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 ناصر صبحی
مواضع اکبر محمودآبادی نسبت به چند سال
قبل دچار تغییر نشده است .او همچنان مدافع
سرسخت حوزه کشاورزی است و گالیههای مستقیم
و غیرمستقیمی پیرامون کمتوجهی به این حوزه دارد.
او با اشاره به شاخصهای موفقیت جهاد سازندگی شهرستان
درکناربرشمردن کمبودهاومشکالت،خواستهیاناخواسته
و به صورت غیرمستقیم توان مدیریتی خود را به مخاطب
گوشزد میکند .هرچند یکبار که درحین مصاحبه به بحث
جذب اعتبارات از منطقه گلگهر میپردازد ،عبارت خود را
با جمله :تنها مدیری که توانست ...آغاز میکند اما ترجیح
میدهد بخش آخر جمله یعنی من بودم را ناگفته بگذارد.
او در بخش دستاوردهای سازمان تحت مدیریت خود به
مباحث متعددی اشاره دارد .از جمله تعهد ایجاد اشتغال
 ۲۲۰نفری در حوزه کشاورزی شهرستان به استان و تحقق
ایجاد اشتغال ده برابری؛ یعنی باالی ۲هزارنفرو دربخشی از
گفتوگویشباتاکیدمیگوید :ایننکتهراحتمابنویسید که
ایجادیکمورداشتغالدرکشاورزییکهشتمبخشصنعت
هزینهدارد.یعنیمابا ۱۰۰الی ۱۵۰میلیونتومانمیتوانیمیک
مورد اشتغال درکشاورزی ایجاد کنیم اما این رقم درمعدن
به مرزیک و نیم الی دو میلیارد تومن برای هرفرد میرسد.
بنابراین توقع این است که این بخش بیشتر دیده شود.
محمودآبادیبهنوعیبراینشاندادنپتانسیلهایموجود،
گریزی نیز به جایگاه سیرجان در پسته م یزند و میگوید:
سیرجان تبدیل به مرکز صادرات پسته کشور شده است؛
در حالیکه قبال رفسنجان و تهران این عنوان را داشتند.
گفتوگویی که از نکات جالب آن ،بیتعارف بودن رئیس
جهاد درنقد مسئوالن کشوری و مهربانی جالب او با مسئوالن
سیرجانیاست.
 با توجه به اخباری که درمورد تنش آبی به گوش
میرسدبرآوردجهادکشاورزیازوضعیتسیرجانبهچه
صورتاست؟
خشکسالی کلمه معمول و مناسبی نیست است یعنی
نحوه استفاده ما اثر را تشدید کرده ولی خشکسالی جزء
الینفک زندگی این شهرستان و این مرزو بوم بوده .میانگین
بارندگی متوسط امسال  ۱۳۶میلیمتر است و دیگرما روی
مرز ۵۰میلیمترهم باران نداشتیم .بارندگی زیر ۱۰میلیمتراز
اساس نقشی درکشاورزی ندارد و عمال محسوب نمیشود؛
چون اثرگذار نیست .در سالهای گذشته برآورد شده بود
دشتسیرجانظرفیتحفر ۳۵۰حلقهچاهرابیشترراندارد..
مستنداتکارشناسیاشهمهست.درحالیکه ۱۰۸۳حلقه
چاه کشاورزی حفرشده و بدترازآن ،این چاهها جاهایی حفر
شدکهقابلیتوپتانسیلتولیدنداشتیم.یعنییکوقتشما
یک چاهی را یک جایی حفرمی کنید که متوسط برداشت
مثال پسته آن یک تن و  200یا  300کیلو است ولی وقتی
زمین حاصلخیزی نداری  ۲۰۰یا  ۳۰۰کیلو برمیداری که یک
ظلم مضاعف است .حاال اداره آبیاری و همکاران شهرستان

