بسم اهلل الرحمن الرحیم
فهرست
4-29

گزارش ویژه طرح آب وخاک

30-39

گزارش ویژه آبزی پروری
گفتگوهای ویژه

پیام نصر
گاهنامه خبری و اطالع رسانی

موسسه جهاد نصر
سال سوم -شماره - 5خرداد1394

عملکرد سال  93از نگاه تصویر

47-53

اخـــــــبــــــــــار

54-64

مدیر مسئول:

یداله شمایلی
سردبیر:
حسن اسفندیار
گردآوری و ویرایش:
سید همایون سجادی ،سعیده پناهی

2

4

10

سرمقاله
(موسسه جهاد نصر ،
مولود انقالب  ،زینت نظام)
سال  ،1394سال همدلی و هم زبانی

تاکید معاون اول رئیس
جمهور بر حل مشکالت
طرح  ۵۵۰هزار هکتاری

چشم انداز طرحی بزرگ
با گستره ای به وسعت
ایران اسالمی

15

زیر نظر شورای نویسندگان ،با
همکاری مدیران موسسه و مدیران
روابط عمومی شرکتهای جهاد نصر
مدیریت هنری و گرافیست :
نگین قیصریه
طرح روی جلد :
رضا غالمزاده
مدیریت اجرایی:
علیرضا خواجه نژاد
نشانی نشریه:
تهران ،میدان ونک ،خیابان

برزیل شرقی ،خیابان شهید دکتر

الهیجانی ،پالک  ،2روابط عمومی
موسسه جهاد نصر
تلفکس:

88661575
پست الکترونیکی:
info@jahadnasr.com
نشانی اینترنتی:

www.jahadnasr.com

40-46

20

شتاب گرفتن ،احیا و
توسعه کشاورزی
استان های خوزستان
و ایالم

راه های
سرمایه گذاری جدید؛
ضامن موفقیت
جهاد نصر

گزارش ویژه
آبزی پروری

عزم جدی دولت
یازدهم در تحقق
اهداف طرح ۵۵۰
هزار هکتاری

46

گفتگو با
دکتر شم آبادی
مشاور امور اجتماعی و
نظام های بهره برداری
موسسه جهاد نصر

احیای اراضی خوزستان
وایالم ،بزرگترین پروژه
تاریخ کشاورزی ایران

30

26

42

22

40
گفتگو با
حسین قاسمی،
مدیر امور شرکت های
موسسه جهاد نصر

47

گفتگو با
احمد علی رشیدی
مدیر عامل شرکت
سرمایهگذاری جهاد نصر

54

64

اخبار

انتصابات

عملکرد سال 93
از نگاه تصویر

سرمقاله

موسسه جهاد نصر؛
مـولـود انقالب؛
زیــنت نــظام
در تـقـویـم تـاریخ شکـوهمند انـقالب
اسـالمـی ،خـرداد ماه جایگاه ویژه ای
دارد جمع مناسبت هایی که گاه با
شعـف و شـادی و گـاه با حزن و انـدوه
توامان بوده را در بـر گـرفته ،از رویـداد
تاریخی  ۱۵خرداد ۱۳۴۲تا  ۱۴خرداد،
سالروز ارتحال ملکوتی امام راحل(ره) و
از حالوت آزاد سازی خرمشهر قهرمان
تا حماسـه های مکرر حضور مردم در
انـتـخابـات ،و روز مبـارک  ۲۷خـرداد،
یادآور صدور فرمان تاریخـی بنیـانگذار
جمهـوری اسالمی ایران حضـرت امـام
خمـینی(ره) مبنـی بـر تشـکیـل نـهاد
مقدس جهاد سازندگی که به حق منشا
برکـات فراوان بـود .نـاخودآگاه سیمای
برادران شهید جهاد گر را در مقابل
خود مجسم می کنم ،و تداعی فضایی
که از عطر یاد و خاطره شهیدان دوران
انقالب و دفاع مقدس آکنده شده،
جهاد گرانی که قهرمانان عرصه آبادانی
مناطق محروم و حماسه سازان جهاد
اصغر علیه دشمن زبون بودند .آنانی
که با خلق ابتکارات مهندسی -رزمی
عنوان رفیع سنگر سازان بی سنگر را
در تاریخ میهن اسالمی برازنده خود
کردند تـا امانـت سنـگین حفظ اسالم
ناب محمدی (ص) را به ما و نسل های
پس از ما بسپارند .باشد تا امانتداران
شایسته ای باشیم .
و امـروز در مـی یـابـیـم کـه مـوسـسـه
جهادنصر ،زینـت کارنـامه عمـلکـردش
تنها وجود جهاد گرانی بوده و هست که
2

با الهـام از انـدیشه های واالی مـکتـب
اسالم و پیروی از ولی فقیه زمان خود،
هم چنان راسخ و نستوه تحـقق بخـش
آرمـان هـای انقــالب و نـظام مـقـدس
جمهوری اسالمی ایران هستند.
اینـک و در ایـن بـرهه از زمـان موسسه
جهاد نصـر ،مفتــخر است که مـجـری
فرمان مقـام معظـم رهبـری در ارتـباط
بـا طـرح احـیای دشـت های اللـه گون
استـان هـای خوزستان و ایالم باشد.
تحقق و اجرای طرحی بزرگ با آثار
اقتصـادی و اجـتماعـی شـگـرف کـه
انـدیشمنـدان بخـش ،از آن به عـنـوان
بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی ایران
اسالمی یــاد می کنـند و وزیـر محتـرم
جهاد کشاورزی ،به آن عنوان«عسلویه
بخش کشاورزی» را اطالق کرد.
با گـذشت زمـان و در فصلی جدیدترکه
استکبار جهانی تحریم های ظالمانه را
بـه امـت اسـالمی ایـران تحمیل کرد.
این جهاد گران جهـاد نصـر بودنـد که
پیشتاز فرمان مقام عظمای والیت در
تحقق بخشیدن به سیاست های برنامه
اقتصاد مقاومتی شدند .در همین راستا
و با در نظر گرفتن اصول پدافند غیر
عامل و با هدف دستیابی به امنیت
غذایی ،خود اتکایی و کاهش وابستگی
بـه بیـگانـگان ،مجـری طـرح پـرورش
ماهی در قفـس دریـایی می شونـد در
این زمینه ابتدا با ایجاد سایت الگویی
(نوشهر)گام های نخست را موفقیت آمیز
بر داشتند.

با برنامه ریزی صورت گرفته پیش بینی
می شود تا سال ۱۴۰۴تولید ماهی با
این شیوه به رقم  ۶۰هزار تن برسد.
همچنـین بایـد به افتـخارات مـوسسـه
حضور و ارایه راهکار عملیاتی در برنامه
حفظ پایدار محیط زیست به ویژه طرح
مقابله با پدیده ریز گردها و آلودگی های
جانبی آن را نیز افزود.
امید در سالی که باعنوان سال دولت
و ملت ،همدلی و هم زبانی مزین شده
همه شما عزیزان در مجموعه تشکیالت
موسسه جهاد نصر ،شرکت های تابعه
و هـمـکار و همـچنیـن همکـاران در
استان ها ،همچون اعضای یک خانواده
منسجـم با اتـکال برخداوند متـعال و
توجهات ائمه معصومین(علیهم السالم)
به ویژه حضرت ولی عصر (عج) ،با حفظ
روحیـه ،فرهنـگ و مدیـریت جـهـادی
تحت زعامت رهبر فرزانه انقالب هماره
روی به جانب حق سرا فراز باشید.

یداله شمایلی مدیر مسئول

سال۱۳۹۴
))
سال((دولت وملت ،همدلی وهم زبانی
(گزیده هایی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری و
رئیس جمهوری اسالمی ایران)
صمیـمیت
• هرچـه بیـن ملّت و دولـت
ّ
بیشـتر و هـمـکاری بـیشتـر و هـمدلی
بیشتری باشد ،کارها بهتر پیش خواهد
رفت .باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم
دولت ،ملّت را به معنای واقعی کلمه
اهم ّیت
قبول داشته باشد و ارزش و ّ
و تواناییهای ملّت را بدرستی بپذیرد،
هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای
او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد
کند.
• امسال را باید سال همکاری گسترده
دولت و ملّت دانست؛ من این شعار را
برای امسال انتخاب کردم« :دولت و
ملّت ،همدلی و همزبانی».

امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا
کند و هر دو ک ّفه این شعار ،یعنی ملّت
همت
عزیزمان ،ملّت بزرگمان ،ملّت با ّ
و با شجاعتمان ،ملّت بصیر و دانایمان،
و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به
این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل
بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.
• امروز وظیفهی همهی آحاد ملّت
این است که از مسئولین کشور حمایت
کـننـد و بـه مسـئولین دولـتی کمـک
کنند .همهی دولتها دغدغهی اصلی و
اساسیشان ّ
حل مشکالت مردم است.

• اگر توانسـتیم اتــکایمان را به نفت
کم کنیم ،اگر صـادرات غیرنفتــی را
افزایش دادیم ،همه در سایه تالش شما
تولیـدگران ،کارآفریــنان و همـه ملت
بزرگ ایران است به همین دلیل چون
به لطف خداوند امیدوارم و به حمایت
شما مردم و به رهنمودهای مقام معظم
رهبری ،تردیدی ندارم سالی که امروز
آغازش هست ،سالی است که میتوانیم
امیدهای بیشتری در زمینه شکوفایی
داشته باشیم.
• هدف ما در سال جدید ،رونق پایدار،
افزایـــش صادرات غیــرنفتی و ایجاد
فرصتهای جدید برای اشتغال به ویژه
برای جوانان عزیز ،تحصیلکردگان و
فارغالتحصیالن دانشگاههاست و در
این زمینه با کمک شما مردم در سال
جدید ،قدمهای نویی را برخواهیم
داشت ،صادرات غیرنفتی را افزایش
خواهیم داد و زمینه اشتغال را فراهم
خواهیم کرد.

برترین زهد پنهان داشتن زهد است« .امام علی(ع)»
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طی بازدید اسحاق جهانگیری و هیأت همراه از استان خوزستان:

جمهور بر حل
س
ون اول رئی 

معا

مشکالت طرح  550هزار هکتاری

تأکید کرد

استــان خوزسـتان شــاهکلیـد همــه
استــانهای کشــور است .مجمــوعـه
ظرفیت موجود در این استان نقطه اتکا
کل کشور است و باید بهصورت ملی و
استانی برای رفع مشکالت این استان
تالش کرد.
دکتر جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
سال گذشته باهدف بررسی مسائل
و مشکالت استان زرخیز خوزستان
به همراه تنی از اعضای هیأت دولت،
معاونان وزارتخانهها و مدیران ارشد به
این استان سفر کرد .ازجمله اهداف این
سفر که مهندس حجتی وزیر جهاد
کشاورزی نیز حضور داشت بازدید از
مناطق اجرای طرح احیای دشتهای
 550هزار هکتاری در استان خوزستان
بود .معاون اول رئیسجمهور از جمله
اهداف سفر خود را بازدید از چگونگی
اجرای طرح مقام معظم رهبری عنوان
و ابراز امیدواری کرد مسائل و مشکالت
آن در این سفر بررسی و رفع شود.
4

دکتر جهانگیری در ادامه افزود :موضوع
کارون و مسائل مرتبط با آن ازجمله
آب شرب مردم که از طریــق آن انجام
میشـود ،بحث پیــشروی آب دریــا
در تــاالبها و نیز ارونــد که مشکـالت
زیستمحیطی ازجمله خشک شدن
نخیالت استان را به همراه داشته است؛
و همچنین مسـائل مربـوط به نیشـکر
استان از مهمترین مواردی است که باید
در ارتباط با آنها تصمیمگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور در خصوص
مشکالت آبادان و خرمشهر اظهار داشت:
آبادان و خرمشهر در مسائلی مانند آب
و کـشاورزی بـهویـژه آبیـاری نخیـالت
مشکالت فراوانی دارند که امیدوارم
با اتخاذ راهکارهایی ،مورد رسیدگی
قرار گیرد تا فرصت خدماترسانی به
مردم عزیز این دو شهر فراهم شود.
دکتر جهانگیری در ادامه با تأکید بر
اجرای دقیق طرح مقام معظم رهبری

(طــرح احـیای  550هـزار هــکتـاری
دشت های خوزستان و ایالم) خاطرنشان
کرد :باید راهکارهایی برای تخصیص
آب برای این طرح بزرگ پیدا کنیم.
در دومــیـن روز ســـفـر مــعــاون اول
رئیــسجمهـور وی و هیأت هــمــراه
طی بازدیدی هوایی با بالگرد ،بخشی
از طرح احیاء دشتهای خوزستان
در محدوده هویزه را مشاهده و در
جریان پیشــرفت فیزیــکی و اجــرای
ایــن طرح عـــظیم قرار گرفتـــند.
دکتـر جهانگیری پساز این بازدید در
جمع خبرنگاران گفت :آنچه در طرح
احیای دشتهای خوزستان انجامشده
بـیسابـقه بـوده و دسـتاوردهای مهمی
در بخش احیای زمینهای کشاورزی
استـان خـوزسـتان بهدسـتآمـده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت
بــخـش کشــاورزی مـا ایـن اسـت کـه

به دلیل پراکنده بودن زمینهای
کشاورزی بهرهوری کم است ،اظهار
داشت :در ایـــــن طرح زمیـــنهای
کشاورزی گستـــردهای وجـــود دارد
و من امیدوارم با همین سرعت بتوانیم
این طرح را به پیش بریم .تا آنجا که
رضایت مردم غیور استان را تأمین کند
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه
تمام مسئوالن استان در پیشبرد این
طرح همراه بـــوده و مشــارکت دارند،
ادامه داد :این طــرح میتواند آثار و
برکات فراوانی برای خـوزستان داشته
باشد .دکترجهانگیری در پایان سفر به
استان خوزستان گفت :دولت یازدهم به
دنبال عملی کردن همه وعدههای خود
میباشد؛ مشکالت این طرح باید هرچه

زودتر حلوفصل شود .اتمام این طرح
در این استان با چنین ابعاد گسترده
ای بسیار بیسابقه بوده و باعث افزایش
اشتغال و توسعه کشاورزی در این
استان خواهد شد.
امیدواریم اجرای این طرح هیچگونه
تبعات منفی برای این استان نداشته
باشـد و بـا اجرای موفقیـتآمیـز آن
حق بزرگی را که استان شهیدپرور
خوزستان برگردن کشور دارد را ادا
کنیم .دولت یازدهم مصمم است که
هیچ دستور رهبری روی زمین نماند.
در همین ارتباط بود که رئیسجمهور
قبل از سفر به خوزستان نامهای به
رهبر معظم انقالب نوشت و اظهار
داشت برای احیای زمینهای کشاورزی

معاون اول رئیسجمهور در
پایان این برنامه بازدید گفت:
این طرح نباید تبعات منفی
برای استان داشته باشد؛ نباید
دغدغه تأمین آب در این طرح
وجود داشته باشد و تأمین آب
این طرح نباید موجب کمبود
دیگر مناطق شود.
خوزستان به یک و نیم میلیارد دالر
منابع مالی نیاز است که در همان زمان
دولت مجوز برداشت این مبلغ را از
صندوق توسعه ملی گرفت .این طرح
هماکنون بر اساس برنامهریزی توسط
موسسه جهاد نصر در حال اجرا است.
همچنین در حال حاضر  6هزار نفر در
ارتباط با طرح مشغول به کار هستند و
پیشبینی میشود این طرح  300هزار
شغل ایجاد کند.

به خدا قسم هیچ اتفاقی بهتر از سخن خیر نیست«.رسول خدا(ص)»
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وزیر جهاد کشاورزی:
طرح کشاورزی مورد عنایت رهبری،
آبروی کشور و دولت است.
مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی
طـــی بــرنامه بازدید معاون اول
رئیــسجمهور از منــاطـق اجــرایی
احیای دشــتهای خوزســتان با ابـراز
امیــدواری از به سرانجام رسیدن طرح
گفت :این طرح آبروی کشور ،دولت و
دستاندرکاران است و ازآنجاکه چنین
طرحی تاکنـــون در کشور نداشتهایم
بایــد تالش کرد موانـع موجود در این
طرح برطرف شود.
مهندس حجتـی خاطرنشـان کرد :این
طرح با عنایت رهبر معظم انقالب و
ریاست جمهوری و پیگیری دولت در
استان خوزستان در حال اجرا است.
البته به دلیل کمبود بارش باران در
کشور و نیز نبود آب کافی ،امکان
اجرای  300هزار هکتار از این طرح در
استان خوزستان وجود دارد.
6

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:
آب موردنیاز طرح احیای  550هزار
هکتاری اراضی کشاورزی استانهای
خوزستان و ایالم بهطورکامل قابل
تأمین است.
وی افزود :ماهانه  4هزار هکتار از طرح
 550هزار هکتاری پس از آمادهسازی
اراضی تحویل کشاورزان داده میشود
که امیدواریم این رقم در ماههای آینده
افزایش یابد.
وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری
کرد با تأمین بهموقع آب موردنیاز
این طرح و بهکارگیری نیروی انسانی
مورد نیـــاز در کمترین زمان ممـکن،
برنامـههای هدفگذاری شــده در این
طرح به سرانجام رسد.
مهندس حجتی همچنین یادآور شد:
وقفه ایجــادشده در بخشــی از طـرح
 550هزار هکتـــاری در حال پیـگیری

و بهزودی حـــل خواهد شد تا رونــد
اجرای طرح در موعد مقرر انجام شود.
تاکنون در اجرای طرحهای آبوخاک و
کشــاورزی با این وسعــت ،طــرحی
نداشتیم .این طرح خوشبختانه با تالش
و همکاری مسئوالن خوزستان بهخوبی
انجام شد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت:
برای تأمین آب موردنیاز طرح از وزارت
نیرو میخواهیم تا بررسی بیشتری در
تخصیص آب جهت اجرای این طرح
انجام دهد .بخش زیادی از اراضی
کشاورزی ما به دلیل نداشتن شبکههای
آبیاری و زهکشی ،حجم زیادی از آب
برای کشت این اراضی مصرف میشد،
خوشبختانه با اجرای طرح مقام معظم
رهبری بخشی از این اراضی کشاورزی
و شبکه آبیاری و زهکشی ایجاد شد
که این شبکهها میتواند نقش خوبی
در صرفهجویی مصرف آب داشته باشد.

