون بوده 
است که این مرکز خدمات غیر دولتی توانسته ارتباط و تعامل خوبی 

روابط و مناسبات بین تولید كننده و صاحبان دانش را به 
عنوان يک رويکرد جديد در فعالیت خود مطرح كرده است.

مدیر موفق مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در ادامه تصریح کرد: 
با توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی بخش کشاورزی در استان و 
رفتن به سوی  علمی شدن كشاورزی و استفاده بهینه از منابع 
آب و خاک حاصلخیز اين استان همچنین گستردگی حوزه 
فعالیت مکانیزاسیون و  اتکا به نیروی متخصص مركز خدمات 
توسعه فعالیت های بخش مکانیزاسیون با نقش آفرينی اين 
مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی تحقق پیدا خواهد کرد  و 
آینده روشنی در پیش روی کارشناسان و مراکز خدمات کشاورزی 

غیر دولتی خواهد بود. 
ابدالی حسنوند در پایان اظهار داشت: اقدامات شاخصی که در این 
مرکز نسبت به سایر مراکز صورت گرفته استفاده از ظرفیت ها و 
پتانسیل های موجود در منطقه و نوآوری های جدیدو همچنین 
استفاده از توان فنی و تجربی کارشناسان متخصص  مرکز خدمات 

کشاورزی غیردولتی بوده است.

نام مرکز  :وحید ابدالی حسنوند
مدیر مرکز :  وحید ابدالی حسنوند

زمینه فعالیت : عرضه تجهیزات، ماشین آالت و ادوات کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی
استان: لرستان
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 تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن و دانش محور با نقش آفرینی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
محقق می گردد

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان تنکابن:

انبـــوه تولیـــد کننـــدگان گل و گیـــاه، مشـــاوره و حضـــور 
مســـتمر در واحـــد هـــای تولیـــدی از احـــداث تـــا بهـــره 
ـــرد. ـــی پذی ـــورت م ـــز ص ـــان مرک ـــط کارشناس ـــرداری توس ب
ـــل  ـــی در مح ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــزود: برگ ـــی اف مقیم
ـــوده  ـــز ب ـــن مرک ـــداف ای ـــرداران از اه ـــره ب ـــرای به ـــه ب گلخان

ـــد. ـــزار ش ـــی برگ ـــی و مهارت ـــون ٣0 دوره آموزش ـــه تاکن ک
ـــه  ـــنتی ب ـــای س ـــه ه ـــل گلخان ـــت: تبدی ـــی گف ـــزاد مقیم به
مـــدرن بـــا امـــر آمـــوزش و آگاه ســـازی بهـــره بـــرداران 
ـــود را  ـــش خ ـــات نق ـــز خدم ـــه مراک ـــود ک ـــی ش ـــق م محق

بـــا حضـــور کارشناســـان در عرصـــه ایفـــا نماینـــد.
ـــون  ـــت: تاکن ـــان داش ـــاورزی اذع ـــات کش ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــه داران  ـــرای گلخان ـــدار ب ـــد پای ـــتغال و درآم ـــاد اش در ایج
منطقـــه بـــا اســـتفاده از شـــیوه هـــای نويـــن در 
تولیـــد گل و گیاهـــان زينتـــی اقدامـــات مهمـــی 
انجـــام گرفـــت کـــه از جملـــه آنهـــا مـــی تـــوان بـــه 

کشـــت تلفیقـــی بوتـــه هـــا بـــا هـــم را اشـــاره نمـــود.
ایـــن مســـؤول خاطـــر نشـــان کـــرد: انتظـــار مـــی رود ســـازمان 
 نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی بـــا بهـــره گیـــری

ــی  ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
ـــاورزی  ـــل کش ـــت: تبدی ـــن گف ـــتان تنکاب ـــی شهرس غیردولت
ســـنتی بـــه مـــدرن و دانـــش محـــور بـــا نقـــش آفرینـــی 
ـــی ـــی غیردولت ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــات کش ـــز خدم  مراک

محقق می گردد.
ـــر  ـــزاد مقیمـــی مدی ـــدس به ـــزارش ســـنم اســـتان، مهن ـــه گ ب
مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی 
ـــريع در  ـــار داشـــت: تس ـــن اظه ـــدار ســـبز تنکاب ـــا گل پن پای
ـــرداران  ـــره ب ـــه به ـــاز ب ـــورد نی ـــات م ـــام خدم انج
ـــی از  ـــازی یک ـــای مج ـــت فض ـــتفاده از ظرفی ـــا اس ب
ـــی  ـــات فن ـــا خدم ـــوده ت ـــز ب ـــن مرک ـــم ای ـــای مه ـــت ه اولوی

ـــردد. ـــه گ ـــر ارائ ـــورد نظ ـــدف م ـــع ه ـــت جام ـــرع وق در اس
ـــات  ـــز خدم ـــه مراك ـــن ک ـــالم ای ـــا اع ـــق ب ـــر موف ـــن مدی ای
غیردولتـــی بـــه عنـــوان كانـــون هـــای اشـــاعه 
دانـــش و اطالعـــات كشـــاورزی هســـتند، افـــزود: بـــا 
توجـــه بـــه موقعیـــت اســـتقرار مرکـــز در غـــرب اســـتان و 

ـــا  ـــوز ب ـــای مج ـــس از اعط ـــود پ ـــای خ ـــامانه ه ـــت س از ظرفی
ـــاخص  ـــا ش ـــز را ب ـــورات مرک ـــزارش ام ـــت گ ـــد ثب ـــاد فیل ایج
ـــد  ـــن رون ـــوده و ای ـــدی نم ـــته بن ـــز دس ـــت مراک ـــای  فعالی ه

ـــردد. ـــی گ ـــف م ـــام وظاي ـــود در انج ـــث بهب باع
مقیمـــی افـــزود: واگـــذاری امـــور فنـــی و تخصصـــی بـــه 
مراکـــز خدمـــات غیردولتـــی باعـــث ارائـــه تخصصـــی 
و علمـــی خدمـــات در تمـــام بخـــش كشـــاورزی 
ـــن  ـــدگان و همچنی ـــرداران و تولیدكنن ـــره ب ـــه به ب

دانـــش محـــور  کـــردن تولیـــد مـــی گـــردد.
ـــز  ـــن مراک ـــر ای ـــت: اگ ـــان گف ـــات در پای ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــوی س ـــتر از س ـــت بیش ـــورد حمای م
ــر ادارات  ــن دیگـ ــی و همچنیـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ کشـ
ــدان  ــه چنـ ــده نـ ــرد در آینـ ــرار گیـ ــه  قـ دولتـــی مربوطـ
ــت ــز جهـ ــن مراكـ ــی از بهتريـ ــد یکـ ــی توانـ  دور مـ
و تولیدكننـــدگان  بـــه  رســـانی   خدمـــت 

كشاورزان باشند.

نام مرکز  :پایا گل پندار سبز تنکابن
مدیر مرکز :  بهزاد مقیمی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، 
تخصصی چندمنظوره

استان: مازندران
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ــرد و  ــادی در عملکـ ــد زیـ ــا حـ ــای الزم تـ ــوزش هـ آمـ
ـــد. ـــش دهن ـــه ای را افزای ـــط کلخان ـــت در محی ـــج کش تروي
مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی اذعـــان کـــرد: حضـــور 
فعـــال کارشناســـان مرکـــز در واحـــد تولیـــدی افزايـــش 
آگاهـــی فنـــی و درآمـــد كشـــاورزان را بـــه دنبـــال 

خواهـــد داشـــت.
مهدویـــان گفـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کنونـــی و بـــاال بـــودن 
ـــوان یکـــی  ـــش بعن ـــد محصـــوالت کشـــاورزی دان ـــه تولی هزین
ـــای ـــه ه ـــش هزين ـــده كاه ـــل پیـــش برن ـــن عام  از مهمتری

تولید است.