همدلی دارند و این موضوع را پذیرفتند اما وزارت نیرو به
استناد مادههای۲۷و ۲۸قانون توزیع عادالنه آب ،انتقال آب
را ازیک اراضیتحتشعاعبهیک اراضیدیگرممنوعمیداند.
درصورتی که عقل سلیم به ما میگوید ،وقتی زمینی قابلیت
کشت و کاررا نداردُ ،خب آب را ببرجای دیگری که قابلیت
دارد .در این میان یک سری کارها دست ما است که این
هم در سلسله مراتب اداری جهاد کشاورزی دنبال میکند.
ما دراجرای سیستمهای آبیاری که اولویت شهرستان است،
بالغ بر ۱۴ ،۱۳هزارهکتار ازباغات شهرستان را مجهزبه این
سیستمها کردیم که ازمتوسط کشوریهم الحمداهللباالتر
است .معضلی فعلی بخشنامه جدید وزارت نیرو است که
میگوید روی اراضی که یک بارمجوزپمپاژمجدد صادرشده،
دوباره مجوزپمپاژمجدد بعدی را نمیدهیم .فرض کنید که
یکموتورپمپمثال ۹۶سهمیبهطورمثال  ۴سهمقابلیت
تحت فشار ایجاد کرده است ،آنهم توسط فردی درحدود
 ۲۰سالپیش.حاالبرای آن ۹۲سهمدیگر،مجوزپمپاژمجدد
نمیدهند که این موضوع کارما را قفل کرده است .ما ازآن
طرف میگوییم بهرهوری آب را باال ببریم ازآن طرف خودمان
با دست خودمان مردم را حیران میکنیم .یک مشکلی هم
که ما توی بحث اجرای سیستمهای آبیاری داریم ،افزایش
 ECآب است.یعنیبرابرنظرکارشناسانفنیماباالی۸هزار،
نمیتوانیماجرایسیستمهایآبیاریتحتفشارداشتهباشیم
کهخودمعضلیاست.هرچندطرحکمفشارمیتواندجوابگو
و جایگزین آن باشد .ازطرفی دربحث بحث الگوی کشت که
میتواند یکی ازعوامل اثرگذارباشد ،ما دیگراالن نمیتوانیم
به آن صورت کشت شهرستان را عوض کنیم .یعنی ً
مثال
محصولغالب پسته با دورآبیاری ۴۵روزه مدیریت میشود،
حاال ما بگوییم درشرایط کمآبی بیاییم زعفران یا زرشک یا
گلمحمدیتوصیه کنیم.ما اینمحصوالترابرایجاهایی
توصیهمیکنیم کهوضعیت کمیو کیفی آبمناسب است
وامکانکشتپستهیامحصولیشبیهپستههمنیست؛مثل
مناطق کوهستانی ،چهارگنبد ،پاریزیا سمت هماشهرکه کار
هم میشود و ارقام خوبی هم داشتهایم .درسنوات قبل ما
بالغ بر ۱۵۰هکتارزعفران ۲۵۰،هکتارگل محمدی 40،هکتار
گیاهان دارویی و 6هکتارزرشک درشهرستان داریم .ولی در
کل وضعیت آب در آینده خیلی بغرنجتر ازچیزی است که
االن داریم لمس میکنیم .چون موقعی که ما کمآبی داشته
باشیم ،چه از منظر کمی و چه کیفی شرایطمان سختتر
میشود .البته دولت هم تسهیالت و هم اعتبارات بالعوض
مناسبی را گذاشته که مردم باید ازاین فرصت استفاده کنند.
کاری که ما میتوانیم انجام دهیم سهم دولت را باال ببریم .با
توجه به افزایش قیمت لوله و اتصاالت و وسایل مرتبط در
اجرای آبیاری تحت فشار دولت هم مساعدت کرد و مبلغ
اعتبارات آبیاری تحت فشار را باالتر برد .تفاوت مبلغ را هم
میتوانیمازمنابعاعتباریوتسهیالتکمککنیم.
 سال گذشته هم در سیرجان خشکی اراضی
کشاورزیداشتیم؟