مهنــدس حجــتی بــا اشاره به
مشکالت پیش روی اجرای طرح
اظهار داشت :روند اجرای طرح
 550هزار هــکتاری هــماکنون
خوب پیش میرود؛ اما فقط 20
هزار هکتار از فاز اول اجـرای
آن در منطقه آبادان و خرمشهر
است که به دلیل تحقیقات اولیه،
اجرای آن متوقفشده است .در
بخشهای دیگر فاز اول اجرای
طرح ،هرماه پیمانکاران جدید به
نیروهای پیشین اضافه میشوند
تا طرح را در زمان تعیینشده به
پایان برسانند و کشاورزان از آن
بهرهبرداری کنند.
وی یادآور شد :روند اجرای طرح
مطلوب است چون پشتیبانی و
همکاری تمام بخشهای مربوط
انجامگرفته است.

• مهندس چیت چیان وزیر نیرو در دولت یازدهم از دیگر مسئوالنی
بود که در ارتباط با طرح احیای دشتهای خوزستان و ایالم این طرح
را باعث خیروبرکت برشمرد و افزود :خوشبختانه سرمایه گذاری های
فراوانی از سوی وزارت نیرو درزمینه کانالبندی و احداث سد در
طرح  550هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان موسوم به طرح
مقام معظم رهبری صورت گرفته است.

نماز انسان را از زشتی ها ومنکرات باز می دارد« .قرآن کریم»
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مهندس چیت چیان همچنین افزود :یکی
دیگر از دالیل محدودیت تخصیص آب
به این طرح ،کاهش بارندگی و تغییر
نظام بارش است و عالوه بر این
میــزان برداشــتها در باالدـست
افزایشیافته است.
وزیر نیرو تصریح کرد :وزارت
نیرو به مردم اطمینان خواهد
داد که همه تالش خود را در
راستای تأمین و افزایش سطح
اراضی این طرح انجام دهد.
• آیت ا ...موسوی جزایری
نماینده ولیفقیه در خوزستان
و امامجمعه اهواز در جمع
مسئــوالن کشوری و استانی
در جــلســه شــورای اداری
استــان در خصـوص ضرورت
توجه بیشتر به ابعاد مختلف
اجرای طرح مقام معظم رهبری
اظهار داشت :خوزستان ازنظر
کشاورزی ،صنعتی ،بندرها و آب
در میان استانهای کشور قطب
محسوب میشود و تنها راهحل معضل
بیکاری رسیدگی به طرحهای موجود در
استان مانند طرح  550هزار هکتاری است.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر:
تاکنون تخصیص آب  307هزار هکتار
از سوی وزارت نیرو قطعی شده است.

مهندس شمایلی؛ مدیرعامل موسسه
جهاد نصر ،موسسهای که مفتخر به
اجرای طرح مقام معظم رهبری است
ازجملـه مسئــوالنی بــود که در ایــن
سفر حضور داشــت و در فرصــتهای
پیشآمده به تشریح چگونگی اجرای
طرح  550هزار هکتاری پرداخت.
وی اظهار داشت :این طرح باهدف زیر
کشت بردن اراضی استانهای خوزستان
و ایالم و تحول بخشیدن به کشاورزی
کشور متعاقب سفر مقام معظم رهبری
در سال  1375به استان خوزستان به
تصویب رسید.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر در ادامه
افــزود :بــا تـوجه به اینکه اعتــبارات

صندوق توسعه ملی از اواخر خردادماه
بهحساب موسسه جهاد نصر واریزشده
است از ابتدای امسال تاکنون تخصیص
 307هزار هکتار از سوی وزارت نیرو
قطعی و یکصد هزار هکتار از اراضی
اجرا و آب موردنیاز این بخش هم
تأمینشده است .از مجموع اراضی که
تـخـصیـص آب آنها صـورت گـرفـتـه
 207هزار هکتار دیگر در دست اجرا
است.
مهندس شمایلی با اشاره به این
موضوع که این طرح در قالب اجرای
شبکههای فرعی ،زهکش زیرزمینی
و تجهیز ،نوســازی و یکپارچهسازی
انــجام میشود گفــت :بــر اســاس
برنامهریزی صورت گرفتـه فعالیتهای

اجرایی در هشت هزار هکتار از اراضی
انجام میشود در حال حاضر بهطور
همزمان عملــیات احداث شبـکههای
فرعی و زهــکش های زیرزمینی در
مناطق موردنیاز و عملیات تجهیز و
نوسازی در قالب  70طرح اجرایی،
اجراشده است.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر افزود :در
این طرح تا زمان کنونی  2هزار و 600
دستگاه انواع ماشینآالت سبک ،نیمه
سبک و سنگین به کار گرفتهشده است.
از مجموع  550هزار هکتار اراضی
کشاورزی این طرح  500هزار هکتار
در استان خوزستان و  50هزار هکتار
در استان ایالم واقع است.

بی نیازی رضایت نفس به آنچه برایش قسمت شده است هرچند کم باشد«.امام حسن مجتبی(ع)»
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مروری بر روند طرح احیاء و توسعه کشاورزی
 550هزار هکتاری دشت های اللهگون و زرخیز
استانهای خوزستان و ایالم

ظرفیتهای استان خوزستان:
استان خوزستان دارای  6/4میلیون
هکتـار وسعـت ،سـرزمینـی حاصلخـیز
با موقعیت جغرافیایی ویژه در جنوب
غربی میهن اسالمیمان واقع شده است.
دسترسی به آبهای آزاد ،وجود بنادر
مختلف ،خطوط هوایی ،زمینی و ریلی
و شرایط مطلوب سه فصل کشت برای
10

امور کشاورزی (با توجه به استعدادها و ظرفیتهای موجود ازجمله خاک
مناسب ( 2/2میلیون هکتار اراضی قابلکشت) ،آب کافی (حدود  30درصد
از آبهای جاری کشور) و شرایط مناسب آب و هوایی ،تابش کافی آفتاب،
جایگاه استان را عالوه بر تأمین محصوالت کشاورزی موردنیاز کشور ،در
امر صادرات غیرنفتی نیز ممتاز کرده است .این استان ازنظر سطح زیر
کشت در محصوالت زراعی آبی و دیم با  1/2میلیون هکتار در کل کشور
با  8/91درصد رتبه اول و تولید محصوالت کشاورزی با  13/7میلیون تن
در کل کشور با  11درصد نیز رتبه اول را در دارا میباشد .همچنین در
استان خوزستان از مجموع حدود  1/2میلیون هکتار اراضی آبخور سدها و
رژیم طبیعی رودخانهها حدود  510هزار هکتار دارای شبکه اصلی و حدود
 270هزار هکتار نیز دارای شبکه فرعی میباشد که این فاصله بین احداث
شبکههای اصلی و فرعی باعث شده سرمایهگذاریهای کالن باالدستی در
سدها و کانالهای انتقال و شبکههای اصلی  1و  2بدون استفاده باقی بماند؛
همین وضعیت نیز در استان ایالم متصور است.

الف) منشأ طرح:
 .1منشأ طرح احیای اراضی  550هزار هکتاری دشتهای خوزستان و ایالم حاصل
مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال  1375به استان خوزستان میباشد.
 .2در سفر اول هیأت دولت به استان خوزستان در سال  ،1385مصوب شد در راستای
تحقق منویات معظم له طرح احیاء و توسعه کشاورزی خوزستان اجرایی شود.
 .3در قانون بودجه سال  1387در قالب  9طرح و تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی
در سطحی حدود  332هزار هکتار پادار شد.
 .4بهمنظور تسریع در اجرای طرح با توجه به ظرفیت و امکانات موسسه جهاد نصر
ازجمله شرکتهای تابعه و وابسته بر اساس تصویبنامه « شماره  /247407ت  44071ن مورخ
 »88/12/12و ابالغ معاون اول رئیسجمهور طرحهای  9گانه از وزارت جهاد کشاورزی
منتزع و به موسسه جهاد نصر واگذار شد.

 . 5در قانون بودجه سال  1389طی
ابالغیه معاونت برنامهریزی و نظارت
راهـبردی ریـاسـت جمهوری ،موسـسه
جهاد نصر بهعنوان مجری طرح احیای
دشتهای خوزستان و ایالم در سطح
حوزههای آبی طرح  550هزار هکتاری
(حـدود  500هزار هکـتار در اسـتان
خوزسـتان و  50هـزار هکتار در استـان
ایالم) در اراضی پایاب سدهاي موجود
در  5حوزه کرخه ،دز ،کارون ،مارون
و زهره و خیرآباد در ذیل شبکههای
اصلی احداثشدهاند و یا در حال اجرا
میباشند تعیین شد.

ایمان بر چهار پایه استوار است:صبر،یقین،عدل وایمان« .امام علی(ع)»
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ب) دستاوردها ،نتایج ،مزیتها ،فواید و آثار اجرایی طرح:
 .1افزایش تولیدات کشاورزی به میزان  9/5میلیون تن
 .2حفظ جایگاه و رتبه اول در سطح و تولیدات محصوالت زراعی در کشور
 .3افزایش سطح زیر کشت محصوالت آبی از حدود  0/8میلیون هکتار به  1/3میلیون هکتار
 .4تخصیص بهینه آب موردنیاز کشاورزی در حوضهها از  10/7میلیارد مترمکعب به  19/8میلیارد مترمکعب
 .5ایجاد قطب کشاورزی و افزایش درآمد حاصل از تولیدات به میزان  21000میلیارد ریال سالیانه
 .6ساماندهی و جلوگیری از مهاجرتهای روستایی و کاهش حاشیهنشینی شهرها
 .7ایجاد قطب کشاورزی بزرگ منطقه و گسترش امنیت اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در منطقه اجرای طرح
 .8صدور محصوالت کشاورزی مازاد بر مصرف داخلی به کشورهای همسایه و حوزه خلیجفارس
 .9ایجاد فرصتهای اشتغال به میزان حدود  300هزار نفر شامل  147هزار اشتغال مستقیم و  153هزار اشتغال غیرمستقیم
12

د)راهبردهای موسسه در اجرای طرح:

ج) منابع مالی طرح:
منابع مالی از چهار بخش تشکیل میشود:
 .1اعتبارات مصوب طرح در قانون بودجه سنواتی (طرحهاي تملك
دارايي و سرمايه اي) طی سالهای  87تا سال  8800 ،92و تخصیص
اعتبار آن تعادل  7670میلیارد ریال میباشد که تا پایان سال92بالغبر
 5557/75ریال بوده است و اعتبار مصوب سال  1100 ،93میلیارد ریال
میباشد.
 .2فاینانس داخلی (بانک کشاورزی) معادل  892میلیارد ریال که تا
پایان سال  92معادل  180میلیارد ریال آن محقق گردیده است .در سال
 93نیز معادل  400میلیارد ریال منظور گرديده است.
 .3از محل صندوق ملی  1/5میلیارد دالر (در سال  1393بااعتباری
معادل  600میلیون دالر ،سال  1394بااعتباری معادل  400میلیون
دالر و در سال  1395بااعتباری معادل  500میلیون دالر) پيش بيني
گرديده است.
 .4از محل فاینانس خارجی به ميزان  10/88میلیارد یوان (در دست
پیگیری و اخذ برای مرحله اول بااعتباری معادل  4/7میلیارد یوان چین)

• استفاده از تکنیک مهندسی ارزش بهمنظور بهینهسازی
طراحیها و ارتقاء شاخص ارزش
• تعریف پروژههای بزرگمقیاس بهمنظور استفاده از
شرکت های با رتبه باال
• جایـگزینی کـانالت های پیـشساخته بهمنـظور کاهـش
هزینـهها و سرعت در عملـیات اجرایی شبـكه هاي فـرعي
آبياري
• انجـام مـطالعات اجتـماعی بهمنـظور فرهنـگسازی و
بسترسازی الزم جهت ایجاد و توانمندسازی تشکلهای
بهرهبردار
• استفاده از روش  EPCبهمنظور کوتاه شدن زمان
طراحی و اجرا
• حمایت از صنعتگران داخلی و بهمنظور تولید ماشینآالت
تخصصی موردنیاز طرح مانند ترینچر و اسکریپر کششی
• استفاده از تکنولوژی اسکن لیزر هوایی برای تهیه نقشه
توپوگرافی یکدو هزارم و نقشههای کاداستر زراعی

خشم کلید هر بدی است«.امام موسی کاظم(ع)»
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ه) آخرین وضعیت پروژهها:
* تا پایان سال  175 ،92هزار هکتار پروژه
در دست اجرا بوده و  75هزار هکتار انجامشده
است.
* در سال  93نیز  38پروژه به وسعت 96هزار
هکتار مناقصه برگزارشده است.
* کار انجامشده تا پایان سال  93به ميزان
110هزار هكتار شبكه فرعي آبياري 103،هزار
هكتار زهكشي زير زميني و  68هزار هكتار
تجهيز و نوسازي اراضي بوده است.
برای انجام این فعالیتها  2584دستگاه
ماشین آالت سنگین و سبک بیش از 7500
نیروی انسانی در طرح مشغول فعالیت بوده اند.
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با توجه دولت یازدهم

اجرای طرح  550هزار هکتاری
احیاء و توسعه کشاورزی
استان های خوزستان و ایالم
شتاب می گیرد

مقدمه:

در پي سفر پر خير و بركت مقام
معظـم رهبري در اسفنـدمـاه سـال
 1375بـه سـرزمـيـن اللـه گـون و
زرخيزاستان خوزستان و بازديدهاي
معظم له از نقاط مختلف استان و
عنايت ويژه به ظرفیت ها و منابع
سرشار دركليه بخش هاي كشاورزي
صنعتي همچنين وجود منابع عظيم
آب ،خاك ،انرژي و اقليم مناسب بنا
بر دستور ايشان مقررگرديد وزراي
ذي ربط ظرفيت هاي بالقوه توسعه
كشاورزي استان را مورد توجه قرار
داده و برنامه هاي اجرايي كه منجر به
توسعه كامل كشاورزي استان و توليد
محصوالت مهم و راهبردی می شود را
تهيه و ارایه نمايند.

عدم وجود زيرساخت هاي كشاورزي نظير ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي و تجهيز
ونوسازي اراضي سبب شده است ظرفیت های بالقوۀ این منطقه به بالفعل تبدیل نشود
و اين اراضي از قابليت كافي براي توليد برخوردار نباشد .از اين رو طرح احياي 550
هزار هكتار از اراضي دشت هاي خوزستان و ايالم در دستور كار قرار گرفت.طي چند
سال گذشته نیز برآورده نشدن انتظار ايجاد شده در مردم دراجراي طرح عظيم احياي
اراضي  550هزار هكتاري خوزستان و ايالم باعث دلسردي شده بود كه پس از استقرار
دولت تدبير و اميد و توجه جدی ریاست محترم جمهور به بخش کشاورزی و متعاقب
طی اولین سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان در دي ماه سال ،1392دکتر
آن ّ
روحانی دستور تسريع در عملیات اجرايي طرح را به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ نمود.
از این رو اجرای این طرح با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي ،پیگیری ریاست محترم
جمهوری و موافقت مقام معظم رهبري با تامين اعتبار  1/5ميليارد دالري از منابع
صندوق توسعه ملي شتاب بيشتري يافت.

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ،درباره مردم بگویید« .امام محمد باقر(ع)»
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اهداف طرح:
الف -اقتصادی

* ایـجاد فرصت استـفاده و بکارگیری ظرفیت های بالقـوه
كشاورزي استان هاي خوزستان و ايالم
* استفاده از آب هاي قابل استحصال كشور در پاياب سدها ي
موجود منطقه با عنايت به امكان استفاده از  7سد و دشت هاي
وسيع و حاصلخيز منطقه
* استفاده از ظرفیت سرمايه گذاري هاي انجام شده در
باالدست شبكههاي فرعي (احداث سدها و شبكههاي اصلي)
* افزايش توليدات كشاورزي
* افزايش سطح زير كشت محصوالت آبي
* ايجاد قطب كشاورزي در منطقه و توسعه اقتصادی و
اجتماعي در راستای تحقق توسعه پايدار در منطقه ي اجرايي
طرح
* ايجاد اشتغال پايدار
* ایجاد امکان استفاده مطلوب از موقعيت جغرافيايي منطقه
(تابش مناسب آفتاب ،خاك مناسب،آب كافي)
* افزايش درآمد شاغالن بخش كشاورزي

ب -اجتماعی:

* سازماندهــي و جلوگيــري از
مهاجرت هاي روستايي وكاهش
حاشيه نشيني در شهرها
* انجام مطالعات اجتماعي الزم
در مناطق اجراي طرح
* تعامل و ارتباط با بهره برداران
بـه منظور كاهــش تنــش ها و
تعارضات
* جلب مشـــاركت حداكثـري
مردم در اجراي پروژه ها
* سازماندهي و توانمــند سازي
تشكل هاي بهـره بردار به منظور
حفظ ،نگهداري و بهره برداري از
شبكه ها

آثار اجراي طرح:
الف :آثار اقتصادي:
* صدور محصوالت کشاورزی
مـــازاد بــر مصــرف داخـلی به
کشورهای همسایه و حوزه خلیج
فارس
* يكپارچهسازي اراضي

* افزايش توليدات كشاورزي به
ميزان  9ميليون تن در استان هاي
خوزستان و ايالم
* افزایش درآمد حاصل از
تولیــدات بـه میـــزان  21هزار
میلیارد ریال
* افزايـش سطـح زيـر كــشت
مـحصوالت آبــي از حدود 0/8
ميليــون هكتار به  1/3ميليون
هكتار در استــان هاي خوزستان
و ايالم
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ب :آثار اجتماعي:

* زدودن بخشي از آثار و عوارض جنگ
و تغيير سيماي استان
* گسترش امنیت اجتماعی و تحقق
توسعه پايدار در منطقه
* هــم افـزایـی تـوان مـردم و جـلـب
مشارکت مردمی
* مشارکت تشکل های کشاورزی با
واگـذاری بخشـی از عملـیات اجرایی
پروژه ها به آنان
* آمـوزش و تــرویج روشـهای نـویـن

کشاورزی و استقرار کشــاورزی مدرن
* ايجاد اشتغال پايدار در سطح استان
بطور مستقيم و غيرمستقيم (ايجاد
فرصت های اشتغال به ميـزان حدود
 300هزار نفر 147 ،هزار نفر به طور
مستقيم و  153هزار نفر غير مستقيم)

وضعيت اعتبارات طرح:
* اعتبارات مصوب طي سالهاي  1387الي  1389جمعا 8987
ميليارد ريال و ميزان تخصيص آن جمعا  6765ميليارد ريال بوده
است.
* اعتبارات مصوب سال  1393از محل صندوق توسعه ملي،
تملك دارايي هاي سرمايه اي و فاينانس داخلي جمعا به ميزان
 16807ميليارد ريال مي باشد كه تاكنون جمعا  7785ميليارد
ريال تخصيص يافته است.
* سر جمع اعتبارات از محل صندوق توسعه ملي به ميزان 1/5
ميليارد دالر طي برنامه سه ساله از سال  1393الي  1395مي باشد
كه اعتبار سال  1393آن  600ميليون دالر مي باشد( .در مرحله
اول معادل ريالي  250ميليون دالر آن تخصيص داده شده است.
اعتبار سال 1394نيز بميزان  400ميليون دالر مي باشد.