افزایش راندمان تولید با مشاوره و نظارت مستمر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تسهیل می شود
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی شهرستان عباس آباد: 

ــی  ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
ــش  ــت: افزایـ ــاد گفـ ــاس آبـ ــتان عبـ ــی شهرسـ غیردولتـ
راندمـــان تولیـــد بـــا مشـــاوره و نظـــارت مســـتمر مراکـــز 
 خدمـــات کشـــاورزی غیردولتـــی در عرصـــه هـــای تولیـــد

تسهیل می شود.
مهنـــدس مازنـــدران،  اســـتان  ســـنم  گـــزارش   بـــه 
ـــا ســـنم  ـــو اختصاصـــی ب ـــان در گفتگ ســـید اســـماعیل مهدوی
ـــتان  ـــطح اس ـــز در س ـــاد مراک ـــه ایج ـــه ب ـــرد: باتوج ـــار ک اظه
 بـــرای تســـهیل و تســـريع ارائـــه خدمـــات بـــه

ــی  ــی و مهندسـ ــد فنـ ــرداران در تولیـ ــر ه بـ بهـ
ــودن  ــا دارا بـ ــز بـ ــد، مراکـ ــه تولیـ ــش هزينـ و كاهـ
کشـــاورزی مختلـــف  هـــای  رشـــته  در   کارشناســـان 
ـــر  ـــد از نظ ـــش تولی ـــث افزای ـــاوره باع ـــا مش ـــد ب ـــی توانن م

کمـــی و کیفـــی شـــوند.
وی تصریـــح کـــرد: کارشناســـان مراکـــز بـــا حضـــور بـــه 
ـــا  ـــتند ب ـــتان توانس ـــطح شهرس ـــای س ـــه ه ـــع درکلخان موق

ـــای  ـــه راهکاره ـــود: ارائ ـــار نم ـــان اظه ســـید اســـماعیل مهدوی
ـــات  ـــا آف ـــارزه ب ـــاک، مب ـــح آب، خ ـــت صحی ـــد در مدیری جدی
ــی  ــت تلفیقـ ــدرن مدیریـ ــای مـ ــیوه هـ ــری شـ و بکارگیـ
ـــه  ـــه ب ـــرای مراجع ـــرداران ب ـــره ب ـــب به ـــث ترغی باع
ـــورد  ـــات م ـــت خدم ـــت درياف ـــات جه ـــز خدم مراك
ـــان  ـــی کارشناس ـــی و مهندس ـــوان فن ـــتفاده از ت ـــاز و اس نی

ـــت. ـــده اس ـــدی گردی ـــد تولی ـــز در واح مرک
ــزود:  ــان افـ ــات در پایـ ــز خدمـ ــق مرکـ ــر موفـ ــن مدیـ ایـ
ــای  ــالت هـ ــن رسـ ــی از مهم تريـ ــوزش يکـ آمـ
ــازمان  ــت سـ ــار اسـ ــورد انتظـ ــه مـ ــوده کـ ــازمان بـ سـ
ــه  ــی بـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــام مهندسـ نظـ
 عنـــوان يـــک نهـــاد دانشـــی برنامـــه ریـــزی هـــای

الزم جهـــت باالبـــردن ارتقـــای ســـطح فنـــی و 
برگـــزاری  بـــا  مراکـــز  كارشناســـان  تخصصـــی 
دهـــد. انجـــام  مجـــازی  ســـاختمان  در  هـــا   دوره 

نام مرکز  : سید اسمعیل مهدویان
مدیر مرکز : سید اسمعیل مهدویان

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی، تخصصی چندمنظوره
استان: مازندران
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انتقال دانش فنی کارشناسان مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی به بهره برداران موجب افزایش راندمان تولید می شود
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در قائم شهر:

ــی  ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
شهرســـتان قائمشـــهر تصریـــح نمـــود: بـــا توجـــه بـــه 
ـــدگان،  ـــد كنن ـــاورزان و تولی ـــوب كش ـــتقبال خ اس
هـــم اکنـــون در شهرســـتان هـــای بوشـــهر، شـــیراز و گلســـتان 
ـــدگان بخـــش  ـــد کنن ـــه تولی ـــورات ب ـــن ام ـــام ای ـــال انج در ح

ـــتیم. ـــور هس طی
جهانبخـــش شـــهبازی بـــر اذعـــان بـــر ایـــن نکتـــه کـــه 
مـــالک اعتمـــاد بهـــره بـــردار بـــه كارشـــناس 
ـــت:  ـــوده گف ـــع ب ـــه موق ـــور ب ـــاوره و حض ـــه مش ارائ
ـــری از  ـــر جلوگی ـــالوه ب ـــوق ع ـــورات ف ـــام ام ـــا انج ـــون ب تاکن
ـــع در  ـــر مواق ـــان در اکث ـــه ذینفع ـــی ب ـــای احتمال ـــارت ه خس
هـــر دروه پـــرورش در مقایســـه بـــا دوره ماقبـــل عملکـــرد 
بهتـــری را شـــاهد بـــوده کـــه ایـــن باعـــث گســـترش کار 

مرکـــز گردیـــده اســـت.
ــتغال  ــث اشـ ــز باعـ ــعه کار مراکـ ــرد: توسـ ــح کـ وی تصریـ
ـــای  ـــد ه ـــات در واح ـــه خدم ـــل و ارائ ـــارغ التحصی ـــای ف اعض
ـــد. ـــد گردی ـــن خواه ـــان ممک ـــن زم ـــاه تری ـــدی در کوت تولی

ــی  ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــر مرکـ مدیـ
ـــال  ـــت: انتق ـــار داش ـــهر اظه ـــم ش ـــتان قائ ـــتقر در شهرس مس
ــاورزی  ــات کشـ ــز خدمـ ــان مرکـ ــی کارشناسـ ــش فنـ دانـ
ـــان ـــش راندم ـــب افزای ـــرداران موج ـــره ب ـــه به ـــی ب  غیردولت

تولید می شود.
بـــه گـــزارش ســـنم اســـتان، مهنـــدس جـــان بخـــش شـــهبازی 
ــع  ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــر مرکـ ــی، مدیـ کوتنایـ
ـــگار  ـــا خبرن ـــی ب ـــوی اختصاص ـــی در گفتگ ـــی غیردولت طبیع
ـــرداران در  ـــره ب ـــه به ـــش ب ـــال دان ـــت: انتق ـــنم گف س
ـــه  ـــا توج ـــد ب ـــوع واح ـــداث ن ـــن، اح ـــد زمی خري
ـــز  ـــان مرك ـــط كارشناس ـــه توس ـــات منطق ـــه امکان ب
ـــد  ـــتفاده هدفمن ـــد و اس ـــزايی در تولی ـــه س ـــش ب نق

ـــود دارد. ـــع موج از مناب
وی اذعـــان کـــرد: مراکـــز خدمـــات غیردولتـــی مـــی تواننـــد بـــا 
ارائـــه خدمـــات مطلـــوب و افزایـــش راندمـــان، ســـطح خدمـــات 
ـــد. ـــترش دهن ـــور گس ـــه کل کش ـــتان ب ـــود را از اس ـــی خ  فن

ــام  ــرورت انجـ ــه ضـ ــاره بـ ــا اشـ ــق بـ ــر موفـ ــن مدیـ ایـ
ـــی  ـــات تخصص ـــه خدم ـــراه ارائ ـــه هم ـــی ب ـــی اجتماع مهندس
ـــیدن  ـــرای رس ـــت: ب ـــی گف ـــات غیردولت ـــز خدم ـــط مراک توس
ـــقوله  ـــه مـــ ـــه ب ـــوی، توج ـــاد اقتصـــادی ق ـــک نه ـــه ی ب
ـــت  ـــروری اس ـــی ض ـــازی اجتماع ـــی ســـ مهندس
ـــش  ـــش در بخ ـــايش و كاه ـــگ س ـــه فرهن ـــرا ك چ
ـــا و  ـــش ه ـــتر از افزاي ـــب بیش ـــه مرات ـــاورزی ب كش
ـــق مهندســـی ســـازی ـــا اســـت کـــه از طری ـــی ه ـــم افزاي  ه

