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دگر بار،
بیست و هفتم خردادماه؛

روز جهاد کشاورزی بر شما گرامی باد
در توسـعه اقتصادی تمام کشـورها 
حـال  در  یافتـه،  توسـعه  از  اعـم 
بخـش  نیافتـه  توسـعه  و  توسـعه 
از  یکـی  عنـوان  بـه  کشـاورزی 
و  پیشـرفت  اصلـی  قطب هـای 
نخسـتین  و  اقتصـادی  توسـعه 
اساسـی  عوامـل  کننـده  عرضـه 
حیـات بشـر و بخـش هـای دیگـر 
اقتصـاد به شـمار مـی رود چـرا که 
عـالوه بـر اسـتقالل و خودکفایـی ملـی؛ زمینـه اشـتغال وسـیع، 

آورد. مـی  فراهـم  کشـور  بـرای  را  صـادرات  و  آبادانـی 
بـدون شـک پرداختـن بـه امر کشـاورزی ایجـاد انگیـزه و حمایت 
از کشـاورزان در کشـوری ماننـد ایـران کـه بـا دارا بـودن 745/1 
کیلومتـر مربـع در جایـگاه سـیزدهم دنیـا از لحـاظ وسـعت قـرار 
گرفتـه و دارای ویژگـی هـای فراوانی از جمله نیـروی کار جوان و 
مسـتعد، ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و شـرایط اقلیمی مناسـب 
و متنـوع بـرای کشـاورزی را دارا هسـت، می توانـد در توسـعه و 
آبادانـی آن نتیجـه بخـش باشـد کمـا ایـن در تولیـد بعضـی از 
محصـوالت کشـور مـا را بـه یکـی از کشـورهای مهـم منطقـه و 

جهـان تبدیـل نموده اسـت. 
در ایـن میـان اسـتان پهنـاور و چهـار فصل فـارس نیز از سـالیان 
گذشـته همـواره بـه عنوان یکـی از قطب های کشـاورزی کشـور 
مطـرح بـوده و هـم اکنـون نیـز علیرغـم خشکسـالی هـای چنـد 
سـاله، و بحـران هـای طبیعـی اخیـر و تحریـم هـای ظالمانـه، 
هنـوز ظرفیت سـاز موثری در توسـعه پایدار کشـاورزی محسـوب 
مـی گـردد و بـا تولیـد بیـش از 11 درصـد محصوالت کشـاورزی 
کشـور نقـش بسـزایی را در زمینـه تولیـد بسـیاری از محصـوالت 
اسـتراتژیک و حیاتـی کشـور و تامیـن امنیت غذایی ایفـا می کند. 
پـر واضـح اسـت کـه محقـق شـدن ایـن مهم و میسـر شـدن آن 
عـالوه بـر یـاری خداونـد متعـال و زحمـات بهره برداران تالشـگر 
ایـن بخـش گسـترده کـه همانـا سـربازان ارزشـمند و جهادگـر 
عرصـه کار، تـالش و سـازندگی هسـتند بـه واسـطه برنامه ریزی، 
حمایـت، نظـارت و تالش شـبانه روزی رئیس، معاونیـن، مدیران، 
کارشناسـان و تـک تـک کارکنـان خـدوم خانـواده بـزرگ جهـاد 

کشـاورزی در جـای جـای این اسـتان اسـت.
جهـاد  وزارت  ادغـام  از  پـس   137۹ سـال  در  کـه  خانـواده ای 
کشـاورزی و وزارت کشـاورزی بـه عنوان وزارت جهاد کشـاورزی 

تشـکیل شـد.
ضمـن عـرض تبریـک فرارسـیدن سـالگرد تاسـیس نهـاد جهـاد 
در  می گـردد  خاطرنشـان  کشـاورزی  جهـاد  روز  و  سـازندگی 
تاریـخ 27 خـرداد 1358 بـا فرمـان معمـار کبیـر انقـالب، حضرت 
امـام خمینـی )ره( مبنـی بـر تشـکیل جهـاد سـازندگی ایـن نهـاد 
بـه منظـور محرومیت زدایـی، احیـا و نوسـازی روسـتاها در ابعـاد 
مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگی تشـکیل شـد و از همان 
آغـاز کار توانسـت خیل عظیم نیروهای دلسـوز، جـوان، متخصص 