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند« .امام حسین(ع)»
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حجم عمليات زیر بنایی مورد نیاز
حجم عمليات در سه فعاليت اصلي
طرح شامل شبكه آبياري ،زهكشي زير
زمـينـي و تجـهيـز و نـوسازي اراضـي
مي باشد كه در كل پروژه:
شبكه فرعي آبياري  550هزار هكتار
زهكش زير زميني  412هزار هكتار
تجهيز و نوسازي  516هزارهكتار

 .1احداث شبكه هاي فرعي
آبياري:

• احداث شبكه هاي فرعي آبياري شامل
احداث كانال درجه  ،3كانالت پيش
ساخته  ،آبياري تحت فشار وكم فشار تا
پايان سال  (92حدفاصل سالهاي  87تا
92به ميزان  75هزار هكتار و كار انجام
شده در سال  93به ميزان  35هزار
هكتار) جمعا  110هزار هكتار

*** الزم به ذكر است
كه در 312هزار هكتار از
اراضـي موصـوف تاكنون
از طـريـق وزارت نيـرو
تخصيـص آب داده شـده
است در صـورت تخصيص
آب و تامين منابع اعتباري
مورد نياز از طريق فاينانس
خارجي مابقي اراضي طرح
نيز از سال  1394در برنامه
اجرايي قرار مي گيرد.
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 .2اجراي زهكش ها:

• اجراي زهكش زيرزميني :مقدار كار
انجام شده تا پايان سال  60( 92هزار
هكتار) و كار انجام شده در سال 93
( 43هزار هكتار) و در مجموع 103
هزار هكتار

وضعيت کنونی و
پيشرفت فعاليت ها
تا پايان سال 1393

 .3عمليات تجهيز و نوسازي اراضي:
• مقدار كار انجام شده تا پايان سال  34( 92هزار
هكتار) و كار انجام شده در سال  93به ميزان
 34هزار هكتار و در مجموع  68هزار هكتار.
تاكنون مقدار كار انجام شده در شبكه فرعي
آبياري (اعم از كانال درجه  ،3كانالت،
آبياري تحت فشار و كم فشار) 97566
هكتار ،زهكش زير زميني  90942هكتار،
زهكش روباز  1488كيلومتر و تسطيح
 53228هكتار مي باشد.
 .1در حال حاضر عمليات اجرايي در 64
پروژه با اعتباري بالغ بر 20هزار ميليارد ريال
در دست اجرا مي باشد.
 .2نيروي شاغل در طرح بالغ بر  7600نفر
مي باشند.
 .3در حال حاضر انجام عمليات اجرايي با
 2700دستگاه سنگين و نيمه سنگين و سبك
صورت مي پذيرد كه بالغ بر 550دستگاه آن
ماشـين آالت تخصــصي اسكــريپر و تــرنچـر
مي باشد.
 .4در حال حاضر  9كارخانه كانالت روزانه 2
كيلومتر كانالت و قطعات متعـلقه را توليد مي كنند .
 . 5جهت ارتقاي كيفيـت كار  15پروژه پژوهـشي
موضـوعات اجـرايي مختلف طرح را مـورد بررسـي قرار
مي دهند.

بهترین بی نیازی ترک آرزوهاست« .امام علی(ع)»
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ذاري جديد
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وزيرجهاد كشاورزي ضمن
تعبیر کردن طرح  550هزار
هکتاری به عسلویه ی بخش
کشاورزی اظهار داشت:

بايد خلق منابع كرد امروز پول در
اختيار مردم فوقالعاده زياد است پولي
كه میآید تحت عنوان تورم 45-44
درصـدی بايد ایــن پول در جــريان
سرمایهگذاری و تولید برود ما بايد فكر
كنيم كه اين پول در اختيـار دولت
نيست اگر از دولت پول بخواهيـم وضع
بدتر از اين میشود.
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مهندس محمود حجتي وزير جهاد
كشاورزي با اعالم اين مطلب در مراسم
توديع و معارفه مديران سابق و جديد
موسسه جهاد نصر با اشاره به وجود
سوابق نيروهاي مخلص و جهادي در
موسسه جهاد نصر خاطرنشان كرد:
شما عزيزان هر جا كه نياز بود در كوران
جنگ و شکلگیری انقالب ،سينه سپر
كرده و حضور داشتيد و امروز هم در
سنگرهای ديگر انقالب حضور فعال
وجدي داريد ان شاءا ...خداوند متعال
اجرتان بدهد.

وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري
از سخنان خود با اشاره به فلسفه
وجودي و روند شکلگیری موسسه
جهاد نصر افزود :هر سازماني و هر
نهادي اگر عرصه را براي خود تعريف
نكند آن سازمان از آن روزبه حالت
ميرا درخواهد آمد .ما در هر سازماني
هستيم هرروز بايد فكر نو ،حرف جديد
در فضاي جديد و باالتر را براي خود
تعريف كنيم .مهندس حجتي در ادامه
با اشاره به فراز ونشيب ها و سير تطور
طرحهای و پروژهها مهم بخش و
همچنین واگذاریهای صورت گرفته
در جهاد سازندگي و جهاد كشاورزي
خاطرنشان كرد:
بايد براي عسلويه بخش كشاورزي
بهسرعت به دنبال خلق منابع رفت
نبايد گفت ما آمديم و میخواهیم
سرمایهگذار شويم و اراده كنيم تا خلق
پروژه كنيم .عمده پیشرفتها ،توسعهها
در ناز و نعمت ايجاد نشده است بلكه در
رنج و تعب و فشار ایجادشده ،بنابراين
منابع كار را خودمان تعريف كنيم
چراکه ظرفیتها و قابلیتهای زيادي
داريم.

وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم در
پايان به مواردي از تجارب ارزشمندي
كه مجموعه تشكيالت تاكنون در بخش
كشاورزي كسب كرده است اشاره کرد.
مهندس گالبکش مدیرعامل سابق
موسسه نيز در اين جلسه با ارائه
گزارشي از فعالیتهای موسسه گفت:
در حال حاضر در مقطعي هستيم
كه هم فاينانس داخلي و هم خارجي
مصوب شد و اینیک توفيق است
كه اولين فاينانس خارجي در بخش
كشاورزي براي اين بخش اخذ شد.

مهنـدس شمايلي مدیـرعامل موسـسه
هـم در اين مراسم با تشـكر از تـالش
مديرعامل سابق و اعضاي هیأتمدیره و
کلیه سطوح مديريتي و دستاندرکاران
طرح ۵۵۰هزار هکتاری ،اظهار داشت :
ما اعتقاد داریم كه اين عسـلويه بخش
كشاورزي است ،اميدواريم با ساماندهي
مـنابــع غیـردولتـی و بـهـرهگیـری از
فاینانسها ،اوراق مشاركت و مشاركت
داخلي و خارجي اجرای طرح را دنبال
كنيم .مدیرعامل موسسه جهاد نصر ابراز
اميدواري كرد با انگیزه ای که در نیرو های
موسسه است و با حمايت و عنايت وزير
محترم جهاد كشاورزي و ساير بخشهای
وزارتــخانه گــامهای اساسي در تحقق
اهداف بخش كشاورزي برداشته شود.

تقوا در راس همه ارزش های اخالقی است« .امام علی(ع)»
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ابراز رضایت وزیر جهاد کشاورزی از روند اجرایی طرح 550
هزار هکتاری؛

احیای اراضی  550هزار هکتاری
دشت های الله گون خوزستان و ایالم
بزرگترین پروژه تاریخ کشاورزی
ایران است

مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی و هیأت همراه تاکنون طی چند مرحله از روند اجرایی طرح  550هزار هکتاری موسوم به طرح
مقام معظم رهبری در استان های خوزستان و ایالم بازدید کردند.
طی یکی از این بازدید ها ،وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح احیای اراضی کشاورزی  550هزار هکتاری خوزستان
از تالش های استاندار خوزستان در این زمینه قدردانی کرد و گفت :از کمک های ایشان که همیشه یار و یاور ما بوده و هستند تشکر
می کنم ،با عنایت مقام معظم رهبری ،رئیس جمهور محترم و پشتیبانی دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی ،اجرای طرح
به خوبی پیش می رود .به گونه ای که بیش از  257هزار هکتار از اراضی تا کنون به پیمان گذاشته شده است .مابقی آن تا  307هزار
هکتار نیز در آینده نزدیک به مناقصه گذاشته خواهد شد.
وی افزود :طرح کشاورزی  550هزار هکتاری پس از سفر رئیس جمهور محترم به خوزستان و با عنایت مقام معظم رهبری در تخصیص
اعتبار الزم ،هم اکنون باپیشرفت فیزیکی و سرعت خوبی همراه است.
 95هزار هکتار از این اراضی با اجرای شبکه های فرعی آبیاری ،زهکشی زمینی ،تجهیز ،تسطیح اراضی و یکپارچه سازی و نوسازی به
کشاورزان واگذارشده و یا در حال واگذاری است.
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وزیر جهاد کشاورزی گفت :هم اکنون
ماهانه بین  3500تا  4000هکتار از
این اراضی به بهره برداران واگذار می
شود که با ورود کارگاه های جدید
(پیمانکاران جدید) امیدواریم این
میزان واگذاری؛ ماهانه به  7تا  8هزار
هکتار بالغ شود.
حجتی ابراز امیدواری کرد که با بهره
برداری از این طرح شاهد شکوفایی
اقتصادی و افزایش سطح تولیدات
کشاورزی استان خوزستان درآینده
نزدیک باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی طی یکی دیگر
از این بازدید ها در اراضی مشمول
طرح  550هزار هکتاری در شهر های
حمیدیه ،هویزه ،سوسنگرد ،حضور
پیدا کرد و از نزدیک در جریان روند
آماده سازی ،تسطیح و احداث کانال و
کانالت های شبکه های فرعي آبیاری
قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی این
طرح که با حضور مسئوالن موسسه
جهاد نصر و معاونین و مشاورین وزیر
جهاد کشاورزی برگزار شده بود شرکت
کرد.
حجتی در این جلسه بر لزوم کار
کارشناسی و کاهش هزینه های تمام
شده در این طرح تأکید کرد .و افزود:
به منظور کاهش هزینه های این طرح
باید اجرای طرح سیستم آبیاری نوین
را در دستور کار قرار داد .در ترکیه که
وضعیت آبی به مراتب بهتر از کشورمان
دارد اقدام به جمع آوری کانال ها و
شبکه های اصلی زهکشی و آبیاری و
نصب لوله کرده اند .وی از طرح 550
هزار هکتاری به عنوان بزرگترین
طرح تاریخ کشاورزی ایران یاد کرد و
گفت :باید این طرح با کمترین هزینه
و بهترین کیفیت به پیش رود .وزیر
جهاد کشاورزی به زمان انعقاد قرارداد
برای تأمین آب و اراضی طرح با وزارت

نیرواشاره کرد و گفت :قرارداد با وزارت
نیرو منعقد شد ه و کارگاه های عملیاتی
به شکل جدی تر فعال شدند.
حجتی در ادامه این جلسه بیان داشت:
آنچه تا کنون در این طرح صورت
گرفته است غیر منتظره و قابل تحسین
است .رئیس جمهور هم با توجه به
ظرفیت کشور و حجم عملیات ،دستور
شتاب بخشیدن به اجرای این طرح را
صادر کرده و این وظیفه را به وزارت
جهاد کشاورزی تفویض کرد.
وزیر جهاد کشاورزی اجرای طرح 550
هزار هکتاری را پروژه ای فوق العاده
و سنگین برشمرد و گفت :هر هفته
گزارش های کامل روند اجرای این
طرح را مورد بررسی و مطالعه قرار می
دهم.
حجتی با اشاره به حمایت دولت از
طرح خاطرنشان کرد :پس از دستور
رئیس جمهور مقدمات اجرای این طرح
بزرگ آغاز شد.

سجده شکر از الزم ترین وواجب ترین مستحبات است« .حضرت ولی عصر(عج)»
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در اولین اقدام اختصاص  1/5میلیارد
دالر از صندوق توسعه ملی بود که
جان تازه ای به روند اجرایی این طرح
بخشید .پس از رایزنی ها و جلسات
مشترک با وزارت نیرو از اوایل خرداد
منابع آبی به میزان  310هزار هکتار
تأمین شد .برای پشتیبانی و ایجاد
شبکه های فرعی آبیاری در منطقه،
هفت کارخانه برای ساخت کانالت
احداث شده است و حداقل دو کارخانه
دیگر در دست احداث می باشد.
وی یادآور شده :در این طرح هم اکنون
 50کارگاه تجهیز شده و فعال هستند.
پیش از این نیز پروژه  6هزار هکتار
کیلومتری عملیات زهکشی را شاهد
بودیم در حالی که قبأل در طرح 550
هزار هکتاری حدود  40کیلومتر در روز
زهکشی انجام می شد؛ به عبارت دیگر
در طول ماه 6 ،هزار هكتار عملیات
زهکشی انجام می شود که پیشرفت بی
نظیری است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :در این
پروژه روزی  2کیلومتر کانالت تولید و
احداث می شود .حجتی به ظرافت ها و
زیبایی های این طرح اشاره کرد و گفت:
این طرح با توافق مردم و در اراضی آن
ها انجام می شود .در این طرح اراضی
پراکنده مردم یکپارچه سازی و سیستم

آبرسانی آن سامان می یابد.
 1/5میلیارد دالر که از محل صندوق

توسعه ملی تأمین شده است کفاف
اجرای  550هزار هکتار از اراضی ملی
را نمی دهد .تا کنون در این طرح 310
هزار هکتار در حال اجراست .فازدوم
این طرح پس از توافقات الزم با وزارت
نیرو انجام خواهد شد.
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وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت :با
اجرای این طرح چهره استان خوزستان
تغییر خواهد کرد .در ارتباط با این
طرح اشتغال زایی و افزایش تولید
باالیی مطرح است و اراضی از شوری
خارج می شود .عملیات آبرسانی و
تسـطیح اراضـی صـورت می گیرد.
سپس کانالت های پیش ساخته که
در کارگاه های مورد نظر تولید می
شود در جوار اراضی نصب و راه اندازی
می شود .تا کنون بیش از 2500
دستگاه ماشین سنگین و تخصصی در
منطقه برای اجرای عملیات تسطیح در
اراضی ،احداث شبکه های فرعی آبیاری
و زهکشی زیر زمینی مشغول فعالیت
هستند.
کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان خوزستان نیز
در این نشست گفت :طرح  550هزار
هکتاری در  19شهرستان استان انجام
می شود .با اجرای این طرح تحول
خوبی در حوزه افزایش محصوالت
کشاورزی در استان رخ خواهد داد و
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم خوبی
ایجاد خواهد شد .در ادامه این نشست
آیت اله موسوی جزایری نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه اهواز اظهار
امیدواری کرد که با اجرای این طرح

سفره های مردم رنگین شود و بتواند
معشیت مردم را ارتقاء دهد.
آیت اله موسوی جزایری با تقدیر از
عوامل اجرایی طرح  550هزار هکتاری
گفت :اجرای این طرح می تواند در
کاهش تورم ،فزونی نعمت ،افزایش
تولید و ایجاد اشتغال تأثیرگذار باشد.
این طرح در سال  75به دستور مقام
معظم رهبری آغاز شد.
اما متأسفانه در دولت های گذشته
اعتباری به این طرح اختصاص داده
نشد .در اینجا شایسته است از دکتر
روحانی رئیس جمهور خدمتگزار،
یار صدیق امام و رهبری که با جرأت
و جسارت ستودنی دستور شتاب
بخشیدن به اجرای این طرح را در
جریان سفر خود به خوزستان دادند
تقدیر و تشکر کنم .نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه اهواز بیان
داشت :اجرای این طرح و اختصاص
بودجه الزم به آن در این دولت کلید
زده شده است و این امر تفضل الهی
برای دولت است.

