ویژهنامه سیویکمین دوره انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی

سایت اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان فارس www.fars-curcp. ir
ملی را به خود اختصاص می دهد به طوری
که 13/2درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی
مربوط به بخش کشاورزی استان فارس است.
وی در بیان دالیل موفقیتها و فعالیتهای
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی
استان فارس اهميت دادن به اعضا و
دخيل نمودن آنها در تصميمگيريها و
برنامهريزيهاي اتحاديه ،مشخص كردن
چشمانداز براي اتحاديه و تنظيم برنامه ساالنه
براي رسيدن به چشمانداز ،خريد و بوجاري
 4300تن گندم بذري در ارقام مختلف،
تاسيس كارخانه توليد سبد ميوه در دو سايز و
رنگهاي مختلف ،اخذ نمايندگي ماشينآالت
كشاورزي براي خدمات رساني بهتر به اعضاء،
ثبت شركت اقماري آب و خاك ،نظارت بر
عملكرد اعضا و ارزيابي عملكرد آنها ،تشكيل
اداره حسابرسي و انجام حسابرسي تشكلها
ي عضو ،تشكيل واحد آموزش و ترويج و
انجام اقدامات الزم در اين راستا ،سركشي
از تشكلها به اتفاق هيئت مديره با برگزاري
جلسات در شهرستانها و نشست با مسئولين
شهرستاني ،طراحي سايت مختص اتحاديه
تعاونيهاي توليد ،www.fars-curcp. ir
تعامل درون سازماني و برون سازماني ،تاسيس
كارخانه كود آلي كمپوست غني شده و حركت
در راستاي توليد محصول سالم ،حمايت از
تشكلها در خريد سهام صندوق حمايت،
تهيه و تامين به موقع نهادههاي كشاورزي،

زمينهسازي خريد و فروش محصوالت اعضاء
و ، ...ساخت نرم افزار مالي جهت شفافسازي
مالي هر چه بيشتر في مابين اتحاديه و اعضا،
چاپ كتاب نظامهاي بهرهبرداري از منظر
قوانين و مقررات ،سيستم دبيرخانه آنالين،
سيستم ارسال پيام كوتاه ،تشكيل واحد
حقوقي براي اتحاديه و شبكه زير مجموعه،
اطالع از اخبار هواشناسي به اعضاء بهرهبرداران
و كشاورزان با توجه به عضويت استان در اداره
كل هواشناسي استان فارس ،نظارت بر امور
اتحاديه و كارخانجات زير مجموعه از طريق
سيستم آنالين با نصب دور بينهاي مدار
بسته ،اصل  44واخذ مجوز دفتر خدمات
پستي ،انعقاد قرارداد و اجراي طرح تسطيح
اراضي به صورت ليزري ،زمينهسازي اجراي
طرح گلخانه در حوزه تشكلها و برنامهريزي
و پيگيري اجراي طرح مديريت مشاركتي آب
در حوزه تعاونيهاي توليد را از مهمترین این
موارد برشمرد.
رزاقی در ادامه توسعه كشت گلخانهاي در
حوزه تشكلهاي عضو  ،توسعه اجراي طرح
مديريت مشاركتي آب ،برنامهريزي درباره
اجراي طرح كشاورزي قراردادي در حوزه
تشكلها ،برگزاري كارگاههاي آموزشي
براي اركان و اعضاء ،اقدامات الزم در جهت
انجام امور و تقويت فعاليتها به صورت
شبكهاي ،افزايش سرمايه اتحاديه در جهت
توسعه فعاليتها ،اقدامات الزم درباره اصالح

سيستمهاي مكانيزاسيون موجود و ارتقاء آن،
زمينهسازي ورود بيشتر و بهتر تشكلها و
تعاوني توليد در اجراي طرح آبياري تحت
فشار را با توجه به مجوزهاي اخذ شده
تاسيس صنايع تبديلي و تكميلي در دستور
كار اتحادیه دانست.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید
روستایی استان فارس اظهار کرد :اتحادیه
تعاونیهای تولید فارس از سال 1377
فعالیت خود را آغاز و هماکنون  173شرکت
تعاونی تولید و  11اتحادیه شهرستانی را در
استان فارس تحت پوشش خود قرار داده
است که این تعداد تشکل قریب به 43درصد
از اراضی و باغات مربوط به  50هزار بهره
بردار عضو را تحت پوشش و نظارت دارند.
همچنین این اتحادیه عضو هیئت مدیره
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
استان ،رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی
تعاونیها و تولید روستایی کشور ،رئیس
هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان
بذر استان فارس است و در سالهای  91تا
 94به عنوان اتحادیه برتر انتخاب شده است.
ضمن اینکه عضو هیئتمدیره صندوق
حمایت از صنعت بذر گندم و جو کشور،
نائبرئیس هیئت مدیره شرکت بذر و نهال
شبکه تعاونیها و تولید کشور بوده و در
سالهای  91تا  94به عنوان اتحادیه نمونه
استانی برگزیده شده است.

ضمیمه کشاورزی روزنامه سبزینه
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