گفتوگو با رئیس جهاد کشاورزی شهرستان

تنش آبی ربطی به
بارش باران ندارد

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

بله .بالشک این یک رویه بوده .حاال عدد تجمیعی را در
قطعا و ً
حال حاضرندارم ولی ً
یقینا این منحنی کم شدن آبها
چه ازمنظرکمی و چه کیفی با یک شیب حتی تندتری دارد
دنبال میشود .بله خیلی باغات سال گذشته ازفاز انتفاع و
اقتصاد خارج شدند .دریکی دو سال قبل فکرکنم روی مرز
 9تا۱۰هزارمترمربع بود و االن قطع به یقین این آماربه مرز
بیش از 12هزاررسیده است.
پیشبینیتانبرایامسالچیست؟
من یک مثال ساده بزنم .اگر ECچاهی 10هزارباشد ،در
هرنوبت آبیاری درهرهکتار ۹تن و  ۲۰۰گرم نمک درخاک
وارد میشود .یعنی اگرشما درطول سال  ۱۰تا نوبت آب به
یک باغ بدهید که ECآب آن  ۱۰هزار است ۹۲ ،تن نمک به
خاک اضافه میشود .این را یک مقداربا ذهن محاسبه کنید
تاببینیدچقدروحشتناک است.بالشک امسالنیزوضعیت
تشدیدمیشود.
 اشاره داشتید به بحث گرانی وسایل اجرای
طرح آبیاری تحت فشار ،افزایش قیمتها چقدرتاثیر
گذاشته؟
شما میتوانید قیمتها را ازبازارپایش کنید .برای اجرای
سیستمهای آبیاری تحت فشار ،یک لوله که قبال با قیمت۷
تا 8هزارتومان خریده میشد ،اکنون روی مرز ۶۰الی ۷۰هزار
تومان است .این یک مسئله ساده است و شما سایرمسایل
راهمبههمینطبعبررسی کنید.
آیابههماننسبتحمایتهایدولتینیزافزایش

داشته؟
خیر.قبالشرایطمطلوبتربود.یعنیباتوجهبههزینهها
گاهی سهم دولتی حتی هزینهها را پوشش کامل میداد.
هرچه تورم بیشتر شده ،لوله و اتصاالت گرانتر شدهاند اما
سهمدولتیمتناسببا این گرانی اضافهنشده است.
 شما عدد ارایه شده توسط سایرنهادها دربحث
میزانمصرف آببخش کشاورزیراقبولندارید؟
بله .ادعای دوستان ۹۲درصد است اما ما روی ۸۲الی۳
درصدحسابمیکنیم.
آیاافزایشمیزانآبیاریتحتفشارباعثشدهکه
سهم کشاورزی ازآب کمترشود؟
خیر .ببینید ،درحالت قبل بهرهوری پایین بود .یعنی آب
همدرمسیرانتقالتبخیرمیشدبهزمینرفتهوهرزمیرفت
و هم نیازآبی گیاه تامین نمیشد .اگرپسته؛ محصول غالب
شهرستان به 6یا 7هزارمترمکعب آب نیازداشت ،درحالت
قبل براساس تلفات و راندمان این نیازتامین نمیشد .کاری
که ما کردیم این بود که نیاز را تامین کردیم اما در عمل
مصرف آب کم نشده بلکه نیازگیاه تامین و بهرهوری بیشتر
شده و تولید محصول به مراتب باالتررفته .راندمان مصرف
آب درزیرسطحی تا مرز ۹۲درصد و رو سطحی تا  ۸۵درصد
است اما درروش سنتی نهایتا ۳۵درصد است .یعنی آبی که
موجود بوده را با روش مناسبتری در اختیارگیاه قراردادیم
و این روش مناسب منجرشد به اینکه به طورمثال به جای
این  ۵۰۰کیلو برداشت پسته درهکتار 1میلیون  400تا 500

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه تراکتور دو دیفرانسیل (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه
تراکتـور دو دیفرانسـیل) بـه شـماره  2000005674000041را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/03/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  12:00روز سهشنبه
مورخ 1400/04/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ 1400/04/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/04/13
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه
پاکتهـا
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مصطفــی خاندانــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
نــوزده ســهم و یــک پنجــم ســهم مشــاع از ششــدانگ پــاک  23فرعی
از  1678اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای مصطفــی
خاندانــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه
بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع

مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم
دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد
شــد 1067 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/03/24 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