آیت اله موسوی جزایری با تقدیر از وزیر جهاد
کشاورزی و همکاران وی در وزارتخانه متبوع گفت:
اجرای این طرح نیاز به کار مدیریتی و بکارگیری
ظرافت های خاص خود دارد .نماینده مردم استان
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت:
اجرای طرح  550هزار هکتاری نیاز به عزم ملی و
همت باال دارد که خوشبختانه این دو مولفه در دولت
محترم و موسسه جهاد نصر دیده می شود.
آیت اله موسوی جزایری با یادآوری خودکفایی گندم
در دوره قبلی وزارت مهندس حجتی گفت :امیدوارم
همان گونه که در دوره مدیریت قبلی شما در وزارت
جهاد کشاورزی شاهد تحقق خودکفایی گندم در
کشور بودیم اجرای طرح  550هزار هکتاری در
خوزستان نیز در زمان وزارت شما تحقق یابد.
(گفتنی است باهدف سرعت بخشیدن به طرح احیای
اراضی کشاورزی در دشتهای خوزستان و ایالم
با پیگیری دکتر روحانی رئیسجمهوری و عنایت
ویژه مقام معظم رهبری به استان خوزستان ،مبلغ
 1/5میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای
ادامه اجرای طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان
اختصاص یافت).

بر حذر باشید از ستم کردن بر کسی که جز خدا کسی را ندارد« .امام حسین(ع)»
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مهندس شمایلی:
عزم جـدی دولـت یازدهم
در تـحـقــــق اهـداف
طـرح  550هـزار هـکتاری
استـان های خوزستان و ایالم

بازدید خبرنگاران و نمایندگان رسانه های جمعی کشـور
از محل اجرای طرح سفر مقام معظم رهبری در خوزستان
اشاره:

تنویر افکار عمومی و شفاف سازی مقوله ای است که در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان یک رکن از ارکان تعامل و تبادل
ارتباطی و اطالعاتی جوامع مطرح و پذیرفته شده است .از این رو به پیشنهاد روابط عمومی موسسه و مشارکت مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارتخانه ،نمایندگان رسانه های ارتباط جمعی شامل خبرنگاران تخصصی بخش کشاورزی ،از مناطق مختلف اجرای
بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی میهن عزیز اسالمی مان بازدید و نسبت به تهیه خبر و گزارش و انعکاس آنها اقدام نمودند .آنچه
در ادامه از نظرتان می گذرد گزارشی است ،مختصر از مصاحبه اختصاصی مهندس یداله شمایلی مدیر عامل موسسه جهاد نصر با
نمایندگان رسانه های جمعی در اهواز و انعکاس رسانه ای بازدید خبرنگاران.
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مهندس شمایلی مدیر عامل موسسه
جهاد نصر در نشست خبری خبرنگاران
اعزامی از تهران اظهار داشت :تا کنون
در چارچوب برنامه ریزی اجرای طرح
 91هزار هکتار زهکشی زیر زمینی،
 97هزار هکتار و  500هکتار شبکه
فرعی و بیش از  50هزار هکتار اراضی
نوسازی شده است .با پیگیری وزیر
جهاد کشاورزی اعتبار ریالی را برای
اولین بار در این طرح اجرایی کردیم
که مبلغی نزدیک به  890میلیارد
ریال را در قالب طرح (ال سی) اجرا
شد .مرحله اول این مبلغ در سال 92
دریافت شد و مرحله دوم آن بزودی
دریافت خواهد شد .همچنین به دنبال
سفر اخیر ریاست محترم جمهوری

اسالمی به پیشنهاد وزارت و امعان نظر
و موافقت مقام معظم رهبری با تأمین
اعتبار  1/5میلیارد دالری از محل منابع
صندوق توسعه ملی روند اجرایی طرح،
شتاب بیشتری گرفت .البته نباید تأثیر
فاینانس های داخلی و خارجی را دور
از نظر داشت .مدیر عامل موسسه
جهاد نصر در ادامه ضمن اعالم این
موضوع که با اجرای این طرح 9/5
میلیون تن محصوالت کشاورزی استان
افزایش خواهد یافت و  300هزار فرصت
شغلی ایجاد می شود .وی خاطر نشان
کرد :در اواخر سال  88که اجرای طرح
به موسسه سپرده شد مقررر شد طرح
در وسعت  800هزار هکتار اجرایی شود؛
اما به دالیلی گستره اجرای طرح به

 550هزار هکتار کاهش یافت .موسسه
به طور فعال از سال  89اجرای طرح را
آغاز کرد اما به دلیل نبود اعتبارات الزم
در پنج سال نخست ،تنها  110هزار
هکتار را از این اراضی احیاء شد.
مهندس شمایلی افزود :استفــاده از
اعتبـارات فــاینانس کشــور چین در
شورای اقتصاد کشور به تصویب رسید
که از این محل ،اعتباری معادل 10
میلیارد و  880میلیون یوان چین به
این طرح اختصاص داده شد.
از مبلغ  1/5میلیارد دالری سفر هیأت
دولت تدبیر و امید نیز تا کنون 600
میلیون دالر تخصص داده شده که
 250میلیون دالر معادل  6هزار و 340
میلیارد ریال آن از طریق بانک ملی به

رهنمای به کار نیک،خودکننده آن کار است«.رسول خدا(ص)»
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ریال تبدیل شده و برای اختصاص به این طرح به بانک کشاورزی
تحویل شد .این بانک نیز پنج هزارو یکصد میلیارد ریال آن را بر
اساس صورت حساب ها پرداخت کرده است .مدیرعامل موسسه
جهاد نصر در ادامه یادآوری کرد :بر اساس اعتبار یک و نیم میلیارد
دالری باید در پایان مدت تعهد دادهشده کار احیاء  240هزار هکتار
از اراضی به اتمام برسد .در چارچوب طرح باید ماهانه سه تا چهار
هزار هکتار کار انجام شود که این میزان باید به  7تا  8هزار هکتار
در ماه برسد امید است از بهمنماه امسال بتوانیم با تجهیز کارگاهها
به این میزان کار برسیم .مهندس شمایلی افزود :در حال حاضر 38
پیمانکار در حال اجرای طرح احیای دشتهای زرخیز خوزستان و
ایالم هستند که  22پیمانکار بومی بوده و تعداد  6300نفر بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم در این طرح مشغول به کار شدند.
ایــن مــقام مسئــول بـا اشـاره بـه ایـن که مـردم بیشـتریـن
همکـاریها را بـا مجـریان طرح داشـتـهاند؛ اظـهار داشـت :بـاید
پیـش از واگـذاری زمیـن به بهـرهبـرداران کـالس هـای توجـیهی
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برای کشاورزان برگزار شود و
برنامهریزیهای الزم صورت گیرد و
نظامهای بهرهبرداری نیز در استانها
تشکیل شود .همچنین با هدف
تسریع بخشیدن به عملیات اجرایی،
شورای راهبردی طرح به ریاست
وزیر تشکیلشده که معاونان مربوطه،
روسای سازمان جهاد کشاورزی
استانهای خوزستان و ایالم عضو این
شورا هستند هدف این شورا انجام
بررسیهای الزم بهمنظور رفع مسائل
و مشکالت طرح است.

مهندس شمایلی اضافه کرد :وزارت
نیرو نیز در این طرح مسئول اجرای
شبکه های اصلی است و این موسسه
تنها در اراضی کار اجرای شبکه های
فرعی و زهکشی را انجام می دهد که
وزارت نیرو فعالیت اجرای شبکه اصلی
را انجام داده باشد .مدیر عامل موسسه
جهاد نصر در خصوص واگذاری زمین ها
به بهره برداران افزود :مقرر شده با اتمام
کار در هر یک هزار هکتار ،اراضی از
سوی جهاد کشاورزی در اختیار بهره
برداران قرارداده شود .وی با اشاره به
اینکه با اجرای طرح  550هزار هکتاری
در استان خوزستان  9/5میلیون تن به
تولیدات باغی و زراعی کشاورزی
استان و کشور افزوده میشود
و درآمــد کشــاورزان استـان
نیــز بیــش از  20میــلیارد
ریال افزایــش خواهــد یافـت

خاطرنشان شد :در خصوص تخصیص
آب به این پروژه وزارت نیرو بر اساس
دستـور رئیسجمـهوری و معــاون اول
دولــت مـلکــف شـده که تمـامی آب
مورد نیاز این طرح را تأمین کند.
در خصـوص وضعیـت زه آبهای این
طـرح مطالعـات جمعآوری زه آبهای
طرح  550هزار هکتار توسط وزارت
نیـرو انجامشده و تمامـی ارزیـابیهای
زیسـتمحیطـی نیز در ایـن مطالعـات
لحاظ شده است .از مجموع  550هزار
هکتار طرح احیاء دشتهای خوزستان
و ایالم 500 ،هزار هکتار در اراضی
خوزستان و در شهرستانهای آبادان،
اهواز ،اندیمشک ،امیدیه ،بهبهان،
شوش ،شوشتر ،دزفول ،دشت آزادگان،
رامشیر ،رامهرمز ،خرمشهر ،حمیدیه،
هویزه ،هندیجان و شادگان اجرا
میشود.

تمام خیر آن است که انسان خود را نگه دارد« .امام سجاد(ع)»
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در نخستین روز عید سال 1394
وزیر جهاد کشاورزی از طرح پرورش ماهی در قفس بازدید کرد
بازدید تنی چند از معاونان رئیس جمهور و اعضای
هیات دولت از طرح پرورش ماهی در قفس دریایی
در ادامه بازدید مسووالن ارشد
دولت خدمتگزار از طرح پرورش
ماهی در قفس (پروژه جانباز شهید
دکتر قاصدی) نوشهر عالوه بر
مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی
حجت االسالم والمسـلمین انصـاری،
معاون امور مجلس رئیس جمهور،
دکتر الهام امین زاده ،معاون حقوقی
رئیـــس جمهور ،دکتر واعـظـی ،وزیـر
ارتباطات و فناوری اطالعات ،دکتر
فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
به طور جداگانه بازدید کردند و از نزدیک
در جریان امور این طرح که در مجموع
در بـر گـیـرنــده  ۱۶قـفـس پــرورش
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آزاد ماهیان و خاویاری در قالب دو
مزرعه به قطر  ۲۲متر در عمق  ۳۰متری
با ارتفاع  ۱۰متر و ظرفیت تولید اسمی
هر قفس  ۳۵تن است قرار گرفتند .طی
این بازدید ها تعدادی از نمایندگان
مردم شهید پرور استان مازندران در
مجلس شورای اسالمی ،مدیر عامل
موسسه جهاد نصر و سایر مسووالن
طرح ،مقامات دولت را همراهی کردند.
آن چه در ادامه از نظرتان می گذرد
خالصه ای است از اظهارات مسووالن
بازدید کننده از این طرح:

حجت اال سالم والمسلمین مجید
انصاری ،معـــاون امور مجلس رئیس
جمهور :باتوجه به محدودیت منابع
از یک سو و افزایش جمعیت از دیگر
سو وبر اساس فرمایشات مقام معظم
رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی
بایـد در عـرصه کشـاورزی از جمـله
تولید مواد پروتئـینی آبزی پروری؛
سرمایه گذاری عظیمی صورت گیرد
که این اقدام وزارت جهاد کشاورزی
و موسسه جهاد نصر گام موثری
است در این زمینه.

دکتر الهام امین زاده،معاون حقوقی رئیس جمهور :دولت در اجرای این طرحها که بر
افزایش تولید گوشت سفید و صادرات آن که در بخش تامین منابع غذایی و در نهایت
استقالل کشور نقش مهمی دارد ،حمایت کرده و با فراهم کردن بستر های مناسب
و برطرف کردن موانع ومسایل حقوقی ،شرایط را برای سرمایه گذاری بیشتر بخش
خصوصی ایجاد خواهد کرد.
مـهنــدس حجتـــی ،وزیـر جهاد کشاورزی :وزارت جـــهاد کشاورزی با ایجـــاد زیـر
ساخت های الزم از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح پرورش ماهی در قفس
حمایت و پشتیبانی می کند.
دکتر واعظی ،وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات :دولت باید برای رونق بخشی به طرح
پرورش ماهی در قفس از بخش خصوصی حمایت کند وفناوری تولیدات قفس را در
داخل ایجاد کند.
دکتر فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقات وفناوری :با توجه به ظرفیت های موجود این
طرح می تواند در تامین فرآورده های گوشتی به ویژه تامین گوشت سفید کشور کار
ارزشمندی باشد.

عزت واعتبار مردم در دنیا به اموال ودر آخرت به اعمال است« .امام علی النقی(ع)»
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پرداخت تسهیالت به متقاضیان
پرورش ماهی در قفس از
منابع صندوق توسعه ملی
رئیس سازمان شیالت ایران گفت :برای توسعه پرورش ماهی در قفس،
متقاضیان و سرمایه گذاران می توانند از تسهیالت منابع صندوق توسعه
ملی بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد نصر ،حسن صالحی ،افزود :طبق
سیاست های بانکی ،با توجه به میزان تولید باید  20درصد آورده از سوی
سرمایه گذاران پرورش ماهی در قفس و مابقی از طریق وام بانکی تامین
شود.
وی اظهار داشت :متقاضیان برای سرمایه گذاری در پرورش ماهی در قفس
می توانند با مراجعه به ادارات کل شیالت و نظام مهندسی کشاورزی
استان های ساحلی برای دریافت موافقت اصولی اقدام و پس از استعالم،
مجوز فعالیت خود را دریافت کنند .پس از صدور مجوز فعالیت ،متقاضیان
می توانند با درخواست وام از طریق ادارات کل شیالت استان های ساحلی
از تسهیالت بانکی استفاده کنند .رئیس سازمان شیالت تصریح کرد :در
تالش هستیم تا بانک کشاورزی به طور متمرکز بتواند از طریق صندوق
توسعه ملی منابع الزم را تامین کرده و در اختیار سرمایه گذاران پرورش
ماهی در قفس قرار دهد .به گفته صالحی ،در این روش ماهی به صورت
محصور در قفس در منابع آبی آزاد پرورش داده می شود به نحوی که
ماهی درون قفس قرار می گیرد و آب به صورت آزاد بین منبع آبی و قفس
در جریان است .وی هدف از اجرای طرح پرورش ماهی در قفس را انتقال
دانش فنی آبزی پروری دریایی به کشور ،دستیابی به تولید انبوه ماهیان با
ارزش دریایی و تامین گوشت ماهی مورد نیاز ،ایجاد اشتغال در استانهای
ساحلی ،جلوگیری از صید غیرمجاز ،ایجاد ارزآوری و افزایش درآمد ملی،
بازسازی ذخایر ماهیان دریایی و کاهش فشار در برداشت ذخایر طبیعی
و جذب سرمایه گذاران در جهت فعالیتی نوین در کشور برشمرد .رئیس
سازمان شیالت ایران استفاده از تمام منابع آبی از قبیل دریا ،دریاچه،
استخرهای ذخیره ،استخر و رودخانه ها ،کاهش نسبی در سرمایه گذاری
اولیه و عدم نیاز به آب فراوان ،سهولت در برداشت محصول ،سهولت در
بررسی و مشاهده و نمونه برداری ازماهیان در طول دوره پرورش را از
مزایای این طرح برشمرد .وی به موفقیت پرورش ماهی در قفس در دریای
خزر استان های گیالن و مازندران اشاره کرد و گفت :در راستای اجرای
این طرح برداشت ماهی در استان مازندران صورت گرفته و امسال نیز
برداشت ماهی در مازندران و هرمزگان انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت :در نظر داریم با حمایت از سرمایه گذاران پرورش ماهی
در قفس را در سایر استان های کشور تعمیم دهیم.
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با هدف دستیابی به امنیت غذایی و در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی طرح پرورش ماهی
در قفس توسط جهادگران جهاد نصر اجرایی شد
در راستای تحقق ودستیابی به امنیت
غذایی ،اصول پذیرفتهشده پدافند
غیرعامل ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و چشمانداز طرح کالن اقتصاد و بدون
نفت باقابلیت افزایش تولید و افزایش
مصرف سرانه آبزیان همچنین ایجاد
فرصتهای شغلی در استانهای ساحلی
طرح ترویجی پرورش ماهی در قفس
در ساحل دریای خزر باهمت موسسه
جهاد نصر کشور در حال اجرا است.
مهندس یداله شمایلی مدیرعامل
موسسه جهاد نصر با اظهار این مطلب
خاطرنشان کرد :قفسهای پرورش
ماهی در محدوده سواحل دریای خزر
استقراریافته است در این مرحله 16
قفس  30تنی پرورش ماهی در سایت
شهید قاصدی شهرستان نوشهر در
فاصله  3کیلومتری ساحل دریا که
دارای عمق  25تا  30متر است مستقر
میشوند.
پس از استقرار قفسها و رهاسازی بچه
ماهی در آنها طی برنامهریزی صورت
گرفته تا خرداد ماه سال  ۹۴ماهی
برداشتشده از این طرح به بازار عرضه
میشود .هماکنون این طرح از سوی
شرکت توسعه کان البرزدر حال اجرا
است و ظرفیت تولید  500تن ماهی
را دارد.
مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر اضافه
کرد :طرح پرورش ماهی در قفس در
کشور یک طرح نو و بکر است و موسسه
جهاد نصر در این راه پیشگام است.
همچنین طرح پایلوت قابلیت ایجاد
اشتغال و افزایش تولید را دارد.