اجتماعی می توان به این مشکل فائق آمد.
 ایـــن مســـؤول  در پایـــان از مدیـــران و مســـؤولین دســـتگاه های

اجرایـــی خواســـتار شـــد: کـــه از مراکـــز فعـــال حمایـــت 
ـــوی  ـــه س ـــان ب ـــب ذینفع ـــث ترغی ـــن باع ـــه ای ـــوده و ک نم
ـــه  ـــن عرص ـــش در ای ـــاعه دان ـــورات و اش ـــام ام ـــز و انج مراک

ـــد. ـــد ش خواه

نام مرکز  :جان بخش شهبازی کوتنایی
مدیر مرکز :  جان بخش شهبازی کوتنایی

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، عرضه 
نهاده های دامی )خوراک دام، طیور و آبزیان(

استان: مازندران
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ارتقای راندمان تولید از طریق انتقال دانش و فن آوری های جدید به عرصه های کشاورزی
مهمترین انتظار از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی است

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی بندرعباس:

ـــالن  ـــايت پ ـــص س ـــراد متخص ـــک اف ـــا كم ـــا ب ـــز م مرك
ـــن  ـــه اي ـــه مـــی شـــود ك ـــرای بخـــش زراعـــی و باغـــی تهی ب
ـــب  ـــه جوان ـــا از هم ـــد ت ـــی كن ـــک م ـــاورز كم ـــه كش ـــر ب ام
ـــرد.  ـــتفاده را بب ـــر اس ـــترس دارد حداكث ـــه در دس ـــی ك  زمین
ـــد  ـــرفته مانن ـــای پیش ـــتگاه ه ـــک دس ـــا كم ـــزود: ب وی اف
جـــی پـــی اس ســـه فركانســـه نقشـــه بـــرداری انجـــام 
ـــا  ـــل ب ـــد و از تداخ ـــرا دارن ـــه هم ـــا را ب ـــل خط ـــه حداق ـــود ک ـــی ش م
ـــه  ـــرادی ک ـــرای اف ـــود و ب ـــی ش ـــری م ـــوار جلوگی ـــای همج ـــن ه زمی
ـــی از ســـازمان  ـــی تداخـــل دارد عکـــس هوای ـــا اراضـــی مل زمینشـــان ب
ـــا کمـــک  ـــوگ ب ـــداری شـــده و عکـــس هـــای آنال ـــرداری خری نقشـــه ب
ـــوگل ارث  ـــر و گ ـــال مپ ـــای تخصصـــی جـــی آی اس، گلوب ـــرم افزاره ن
رقومـــی م یشـــوند و بـــا کمـــک کارشناســـان متخصـــص و مـــورد 
ـــوند. ـــی ش ـــیر م ـــی تفس ـــی و قضای ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــت دس مقبولی

فـــوالدی زاده بـــا اشـــاره بـــه نقـــش و میـــزان تأثیرگـــذاری 
مركـــز شـــما در افزايـــش تولیـــد و ارتقـــای بهـــره وری 
ـــی در  ـــاوره تخصص ـــا مش ـــرد: ب ـــح ک ـــدی، تصری ـــای تولی واحده
ـــم  ـــدی، حرای ـــای تولی ـــذاری در واحده ـــرمایه گ ـــده س ـــوص آین خص
ـــی  ـــی تخصص ـــای اجرای ـــالن ه ـــایت پ ـــی و س ـــه کروک ـــی و تهی اراض

ـــت. ـــده اس ـــدی ش ـــای تولی ـــی واحده ـــش بازده ـــر افزای ـــعی ب س
ـــش  ـــری دان ـــهم ب ـــای س ـــرای قرارداده ـــر اج ـــر تاثی ـــد ب ـــا تأکی وی ب
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــد گف ـــای تولی ـــه واحده ـــش ب ـــال دان ـــد در انتق از تولی
ـــذاری در ـــرمایه گ ـــب س ـــز جوان ـــت مرک ـــه فعالی ـــت و زمین ـــه ماهی  ب

ـــه  ـــی شـــود و ب ـــد نظـــر بطـــور تخصصـــی بررســـی م ـــای م بخـــش ه
متقاضـــی اطمینـــان خاطـــر نســـبت بـــه ســـرمایه گـــذاری داده می شـــود 
ـــد. ـــت نمای ـــورد نظـــر را دریاف ـــات م ـــان بیشـــتری خدم ـــا اطمین ـــا ب  ت

ـــاورزی  ـــات كش ـــز خدم ـــت: مراك ـــان داش ـــق بی ـــر موف ـــن مدی ای
ـــاورزان  ـــار كش ـــی را در اختی ـــاوره ای ارزان ـــوالت مش محص

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی 
بندرعبـــاس گفـــت: ارتقـــای راندمـــان تولیـــد از طریـــق انتقـــال دانـــش و 
فـــن آوری هـــای جـــدی بـــه عرصـــه هـــای کشـــاورزی مهمتریـــن انتظـــار 
ـــت. ـــی اس ـــی غیردولت ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــات کش ـــز خدم  از مراک
ـــوالدی  ـــدی ف ـــدس مه ـــزگان، مهن ـــتان هرم ـــنم اس ـــزارش س ـــه گ ب
ـــورد  ـــات م ـــاره خدم ـــا اش ـــنم، ب ـــا س ـــی ب ـــوی اختصاص زاده در گفتگ
ـــت خـــود اظهـــار داشـــت: مشـــاوره  ـــه توســـط مرکـــز تحـــت مدیری ارائ
تخصصـــی در امـــور زمیـــن )واگـــذاری، تهیـــه اســـناد مالکیـــت، 
تقســـیم و تفکیـــک زمیـــن و ...(، تهیـــه انـــواع نقشـــه هـــای تخصصـــی 
ـــی  ـــای هوای ـــس ه ـــه عک ـــالن، تهی ـــایت پ ـــی و س UTM، توپوگراف
و ماهـــواره ای و تفســـیر آنهـــا بـــه کمـــک کارشناســـان رســـمی 
ـــری  ـــت پیگی ـــرارداد وکال ـــی، ق ـــور اراض ـــته ام ـــتری و بازنشس دادگس
ـــت  ـــذاران )دریاف ـــرمایه گ ـــاورز و س ـــا کش ـــن ب ـــه زمی ـــط ب ـــور مرتب ام
ـــد از  ـــام بازدی ـــد( و انج ـــور تولی ـــه منظ ـــذاری ب ـــت و واگ ـــناد مالکی اس
ـــه  اراضـــی واگـــذار شـــده و تهیـــه گـــزارش پیشـــرفت فیزیکـــی از جمل

ـــد. ـــی باش ـــز م ـــن مرک ـــات ای ـــن خدم مهمتری
وی در خصـــوص عرضـــه دانـــش و فنـــاوری هـــای نویـــن گفـــت: 

ـــات  ـــودن،  تبلیغ ـــا ب ـــل نوپ ـــه دلی ـــا ب ـــد ام ـــی دهن ـــرار م ق
ـــاده  ـــاق نیفت ـــز اتف ـــن مراك ـــج اي ـــوص تروي ـــی در خص كاف
ـــار رخ  ـــد انتظ ـــتقبال در ح ـــور اس ـــن منظ ـــه همی ـــت و ب اس

ـــت. ـــداده اس ن
وی افـــزود: تبلیغـــات، حمایـــت هـــای ســـازمان، بـــرون ســـپاری 
وزارت جهـــاد کشـــاورزی و اســـتفاده مراکـــز از افـــراد متخصـــص 
ـــر  ـــال حاض ـــد و در ح ـــده کاری باش ـــده آین ـــن کنن ـــد تعیی ـــی توان م
درآمـــد پاییـــن و عـــدم ترســـیم اطمینـــان آینـــده شـــغلی کارشناســـان 
 مراکـــز را بـــه چالـــش کشـــیده اســـت و الزم اســـت در اینجـــا از
 حمایـــت هـــای ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان هرمـــزگان  بـــه منظور

حمایـــت هـــای همـــه جانبـــه تشـــکر شـــود و امیدواریـــم زمینـــه هـــای 
همـــکاری هـــا در آینـــده گســـترده تـــر شـــود. 