کیلوبرداشتکنیم.
 پس اصوال تغییرروش آبیاری تاثیری درکاهش
مصرفندارد؟
کاری که ما کردیم افزایش بهرهوری بوده است.
آیا افزایشسطحزیرکشتداشتهاید؟
ببینید ،من نمیخواهم این موضوع را کتمان کنم که
شاید به صورت موردی جایی بوده باشد اما کاری که ازدست
ما ساخته است این است که درقالب توصیه و سفارش به
دوستان بگوییم که افزایش سطح کشت نداشته باشند .اما
ممکن است کسی هم تخلف کرده باشد .جایگاه قانونی ما
این گونهنیست کهبتوانیمجلوییکفردرابگیریم.راهکارما
ترویج فرهنگ و ارایه توصیه و آگاهسازی مردم است.
آیاهیچوقتمعلومشد کهباالخرهدلیل اختالف
نظر در میزان سهم کشاورزی و صنعت از آب شرب
شهرستانچیست؟
صحبت من ،فرمایش دوستان وزارت و باالدستیهای ما
است .آنها نیز اندیشکدهها و پژوهشکدههایی در این رابطه
دارند.حاالشاید آقایانوزارتنیرونیزدالیلخودشانراداشته
باشندولی آنچه کهمنعرض کردممستندبهحرفباالدستی
و براساس پژوهشهایی است که انجام می دهند.
 ما در مورد خاموشی ناشی از قطع برق
موتورپمپهادرفصلبهارگالیههاییازکشاورزانبابت
ازدسترفتنفرصتآبیاریداشتیم.
بله .این گالیه کشاورزانحسابشدهودرست است.من

خودم نیزچون کشاورزهستم این موضوع را تایید میکنم.
یک کشاورز  4ساعت نوبت آب دارد و به طور مثال دو
ساعت آب گرفتهوقراراستچهارساعتبعدخاموشیباشد
تا بعد بتواند دو ساعت بعدی را بگیرد .او به خاطرمشکالت
پیش آمده دیگربه هیچ عنوان نمیتواند باغش را آب دهد.
مثال لوله انتقال آب به صورمثال دو یا پنج کیلومترطول
دارد .وقتی برق قطع میشود ،لوله خالی میشود .وقتی قرار
باشد بعد از وصل برق این لوله دوباره در مدار قرار بگیرد،
مقدارزیادی پرتی داریم و کشاورزبسیارضررمیکند .یعنی
باید دوباره از اول ،قسمتی را که آب خورده است آب بدهد،
پسهمپوشانیمیشودوگرفتاریهایشبسیارخاص است.
قطعیبرقبیشترینضربهرابه کشاورزیم یزند.
 آیا تاکنون با مسئوالن این موضوعات را مطرح
کردهاید؟
بله این موضوع را درجلسات کمیته حفاظت منافع منابع
آببهامورآبشهرستانمنتقلکردیم.بهفرماندارینیزگفتهایم.
اما احتماال آنهانیزمحدودیتهایخاصخودشانرادارند.
مسئوالنادارهبرقدرجریانمشکلهستند؟
ً
احتماال دالیل خود را
درجلسه مطرح کردیم و آنها نیز
دارند.
یعنیپاسخروشنیبهشماندادند؟
دغدغه این بود که ما در کمیته حفاظت منافع آب
مطرح کنیم انجامشد .این گونهنبود کهدرقالبنامهباشدو
بگوییم آقا چرا این کاررا میکنید تا آنها به ما پاسخ دهند .به
هرحال هرکس گرفتاریهای حوزه کاری خودش را خودش
میداند .این سوال را اگرازمهندس سلمانی ،رییس اداره برق
بپرسید،بهتراست.
چرادربجبوحهماجرای کمبودمرغ،میزانمصرف
اعالم شده شهرستان از سوی جهاد با میزان مصرف
ارایهشده ازسوی ادارهصمتنمیخواند؟
مصرف سرانه و مسایل مرتبط با بازرگانی بر عهده اداره
صمت است .تولید شهرستان تا مرزعمدهفروشی به عهده
ماست اما میزان مصرف سرانه درماه براساس آمارکشوری
دو کیلو گرم درنظرگرفته میشود .یعنی اگرجمعیت۳۲۴
هزار نفری سیرجان ضرب در عدد دو میشود  ۶۴۸تن در
طولماه.
بحثی وجود دارد در مورد تداخل وظایف جهاد
و اداره صمت در بحث ساماندهی بازار گوشت و در
مصاحبهمامرغکهمیگوینداینتداخلوظایفخودش
ازدالیلنابسامانیاست.
شرایط بازارمرغ روزبه روزدرحال بهترشدن است؛ چون
قبال روی کاغذ بود و ً
امروزهمه با سامانه کارمیکنیمً .
مثال
یکیمینوشتودیگرینمینوشتاماوقتیشماباسامانهکار
میکنیدازلحظهایکهجوجهریختهمیشود،کیلوگرمدانیکه
تحویل میگیرد یا کیلوگرم کشتاری که تحویل کشتارگاه
میدهد ،همه موظف هستند موارد را داخل سامانه ثبت
کنند.یعنی آنها کهمسئولنظارتهستندمیتواننددرلحظه