مهندس شمایلی با اشاره به الگویی
بودن این طرح گفت :طرح مزرعه
پرورش ماهی در قفس ،الگویی مناسب
برای سرمایهگذاران میباشد که توسط
جهادگران موسسه جهاد نصر بهعنوان
یک طرح ترویجی در دست اجرا است.
وی در پایان افزود :ظرفیت تولید باال
به علت وسعت دریاها ،عدم نیاز به
هوادهی ،کاهش هزینههای تعمیر و
نگهداری ،شرایط مناسب پرورش و
عدم آلودگی محیط از یکسو و وجود
امکانات و ظرفیتهای مناسب تکثیر
و پرورش ماهیان دریایی در کشور و
وجود گونههای بومی و باارزش که
طیف وسیعی از غذای مردم را تشکیل
میدهند ازجمله مزیتهایی هستند که
در ارتباط با تکثیر و پرورش ماهیان
دریایی میتوان به آنها اشاره کرد.
مهندس مجاهدی معاون صید و بنادر
ماهیگیری سازمان شیالت ایران نیز با
حمایت از اجرای این طرح بهعنوان یکی
از برنامهها و سایتهای سازمان شیالت
ایران اظهار داشت :گرایش امروز دنیا به
سمت آبزیپروری دریایی است ما باید
دوره دامپروری در دریا را آغاز کنیم
و این موضوع بهعنوان یک استراتژی
راهبردی مطرح است بهطوریکه وزیر
محترم جهاد کشاورزی چندی پیش با
صدور حکمی مدیر اجرایی طرح پرورش
ماهی در قفس و در دریا را تعیین کرد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان
شیالت ایران در ادامه میافزاید :بهطور
قطع حجم قابلی توجهی از تولیدات

خوشرویی کینه را از دل می برد« .رسول خدا(ع)»
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ماهی در دریا را با استفاده از این روش
به دست خواهیم آورد و بهناچار باید
به سمت آبزیپروری حرکت کنیم و از
این طریق است که مزیتهای رقابتی
محصوالت شیالتی ایران در بازارهای
صادراتی افزایش خواهد یافت.
همچنــین رئیــس موسسه تحقیقات
شیالت کشور ضمن بازدید از سایت
شهید قاصدی شهرستان نوشهر خاطر
نشان کرد :روی آوردن به آب های
شور یک راه برون رفت از بحران کمبود
آب شیرین است.
محمد پور کاظمی افزود :ما با در
اختیار داشتن پهنه وسیع دریای خزر
و تجربه دیگر کشورها و کم شدن
ذخایر دریای خزر مثل گونه ماهیان
خاویاری با پرورش ماهیان در قفس
و توسعه ماهیان بومی میتوانیم خالء
تولید خاویار ایران را پرکنیم.
وی افزود :این صنعت در کشورهای
دیگر اجرایی شده و تحقیقات وسیعی
در علوم شیالتی انجام داده و با همکاری
جهاد نصر و  13پژوهشکده شیالتی و
همکاری محققین و سرمایهگذاران
میتوانیم ازجمله کشورهای موفق در
پرورش ماهی در قفس باشیم.
همچنیـن مدیـرعامل شـرکت جهـاد
نصــر حمـزه طـی بازدیـدی کـه از
این مرکز داشت گفت :طرح پرورش
ماهـیان خـاویاری در قـفس در دریای
خزر بهصـورت مـشترک بیـن شرکت
ل و نقل
جهاد نصر حمزه و شرکت حم 
جهاد نصر اجرا میشود.
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مهندس امینی فر درباره هدف موسسه جهاد نصر از ورود به این طرح گفت :عالقهمند
هستیم نقشی را در تولید کشور بهخصوص در بخش شیالتی داشته باشیم و به
اهداف نظام در تولید و خودکفایی کمک کنیم.
وی با اشاره اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در کشورهای دیگر گفت :در کشور
ظرفیت خوبی برای اجرای این طرح داریم و باید پس از تکمیل تحقیقات در مقیاس
وسیعتر در شمال و جنوب ،فعالیت خود را گسترش دهیم تا به هدف بعدی که
اقتصادی و سودآوری برای سهامداران خودمان است ،برسیم.
رئیس موسسه تحقیقات بینالمللی تاس ماهیان دریای خزر نیز ضمن بازدید از مرکز
یاد شده اظهار داشت  :با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود آب در جهان؛ پرورش
ماهی در قفس در دریای خزر پس از مطالعه الزم میتواند گزینه مناسبی باشد.
محمود بهمنی ،با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و لزوم جایگزین کردن
محصوالت کشاورزی بهجای نفت افزود :وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر
تالش در خور توجهی را برای این امر در دریای خزر انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد :کشورهایی مثل
نروژ ،چین و  ...اقدام به پرورش ماهیان
در قفس کردهاند و کشور ما نیز با
داشتن مراکز تحقیقاتی در سواحل
دریای خزر؛ باهم افزایی و همسویی و
استفاده از توانمندیهای اجرایی بخش
خصوصی و دولتی میتواند این امر را به
سرانجام برساند.
امید رضا اصغری ،از فعاالن این نوآوری
معتقد است فراهم نبودن زیرساختها
از جــمله در اختیار نگذاشتـن زمیـن
مناسب برای تجهـیـز کارگـاه ،نبـود
شناورهای مناسب کشنده و باری برای
حمل وزنهها و جرثقیل باهدف نصب آن
جهت مهار قفسها را ازجمله مشکالت
و موانع اجرایی این طرح در دریای
خزر است .وی تأکید کرد که مهار
چنین قفسهایی در داخل دریا باید با
وزنههایی به وزن  5تن صورت گیرد که
در شرایط کنونی به علت فراهم نبودن
چنین امکاناتی ناگزیریم از امکانات
دستساز با صرف اعتبارات هنگفت و
ریسکپذیری بسیار باال استفاده کنیم.
مهندس اصغری تأکید کرد که با اجرای
چنین طرحهایی به شرط باآن که
زیرساختهای الزم وجود داشته باشد،
زمینه برای شکوفایی اقتصادی و تحقق
اقتصاد مقاومتی که از دغدغههای مقام
معظم رهبری است را فراهم خواهد
کرد.
از دیگر مسئوالنی که در این خصوص
اظهارنظر کردند میتوان به سید سهراب
میر کمالی ،رئیس اداره توسعه ماهیان
دریایی در اداره کل شیالت مازندران
اشاره کرد وی با تأکید بر ضرورت
استفـاده از ایـن شیوه بـرای پـرورش
ماهی ،استفاده نکردن برق ،نابـود نشدن
سفرههای زیرزمینی ،ارگانیک بودن و

دارو مصرف نکردن و افزایش تولیدات را ازجمله مزایای طرح پرورش ماهیان در قفس
دانست .مهندس میر کمالی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران برای اجرای این طرح
و هماهنگیهایی که با محیطزیست درباره پرورش ماهی قزلآال با استفاده از این روش
صورت گرفته ،گفت :برای پرورش ماهی قزلآال رنگینکمان در پنج نقطه دریایی،
مجوز الزم را از نهادهایی مانند محیطزیست و دامپزشکی گرفتهایم که بهزودی اجرایی
میشود.
او در پاسخ به این موضوع که با ورود قزلآال به خزر دیگرگونههای آبزیان تهدید
میشوند گفت :گونه قزلآال گرایش به رودخانهها دارد و شیالت با برگزاری جلسات
متعدد مخالفان اجرای این طرح را توجیه کرده است.
و باالخره رضا پاشا زنوسی رئیس اداره شیالت نوشهر و چالوس با اشاره به جدید بودن
این شیوه از پرورش ماهی ،مزایای آن را باال دانست و اظهار داشت :ارگانیک بودن
ماهیان پرورش یافته از این روش نیز یکی از مزیتهای اساسی این شیوه است.
مهندس زنوسی در ادامه استفاده از این شیوه در منطقه نوشهر و چالوس را امکانپذیر
دانست و گفت :این شیوه پرورش ماهی میتواند از مزیتهای بزرگ صنعت آبزیپروری
در غرب مازندران تلقی شود.
وی در پایان افزود  :نکته اساسی که باید بر آن پافشاری کرد این است که باوجود
مطالعات صورت گرفته بر روی طرح و تجربیات موفق جهانی آن ،کشور ما هر چه زودتر
بتواند از این مزیت بهرهمند شود و با استفاده از موهبت الهی دریا و اجرای این طرحها
بتوان بخشی از مشکالت استانهای شمالی کشور درزمینه رونق اقتصادی و اشتغال
را برطرف کرد.

برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است« .امام محمد تقی(ع)»
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آبزی پروری در دریا و دریاچه سد ها
( ظرفیت ها و مزیت ها )
شیوه پرورش ماهی در دریا از طریق قرار دادن قفس  ،روشی نوین
در آبزی پروری است که سال ها از سوی برخی کشور ها مانند نروژ
و چین مورد استفاده قرار گرفته و در ایران نیز چند سالی سخن از
مزایای استفاده این شیوه مطرح شده اما به طور جدی به آن پرداخته
نشده است .
مطالعات صورت گرفته نشان می دهد در آب های ساحلی شمال و
جنوب کشورمان و دریاچه سدها با مصرف آب کشاورزی ،ظرفیت یک
میلیون تن پرورش ماهی در قفس وجود دارد.
تأمین پروتئین مورد نیاز کشور ،ظرفیت سازی برای صادرات
و ارز آوری  ،اشتغال مولد و پایدار ،به ویژه برای دانش آموختگان
رشته شیالت کشور از جمله مزایایی است که برای توسعه این نوع
پرورش ماهی در کشور قابل ذکر است .فاصله نزدیک جنگل و دریا
در شهر های شمالی کشور ،گرانی زمین برای احداث استخرهای
پرورش ماهی و بی نیازی این روش به حفر چاه و استفاده از
آب های زیر زمینی با توجه به کمبود منابع آبی در کشور و عدم
نیاز به اکسیژن دهی استفاده از ریز مغذی های موجود در آب های
دریا و رشد سریع تر ،از جمله عواملی است که اهمیت گرایش به
سمت این روش نوین در پرورش آبزیان را بیش از پیش آشکار
می سازد .با توجه به نیاز مبرم استان های ساحلی دریای خزر به ایجاد
اشتغال پایدار و همچنین تجربیاتی که در زمینه آبزی پروری در این
استان ها از قبل وجود داشته است  ،توسعه این صنعت باید جدی تر
در دستور کار مسئوالن امر قرار گیرد .
در کشورمان تا کنون طرح هایی برای پرورش ماهی با استفاده از شیوه
ایجاد قفس در دریا ارائه شده و سرمایه گذاران آمادگی خود را برای
گام گذاشتن در این مسیر اعالم کرده اند .
هم اکنون این شیوه در منطقه ساحلی کالرآباد از توابع شهرستان
عباس آباد در غرب مازندران از سوی یک سرمایه گذار بخش خصوصی
در حال اجرا است و طرح هایی نیز در شهرستان تنکابن  ،عباس آباد و
رامسر پیشنهاد شده که در صورت تحقق می تواند شرایط مناسبی را
برای گسترش این فعالیت اقتصادی در استان مازندران به وجود آورد .
هر قفس بنا به ابعادی که دارد ظرفیت تولید حداقل  ۲۰تن ماهی
قزل آال را دارد در صورتی که بچه ماهیان با وزن بیشتر در این قفس ها
ریخته شوند به طور قطع ،دوره برداشت نیز افزایش خواهد یافت.
بـا تـوجه به نیاز کشور و برنامه های حمایتی که دولت از این گونه
طرح های اقتصادی دارد ،بخش خصوصی برای ورود به سرمایه گذاری
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در این گونه طرح ها تشویق می شوند،
برمسئوالن در سطوح مختلف است
که از این شیوه تولید حمایت علمی و
عملی داشته باشند.
گرچه برخی از کارشناسان به ویژه از
لحاظ مسایل زیست محیطی پرورش
برخی از ماهیان نظیر قزل آال با استفاده
از این شیوه را برای محیط زیست
دریایی در صورت ورود آن ها به دریا
و جهش ژنتیکی در آب های دریای
خزر  ،مطرح کرده اند  ،اما هم اکنون
امکان پرورش ماهیان آزاد و خاویاری با
استفاده از این شیوه وجود دارد
فیل ماهی ،ازون برون ،شیب ،تاس
ماهی روسی و تاس ماهی ایرانی
پنج گونه ماهی خاویاری دریای خزر
هستند .برخی از ماهی های دریای خزر
به طور انحصاری متعلق به ایران هستند
و فقط در این دریا زندگی می کنند در
صورتی که این گونه ها در نقاط دیگر
جهان پرورش داده می شوند و ما نیز
نمی توانیم از پرورش و تکثیر این
گونه ها چشم پوشی کنیم .
از جمله موانع و مشکالت پیش روی
اجرای این طرح نوین در دریای خزر؛

فراهم نبودن زیر ساخت ها از جمله در اختیار نگذاشتن زمین مناسب برای تجهیز
کارگاه  ،نبودن شناورهای مناسب کشنده و باری برای حمل وزنه ها و جرثقیل با
هدف نصب آن به منظور مهار قفس ها بر شمرد  .مهار چنین قفس هایی در داخل
دریا باید با وزنه هایی به وزن  5تن صورت گیرد که در شرایط کنونی به دلیل فراهم
نبودن چنین امکاناتی ناگریزبه استفاده از امکانات دست ساز با صرف اعتبارات
هنگفت و با ریسک پذیری باال هستیم .
از مزایای دیگر استفاده از این شیوه پرورش ماهی ،عالوه بر افزایش تولیدات ،عدم
نیاز به انرژی برق ،جلوگیری از نابودی سفره های زیر زمینی ،ارگانیک بودن محصول
نهایی و عدم نیاز به مصرف دارو می باشد .نکته قابل تأمل که بر آن پافشاری
می شود این است که با وجود مطالعات صورت گرفته بر روی این طرح و تجربیات
موفق جهانی آن ،کشور ما در کوتاه ترین زمان بتواند از این مزیت بهره مند شود و
با استفاده از موهبت الهی دریا و اجرایی نمودن این طرح ها بتوان از معضالت استان
های شمالی کشور در زمینه رونق اقتصادی و اشتغال را رفع کرد .

اهل دنیا سوارانی در خواب مانده اند که آنان را می رانند« .امام علی(ع)»
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آغاز فعالیت
طرح پرورش میگو کولقان
در استان هرمزگان
با حضور وزیر جهاد کشاورزی ،استاندار
و مسووالن استان هرمزگان,تنی چند
از مسووالن موسسه جهاد نصر طرح
پرورش ميگوي كولقان در استان
هرمزگان (شرق شهرستان بندرعباس)
در زمینی به مساحت  ٤٢٠هكتار
فعالیت خود را آغاز کرد  .اراضی این
مجتمع تولیدی از غرب به خور زيارت،
از شرق به خور تخت ريز ،از جنوب به
خور دريا و از شمال به اراضي محدوده
روستاي كولقان محدود مي شود.
ارتفاع متوسط اراضي مجتمع از سطح
دريا  2/8متر است و سطح ايستابي
در عمق  1/5متری قرار گرفته است.
آبگيري مجتمع کولقان از خور تخت
ريز تحت تاثير جزر و مد توسط کانال
اصلی  MCبا طول حدود  3کیلومتر و
عرض کف  10متر و عمق  4متر انجام
می گیرد .در زمان مد امکان آبگيري
به مدت  10تا  12ساعت وجود دارد.
طراحی استخرهای مجتمع کولقان در
دو تیپ انجام شده است .استخرهای
جنوبی با عمق  2متر برای پرورش
میگو و استخرهای شمالی با عمق 2/5
متر برای پرورش دو منظوره ماهی و
میگو.
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براي بهره برداري بهينه و مدیریت گردش آب و غذا ،مجتمع به قطعات کوچکتر
به نام مزارع تقسيم بندي مي شود .هر يک از اين مزارع يک آبگير مستقل از کانال
اصلي دارد .هر مزرعه داراي يک کانال آبرسان مزرعه  ،دو سازه ورودي آب به استخرها،
یک سازه خروجي و 14استخرهاي خاکي پرورشي مي باشد.
دبی کل ایستگاه پمپاژ برای آبگیری کل مجتمع  13/6مترمکعب در ثانیه است.
به همین منظور ایستگاه پمپاژی با  22دستگاه پمپ ورتیکال  SV300با دبی هر پمپ
 800لیتر در ثانیه طراحی گردیده است.
محل ساختمان بهره برداری در ضلع غربی سایت با مساحت  2500مترمربع جهت
ساختمان مديريت ،ساختمان اسکان کارگران و کارشناسان ،آزمايشگاه ،سوله
يا انبار ذخيره غذا و تجهيزات ،پارکينگ ،مخزن ذخيره آب ،مخزن ذخيره سوخت
در نظر گرفته شده است.
زه آب های خروجی جهت تعویض آب استخرها و در زمان صید از طریق زهکش اصلی
 MDبه طول حدود  10کیلومتر به خور خضر تخلیه می شود.
به منظور جلوگيري از هجوم سيل از اراضي باالدست مجتمع (نواحي شمالي) و
همچنين جلوگيري از پيشروي آب دريا از نواحي جنوبي خاکريزهاي حفاظتي به طول
 12کیلومتر دور تا دور اين مجتمع احداث شده است.
میزان تولید در زمان تکمیل نهایی مجتمع با روش کشت نیمه متراکم و بدون استفاده
از هواده  3تن در هکتار می باشد.
اشتغال مستقیم مجتمع در زمان تکمیل نهایی  350نفر و غیر مستقیم هزار نفر است.
الزم به ذکر است هزینه برآورد شده برای انجام عملیات اجرایی کل مجتمع 400
میلیارد ريال بوده که تا کنون بالغ بر  110میلیارد ريال آن توسط شرکت جهاد نصر
کرمان تأمین و هزینه شده است و برای تکمیل مابقی عملیات اجرایی  290میلیارد
ريال اعتبار مورد نیاز می باشد.