و متعهـد را در رشـته های گوناگـون بـرای خـود جـذب نمایـد
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نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بـا 
معیشـت  وزارت  وزارتخانـه  ایـن  اینکـه  بـر  تاکیـد 
مـردم اسـت و ایـن امـر بـر همه چیـز اولویـت دارد، 
گفـت: فـرا رسـیدن هفتـه جهـاد کشـاورزی را بـه 
کارشناسـان، مدیـران و مسـئولین جهـاد کشـاورزی 
کـه با یاری دسـتان پینه بسـته کشـاورزان در تامین 
امنیـت غذایـی گام بـر مـی دارنـد، تبریـک عـرض 

می نمایـم. 
بـه گـزارش خبرنـگار »پرتـو امیـد«، سـیدرضا تقوی 
روز پنـج شـنبه بیسـتم خردادمـاه در سـفر به اسـتان 
فـارس ابـراز کـرد: فارس بـه لحـاظ فرهنگـی، تنوع 
اقلیمـی، تنـوع محصـوالت کشـاورزی و نقشـی کـه 
در تولیـد کشـور ایفـا مـی کنـد، یـک ایـران کوچک 

ست. ا
بـه گفتـه وی؛ فـارس یکـی از اسـتان های بسـیار 
تاثیرگـذار در طـول تاریـخ  بـوده اسـت و در طـول 
دوران انقـالب هـم اسـتعدادهای برجسـته انسـانی، 
ایـن  متدیـن  و  مومـن  مـردم  واال،  شـخصیت های 
اسـتان نقش بسـیار مهمی در انقالب داشـته و دارند.

ایـن مقـام مسـئول  بـا اشـاره بـه قـرار گرفتـن در 
آسـتانه هفتـه جهـاد کشـاورزی، ابـراز کرد: یـاد همه 
شـهدای جهاد و به خصوص سنگرسـازان بی سـنگر 
را گرامـی می داریـم، بزرگوارانی کـه در دفاع مقدس 
مسـلح  نیروهـای  و  اسـالم  رزمنـدگان  دوشـادوش 
تـالش کردنـد و حتـی بـا تشـکیل خاکریزهـا جلوتر 

از رزمنـدگان حرکـت مـی کردند.
ایـن روحانـی بـا بیان اینکـه برخـی از رزمنـدگان در 
جبهه هـای جنـگ بـه فیـض شـهادت نائل شـدند و 
برخـی پـس از تحمـل سـال ها درد و رنـج جانبـازی 
شـهید شـدند، افـزود: جمعـی از آنهـا که بـرف پیری 
برکـت  مایـه  اسـت  نشسـته  و صورتشـان  بـر سـر 
انـدرکاران  امیـدوارم مسـئوالن و دسـت  و  هسـتند 
حـوزه وزارت جهـاد کشـاورزی قـدر ایـن عزیـزان را 

بـه عنـوان سـرمایه های ایـن بخـش بداننـد.
 تقـوی بـا اشـاره بـه اینکـه زندگـی بعضـی از ایـن 
عزیـزان در تنگنـا و با سـختی اداره می شـود چرا که 
پایه هـای حقوقـی بسـیار پایینـی دارنـد، اظهـار کرد: 
مجلـس شـورای اسـالمی در دوره یازدهـم توانسـت 
سـطح حقـوق کارکنـان زحمتکشـی را که در سـطح 
پاییـن بودند افزایـش بدهد و امیدواریـم در آینده هم  

بـه این افـراد کمک شـود.
حضور در پای صندوق های رای یعنی

سرنوشت سازی
نماینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بیان 
کـرد: ملـت سـرافزار ایـران اسـالمی در جریـان یک 
حماسـه سیاسـی و ملـی قـرار گرفتنـد و بـه زودی با 
حضـور خـود در پـای صندوق های رای این حماسـه 
ملـی را رقـم می زننـد و اقتدار نظـام را برای چندمین 

