كارگاه آموزشي "ارتباط با كاربران نهايي توليد مواد غذايي"
سامانه توسعه هواشناسي كاربردي (تهك)
شهرستان اسفراين()4921/60/92
جلسه در مورخ  29/60/92در محل سالن همايش جهاد كشاورزي شهرستان اسفراين برگزار گرديد.دراين جلسه
با حضور حدوداً  06نفر كه در بين آنها معاون فرماندار شهرستان اسفراين ،عمده كشاورزان شهرستان
اسفراين،چند تن از كارمندان جهاد كشاورزي بجنورد و اسفراين ،معاونت و مسئول امور مالي شركت خدمات
حمايتي كشاورزي و دبير خانه كشاورز بجنورد و چند تن از متصديان ايستگاههاي باران سنجي اسفراين كه در
زمينه كشاورزي فعال هستند حضور داشتند.
كارگاه با قرائت قران مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسالمي ايران و صلوات خاصه امام رضا(ع) آغاز
گرديد.تمامي شركت كنندگان پس از ثبت اسامي خود وارد سالن همايش مي شدند.پس از آن معاونت محترم
فرمانداري شهرستان اسفراين در زمينه اهميت هواشناسي و اطالعات و پيش بيني هاي صادره جهت مقابله و
كاهش خساران ناشي از رخدادهاي طبيعي اشاره داشتند.
در ادامه جلسه جناب آقاي برغمدي معاون جهاد كشاورزي شهرستان اسفراين به اقليم هاي متفاوت اين
شهرستان و محصوالت كشاورزي متعدد و برخي مسائل و مشكالت كشاورزان منطقه مطرح نمودند و به برخي
از سواالت كشاورزان در زمينه بيمه نيز پاسخ دادند.
جناب آقاي نامور دبير كارگروه خشكسالي جهاد كشاورزي نيز از وضعيت خشكسالي كشور و استان و تاثير
بسزاي اين پديده در استان و تغييرمحصول برخي كشاورزان با توجه به ميزان آب مورد نياز آنها اشاره داشتند.
آقاي مهندس نصرتي معاون اداره كل هواشناسي خراسان شمالي در ادامه كارگاه ،به توضيح علم هواشناسي و
زمينه خدمات كشاورزي هواشناسي و پيش بيني هاي ميان مدت و بلند مدت هواشناسي در كشاورزي و منابع
طبيعي پرداختند وهمچنين وضعيت بارش اسفراين ومقايسه آن با ميزان بارش استان و كشور و آسيا و جهان را
بررسي نمودند.در ادامه بحث ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي هواشناسي را معرفي نمودندو به پارامترهاي
استخراج شده از اين ايستگاهها و پراكندگي آن را در سطح كشور نمايش دادند.به همكاري في ما بين هواشناسي

جهاد كشاورزي و سپس مدلهاي پيش بيني بارش و دما نيز اشاره داشته داشتند و در انتها نيز به معرفي و
قابليت ها و فوايد بولتن كشاورزي صادره هواشناسي پرداختند.
پس از آقاي مهندس نصرتي ،خانم مهندس كاظمي دبير كارگروه تهك ،به معرفي سامانه تهك و زمان آغاز اين
سامانه به دستور رياست محترم سازمان هواشناسي در كشور پرداختند و همچنين به نشست ها واقدامات
صورت گرفته اين سامانه در استان توسط هواشناسي اشاره نمودند كه شامل معرفي محصوالت تحت پوشش
استان و شناسايي شهرستانها ومحصوالت هدف بوده و مراحل هفت گانه تهك را ذكر نموده و اقدامات صورت
گرفته در هر مرحله توسط اداره كل هواشناسي را مطرح نمودند،كه در مرحله شناسايي كاربران معرفي كاربران
نمونه سال  29از سوي جهاد كشاورزي استان اقدام گرفت و به مرور زمان با شناخت بيشتر كابران استاني و
كشاورزان پيشرو و فعالين و متخصصين اين عرصه به تعداد كاربران سامانه تهك افزوده گرديد.
سپس مرحله نياز سنجي كه بر اساس تفاهم نامه هاي منعقد شده بين خانه كشاورز و شركت خدمات حمايتي
كشاورزي جلسات ديسكاشن كشاورزي با حضور نمايندگان اين شركتها و جهاد كشاورزي برگزار گرديده و بر
اساس كاربرگهاي تكميل شده كاربران با توجه به نياز و سطح كاربران توصيه ها در اختيار ايشان قرار مي گيرد.
در ادامه جلسات مشترك ،همكاري دو سويه نيز با دوستداران محيط زيست برقرار گرديد.
در سال  29كارگاه آموزشب براي بخشي از كشاورزان استان در بجنورد برگزار شد و سامانه تهك و فعاليتهاي آن
به اطالع كاربران رسيد و در انتها اهداف و برنامه آتي سامانه تهك به اطالع ميهمانان جلسه رسيد.
در ادامه جلسه پس از پذيرايي از ميهمانان خانم مهندس هاشمي رياست گروه پيش بيني اداره كل هواشناسي
روند توليد پيش بيني و نقشه هاي مربوطه را براي عموم به نمايش گذاشتند.
آقاي مهندس جاللي با توجه به مشغله كاري و ماموريت ناگهاني پيش آمده باز هم در انتهاي جلسه حضور پيدا
كردند و مختصري از اهداف و برنامه هاي هواشناسي و همكاري دو سويه با سازمان جهاد كشاورزي را مطرح
نمودند.
پس از سخنراني افراد از متصديان بارانسنجي فعال كه در امر كشاورزي فعاليت داشتند و همچنين كشاورزان
پيشرو شهرستان تقدير به عمل آمد.
در انتهاي جلسه ،به پرسش هاي مطرح شده ميهمانان و كاربران وهواسته ها و پيشنهاداتشان پاسخ داده شدو
كاربرگهاي تكميل شده ارائه شده به كاربران تحويل جهت بررسي فعاليتها و پيشنهاداتشان تحويل گرفته شد.