نهایت کمال،فهم در دین،صبر بر مصیبت واندازه گیری در خرج زندگانی است« .امام محمد باقر(ع)»
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گفتگوهای ویژه

حسین قاسمی ،مدیر امور شرکت های
موسسه جهاد نصر ،طی یک گفتگوی
اختصاصی ،عملکرد موسسه جهاد نصر
درسال  1393را تشریح کرد

حسین قاسمی مدیر امور شرکتهای
طی یک گفتوگوی
موسسه جهاد نصر ّ
اختصاصی باخبرنگار پیام نصر به
تشریح حوزه عملکرد تحت مسئولیت
خود پرداخت .وی در ابـتــدا با اشـاره
به این موضوع کـه شرکـتهای جهاد
نصر به دو گروه شرکتهای وابسته و
شرکتهای واگذارشده تقسیم میشوند
گفت :شرکتهای وابسته شرکتهایی
هستند که کماکان  100درصد سهام
آن متعلق به مــوسسه جهـاد نـصر
میباشــد و شرکــتهای واگــذارشده
شامل شرکتهایی هســت که از  52تا
 96درصد سهام آنها به ایثارگران و
کارکنان واگذارشده است .امور مربوط
به تعداد  6شرکت وابســته شامـل
انتخاب و انتصاب اعضای هیأتمدیره
و مدیرعامل ،برگزاری مجــمع عمومی
عادی و فوقالعاده ،بررسی و تصویب
صورتهای مالی ،بررسی و تصویب
بودجـه ساالنـه ،بـررسـی و اصـالح
اساسنـامـه و سـایر امـور مربـوط به
وظایف مجمع عمومی بر پایه اساسنامه
شرکت ،توسط هیأتمدیره موسسه
در مقام مجمع عمومی؛ اتخاذ تصمیم
می شود که در سال جاری در مورد
تعیین و انتصاب مدیرعامل و اعضای
هیأتمدیره شرکتهای جهاد نصر
40

آذربایجان غربی ،کردستان ،عمران
گستر جهادنصر(سمنان) ،توسعه آب
وخاک نصر ،شرکت جهاد نصر اردبیل
و شرکت سرمایهگذاری جهاد نصر
اتخاذ تصمیم شد و احکام انتصاب
صادر شد .همچنین مجامع عمومی
صورتهای مالی مربوط به سال مالی
 92-93شركتهاي وابسته در اسفند
 93و در فروردینماه سال  94تشکیل
و صورتهای مالی شرکتهای یادشده
با درآمد حدود 40میلیارد تومان و سود
تقريبي سه میلیارد تومان به تصویب
رسید.
حسین قاسمی در ادامه به موضوع
شرکتهای واگذارشده پرداخت و در
این خصوص اظهار داشت:
امور مربوط به تعداد  19شرکت
واگذارشده (که به حدود  38هزار نفر
از ایثارگران واگذار گردیده است) شامل
پیگیری برگزاری مجامع عمومی شرکت
با مشارکت موسسه بهعنوان دارنده
سهام ممتاز و عمده در سال  93مورد
پیگیری قرار گرفت که درنتیجه نسبت
به تعیین و انتصاب اعضای هیأتمدیره
شرکتهای جهاد نصر ایالم ،بوشهر،
آذربـایجـان شـرقی ،زنجـان ،لرسـتان،
حملونقل ،حمزه ،فارس ،کرمان ،کوثر،
کرمانشاه ،یزد و مازندران از طریق

حضور نمایندگان موسسه در مجامع
عمومی مربوط اقدام شد.
عالوه بــر این پیگــیری الزم بــرای
برگزاری مجامع عمومی عادی بررسی
صورتهای مالی مربوط به سال مالی
 92-93در اسفند ماه  93و فروردین
ماه سال  94به عمل آمد که درنتیجه
صورتهای مالی شرکتهای واگذارشده
درمجموع با مبلغ حدود  1500میلیارد
تومان درآمد عملیاتی و بيشتر از 160
میلیارد تومان سود عملیاتی به تصویب
مجمع عمومی شرکتها رسید.
مدیر امور شرکتهای موسسه در ادامه
به برگزاری گردهماییهای کشوری
اشاره و در این زمینه افزود:
برگزاری گردهمایی مدیران عامل
شرکتها بهمنظور تبادلنظر و اطالعات
و اتخاذ تصمیمات الزم در خصوص
پیشبرد امور مشترک؛ یکی از برنامههای
موسسه جهاد نصر میباشد که در سال
 93نسبت به برگزاری  9گردهمایی
سراسری از جمله گردهمايي سراسري
سنگرســازان بــي سنــگر به مــدت
دو روز دراسفند ماه در اهواز اقدام شده
است و تصمیمات مهمی در خصوص
تقویت مناسبات و مشارکت جمعی در
پروژههای ملی و فعالیتهای مشترک
اتخاذ شد.

وی همچنین با اشاره به جلسات
مشترکی که با کانون سنگر سازان بی
سنگر و امور ایثارگران استانها برگزار
شد؛ افزود :دراینارتباط مجموعاً بیش
از  60درصد از کل سهام شرکتهای
واگذارشده جهاد نصر متعلق به خانواده
معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران
سنگر ساز بی سنگر میباشد .لذا
بهمنظور توسعه و تقویت همکاری
فیمابین کانون سنگر سازان بی سنگر
و امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی
با شرکتهای جهاد نصر جلسات
مشترکی بهصورت اختصاصی برای هر
استان در نظر گرفته شد که در سال
جاری این جلسات با مسئولین کانون
سنگر سازان بی سنگر استان،مرکز،
فرماندهان پشتیبانی مهندسی جنگ
جهاد سازندگی ،مدیرعامل موسسه
جهاد نصر و شرکت جهاد نصر استان
مربوطه،مدیر کل امور ایثارگران وزارت
جهاد کشاورزی ،رئیس و مسئول امور
ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی
استان ذیربط در استانهای بوشهر،
شهرکرد ،فارس ،قم ،اراک و لرستان
برگــــزار شد و مســـائل و مشـکالت
مربوطه و راههای تقویت همکاریها
موردبررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
همچنین برنامه دیدار با خانواده معظم
شهدا و جانبازان هر استان انجام شد.
قاسمی در بخش دیگری به واگذاری
سهام شرکتهای جهاد نصر اشاره کرد
و یادآور شد :واگذاری باقیمانده سهام
شرکتهای جهاد نصر به ایثارگران

واجد شرایط در راستای اجرای کامل
الیحه الحاق موسسههای سهگانه نصر،
استقالل و توسعه ،به فهرست نهادها
و موسسات عمومی غیر دولتی در
دستور کار موسسه بوده است و در سال
جاری مذاکرات و مکاتباتی به منظور
اخذ مجوزهای الزم از مجمع عمومی
موسسه به عمل آمد.
در این ارتباط طرح واگذاری سهام با
گردآوری اطالعات مربوط به واجدین
شرایطی که تاکنون موفق به خرید
سهام نشدهاند و پیشنهاد واگذاری
باقیمانده سهام شرکتهای جهاد نصر
به این افراد به مراجع ذیربط ارائه
شد که امید است با طرح و تصویب
در مجمع عمومی موسسه ،واگذاری
سهام به کلیه ایثارگران پشتیبانی
و مهندسی جنگ جهاد سازندگی
عملی شود و از طریق ایجاد تشکل
حقوقی واحد ایثارگران جنگ جهاد،
سایر واگذاریهای مقررشده در
قانون از این طریق انجام و بهتناسب
بهرهمندی موردنظر قانونگذار ،برای
کل واجدین شرایط محقق شود .مدیر
امور شرکتهای موسسه جهاد نصر
در پایان به ارزیابی مدیران پرداخت
و دراین ارتباط خاطر نشان کرد:
انتخاب و انتصاب مدیر بهعنوان ایفاگر
نقش اساسی در موفقیت و یا شکست
سازمانها یکی از مسئولیتهای مهم
مجامع عمومی شرکتها میباشد .لذا
با توجه اهمیت فوق العاده موضوع،
این وظیفه سرنوشتساز ،یعنی ارزیابی

مدیران در دستور کار موسسه قرار
گرفت و با استفاده از شیوههای عملی
و بر اساس کار کارشناسی نسبت به
فراخوانی مدیران واجد شرایط اولیه
از بین سهامداران و کارکنان اقدام و
پس از تشکیل بانک اطالعاتی مدیران،
کانـــونها و جلســـات ارزیابی در17
شركت برگزار و تعداد  300نفر از
مدیران مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند
و پیشنهادات الزم به مسئولین ذیربط
و مجامع عمومی هر شرکت ارائه گردید
و امید است با توسعه این فعالیت در
سایر ردهها و سطوح سازمانی انتصاب
بر مبنای شایستگی محقق شود و بدین
طریق شرکتهای ایثارگری جهاد نصر
از آسیب احتمالی مدیران ناالیق مصون
بمانند.

هیچ ارثی چون ادب نیست« .امام علی(ع)»
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تربیت تسهیل گران بومی وتقویت تشکل ها
دو رویکرد اجتماعی در اجرای طرح احیای اراضی
گفتگو با دکتر شم آبادی-مشاور امور اجتماعی
ونظام های بهره برداری موسسه جهاد نصر:

ضمن تشکر؛آقای دکتر شم آبادی،
اصوال چه ضرورت هایی موجب شد
تا موسسه به عرصه امور اجتماعی و
نظام های بهره برداری طرح وارد
شود؟

اشاره:
ابعاد طرح عظیم احیای ۵۵۰هزار
هکتاری اراضی دشت های خوزستان و
ایالم مجریان ودست اندر کاران سطوح
مختلف آن را واداشته تا از علوم و
تجارب صاحب نظران رشته های علمی
مختلف در راه دستیابی به اهداف طرح
بهره برده و در همه زمینه ها محوریت
رویکرد علمی را سرلوحه کار خود قرار

دهند.
42

یکی از این قلمروها که از اهمیت
و پیچیدگی خاصی برخوردار است،
مسایل اجتماعی طرح است.مسایلی که
پیچیدگی آن به ابعاد وجودی انسان و
زندگی اجتماعی او باز می گردد.
فرصتی پیش آمد تا در این ارتباط با
دکتر محمد علی شم آبادی ،مشاور
امور اجتماعی و نظام های بهره برداری
موسسه جهاد نصر به گفت وگو بپردازیم
کـه حـاصـل آن در ادامـه از نـظـرتـان
می گذرد.

• بنام خدا  ،برخی طرح ها به درجاتی ،با
مسایل اجتماعی عجین می باشند.طرح
احیای اراضی دشت های خوزستان،
به دلیل اجرای شبکه های فرعی ۳و۴
آبرسانی ونیز شبکه های فرعی زهکشی
و تسطیح و تجهیز و یکپارچه سازی
اراضی که در داخل مزارع و اراضی
کـشـاورزان و بـهـره بــرداران صــورت
می گیـرد ،بـه طـور مسـتقیـم با ابعـاد
مالکیت اراضی ،مدیریت توزیع منابع
آب ،کاسته شدن از اراضی مالکین
قطعات به دلیل اجرای شبکه و، ...

به طور کامل با ابعاد اجتماعی و
حساسیت های محلی و مردمی مواجه
می باشند .لذا مواجهه با منافع و
حساسیت های مردمی ایجاب می کرد
که به امور اجتماعی ،جلب مشارکت
مردم در طرح و رفع نگرانی ها و
دغدغه ها ،همچنین توانمند سازی آنها
توجه شود .از این رو حتی قبل از شروع
امور اجرایی وفنی طرح ،از افراد دارای
دانش و تجربه در این عرصه دعوت به
همکاری شد .در ادامه این روند بود که
بخش امور اجتماعی ،تشکل ها و نظام
بهره برداری موسسه شکل گرفت.

حوزه ها و عرصه کار امور اجتماعی
شامل چه مواردی است؟

• توجه به مطالعات اجتماعی اولین
گام اصولی واساسی موسسه در حوزه
امور اجتماعی است .ورود به درون هر
جامعه ای ،به ویژه جوامع با ترکیب
قومیت ها ومرتبط به امور آب و اراضی،
با ابعاد مالکیتی متفاوت و دارای
حساسـیت هـای خـاص ،ناشـی از
اقدامـات مشابه قبلی ،کسب شناخت
جامع و اصولی از مخاطبین و مردم
را طلب می کند .بر این اساس،
اوایل سال  ،۱۳۸۹کارگروه امور
اجتماعـی متشـکل از کارشـناسـان،
صاحب نظران امور اجتماعی ،آب و
خاک ،صاحبنظران دانشگاهی ،در

موسسه ،قبل از هرچیز به تدوین شرح
خدمات جامعی برای مطالعات اجتماعی
پرداخته شد .تدوین وتنظیم پرسشنامه
به عنوان ابزار علمی برای جمع آوری
اطالعـات صحـیح والزم ،از حلقـه های
مکمل فرآیند مطالعات اجتماعی بود.
در ارتبـاط با اجـرایـی شـدن
طرح هـای اجتماعی ،متخصصان
امر معتقدند که بایـد از نیروهای
بومی ومحـلی بهره برد؛ دیدگاه
جنابعالی در این زمینه چیست؟

• یکی از اقدام های اساسی موسسه
در رویکرد اجتمـاعی خود ،فراخـوان؛
شناسایی و انتخـاب تسهـــــیل گران
دانش آموخته و با تجربه بومی در رشته ها
وگرایـش های کشـاورزی ،اجتـماعی و
ترویجی بود .در این راستا حدود ۶۰

سخن نیک را از هرکسی،هرچند به آن عمل نکند،فرا گیرید«.امام محمد باقر(ع)»
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تسهیل گر از میان ده ها داوطلب و
عالقمند ،از طریق مصاحبه و کار آموزی،
انتخاب وآموزش داده شدند .توجه
به تناسب زبان و گویش ومقبولیت
تسهیل گران نزد مردم مناطق مختلف
از شاخــص هــای مهــم در انتــخاب
آنان بوده است .سریع پذیرفته شدن
تسهیل گران توسط بهره برداران سبب
چند پیامد ونتیجه مهم شد که مهم
ترین آنها عبارتند از:
 -۱جمع آوری اطالعــات و تکمیــل
پرسشنــامه های مطــالعات اجتماعی
صورت گرفت.
 -۲معارضات اجتماعی برای شروع
فعالیتهای زیر بنایی (اجرای شبکه های
آبیاری وزهکشی ،تسطیح و یکپارچه
سازی) به حداقل رسید ویا قبل از
شکل گیری مرتفع گردید.
 -۳در ادامه فرآیند امور اجتماعی ،برای
شناسایی ،احیا یا ایجاد تشکل ها از
حضور ،مقبولیت واعتماد مردم نهایت
بهره را بردیم.
 -۴برای امر بسیار مهم یکپارچه سازی
که تغییر وتجمیع در اندازه وتعداد
قـطـعات اراضـی کشـاورزان را سـبـب
می شود ،حضور تسهیل گران بسیار
کارساز و راهگشا بوده است.
مطالعات اجتماعی( در چه سطحی
از پروژه های اجرا شده و یا در
دست اجر) انجام شده است؟

• در مجموع در  ۱۸منطقه مطالعات
اجتماعی اتمام یافته و یا در حال انجام
است .همچنین در ۱۱منطقه از پروژه ها،
مطالعات اجتماعی در حال انجام است
و در سایر پروژه ها باید مطالعات انجام
شود.

آقای دکتر ،مردم وبهره برداران
چه نقش وجایگاهی در این طرح
وآینده آن دارند و این موضوع
چگونه دنبال می شود؟

• این طرح آثار وضعی زیادی در حوزه
امور اجتماعی وپیامد های اقتصادی
و تغییر در الگوی کشت و نظام های
بهره برداری در منطقه خواهد داشت.
لذا پیش بینی ،طراحی و جـانمایی
اصولی و واقع بینانه برای مردم و
بهره برداران – که صاحبان و مالکان و
بهره برداران و ذینفعان اصلی هستند
و هـمـچنیـن دیـگر ذیـمدخـل ها و
ذینـــفع ها از اهمیت و ضرورت باالیی
بر خوردار است.
با توجه به تغییرات احتمالی در نظام
بهره برداری سنتی وخرد دهقانی
گذشته و موجود ،به نظام های بهره
برداری جمعی وپیشرفته تر ،ضرورت
توجه به ساماندهی اساسی بهره
برداران در سامانه های متشکل را چند
برابر می کند.بر این اساس از ابتدای
شروع به اجرای طرح مزبور ،با همکاری
ومحوریت سازمان های ذیربط مانند
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
و بر اساس تفاهمنامه هایی به امر مهم
شناسایی تشکل های موجود وبهره
گیری از یافته های مطالعات اجتماعی،
برای احیا و یا ایجاد تشکل های بهره
بردار جدید ،که مورد اعتماد اعضای
خود باشند وبه مرور محور فعالیت
های مختلفی از مدیریت توزیع آب
و ...قرار گیرند ،مورد توجه بوده است.
تاکنون  ۳۲تشکل قبلی شناسایی و
برای تشکل های جدید نیز اقدام و
برنامه ریزی صورت گرفته است.
چـــه بـــرنــامه هایی برای
مســـوولیت پـذیری و محوریت
بخشیدن به تشکـل ها و توانـمندی

آنها صورت گرفته است؟
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ایجاد تشکل ،بدون تعیین محدوده
حقـوق و تکالیـف برای آنها راهگشا
نخواهد بود .با توجه به رویکرد های
گذشته که بخش خصوصی و تعاونی
و مردم به طور عموم کمتر در
فعالیت های اقتصادی مورد توجه
بوده اند ،تشکل های بهره برداری در
طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم
وقتی موثر خواهند بود که ضمن
طی کردن مراحل توانمند سازی
با آموزش های الزم در امور مهمی
مانند مدیریت توزیع و بهره برداری
آب ،تسطیح و تجهیز اراضی ،مدیریت
تهیه وتوزیع نهاده ها ،نگهداری شبکه
و به ویژه در امور مهم زنجیره ارزش
تولید که شامل بسته بندی محصوالت،
بازار یابی و بازار رسانی محصوالت و
فرآورده ها ،امور آموزش و ترویج ،دانش و
فنآوری های نوین ( itو )ictمحور
مراجعه سازمان های ذیربط مانند جهاد
کشاورزی ،تعاون روستایی ،وزارت نیرو
و ....باشند .بر این اساس موسسه
جهاد نصر از ابتدای آغاز کار ،موضوع
توانمند سازی تشکل ها را در دستور
کار قرار داده و در متن قرارداد ها به
آنها توجه خاصی صورت می گیرد.
موضوعات مهمی مانند الگوی کشت،
آب شویی ،حمل ونقل ،فرآوری و...
تعـامل میان تشـکیالت دولت و
نهاد های غیر دولتی در چار چوب
اجرای طرح معطوف به نکاتی
است؟

•  -۱اول آنکه باید بر به کار گیری
ظرفیت های بخش غیر دولتی ،در قالب
قرار داد های روشن ،بدون سنگین
کردن وگسترش مقطعی وغیر ضروری
سازمان ها در تشکیالت دولت بیشتر
امور اجتماعی ،نظام های بهره برداری
و امور تشکل ها در حوزه های اجرایی
وتصدی ها به آنها سپرده شود.