وی در پایـــان، مشـــاوره رایـــگان در خصـــوص امـــور زمیـــن، 
ـــتفاده از  ـــرداری و اس ـــه ب ـــرفته نقش ـــای پیش ـــتگاه ه ـــتفاده از دس اس
ـــه  ـــتری را از جمل ـــمی دادگس ـــص و رس ـــان متخص ـــارب کارشناس تج
ـــز ـــایر مراک ـــز را از س ـــن مرک ـــه ای ـــرد ک ـــالم ک ـــاخصی اع ـــات ش  اقدام

متمایز می کند. 

نام مرکز  :مهدی فوالدی زاده
مدیر مرکز :  مهدی فوالدی زاده

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، امور اراضی، 
خدمات پهپاد در کشاورزی، عرضه نهاده های کشاورزی )کود-بذر-نشاء و نهال(،منابع طبیعی

استان: هرمزگان
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مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی زمینه توسعه همه جانبه کشاورزی را فراهم می نمایند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی بندرعباس:

ـــد  ـــذ و تمدی ـــت اخ ـــای اداری جه ـــام فرآینده ـــزگان، انج هرم
ـــاورزی  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــا س ـــط ب ـــای مرتب مجوزه
ــرف  ــی از طـ ــای ارجاعـ ــام بازدید هـ ــی، انجـ ــع طبیعـ و منابـ
ســـازمان محتـــرم نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی 
توســـط کارشناســـان مرکـــز، راه انـــدازی کانـــال اطـــالع رســـانی و 
ارائـــه اطالعـــات بـــه روز علمـــی بـــا حضـــور متخصصـــان برجســـته 
ـــات  ـــه اطالع ـــدف ارائ ـــا ه ـــتانی ب ـــدگان اس کشـــوری و تولیدکنن
ـــیالتی،  ـــی ش ـــر متخصص ـــدی از نظ ـــره من ـــی و به ـــروز علم ب
ـــا کارشناســـان و صاحـــب نظـــران  ـــی و تخصصـــی ب جلســـات فن
ـــی از  ـــای فن ـــام بازدیده ـــز و انج ـــر مرک ـــیالت در دفت ـــوزه ش ح
ـــذاران از  ـــرمایه گ ـــا س ـــی و جلســـه ب ـــور نمک ـــال زهکـــش خ کان
ـــد. ـــی باش ـــز م ـــده در مرک ـــه ش ـــات ارائ ـــن خدم ـــه مهمتری جمل
ـــت  ـــد و مديري ـــی در تولی ـــاوره تخصص ـــت: مش وی گف
ــد و  ــای رشـ ــرل پارامترهـ ــزارع،  كنتـ ــتی مـ زيسـ
فاكتورهـــای فزيکوشـــیمايی آب مـــزارع، مشـــاوره 
تخصصـــی در زمینـــه ســـرمايه گـــذاری، مشـــاوره 
تخصصـــی در احـــداث مراكـــز تکثیـــر و پـــرورش 
آبزيـــان و تهیـــه طـــرح هـــای توجیهـــی؛ نقشـــه و ســـایت 
ـــر  ـــداث از دیگ ـــال اح ـــز در ح ـــرای مراک ـــر اج ـــارت ب ـــالن و نظ پ

خدمـــات تخصصـــی ایـــن مرکـــز مـــی باشـــد.
ـــق انجـــام  ـــا از طری ـــز م ـــار داشـــت: مرک ـــق اظه ـــر موف ـــن مدی ای
ـــد،  ـــا هـــدف افزایـــش تولی ـــروری ب ـــزی پ اصالحـــات در مراکـــز آب
مشـــاوره تخصصـــی وارائـــه برنامـــه مدیریـــت کیفیـــت آب و 
ـــی  ـــروری، طراح ـــزی پ ـــن آب ـــای نوی ـــتم ه ـــی سیس ـــذا، طراح غ
و اجـــرای سیســـتم هـــای فـــوق متراکـــم پـــرورش میگـــو مطابـــق 

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی 
ــع  ــاورزی و منابـ ــات کشـ ــز خدمـ ــت: مراکـ ــاس گفـ بندرعبـ
ـــه در  ـــات متنوعـــی ک ـــه خدم ـــت ب ـــا عنای ـــی ب طبیعـــی غیردولت
ـــعه  ـــه توس ـــد، زمین ـــی نماین ـــه م ـــاورزی ارائ ـــای کش ـــه ه عرص

ـــرد. ـــد ک ـــم خواهن ـــاورزی را فراه ـــه کش ـــه جانب هم
بـــه گـــزارش ســـنم اســـتان هرمـــزگان، مهنـــدس مرتضـــی 
رئوفـــی در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ســـنم، ضمـــن اشـــاره 
ــه  ــورت گرفتـ ــی صـ ــی و تخصصـ ــای فنـ ــت هـ ــه فعالیـ بـ
ـــت:  ـــیالت گف ـــوزه ش ـــز در ح ـــن مرک ـــان ای ـــط کارشناس توس
بازديـــد فنـــی از ســـايت هـــای پـــرورش ماهـــی و 
ـــا  ـــدور مجوزه ـــد ص ـــروع فرآين ـــش از ش ـــان پی آبزي
ـــی و  ـــزارش فن ـــه گ ـــهامدارن و ارائ ـــده س ـــات نماین ـــه درخوس ب
ـــوزه  ـــاوره ای در ح ـــات مش ـــه خدم ـــان، ارائ ـــه ایش ـــی ب تخصص
ســـاخت و تولیـــد مـــزارع پـــرورش میگـــو در ســـطح اســـتان 
ـــر  ـــزارع تکثی ـــالن م ـــایت پ ـــالح س ـــی و اص ـــزگان، طراح هرم
ـــتان  ـــذاران در اس ـــرمایه گ ـــت س ـــه درخواس ـــو ب ـــرورش میگ و پ

ـــا  ـــی ب ـــات مهندس ـــه خدم ـــه و ارائ ـــتی منطق ـــرایط زیس ـــا ش ب
ـــاری زا  ـــل بیم ـــرل عوام ـــد و کنت ـــان تولی ـــش راندم ـــدف افزای ه
ـــش در  ـــال دان ـــان انتق ـــريع جري ـــات تس ـــزارع موجب در م

ـــت. ـــرده اس ـــم ك ـــد را فراه ـــای تولی ـــه ه عرص
وی گفـــت: اســـتقبال بخشـــی از تولیـــد کننـــدگان کـــه خواهـــان 
ـــه خـــود مـــی باشـــند  ـــدار و تخصصـــی در مزارع ـــد پای ـــک تولی ی

ـــرد . ـــی ک ـــوان در حـــد خـــوب ارزیاب ـــی ت را م
ـــدف ضـــرورت  ـــا ه ـــات مهندســـی ب ـــز خدم ـــزود: مراک ـــی اف رئوف
ـــرای در  ـــد ب ـــی تولی ـــش مهندس ـــطح دان ـــا س ـــوزش و ارتق آم
ـــردار  ـــره ب ـــنی به ـــداز روش ـــم ان ـــق و چش ـــرداران از اف ـــره ب به

ـــتند. هس

نام مرکز  :مرتضی رئوفی
مدیر مرکز :  مرتضی رئوفی

زمینه فعالیت : عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، شیالت
استان: هرمزگان