بـار بـه نمایش مـی گذارند.
وی یکی از دالیل سـفر به اسـتان فارس  را شـرکت 

در جلسـه علمـا و روحانیـت این اسـتان بـا هدف هم 
اندیشـی بـه منظـور ترغیـب جامعـه بـه مشـارکت 
حداکثـری در انتخابـات عنـوان کـرد و افـزود: مقـام 
سـخنرانی های  در  برکاتـه  دامـت  رهبـری  معظـم 
تاکیـد کردنـد کـه همـه  و  دادنـد  تذکـر  اخیرشـان 
بـه پـای صندوق هـای رای بیاینـد چـرا کـه حضـور 
حداکثـری به دشـمنان پیـام می دهد که ملـت ما در 
صحنـه حضـور دارند دوسـتان را به مقاومـت در برابر 

اسـتکبار دلگـرم مـی کند.
ایـن روحانـی با اشـاره به اینکـه مقام معظـم رهبری 
فرمودنـد حتـی کسـانی کـه من را هـم قبـول ندارند 
اضافـه  شـوند،  حاضـر  رای  صندوق هـای  پـای  در 
کـرد: حضـور در پـای صندوق هـای رای یعنـی مـا 
مـی خواهیم برای کشـورمان سرنوشـت سـاز باشـیم 
و مـی خواهیـم رای دهیـم تا مسـیر آینده کشـورمان 

را مشـخص کنیـم.
امامیـن  را  اصلـح  انتخـاب  معیـار  کـرد:  اظهـار  وی 
انقـالب بیان کردند بنابراین براسـاس همـان معیارها 
فـرد مـورد نظـر را انتخـاب کنیـد و بـرای انتخاب هر 
فـرد بایـد روز قیامـت در پیشـگاه عـدل الهـی دلیـل 

باشید. داشـته 
تقـوی بـا بیـان اینکـه بایـد چشـم و گوشـمان را بـاز 
کنیـم و خـوب انتخاب کنیـم، افزود: فرآینـد انتخابات 
در مـدت زمـان کوتاهـی صـورت مـی گیرد امـا تاثیر 
ایـن فرآینـد تـا چهارسـال مـی مانـد و اولیـن قربانی 

انتخـاب بـد، خـود انتخـاب کنندگان هسـتند.
نماینـده ولی فقیـه در وزارت جهاد کشـاورزی تصریح 
پـای  همـه  خـرداد   28 جمعـه  روز  امیـدوارم  کـرد: 
صندوق هـای رای بیاینـد و آن همایـش و اقتدار ملی 

را نشـان دهند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت معیشت مردم است 
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اسـتاندار فـارس گفـت: بـا توجـه بـه محدودیت هـا 
بـه سـمت کشـت  و مقـدورات کشـورمان، حرکـت 
بـرای  افـزوده  ارزش  و  دارد  ضـرورت  ای  گلخانـه 

کشـاورزان ایجـاد مـی کنـد. 
بـه گزارش خبرنـگار »پرتو امیـد«، عنایت اهلل رحیمی 
در سـتاد ویـژه توسـعه گلخانه هـای اسـتان فـارس با 
بیـان اینکـه افـراد توانمنـدی کـه شـخصا سـرمایه 
گـذاری مـی کننـد و وابسـتگی بـه تسـهیالت بانکی 
ندارنـد در سـاخت و بهـره بـرداری از گلخانه ها موفق 
تـر هسـتند، اظهـار کـرد: ایـن افـراد در زمینـه بهـره 
گیـری از مباحـث علمـی و ترویجی کوشـاتر هسـتند 
و پروژه هـای گلخانـه ای را بـا سـرعت بیشـتری بـه 