 -۲دولت وبخش های دولتی به وظایف
سیاسـت گـذاری و حاکـمیتـی خود
(هدایت ،حمایت و نظارت) توجه و
عمل کند .ظرفیت ،ساختارها ،انگیزه ها
و میزان بهره وری در بخش های دولتـی
حتی اجازه تحقق امور حاکمیتی فراوان
طرح را به آنها نمی دهند تا چه رسد
به دخالت در امور اجرایی وتصدی گری
طرح .
 -۳به شرط تحقق بند های اول و دوم،
زمینه برای تنفس ،حضور موثر و ایفای
نقش مردم ،بهره برداران وبخش های
غیر دولتی با توانمند سازی ومحور قرار
گرفتن تشکل های بهره برداری فراهم
خواهد شد .تنها این رویکرد است که
افق های روشنی را فراروی طرح خواهد
گشود.

به عنوان پرسش پایانی مهمترین
دستاوردها وچالش های این حوزه
را در ارتباط با طرح فهرست وار
بیان کنید.

 -۵تغییر بی اعتـمادی گذشته بهره برداران
وکشاورزان به اعتمادی متقابل با بهره گیری از
اطالع رسانی شفاف وآگاه سازی صادقانه
 -۶استفاده از ظرفیت ها وسرمایه های اجتـماعی
محلی(شوراهای اسالمی ،معتمدین وافراد با نفوذ)
واما مهم ترین چالش های پیش رو عبارتند
از:

 -۱عدم حضور وایفای نقش بایسته وبه هنگام
سازمان های دولتی متولی کار برای ایفای تعهدات
و مسوولیت های حاکمیتی در سالهاي گذشته
 -۲عدم جانمایی نیازهای اعتباری امور اجتماعی
در طرح وموافقت نامه ها
 -۳عدم شناخت و درک ناقص از ابعاد پیچیده
امور اجتماعی و نظام هایی بهره برداری طرح در
سطوح مختلف مدیریتی و عدم طرحی الگویی که
به دور از اعمال سالیق شخصی ،جایگاه واقعی و
اصولی هر بخش را به درستی ارزیابی وجانمایی
کند.

مهمترین دستاورد ها شامل:

 -۱توجـه به رویکرد امور اجتـماعی و
ابعاد پیـرامونی آن در موسسه
 -۲ایجاد ارتباط ،تعامل سازنده وجلب
اعتماد کشاورزان وبهره برداران برای
پذیرفتن اجـرای طرح به ویژه در
خصوص یکپارچه سازی اراضی
 -۳ظـرفـیــت ســازی ،آمـوزش و
بکار گیـری نیروی انسانی کارشناس در امر
تسهیل گری
 -۴ظرفیت سازی نیروی انسانی در
مهندسین مشاور

از دست دادن فرصت ها موجب اندوه است« .امام صادق(ع)»
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گفتگوهای ویژه

سرمایه گذاری طرح پرورش ماهی
در قفس از کرانه های دریای خزر
تاآب های نیلگون خلیج همیشه فارس
احمد علی رشیدی ،مدیر عامل شرکت
سرمایهگذاری جهاد نصر طی گفت و
گویی با خبرنگار پیام نصر به تشریح
فعالیت های حوزه مسولیت خود در
زمینه پرورش ماهی در قفس پرداخت.
وی در خصوص فعالیتهای شرکت
در بخش آبزی پروری در دریای خزر
اظهار داشت :طرح پرورش ماهی در
قفس یک فعالیت مشترک برای تولید
 1500تن ماهی در  48قفس در
دریای خزر میباشد که توسط شرکت
سرمایهگذاری جهاد نصر و شرکت
طالیه داران توسعه سازندگی البرز
در دست اجرا است .میزان کل
سرمایهگذاری حدود  240میلیارد ریال
میباشد .در حال حاضر برای فاز اول
با تولید  500تن ماهی در سال16 ،
قفس ساخت چین در سه کیلومتری
ساحل دریای خزر در سایت جانباز
شهید ،دکتر قاصدی جنب فرودگاه
نوشهر نصب شده است که  8قفس
آن در حال بهرهبرداری است .مدیر
عامل شرکت سرمایه گذاری جهاد
نصر در ادامه افزود :شرکت مترصد
است که برای خرید  32قفس فاز
دوم با تکنولوژی اروپا از تسهیالت
ارزی صندوق توسعه ملی استفاده
نماید .همچنین طوفانهای دریایی و
بیماری زیست بومی ماهیان از جمله
دغدغههای دست اندر کاران است.
مدیریت منسجم ،علمی و حضور
مستمر پای کار عوامل اجرایی و نظارت
مشاوران با تجربه در دستور کار قرار
دارد .عقد قراردادهای مشارکت با
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مشتریان و صاحبان صنایع محصوالت
دریایی و عقد قراردادهای بازاریابی
با طرفهای خارجی برای اخذ سفارش
تولید و صادرات محصوالت نیز از
برنامههای آینده شرکت خواهد بود.
مهندس رشیدی در بخش دیگری از
سخنان خود به فعالیت های مشابه در
آب های نیلگون خلیج همیشه فارس
پرداخت و در این زمینه خاطر نشان
کرد :پروژه پرورش ماهی در قفس در
منطقه آزاد قشم ،از دیگر فعالیتهایی
است که با مشارکت بنیاد مستضعفان
و انقالب اسالمی و شرکت جهاد نصر
کرمان و شرکت سرمایهگذاری جهاد
نصر انجام میگیرد .در این راستا یک
شرکت بنام ،شرکت صنایع تولیدی
طالیهداران امین قشم ثبت شده است.
در مرحله اول تولید دو هزار تن ماهی
در  64قفس در قشم ،با سرمایهگذاری
حدود  400میلیارد ریال مصوب شده
است .در بخش توسعه آینده  ،این طرح
تا میزان  20هزار تن توسعه خواهد
یافت .این حجم فعالیت ،پروژه را دارای
حساسیت بسیار باالیی کرده که نیاز
به برنامه ریزی و اجراء دقیق خواهد
بود .منطقه انتخاب شده برای فعالیت
پروژه ،فیمابین جزیره قشم و جزیره
هنگام قرار دارد و سایت ساحلی که
بعنوان کارگاه تجهیز خواهد شد در
 5کیلومتری جنوب فرودگاه قشم و
 2کیلومتری غرب روستای شیبدراز
می باشد .سایت دریایی برای استقرار
قفسهای ماهی در  4کیلومتری غرب

اسکله صیادی کندالو فیمابین جزیره
قشم و جزیره هنگام قرار دارد .موافقت
اصولی از شیالت در دستور کار قرار
دارد و مجوز فعالیت از سازمان منطقه
آزاد قشم درخواست شده است .در
این پروژه ،جمع کل سرمایهگذاری
پیش بینی شده حدود 400میلیارد
ریال و عمر مفید پروژه  15سال
و دوره بازگشت سرمایه  5سال و
نرخ سود بازدهی داخلی  27درصد
برآورد شده است .مدیر عامل شرکت
سرمایه گذاری جهاد نصر در پایان
افزود :رویکرد راهبردی این فعالیت،
انجام پروژه از مرحله تولید بچه ماهی
تا بازاریابی محصول و خدمات جانبی،
همگی بصورت یکپارچه است .در این
راستا بازدید و مذاکراتی با شرکتهای
نروژی فعال در ترکیه صورت گرفته
است و تامین قفسهای پرورش
ماهی و اخذ مشاوره از آنها و نیز اخذ
تسهیالت ارزان قیمت از سیستم بانکی
کشور و جذب سرمایهگذارهای داخلی
و خارجی ،در دستور کار قرار دارد.

عملکرد سال  93از نگاه تصویر

ع

ملکرد سال 93
از نگاه تصویر

* تصاوير جشن
مبعث حضرت رسول(ص)

* مراسم مداحي ميالد
امام جواد(ع)

سه چیز محبت آور است:دین داری،فروتنی،بخشش« .امام صادق(ع)»
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عملکرد سال  93از نگاه تصویر

* مراسم بزرگداشت
روز جانباز

* مراسم بزرگداشت روز
زن  22فروردين 94
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عملکرد سال  93از نگاه تصویر

*مراسم خاطره گويي
در هفته دفاع مقدس

برای فرج من بسیار دعا کنید که فرج شما نیز در آن است« .حضرت ولی عصر(عج)»
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عملکرد سال  93از نگاه تصویر

* مراسم عيد غدير

*مراسم معارفه آقايان
ريخته گر  ،اسالميان  ،اخالقی نيا
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عملکرد سال  93از نگاه تصویر

*همايش فرهنگ و مديريت
جهادي  26خرداد93

انسان زیرک از هرچیزی پند می آموزد« .امام موسی کاظم(ع)»
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عملکرد سال  93از نگاه تصویر

*فضا سازي محیطی پرورش
ماهی در نوشهر نوشهر
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عملکرد سال  93از نگاه تصویر

* گردهمايي مديران موسسه
و مديران عامل شرکـت های
جهاد نصر

مرگ بهترین واعظ است« .رسول خدا(ص)»
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اخبار
وزير جهاد كشاورزي ازحمايت هاي ويژه مقام معظم رهبري
و رئيس جمهوري از طرح احياي دشت هاي خوزستان و ايالم
قدرداني كرد

وزير جهاد كشاورزي از حمایتها ،توجه و عنايت ويژه رهبر معظم انقالب و رييس جمهوري
از طرح احياي دشتهای خوزستان و ايالم قدرداني كرد.
مهندس محمود حجتي در نشست بررسي روند پيشرفت طرح احياي دشتهای خوزستان
و ايـالم (طـرح  550هـزار هكـتاري مـقام معظـم رهبري) با بیان این نکته که حمایت
رهبر معظم انقالب اسالمی و ریاست محترم جمهوری از طرح مذکور نشان از اهمیت باالی
آن دارد و امید داریم که به نحو مطلوب اجرایی شود
وي همچنین اظهار داشت  :رهبر معظم انقالب و رئيس جمهوري اهتمام خاصي نسبت به
كشاورزي و كشاورزان دارند.
طی نشستي با حضور وزير جهاد كشاورزي و معاون برنامه ریزی وی در اهواز آخرين اخبار
و تحوالت طرح احياي دشتهای خوزستان و ايالم (طرح  550هزار هكتاري مصوب سفر
مقام معظم رهبري در سال  75به استان خوزستان) مورد بررسی قرار گرفت.
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اخبار

تأکید مدیرعامل موسسه جهاد نصر
بر ضرورت جامعنگری در توسعه
فعالیتهای آب وخاک

مهندس شمایلی مدیرعامل موسسه جهاد نصر و جمعی از مدیران موسسه از پروژه طرح در دست اجرای موسسه در دشت عباس
استان ایالم بازدید و در جریان اجرای امور پروژهها قرار گرفت.
وی همچنین طی نشستی که با آیت ا ...جزایری نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امامجمعه اهواز داشت از چگونگی
اجرایی شدن طرح  550هزار هکتاری احیاء اراضی خوزستان و ایالم گزارشی ارائه کرد.
در ادامه؛ جلسه شورای هماهنگی مدیران طرح با حضور مهندس شمایلی برگزار و در خصوص بازنگری در سیستمها و روشهای
اجرایی پروژههای طرح و برنامهریزی برای تحقق اهداف آن در بخشهای مختلف با تأمین منابع مالی موردنظر بررسی شد و مسائل
آنها مورد تبادلنظر قرار گرفت.
در ادامه حضور مهندس شمایلی در منطقه نشست مشترکی نیز با حضور مهندس چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
خوزستان برگزار شد و در مورد مسائل موردنظر و هماهنگی امور مربوط به طرح احیای اراضی دشتهای خوزستان و مشارکت
شرکتهای جهاد نصر در اجرای طرحهای پرورش آبزیپروری در شبکههای احداثی و همچنین ساماندهی طرح  3هزار هکتاری دیمه
رامهرمز بحث و تبادلنظر شد.
مهندس شمایلی ضمن اعالم زمینهها و فرصتهای جدید در حوزه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بر ضرورت ایجاد ظرفیتهای
فنی و اجرایی الزم و متناسب بهویژه در حوزه امور اجتماعی و نظامهای بهرهبرداری تأکید نموده و نامبرده بر ضرورت انجام مطالعات
و بررسی جامع کارشناسی برای جامعنگری در توسعه فعالیتهای آبوخاک خوزستان و ایالم تأکید کرد.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر از مدیران ،مسئوالن موسسه و نیز روسای سازمانهای جهاد کشاورزی خوزستان و ایالم برای بسیج
امکانات و ظرفیتهای استانی و منطقهای برای نقض اصلی و مؤثر در کمیتههای راهبردی موردنظر درخواست همکاری نمود.
در ادامه این برنامه مدیرعامل موسسه در جلسه مشترک هیأتمدیره قبلی و فعلی شرکت نصر میثاق اهواز از خدمات آقایان هالکویی
و صادق طالب باغبانی اعضای هیأتمدیره سابق تقدیر و تشکر کرد.

آگاه باشید با ذکر خدا دل ها آرام می گیرد« .قرآن کریم»
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استاندار خوزستان روند
اجرای طرح  550هزار
هکتاری را مطلوب ارزیابی
کرد

بازدید نماينده ولیفقیه
جهاد
وزارت
در
كشاورزي از منطقه
کوثر اهواز

طی یک مصاحبه مطبوعاتی و
دکتر مقتدایی استاندار خوزستان ّ
رادیو تلویزیونی؛ روند اجرایی طرح احیای دشت های خوزستان
را در چارچوب مصوبات دولت محترم مثبت ارزیابی کرد و در
این ارتباط افزود :خوشبختانه طرح بسيار خوب پيش مي رود و
چون همگان به ظرفیت های خوزستان واقفند و مجریان طرح
نیز از نیروهای جبهه و جنگ هستند دلسوزانه کارها را پیش
خواهند برد ،به طور طبيعي آینده تحقق آن اشتغال مستمر
است.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنانش ابراز امید
واری کرد با چشم اندازی که وجود دارد شاهد تحوالت مثبت
فراوان اجرای طرح در استان خواهیم بود.

در ادامه بازدید مسئوالن و مدیران
ارشد وزارت جهاد کشاورزی آيت ا...
عالمي نماينده ولیفقیه در وزارت
جهاد كشاورزي از طرح  550هزار
هكتاري احياي دشتهای اللهگون
خوزستان و ايالم موسوم به طرح
سفر مقام معظم رهبري در منطقه
كوثر اهواز بازديد كرد و از نزدیک در
جریان مسائل مختلف طرح در این
منطقه قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی:
اجرایی شدن سند ملی خاکشناسی وطبقه بندی اراضی،
ردیف اعتباری مستقل را طلب می کند.

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به نهاد ریاست جمهوری خواستار تعیین ردیف اعتباری مستقل برای
اجرای فعالیت های اجرایی سند ملی خاکشناسی وطبقه بندی اراضی شد.
وزیر جهاد کشاورزی در این نامه ضمن اشاره به اهمیت خاک وآب به عنوان ارکان محیط زیست ومنابع پایه تولید محصوالت کشاورزی
و تامین امنیت غذایی خاطرنشان نمود  :متاسفانه در دهه های اخیر منابع آب و خاک کشور در معرض انواع صدمات وخطرات زیست
محیطی قرار گرفته اند که شور یا شورتر شدن خاک اراضی کشاورزی ،تخلیه بنیه غذایی خاک کشاورزی و کاهش کیفیت وکمیت
آب از مهمترین این صدمات است.
مهندس حجتی در ادامه با تشریح اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حفاظت از منابع حیاتی آب وخاک اظهار داشت:وزارت
جهادکشاورزی ،تحقیقات وپژوهش های بنیادی را در این زمینه انجام داده که در صورت تامین ردیف اعتبار ،آماده اجرایی نمودن
فعالیت های پیش بینی شده در سند ملی خاکشناسی وطبقه بندی اراضی می باشد.
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اخبار

افزایش پایگاه های الگویی
ترویجی در مناطق اجرای
طرح احیای اراضی

دهمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی طرح های پژوهشی در مناطق
اجرای طرح بزرگ احیای اراضی دشت های خوزستان وایالم با حضور
قائم مقام مجری طرح مدیران حوزه های اجرایی ومسووالن تحقیقاتی
ذیربط در اهواز برگزار شد.
در این جلسه پس از بررسی و تبادل نظر ،مهندس اسالمیان ،قائم مقام
مجری طرح ،خواهان تسریع در اقدامات و توسعه تحقیقات کاربردی و
برنامه های ترویجی شدند.
یادآوری شود طی دوسال گذشته،تعداد  ۱۵طرح بر اساس شرح
خدمات ونیاز موسسه توسط مراکز تحقیقاتی به مرحله اجرا در آمده
واز سال ۱۳۹۲در ۱۴منطقه پایگاه های الگویی آموزشی و ترویجی با
مشارکت مردم در دست اجرا می باشد .درپایان این جلسه نحوه توسعه
وافزایش پایگاه های الگویی ترویجی به تعداد  ۱۰۰پایگاه مورد بحث
وبررسی قرار گرفت.