61

مراکز خدمات غیردولتی با استفاده از دانش روز در کنار کشاورز مانده و آنها را به سمت کشاورزی روز دنیا سوق می دهند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تعاونی تولید روستایی کوزره همدان:

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی 
تعاونـــی تولیـــد روســـتایی کـــوزره گفـــت: ایـــن مرکـــز کشـــاورزان را 
بـــا مزایـــای کشـــت دانـــه هـــای روغنـــی آشـــنا مـــی کنـــد کـــه ایـــن 
مهـــم مـــی توانـــد بـــرای کشـــاورزان درآمـــد خوبـــی داشـــته باشـــد 
ـــای ـــیوه ه ـــا ش ـــا را ب ـــروری آنه ـــه ی دامپ ـــن در زمین  و همچنی
جدیـــد آشـــنا مـــی کنـــد تـــا شـــاهد شـــکوفایی هـــر چـــه 

بیشـــتر در ایـــن بخـــش باشـــیم.
ـــاد  ـــه اعتم ـــت ک ـــاز اس ـــدا نی ـــزود: در ابت ـــدس زارع زاده اف مهن
ـــی کشـــاورزی و کشـــاورزان  ـــات غیردولت ـــز خدم ـــن مراک الزم بی
برقـــرار گـــردد و پیـــرو آن کشـــاورزن ایمـــان بیاورنـــد کـــه 
ـــول  ـــت محص ـــت و كیفی ـــر كمی ـــد ب ـــی توان ـــش م دان
ـــا  ـــم ب ـــا بتوانی ـــذارد ت ـــت گ ـــر مثب ـــا تأثی ـــدی آنه تولی
ـــری از افزایـــش تولیـــد کشـــاورزان،  اجـــرای قراردادهـــای ســـهم ب

ـــیم ـــته باش ـــز داش ـــرای مرک ـــم ب ـــهمی ه س
ــش  ــم و دانـ ــد علـ ــاورزان ببیننـ ــی کشـ ــزود: وقتـ وی افـ
ـــی  ـــی و كیف ـــش كم ـــب افزاي ـــد موج ـــی توان ـــی م فن
ـــت  ـــی راح ـــه خیل ـــود، در نتیج ـــی ش ـــا م ـــول آنه محص
ـــد  ـــی کنن ـــتفاده م ـــاورزی اس ـــش در بخـــش کش ـــن دان ـــر از ای ت
ـــش ـــن بخ ـــان ای ـــای کارشناس ـــه ه ـــاز از توصی ـــوش ب ـــا آغ  و ب

بهره مند می گردند.
ـــن  ـــاد بی ـــی اعتم ـــت: وقت ـــار داش ـــق اظه ـــر موف ـــن مدی ای
مراكـــز خدمـــات غیردولتـــی وكشـــاورزان ايجـــاد 
ـــز  ـــن مراك ـــه اي ـــود ك ـــات ش ـــا اثب ـــرای آنه ـــردد و ب گ
ـــد  ـــرد تولی ـــر عملک ـــی ب ـــر مثبت ـــد تأثی ـــی توانن م
آنهـــا داشـــته باشـــند، از ايـــن مراكـــز اســـتقبال 

مدیـــر مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی 
تعاونـــی تولیـــد روســـتایی کـــوزره همـــدان گفـــت: مراکـــز 
ـــا اســـتفاده  ـــی ب ـــی غیردولت ـــع طبیع ـــات کشـــاورزی و مناب خدم
ـــمت  ـــه س ـــا را ب ـــده و آنه ـــاورز مان ـــار کش ـــش روز در کن از دان

ـــد. ـــی دهن ـــوق م ـــا س ـــاورزی روز دنی کش
ـــی زارع زاده  ـــدس عل ـــدان، مهن ـــتان هم ـــنم اس ـــزارش س ـــه گ ب
ـــتر  ـــه بیش ـــر چ ـــزاری ه ـــا برگ ـــت ب ـــن اس ـــر ای ـــعی ب ـــت: س گف
ـــه  ـــه را ب ـــن زمین ـــش روز در ای ـــوان دان ـــی، بت ـــهای ترویج کالس
ـــد،  ـــی دهن ـــکیل م ـــوان را تش ـــر ج ـــراً قش ـــه اکث ـــاورزان ک کش
ـــت ســـنتی خـــارج نماییـــم انتقـــال دهیـــم و کشـــاورزی را از حال
ـــه  ـــا مرحل ـــت ت ـــه كاش ـــز از مرحل ـــن مرك ـــزود: اي وی اف
برداشـــت، همـــواره در كنـــار كشـــاورزان قـــرار داد 
ـــای  ـــاده ه ـــت نه ـــا كیفی ـــع و ب ـــه موق ـــه ب ـــا تهی و ب
كشـــاورزی و ارائـــه توصیـــه هـــای الزم در زمـــان 
داشـــت، گام مؤثـــری در زمینـــه ارتقـــاء بهـــره وری 

ـــت. ـــته اس برداش

ـــد. ـــی آي ـــل م ـــه عم ـــی ب خوب
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــرای ایـــن مراکـــز بطـــور قطـــع، 
ـــه، کشـــاورزان،  ـــه شـــرط آن ک ـــده روشـــنی متصـــور اســـت ب آین
ـــود  ـــاورزی، وج ـــش کش ـــدگان بخ ـــه تولیدکنن ـــداران و کلی دام
آنهـــا را در کنـــار خـــود الزم و ضـــروری ببیننـــد و ایـــن امـــر 

ـــز دارد.  ـــوب مراک ـــانی مطل ـــات رس ـــه خدم ـــتگی ب بس
وی تصریـــح کـــرد: مرکـــز خدمـــات کشـــاورزی کـــوزره، در 
ـــت و  ـــش زراع ـــره وری در بخ ـــش به ـــای افزای ـــرح ه ـــه ط زمین
دامپـــروری، توانســـته کارهـــای خوبـــی انجـــام دهـــد و همچنیـــن 
ـــی  ـــاز آب ـــه نی ـــی ک ـــا کشـــت های توانســـته اســـت کشـــاورزان را ب
ـــزاری  ـــات، برگ ـــن اقدام ـــه ای ـــد و الزم ـــنا نمای ـــری دارد آش کمت
کالس هـــای آموزشـــی بـــرای بهـــره بـــرداران و بـــاال بـــردن دانـــش 

ـــد. ـــی باش ـــا م آنه

نام مرکز  :تعاونی تولید روستایی کوزره
مدیر مرکز :  علی زارع زاده

زمینه فعالیت : دامپروری، عرضه نهاده های کشاورزی )کود-بذر-نشاء و نهال(
عرضه نهاده های دامی )خوراک دام، طیور و آبزیان(

استان: همدان
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مرکز خدمات غیر دولتی هکمتانه با ارائه مشاوره و تأمین نهاده ها نقش مهمی در جهت افزایش
بهره وری تولید ایفا می نماید

رییس هیئت مدیره مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی خوراک پردازان رشد افرا هکمتانه:

کنجاله کنجد و آفتابگردان بجای کنجاله سویا که در واقع یک نهاده وارداتی 
است، کار کردیم، از طرفی ما توانستیم بخش ريز مغذی جیره رو هم با 
توجه به ضايعات كشاورزی تنظیم نمايیم و در واقع يک كنسانتره 
اختصاصی را طراحی و در اختیار پروش دهنده های دام و طیور قرار 
دهیم و در رابطه با همین ایده ما توانستیم به عنوان یک شرکت با ایده دانش 

بنیان در مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا همدان مستقر شویم. 
وی افزود: در این خصوص مقرر است با مركز زيست فناوری نهاد رياست 
جمهوری در زمینه تغذيه جوجه ايرانی آرين همکاری داشته باشیم و در 