پایش کنند که فالنی چند تا جوجه دارد؟ چقدردان دولتی
گرفته است،جوجههاچندروزههستند؟ونهایتابعد ازاینکه
به کشتارگاه میرود ،با همین روش دامپزشکی کد رهگیری
صادرمیکند .مسئول کشتارگاه موظف است کیلوگرم این
مرغرانیزتحویلبدهد.درشهرستانسیرجان البتهدرروزهای
اول گرفتاریهایی بود اما حاال به ثبات نسبی رسیده است.
البته ممکن است یک مقداردربحث قیمت به دلیل اینکه
ازشهرستانهایدیگرمرغتامینمیشودمردم اضافهترپول
بدهندولی ازنظروجودمرغدرشهرستان،خوشبختانهشرایط
پایداراست.
شایعاتیبهگوشمیرسدکهبرخیمرغداراننیمی
ازجمعیتجوجههارا ازبینمیبرندتابتوانندنهادههای
دامیدربازاربهفروشبرسانند.
این موضوع درفضای مجازی کشورو بعضی رسانههای
کشوری مطرح شد اما ً
اصال این روش معنادار نیست .در
مزرعه کارشناسدامپزشکیوجوددارد.مسئولیتسختیبر
عهدهاش است و اگراین اتفاق بیفتد و دستگاه نظارتی ورود
کند ،کارشناس مسئول مستقیم است .درهرجامعه آماری
ممکن است مقداری پرتی وجود داشته باشد ولی هیچکس
نمیآید جوجهای را که  ۱۰هزار تومان بابتش داده و  ۷یا ۶
روز هم نگه داشته و از جیبش هزینه کرده ،شرایطی را که
شما گفتید عملیاتی کند .کلی ازجیبش پول هدرمیرود.
این مصداق درعملیاتهایی که شما بخواهید ازآن خروجی
دربیاوریدنیست.یعنیموردشبسیارنادراست.درشهرستان
سیرجان نیزبه طورشفاف میگویم هرکسی درهرجایگاهی
چنین کاریبکندبرخوردبسیارسختیبا اوخواهدشدو ً
حتما
این شخص دادستانی معرفی خواهد شد .البته الحمدهلل در
شهرستان سیرجان این موضوع مصداق نداشته اما بله ،من
هم مثل شما شنیدم که درفضای مجازی کشوراین مسایل
مطرحبوده است.
چهتعدادمرغداریدرسیرجانداریم؟
 ۵۶مرغداری فعال داریم و فقط ۳واحد غیرفعال.
اخیرًاشمادرفضایرسانهایبرایسرمایهگذاریدر
اینبخش ازسرمایهگذاراندعوت کردهبودید؟
بله ما میخواهیم که سیرجان را به قطب این مبحث
تبدیل کنیم.باتوجهبه اینکهسه کشتارگاهبزرگدرشهرستان
سیرجان و یک مجموعه صنعتی داریم که میتواند مسایل
مرتبط با صنعت مرغ مثل قطعهبندی یا سایرفرآوردههای
مرتبط را درشهرستان راه بیاندازد .این فراخوان بالغ برظرفیت
شهرستان ،یک میلیون و  ۳۰۰هزارقطعه را به وضع موجود
اضافه کرد .یعنی حدود ۳۶۰هزارقطعه و ۹۹۰هزارقطعه نیز
مجوزموافقت اصولی صادر کردیم که این روند را به شدت
دنبالمیکنیم.
ظرفیتقبلیچقدربودهاست؟
چیزی در حدود  ۴میلیون قطعه بوده که این یک
میلیون و300هزارتا نیزبه آن اضافه شد .با راهکارهایی که
داریم این ظرفیت روزبه روزاضافهترنیزخواهد شد.