زهد،رغبت به تقوی وبی رغبتی به دنیا است« .امام حسن مجتبی(ع)»
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باحضور وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
آثار وتبعات ورود ریزگردها بررسی شد
آثار وتبعات ریزگردها وعلل ورود
طوفان های آن به استان های
غربی کشور ،همچنین منشاء
تولید ،اثرات منفی در کاهش کمی
وکیفی محصوالت کشاورزی و راه
حل های برون رفت از آن طی جلسه
ای در موسسه جهاد نصر با حضور
دکتر هاشمی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی (نماینده ویژه
رئیس جمهور در امور ریزگردها)
مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
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در این جلسه مهندس شمایلی مدیر
عامل موسسه جهاد نصر گزارشی
از اقدامات این موسسه در ارتباط با
ریزگرد ها را ارایه کرد.
در ادامه این جلسه چگونگی ورود
موسسه جهاد نصر به این طرح با توجه
به عملکرد وتجارب کاری اش ،مورد
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است موسسه جهاد نصر با
ارایه برنامه ای جهت مقابله با معضل
ریزگرد ها ،سه راهکار پیشنهادی خود
را شامل  :مالچ پاشی گیاهی،شیوه
مرطوب نمودن اراضی و توسعه درخت
کاری و بوته کاری سازگار با شرایط
اقلیمی هر منطقه را مطرح کرده،
آمادگی خود را برای اجرایی شدن
تدابیر اتخاذ شده در مناطق بحرانی
اعالم نموده است.

اخبار

برگزاری
گردهمایی
مشترک خانواده
بزرگ جهادگران
ایثارگر در اهواز

گــردهـمـایـی مشـتـرک مــوسـسـه
شرکـت های جـهاد نصـر ،اداره کـل
امور ايثارگران وزارت جهاد کشاورزی،
کانون سنگر سازان بی سنگر و شرکت
نصر معین پارسیان ،با حضور آیت ا...
عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت
جهاد کشاورزی ،مدیر عامل موسسه
جهــاد نصــر ،فرمـانـدهـان ارشــد و
قرارگاه های ستاد پشتیبانی -مهندسی،
مدیر کل ومسئوالن امور ایثار گران،
روسای ادارات امور ایثارگران سازمان
جهـاد کشـاورزی استـان ها؛ مدیران
عامل شرکت های جهاد نصر مرکز
و استان ها همچنین مدیران عامل
کانون سنگر سازان بی سنگر سراسر
کشور در اهواز برگزار شد.

تقویت روحیـه؛ فرهنگ و مـدیـریت
جهـادی ،ضرورت هماهنـگی بـیشتر
سازمان های کار و همپوشانی فعالیت ها
از جمله محور های سخنان مسووالن
ذیربط در این گردهمایی بود.
در پایان این گردهمایی شرکت کنندگان
از پروژه های طرح احیای  550هزار
هکتاری اراضی خوزستان در منطـقه
«عتابیـه» بازدیــــد و در محل گلزار
شهدای هویزه در برنامه فرهنگی-
معنوی تدارک دیده شده شامل:
خاطره گویی ،مداحی ونمایش فیلم
شرکت کردند.

بهترین مردم،سودمند ترین آنان به حال دیگرانند« .رسول خدا(ص)»
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سید رحیم سجادی در گفت و گو با
خبرنگار پیام نصر در خصوص اجرای
طرح  ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و
ایالم عنوان کرد :مناقصه های فاز اول
این طرح صورت گرفته و در این زمان
مراحل اجرایی آن با استقرار  ۷۰کارگاه
فعال در حال سپری شدن است.
وی افزود:آمادگی های الزم در راستای
انجام مناقصه فاینانس چینی فاز دوم
این طرح وجود دارد و وزارت نیرو نیز
قول هایی در راستای همکاری و تامین
آب مورد نیاز این طرح داده است که
در مرحله دوم آن  ۲۰کارگاه دیگر نیز
افزوده خواهد شد.
با بکار گیری روش های آبیاری مدرن
می توان نیاز به آب در زمین های
کشاورزی را کاهش داد.
سجادی تصریح کرد :با بهره گیری از
روش های آبیاری مدرن مانند :زهکشی
زیر زمینی و یا تجهیز و نوسازی زمین
میزان تولید محصوالت کشاورزی چند
برابر خواهد شد.
وی در ادامه افزود :برای تولید
محصوالت کشاورزی بیشتر با استفاده
از میزان تخصیص آب کمتر ،نیازمند
فعالیت های زیر بنایی هستیم ،در
صورتی که آب مورد نیاز فاز دوم طرح
مقام معظم رهبری از سوی وزارت نیرو
تامین شود با کاهش محصوالت در
منطقه مواجه نخواهیم بود.
معاون آب و خاک و صنایع وقت وزارت
جهاد کشاورزی در زمینه الگوی کشت
یاد آور شد  :بر اساس برنامه ریزی
معاونت زراعت جای محصوالت پرآب
در مناطق کم آب تغییر خواهد کرد
و مابه تفاوت تغییر کاشت محصوالت
از سوی دولت به کشاورزان پرداخت
می شود.
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معاون آب وخاک
وصنایع وقت وزارت
جهاد کشاورزی:
کاهش منطقی نیاز
آب اراضی کشاورزی
با شیوه های نوین
آبیاری

اخبار

معاون برنامه ریزی و امور
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
ده میلیارد دالر اعتبار برای اصالح
آب و خاک اختصاص یافت

 ۴۶این میزان اعتبار معادل ۴۰هزار میلیارد ریال و برای سه سال مصوب شده است
از سوی دیگر ۵۰۰میلیون دالر معادل  ۱۴هزار میلیارد ریال اعتبار برای هزار هکتار
از اراضی سیستان و بلوچستان و دشت زابل اختصاص یافته که کار در دشت زابل هم
اکنون آغاز شده است .وی با بیان این که با پیگیری های متعدد توانستیم در بودجه
امسال و الیحه بودجه سال آینده ۱۳هزار میلیارد ریال اعتبار برای آبیاری تحت فشار
و کم فشار پیش بینی کنیم افزود:حدود ۸میلیارد دالر به طور مشترک بین وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای استان های مرزی و شبکه های آبیاری و زهکشی
همچنین تجهیز ونوسازی اختصاص یافته است که در این ارتباط که برای تامین آب
وشبکه های یک ودو وزارت نیرو وبرای تجهیز ونوسازی و شبکه های سه وچهار وزارت
جهاد کشاورزی باید این طرح را اجرا کند.این اعتبار برای چهار سال پیش بینی شده
که حدود پنج میلیارد دالر آن به وزارت نیرو وحدود سه میلیارد دالر آن به وزارت
جهاد کشاورزی اختصاص دارد.
بخشنده گفت:از سوی دیگر بودجه ای برای تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به تحت
فشار در حاشیه دریاچه ارومیه وتوسعه کشت گلخانه ای در این منطقه به وزارت جهاد
کشاورزی اختصاص یافته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان افزود:این اعتبارات و اقدامات وزارت جهاد
کشاورزی در دشت های کشور برای اصالح سیستم آبیاری نشان از عزم جدی مسووالن
برای انجام این کار تاریخی دولتمردان در زمینه آب دارد واگر به نتیجه مطلوب
برسد می توان به احیای بسیاری از دشت های کشور والبته مثبت شدن بیالن منفی
سفره های آب زیرزمینی در بلند مدت امیدوار بود.

عبد المهدی بخشنده معاون برنامه
ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی طی گفت و گویی با نشریه
پیام نصر از اختصاص مبلغ  ۱۰میلیارد
دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی
برای اصالح آب و خاک طی برنامه ای
سه ساله خبر داد و گفت :در این ارتباط
یک و نیم میلیارد دالر اعتبار برای
احیای دشت های ۵۵۰هزار هکتاری
خوزستان و ایالم دریافت شده که

قناعت ثروتی است پایان ناپذیر«.امام علی(ع)»
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ظرفیت پرورش  400هزارتن
ماهی در سواحل دریای خزر
حمایت سازمان دامپزشکی
از طرح توسعه آبزی پروری
به گزارش روابط عمومی موسسه
جهاد نصر ،دکتر مهدی خلج در جریان
بازدید ازشهرستان قشم ،این شهرستان
را مستعد برای فعالیت پرورش ماهی
در قفس دانست و از احداث دو مرکز
تکثیر ماهیان دریایی وپرورش ماهی
در قفس ابراز خرسندی کرد .رئیس
سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد:
در راستای سیاست های دولت و
وزارت متبوع ،سازمان دامپزشکی
کشور از توسعه فعالیت آبزی پروری
در قفس حمایت های الزم را به عمل
خواهد آورد .دکتر خلج مهم ترین رکن
پایداری در توسعه این صنعت را رعایت
مسائل قرنطینه ای و بهداشتی عنوان
کرد.
شرکت درنا مهر قشم واقع در شیبدراز
شهرستان قشم با ظرفیت  700هزار
قطعه تکثیرانواع ماهیان دریایی با زیر
بنای بالغ بر  2400متر استخرسرپوشیده
در زمین بالغ بر 2/8هکتار فعالیت
تکثیر انواع ماهی دریایی از جمله ماهی
صبیتی  ،هامور را به صورت آزمایشی
آغاز کرد .این شرکت در فاصله بین
جزیره قشم و هنگام نسبت به نصب و
راه اندازی 4قفس پرورش ماهی دریایی
اقدام کرده است.
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معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران در دیدار با استاندار گیالن
گفت :بر اساس مطالعات صورت گرفته در جنوب سواحل دریای خزر آمادگی پرورش
 350تا  400هزار تن ماهی وجود دارد.
در حال حاضر در استان های شمالی  40هزارتن پرورش ماهی داریم که با پرورش
ماهی در قفس این آمار به  10برابر افزایش می یابد.
دکتر صالحی با اشاره به تأمین بچه ماهی های مورد نیاز پروژه پرورش در قفس گفت :با
توجه به تکنولوژی و صنعتی که در این حوزه وجوددارد نیاز به همدلی مدیران استانی
و نیز دعوت از سرمایه گذاران است تا پرورش ماهی در قفس در شمال افزایش یابد.
در این دیدار ،دکتر نجفی ،استاندار گیالن به مصوبه توسعه ی پرورش ماهی در قفس
اشاره کرد و گفت :برای اجرای این طرح نیز پرداخت  10میلیارد تومان تسهیالت در
نظر گرفته شده است.
وی گسترش اجرای پروژه ی پرورش ماهی در قفس را موجب بهبود وضعیت معیشتی
صیادان و ایجاد اشتغال بیشتر در استان دانست و افزود :دولت با تمام توان از اجرای
این پروژه با رعایت مسائل زیست محیطی حمایت می کند.

اخبار

مدیر عامل موسسه جهاد نصر :براساس برنامه ریزی صورت گرفته
تا سال  ،۱۴۰۴ساالنه  ۶۰هزار تن ماهی
با روش پرورش در قفس دریایی تولید خواهد شد

براساس تفاهمنامه ای که میان موسسه
جهاد نصر و سازمان شیالت ایران امضا
شد تولید  ۶۰هزار تن ماهی به شیوه
پرورش در قفس های دریایی در دستور
کار قرار گرفت دراین ارتباط هشت
نقطه در منا طق دریایی شمال و جنوب
کشور شامل  :توسکا تک -سرخرود-
انزلی -قدسرا -الریم  -نوشهر -قشم و
بوشهر شناسایی شده است .
مهندس شمایلی ،مدیر عامل موسسه
جهاد نصر ضمن بیان این خبر افزود:
باتوجه به فرامین مقام معظم رهبری
در خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت
از اقتصاد داخلی در صدد گسترش این
شیوه تولید در دریاهای شمال و جنوب
کشور و فراهم کردن زمینه حضور و ورود
بخش خصوصی در این عرصه هستیم.

البته با موانعی هم روبه رو می باشیم
که به یاری خدا وبا روحیه جهادی رفع
خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت :تاکنون
افزون بر  ۴۰میلیارد ریال به منظور
بهره برداری از  ۱۶قفس پرورش
ماهیان خاویاری و آزاد ماهی در نوشهر
به عنوان سایت الگویی هزینه شده
است .و اخیرا در صدد عقد قرار دادی
با بنیاد مستضعفان به منظور گسترش
طرح هستیم.
مهندس شمایلی در پایان از این طرح
به عنوان نماد بارز اقتصاد مقاومتی در
بخش کشاورزی یاد کرد و ابراز امید
واری کرد با حمایت های مسووالن
خدوم و ظرفیت های خدادادی،
موجبات رونق اقتصادی کشور بیش از
پیش فراهم آید.

تداوم بازدید مسووالن
کشوری از مناطق اجرای
طرح احیای  ۵۵۰هزار
هکتاری خوزستان و ایالم
در ادامه برنامه بازدید مسووالن اجرایی
کشور از مناطق اجرای طرح احیای
دشت های الله گون استان های
خوزستان و ایالم موسوم به طرح مقام
معظم رهبری ،آقایان دکتر ویسه معاون
هماهنگی و نظارت حوزه معاون اول
رئیس جمهور ،ملکوتی خواه رئیس امور
تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و دکتر عدل معا ون این دفتر،
همچنین جمعی از مدیران وزارت جهاد
کشاورزی به منظور آشنایی با ابعاد این
طرح عظیم از مناطق اجرای عملیاتی
آن بازدید کردند .طی این بازدیدها
دست اندر کاران طرح گزارش کاملی
از پیشرفت فیزیکی طرح را ارایه دادند.

تدبیر نیمی از زندگی است«.امام موسی کاظم(ع)»
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انتصابات
* احکام صادره از سوی مهندس
یداله شمایلی؛ مدیرعامل موسسه
جهاد نصر :
* هوشنگ گالبکش ؛
معـاون بــرنامه ریزی و امور اقتـصادی
موسسه جهاد نصر
* عبد المجید کریمی ؛
معـاون فنی و مهنـدسی موسسه
جهاد نصر
* مجید یوسفیان ؛
ذیحساب و عضو کمیسیون مناقصات
موسسه جهاد نصر در معامالت از محل
اعتبارات دولتی و عضو هیأت ارزیابی
پیمانکاران طرح و ساخت
* علی زمانپور ؛
معاون ذیحساب موسسه جهاد نصر به
پیشنهاد و موافقت ذیحساب موسسه
* محمد علی نبی زاده ؛
مشاور مدیر عامل موسسه جهاد نصر
* نادر قلی ابراهیمی ؛
مشاور موسسه در اجرایی نمودن
طرح های دانش بنیان بخش کشاورزی
و منابع طبیعی
* محمود هزار جریبی ؛
مدیر امور مالی موسسه جهاد نصر
* جاسم ساعدی ؛
مشاور مدیر عامل در امور مجلس
* کریم ذوالفقاری ؛
رئیس و عضو هیأت مدیره شرکت
جهاد نصرکردستان ( سهامی خاص )
برای یک دوره  2ساله
* اردشیر معتمد وزیری ؛
ابقاء به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت
مدیره شرکت جهاد نصر کردستان
(سهامی خاص ) برای یک دوره  2ساله
* هادی رحمانی ؛
عضو هیأت مدیره شرکت جهاد نصر
کردستان ( سهامی خاص ) برای یک
دوره  2ساله
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* اسماعیل کریم زاده ؛
ابقاء به عنوان رئیس و عضو هیأت
مدیره شرکت جهاد نصر آذربایجان
غربی برای یک دوره  2ساله
* سیف اله صمد خواه ؛
ابقاء به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت
مدیره شرکت جهاد نصر آذربایجان
غربی (سهامی خاص) برای یک دوره
 2ساله
* مهدی بخشی اوزانی ؛
ابقاء به عنوان عضو هیأت مدیره
شـرکـت جـهاد نـصر آذربـایجان غربی
(سهامی خاص ) برای یک دوره  2ساله
* علی پاشایی تقلید آباد ؛
ابقاء به عنوان عضو هیأت مدیره
شـرکت جـهاد نـصر آذربـایجان غـربی
(سهامی خاص ) برای یک دوره  2ساله
* رحیم خلیلی ؛
ابقاء به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت
جهـاد نصـر آذربایجـان غربـی (سهامی
خاص ) برای یک دوره  2ساله
* حسن محمد دوست ؛
نماینده موسسه جهاد نصر جهت انجام
وظایف مدیریتی در راستای ماده 110
قانون تجارت
* حکم صادره از سوی مهندس
گالبکش  ،معاون برنامه ریزی و
امور اقتصادی :
* صفر آقایی کلیشمی ؛
به عنوان جا نشین معاونت برنامه ریزی
و امور اقتصادی و مدیر تأمین منابع ،
تشکیالت و روش ها

* حکم صادره از سوی مهندس
کیانی فر ؛ مدیر عامل شرکت
جهاد نصر کرمانشاه :
* محمد رضا جمشیدی ؛
بـه عـنوان مـدیر پـروژه و نـماینـده
تام االختیار اعضای هیأت مدیره و
مدیر عامل شرکت جهاد نصر کرمانشاه
در پروژه رامشیر
* حکم صادره از سوی مهندس
خورسند ؛ رئیس هیأت مدیره
شرکت جهاد نصر فارس :
* حبیب شکیبایی ,
به عنوان مدیر عامل شرکت جهاد
نصر فارس ،ضمن تشکر از تالش های
مهندس طالبی
* حکم صادره از سوی مهندس
صمدخواه ؛ مدیرعامل شرکت
جهاد نصر آذربایجان غربی :
* مهندس بخشی ؛
جانشین و قائم مقام شرکت جهاد نصر
آذربایجان غربی با حفظ سمت
* حکم صادره از سوی مهندس
پیری ؛ رئیس هیأت مدیره و مدیر
عامل شرکت جهاد نصر زنجان :
* غالمرضا رمضانی ؛
مشاور رئیس هیأت مدیره و مدیر حوزه
مدیرعامل شرکت جهاد نصر زنجان