حال تنظیم قرارداد اولیه هستیم.
این مدیر موفق اظهار داشت: ما در زمینه کاهش هزینه های پرورش و بهبود 
تولید با محوریت تغذیه دام و طیور قدم های خوبی برداشتیم و به همین منظور 
در حال حاضر تعداد مناسبی از مزارع پرورش بوقلمون، مرغ بومی تخمگذار و 
گوشتی، جوجه گوشتی و مرغ تخمگذار و دام سبک و تعداد محدودی از واحد 
های پرورش دام سنگین و مزارع پرورش شترمرغ در حال گرفتن خدمات از 
دفتر ما هستند که همواره ارتباط ما با این عزیزان برقرار است و در جهت بهبود 

مستمر میزان تولید و عملکرد این واحد ها تالش می نماییم. 
وی تصریح نمود: قرارداد سهم بری دانش از تولید ایده خوبی است که نیاز به زیر 
ساخت مناسب دارد، ما سعی نمودیم به هر نحو دانش روز دامپروری را به واحد 
های تولیدی ببریم و تاکنون به لطف خداوند در این زمینه موفقیت های خوبی 
را کسب نموده ایم. اجرای این قرارداد ها نیاز به ورود نهاد های حاکمیتی و ایجاد 

بستر مناسب آن می باشد
وی افزود: صد درصد بهره گیری از علم در جهت تولید ثروت بسیار 

رییس هیئت مدیره مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی خوراک 
پردازان رشد افرا هکمتانه گفت: مرکز خدمات غیر دولتی هگمتانه با ارائه مشاوره 

و تامین نهاده ها نقش مهمی در جهت افزایش بهره وری تولید ایفا می نماید
به گزارش سنم استان همدان، رییس هیئت مدیره مرکز خدمات کشاورزی 
مركز خدمات  در  داشت:  اظهار  سنم  با  اختصاصی  گفتگوی  در  هکمتانه 
كشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی بايد به همه سواالت تولید كننده 
پاسخ داده شده و متناسب با نیاز تولید كننده، نهاده ها اساسی بهبود 
دهنده تولید )مانند ريز مغذی ها( تامین گردد، البته مقرر است یکسری از 
فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی به این مراکز واگذار گردد، که در آینده باید 

شاهد این اتفاق باشیم.
دکتر وحید خرم آبادی گفت: این مرکز به صورت تخصصی در بخش دام 
و طیور فعالیت می نمايد و به صورت كامال تخصصی در زمینه جیره 
نويسی و مشاوره پرورش در طول مدت پرورش در كنار دامدار و مرغدار 
بوده و در تامین کلیه اقالم ریز مغذی از قبیل ویتامین و مواد معدنی، دی کلسیم 
فسفات، پودر چربی، پروبیوتیک، آنزیم، منابع پروتئینی تکمیلی مثل پودر ماهی 

و از این دست مواد مغذی با مراجعین عزیز همکاری می نماید.
رئیس هیئت مدیره مرکز خدمات دام و طیور هگمتانه تصریح کرد: به لطف 
خداوند این مرکز در زمینه های علمی و کارهای نوین رشد خوبی داشته، در 
زمینه جیره نویسی با استفاده از ضایعات کشاورزی و جایگزینی اقالمی مثل 

سودمند است که در عمل تنها راه بهره وری واحد تولید هم همین مسئله می 
باشد، ولی در این زمینه موانعی از جمله یارانه های واحد های تولیدی وجود دارد 

که شرایط را برای رقابتی کردن تولید از بین می برد.
خرم آبادی خاطر نشان کرد: میزان مراجعه کشاورزان و دامداران به مراکز خدمات 
غیر دولتی بخش کشاورزی وابسته به مطلوبیت خدمات ارائه شده دارد. در حال 
حاضر به لطف خداوند، مراجعه كنندگان به اين مركز رضايت مطلوبی از 
خدمات ارائه شده دارند و عموماً به واسطه مشاهده بهبود عملکرد پیش 

آمده در واحد تولیدی خود، این ارتباط رو حفظ کرده اند.
 دکتر خرم آبادی در خصوص آینده کاری و کارآمدی این مرکز اظهار داشت: 
ایجاد شرایط مناسب درآمدی مراکز زمان بر بوده و نیازمند صبر و قدرت رقابت 
با شرکت ها و مراکز تجاری با سابقه  دارد، این مرکز با سابقه سه ساله فعالیت، 
در حال حاضر به یک پویایی سرمایه در گردش رسیده که به لحاظ درآمدی 
مناسب است و بدنبال بهتر شدن این روند هستیم که این امر نیازمند حمایت 

بیشتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی می باشد. 
وی افزود: مجموعه ما متشکل از افراد در سطوح باالی تحصیالت دانشگاهی 
است از طرفی حضور پر رنگ ما در واحد های پرورش دام و طیور باعث شده 
که تجربه ما هم روزبه روز افزایش یابد و دامدار و مرغدار با اعتماد بیشتری به 
همکاری ادامه دهد، همین طور که اشاره نمودم ما جزء معدود مراکزی هستیم 
که موفق شدیم در مرکز رشد واحد فناور تخصصی کشاورزی دانشگاه بوعلی 
مستقر شویم، و به لطف الهی تاکنون قرارداد های تجاری و علمی خوبی در 

زمینه فعالیت دام و طیور به انجام رسانده ايم.

نام مرکز  :خوراک پردازان رشد افرا هگمتانه
مدیر مرکز :  مهدی محمودی ابیانه

زمینه فعالیت : دامپروری، عرضه نهاده های دامی )خوراک دام، طیور و آبزیان(
استان: همدان
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دستورالعمل های تخصصی قرار گیرد.
ایـــن مدیـــر موفـــق گفـــت: هـــدف از راه انـــدازی مرکـــز 
ــوان  ــص عنـ ــروی متخصـ ــوزش نیـ ــود را آمـ ــات خـ خدمـ
ـــد  ـــه تولی ـــه عرص ـــن ب ـــزود: ورود متخصصی ـــرد و اف ک
ـــد و  ـــان تولی ـــش راندم ـــه ای و افزاي ـــگاه حرف ـــا ن ب
ـــی  ـــاورزی یک ـــگان کش ـــش آموخت ـــر دان ـــتغال موث اش

ـــت. ـــوده اس ـــز ب ـــن مرک ـــداف ای ـــن اه از مهمتری
ـــما  ـــات ش ـــز خدم ـــه مرک ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
چـــه نـــوع خدماتـــی را ارایـــه مـــی دهـــد، بیـــان داشـــت: 
ـــه داران  ـــداران و گلخان ـــاورزان ، باغ ـــه کش ـــاوره ب ـــت مش جه
ـــر  ـــال حاض ـــت و در ح ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــه اقدامات منطق
ـــه  ـــوط ب ـــای مرب ـــت ه ـــرداران فعالی ـــره ب ـــاز به ـــه نی ـــا ب بن
صـــدور مجـــوز هـــا در ایـــن مراکـــز انجـــام مـــی شـــود و 
ـــز در  ـــاورزی نی ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــای س ـــه ه برنام

ـــود . ـــی ش ـــری م ـــه پیگی منطق

با راه اندازی مراکزخدمات  غیردولتی آینده روشنی در انتظار بخش کشاورزی پیش بینی می شود
مدیرعامل شرکت پردیس گستر ترنج سالمت ایرانیان:

ــالمت  ــج سـ ــتر ترنـ ــس گسـ ــرکت پردیـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــاورزی  ـــات کش ـــدازی مراکزخدم ـــا راه ان ـــت: ب ـــان گف ایرانی
و منابـــع طبیعـــی غیردولتـــی آینـــده روشـــنی در انتظـــار 

بخـــش کشـــاورزی پیـــش بینـــی مـــی شـــود.
ـــون  ـــی زرندی ـــدس عل ـــزد، مهن ـــتان ی ـــنم اس ـــزارش س ـــه گ ب
ــت: در  ــار داشـ ــنم اظهـ ــا سـ ــی بـ ــوی اختصاصـ در گفتگـ
صورتـــی کـــه بتـــوان بـــه اهـــداف در نظـــر گرفتـــه شـــده 
ـــت  ـــی دس ـــاورزی غیردولت ـــات کش ـــز خدم ـــیس مراک در تاس
ـــش  ـــار بخ ـــنی در انتظ ـــیار روش ـــده بس ـــت، آين یاف

كشـــاورزی كشـــور پیش بینـــی مـــی شـــود. 
وی افـــزود: مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی غیردولتـــی از 
ـــد  ـــی توان ـــیس، م ـــکیل و تاس ـــای تش ـــتورالعمل ه ـــر دس نظ
ـــر در حـــوزه  ـــای موث ـــت ه ـــات و فعالی ـــه خدم چارچـــوب کلی
 ترويـــج و آمـــوزش، فعالیـــت هـــای مشـــاوره ای،
در  تولیـــد  فرآينـــد  مهندســـی  و  بازرگانـــی 
 کلیـــه بخـــش هـــای مرتبـــط بـــا کشـــاورزی طـــی

ـــا و  ـــه ه ـــت: برنام ـــان اظهارداش ـــون در پای ـــدس زرندی مهن
ـــت  ـــه ای در دس ـــازمان يافت ـــخص و س ـــداف مش اه
ـــز در  ـــی از آن نی ـــه بخش ـــت ک ـــق اس ـــی و تحقی بررس

ـــت. ـــدن اس ـــی ش ـــه اجرای مرحل

نام مرکز  : پردیس گستر ترنج سالمت ایرانیان
مدیر مرکز :  علی زرندیون

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی و امور مرتبط و 
تخصصی چندمنظوره

استان: یزد
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راهــور کشــاورز یــزد بــه عنــوان مرکــز ارائــه خدمــات نویــن 
در بخــش کشــاورزی و دامپــروری، گفــت: ایــن مرکــز اقــدام 
 بــه ارائــه مشــاوره و عرضــه دانــش و فــن آوری هــای
نیــاز  مــورد  خدمــات  ارائــه  همچنیــن  نويــن 
تولیدكننــدگان و بهــره بــرداران نمــوده اســت و تــا کنون 
ــز  ــن مرک ــات ای ــرداران از خدم ــره ب ــز شــاهد اســتقبال به نی

ــت . ــوده اس ب
جعفــری در خصــوص نــوع خدمــات ایــن مرکــز بیــان کــرد: 
انجــام كلیــه امــور مربــوط بــه واحدهــای گلخانــه ای 
ــور  ــه ام ــام كلی ــان، انج ــن زم ــروری در كمتري و دامپ
مربــوط بــه تغییــر كاربــری و واگــذاری اراضــی ملــی، 
نظــارت تخصصــی جهــت ســاخت و اجــرا در حــوزه 
دامپــروری و ارائــه تامیــن انــواع مکمــل دامــی جــزو خدمات 

برجســته ایــن مرکــز بــه شــمار مــی رود.
بــه گفتــه وی، مراکــز خدمــات کشــاورزی غیــر دولتــی 
ــا در  ــن روز دنی ــای نوی ــاوری ه ــش و فن ــه دان ــن عرض ویتری

مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ویترین عرضه فناوری های نوین روز دنیا
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی راهور کشاورز یزد:

 مدیرعامــل مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی
غیردولتــی راهــور کشــاورز یــزد گفــت: مراکــز خدمــات 
ــه  ــن عرض ــی ويتري ــی غیردولت ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــش  ــا در بخ ــن روز دنی ــای نوي ــاوری ه ــش و فن دان
ــج آن در  ــا تروی ــه ب ــتند ک ــروری هس ــاورزی و دامپ كش
مــزارع و واحدهــای دامپــروری موجبــات توســعه آن بخــش و 

ــد. ــی آورن ــم م ــد را فراه ــش تولی ــه افزای در نتیج
مهنــدس علــی جعفــری در گفــت و گــو بــا ســنم اســتان یــزد 
بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع افزايــش قیمــت نهــاده هــا 
و همچنیــن هزينــه هــای جــاری واحدهای كشــاورزی 
و دامپــروری، افــزود: در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل افزایــش 
قیمــت نهــاده هــا و همچنیــن هزینــه هــای جــاری واحدهــای 
ــه دنبــال راه هــای  کشــاورزی و دامپــروری، تولیدکننــدگان ب
ــش ــا و افزای ــه ه ــیدن هزین ــل رس ــه حداق ــرای ب ــن ب  نوی

بهره وری می باشند.
وی در خصــوص معرفــی مرکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتی 

بخــش کشــاورزی و دامپــروری هســتند کــه بــا ترويــج آن 
ــزارع و واحدهــای دامپــروری موجبــات توســعه  در م
آن بخــش و در نتیجــه افزایــش تولیــد را فراهــم مــی آورنــد.

علــی جعفــری در بــاره طــرح هــای اجــرا شــده توســط ایــن 
ــه عنــوان یکــی از مراکــز  ــح کــرد: ایــن مرکــز ب مرکــز تصری
فعــال در شهرســتان یــزد بهره بــرداران را بــرای افزایــش تولید 
ــای ــن آوری ه ــتفاده از ف ــه اس ــرداری ب ــره ب ــا به  و ارتق

نويــن ترغیــب و مشــاوره هــای الزم را ارائــه مــی دهــد و 
تــا کنــون نیــز طــرح هایــی همچــون مشــاوره و پیگیــری طرح 
و آبیــاری کــم فشــار در روســتای محمــد آبــاد بــا  ســطح122 

هکتــار را بــه اجــرا در آورده اســت.

نام مرکز  : راهور کشاورز کیان فرداد
مدیر مرکز :  علي جعفري

زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی، بخش کشاورزی و امور مرتبط، 
تخصصی چندمنظوره

استان: یزد
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ــن را  ــاورزی نوی ــره وری کش ــش به ــی افزای ــف باغ ــدی خل مه
هــدف اصلــی راه انــدازی مراکــز خدمــات غیردولتــی دانســت و 
تصریــح کــرد: ایــن مرکــز بــا بــه كارگیــری كارشناســان و 
مســؤولین فنــی واحدهــای تولیــدی در ايــن راه موفــق 
بــوده اســت، همچنیــن بــه عنــوان ویتریــن عرضــه دانــش و 
فنــاوری هــای روز دنیــا  در بخــش کشــاورزی مــی باشــد کــه بــا 
ترویــج آن در مزرعــه و گلخانــه هــا موجبــات توســعه کشــاورزی 

پایــدار در اســتان را فراهــم مــی کنــد.
وی در پایــان  در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه  میــزان اســتقبال 
کشــاورزان و تولیدکننــدگان از حضــور در مراکــز خدمــات 
غیردولتــی را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد، بیــان داشــت: مراكــز 
ــت  ــل خدم ــه دلی ــی ب ــاورزی غیردولت ــات كش خدم
ــان و  ــی آس ــردن دسترس ــم ك ــريع، فراه ــانی س رس
همیشــگی بهــره بــرداران بــه شــركت هــای تعاونــی، 
ــت  ــدم محدودي ــن ع ــد اداری و همچنی ــذف فرآين ح
ســاعت كار، مــورد اســتقبال كشــاورزان و تولیــد 
ــه تعــداد  ــد ب ــه اســت، ناگفتــه نمان ــرار گرفت ــدگان ق كنن
ــی  ــز مشــاهده م ــب کشــاورزان نی ــی از جان محــدودی نارضایت
ــه  ــع اینگون شــود کــه تمــام تــالش مرکــز خدمــات جهــت رف

ــی شــود. ــه م ــکار گرفت مســایل ب

ــد آینــده کاری درخشــان و کارآمــدی  شهرســتان هــا مــی توان
بســیاری داشــته باشــند.

وی افــزود: ایــن مرکــز بــا ارایــه انــواع خدماتــی همچــون صــدور 
ــه، مشــاوره و نظــارت  ــه هــای دامــداری و گلخان ــد پروان و تمدی
بــر نقشــه و طــرح هــای توجیهــی گلخانــه هــا باعــث انتقــال 

دانــش روز بــه بهــره بــرداران مــی گــردد.
ایــن مدیــر موفــق مرکزخدمــات کشــاورزی غیردولتــی ســیمین 
کشــت کویــر یــزد گفــت: تالش شــده اســت تــا بــا ارایــه خدمات 
ــگی   ــودن همیش ــترس ب ــاورزان و در دس ــه کش ــریع ب س
جهــت ارايــه خدمــات بــه بهــره بــرداران، فعالیــت های 
خــود را بــه صــورت قانونمنــد و دانــش محــور و در عیــن 

حــال براســاس تعرفــه هــای تعییــن شــده انجــام شــود.
وی اقدامــات شــاخص این مرکــز خدمات را موارد زیــر عنوان کرد: 
نظــارت بر تهیه نقشــه هــای واحدهــای گلخانــه و پــرورش قارچ، 
بــه کارگیــری نیروهــای متخصص و کارشــناس در فرآینــد صدور 
 مجــوز و پروانــه هــا، تربیت مســوول فنی و کارگر ماهــر گلخانه ها
ــی باشــد. ــات م ــز خدم ــن مرک ــات شــاخص ای ــه اقدام  از جمل

مراکز خدمات غیردولتی بازوهای توانمند بخش کشاورزی می باشند
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی سیمین کشت کویر:

مدیــر مرکــز خدمــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیردولتــی 
ســیمین کشــت کویــر گفــت: مراکــز خدمــات غیردولتــی بعنوان 
بازوهــای قدرتمنــد بخــش کشــاورزی از طریق مهندســی ســازی 
فرآیندهــای تولیــد در راســتای تحقــق برنامه هــای جهش 
تولیــد و ارتقــای كمــی وكیفــی محصــوالت كشــاورزی، 

دامپــروری و طیــور گام بلنــدی برداشــته اســت.
بــه گــزارش ســنم اســتان یــزد، مهنــدس مهــدی خلــف باغــی 
ــک  ــی ی ــات غیردولت ــز خدم ــه مراک ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ب
نهــاد مســتقل اســت، اظهارداشــت: مراکــز خدمــات کشــاورزی 
غیردولتــی بــا هــدف ارتقای ســطح دانــش کارشناســان و افزایش 
کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزان ایجــاد شــده اســت. ایــن 
مراکــز بــا ايجــاد فرصــت هــای شــغلی جديــد متناســب 
بــا شــرایط کنونــی و بــا تغییــر جهــت از کشــاورزی ســنتی بــه 
مــدرن و همچنیــن اشــاعه دانــش روز بــه عرصــه هــای مختلــف 
کشــاورزی، دامپــروری، منابــع طبیعــی و... در ســطح روســتاها و 
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شرکت، گفت: در شرکت گلدشت فراغه کارشناسانی حضور دارند که 
هم سهامدار شرکت و هم تولید کننده نمونه هستند لذا با تخصصی 
که دارند توانسته اند رضايت خوبی را از عملکرد شركت ايجاد 

كرده و مشاوره های خود را به اشتراک می گذارند.
وی در زمینه تاثیر اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید در 
انتقال دانش به واحد های تولیدی، افزود: هر یک از اعضا در شرکت 
گلدشت تحصیالت مختلفی در حوزه کشاورزی مانند ماشین های 
بنابراین  دارند  و...  دارویی  گیاهان  و  آبیاری  و  باغبانی  کشاورزی، 
اعضای شرکت در بازدید هایی که از واحد های تولیدی دارند، به طور 

تخصصی به ارائه دانش و تجربیات خود می پردازند.
این مدیر موفق درباره استقبال کشاورزان از شروع فعالیت این شرکت 
تا کنون، تصریح کرد: در ابتدای شروع فعالیت شرکت به طور طبیعی 
شاهد مخالفت هایی بودیم به علت اینکه شرکت گلدشت فراغه بیشتر 
به مباحث نوین می پرداخت، ولی شایان ذکر است که با 12 سال سابقه 
کاری در پروژه های اجرایی، هیچ پرونده دادگاهی تاکنون نداشتیم 
 و این نشان دهنده رضایت کامل کشاورزان و ارباب رجوع است.
دولتی  غیر  مراکز  کارآمدی  و  کاری  آینده  به  ادامه  در  رحیمی 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: نظام مهندسی کشاورزی به خاطر 
عدالت محوری و تعادل بخشی در تقسیم بندی پروژه ها به 
فعاالن عرصه تولید باید مالک های دیگری به غیر از تعداد نیروی 

کار شرکت و مجوز فعالیت نیز لحاظ کند.
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی مهرآفرینان گلدشت فراغه 
از نمونه های  درباره برگزیده شدن این شرکت در مراسم تقدیر 
کشاورزی با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور، اشاره کرد و 
درباره رمز موفقیت این شرکت گفت: پشتکار رمز كلیدی برای 

نیازسنجی بخش کشاورزی رمز موفقیت مرکز خدمات مهرآفرینان گلدشت فراغه است 
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی مهرآفرینان گلدشت فراغه:

مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مهرآفرینان 
گلدشت فراغه گفت: نیازسنجی بخش كشاورزی رمز موفقیت 

مركز خدمات مهرآفرینان گلدشت فراغه است.
به گزارش سنم استان، مهندس امین رحیمی مدیر مرکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی مهرآفرینان گلدشت فراغه، در گفت و گوی 
اختصاصی با سنم، اظهار داشت: نقش و كاركرد مراكز خدمات 
كشاورزی غیردولتی در صدور مجوزهای بخش تولید مانند 
گلخانه، مرغ داری و پروژه های آب و خاک است؛ در صورتی 
که تسریع در اعطای مجوز صورت گیرد می توان این مراکز را کمک 

کننده و تسهیلگر در امر تولید دانست.
وی در پاسخ به این که شرکت گلدشت فراغه چه نوع خدمات نوینی 
به تولید کنندگان ارائه می دهد، عنوان کرد: از سال ۸۸ این شرکت 
در پیاده سازی پروژه های آب و خاک، خدمات آبیاری نوين، 
آبیاری تحت فشار و قطره ای و شبه وابلر اقداماتی داشته است و 

بر حسب تقاضای کشاورزان به اجرای طرح اقدام می شود.
رحیمی در خصوص ارائه خدمات با دانش و فناوری نوین در این 

اين موفقیت بود و نظم كاری، پاسخگويی آكادمیک، رضايت 
ارباب رجوع كه برای ما در اولويت است، می تواند از عوامل 

موفقیت این شرکت باشد.
رحیمی با بیان اینکه در سال 91 به عنوان جوان نمونه کشوری 
انتخاب شده است، گفت: سال 99 مجموعه شرکت گلدشت به 
عنوان برگزیده استان یزد اعالم شد و یکی دیگر از عوامل و رموز این 
موفقیت نیاز سنجی این شرکت در بخش کشاورزی برای ارائه خدمات 
 بود و کشاورزان هم به این دلیل فعالیت های ما را پذیرش کردند.
 وی گفت: پروژه های آبیاری نوین و استخرهای ژئوممبران، کمبود های
 بخش کشاورزی را ارائه کردیم و عامل موفقیت خود را نیاز سنجی می دانیم.
غیردولتی  كشاورزی  خدمات  مركز  است،  ذكر  شايان 
مهرآفرينان گلدشت فراغه استان يزد توانست در مراسم 
ويدئوكنفرانسی  حضور  با  يزد  نمونه  كشاورزان  از  تجلیل 
 رئیس جمهور و وزير جهادكشاورزی به عنوان شركت برتر

انتخاب شود.
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