بهـره بـرداری می رسـانند.
زیـان  و  سـود  مطالعـه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
انجـام  دقیـق  بایـد  گلخانـه  احـداث  پروژه هـای 
شـود، افـزود: پروژه هـای گلخانـه ای بایـد در زمـان 
مشـخص بـه سـود باالتـر از وام هـای بانکـی دسـت 
پیـدا کننـد تا کشـاورزان بـا منطـق اقتصـادی بتوانند 

بـه تولیـد گلخانـه ای ادامـه دهنـد.
رحیمـی ابراز کـرد: توجه به موضـوع بازاریابی و ایجاد 
تقاضـای موثـر برای تـداوم فعالیـت گلخانه ها بسـیار 
مهـم اسـت زیـرا در غیـر ایـن صـورت تـداوم حیات 

اقتصـادی گلخانه هـا بـا مشـکل روبرو می شـود.
حفاظـت  سـازمان  کـرد:  ابـراز  مسـئول  مقـام  ایـن 
محیـط زیسـت و سـازمان آب بایـد مـروج و حامـی 

توسـعه گلخانه هـا باشـند؛ چرا که کشـاورزی سـنتی 
و غرقابـی آسـیب های زیـادی را بـه محیـط زیسـت، 
حالـی کـه کشـت  در  کنـد؛  وارد مـی  آب  و  خـاک 
گلخانـه ای صرفه جویـی قابـل توجهـی را بـه همراه 

دارد و خـاک نیـز آسـیب نمـی بینـد.
در  ای  گلخانـه  کشـت  تقویـت  کـرد:  تصریـح  وی 
توسـعه کشـاورزی دانـش بنیـان بـا توجه بـه اقتصاد 

تجـاری موثـر اسـت.
رئیس جهاد کشاورزی فارس:

متقاضیان توسعه گلخانه
مورد استقبال قرار می گیرند

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
تاکیـد بـر اینکـه از سـرمایه گذاران در زمینـه کارهای 
اسـتقبال  گلخانه هـا  جملـه  از  تولیـدی  متراکـم 
کـردن  اقتصـادی  منظـور  بـه  گفـت:  می شـود، 
کشـاورزی در محدودیت هـای شـرایط آب و هوایـی 
و بـه ویـژه آب در اسـتان فـارس، ناگزیـر بـه حرکت 
بـه سـمت شـرایط متراکـم تولیـد و افزایـش تولید در 

واحـد سـطح هسـتیم. 
در ادامه احمد طمراسـی در حاشـیه سـتاد ویژه توسعه 
گلخانه هـای اسـتان فـارس، تصریح کـرد: گلخانه ها 
مناسـب،  اقلیمـی  شـرایط  نظـر  از  اسـتان  ایـن  در 
تجربـه  و  تخصـص  و  مصـرف  بـازار  بـه  نزدیکـی 
خوبـی که کشـاورزان مـا در ایـن زمینه دارنـد، دارای 

مزیت هـای باالیـی اسـت.
بـه گفتـه وی؛ پروژه هـای گلخانـه ای بـه صـورت 
آن  در  اقلیمـی  شـرایط  مدیریـت  کـه  بافت هایـی 
قابـل کنتـرل باشـد یکـی از مزیت هـا و فرصت های 
جهـاد  وزارت  کار  دسـتور  در   کـه  اسـت  جدیـدی 
کشـاورزی و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان قـرار 

دارد.
طمراسـی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری توسـعه 
کشـت در محیط هـای کنتـرل شـده در سـطح 370 
هکتـار در دسـتور کار قـرار دارد، افـزود: البتـه بـدون 
محدودیت از سـرمایه گـذاری در این زمینه اسـتقبال 

می شـود.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
بـا اشـاره بـه اینکـه در نشسـت سـتاد ویـژه توسـعه 
تسـهیل  منظـور  بـه  فـارس،   اسـتان  گلخانه هـای 
سـرمایه گـذاری در ایـن زمینـه تصمیمـات خوبـی 
گرفتـه شـد، ابـراز کـرد: اسـتفاده از ظرفیت های آب 
شـیرین کن در مجموعه ها، شـرایطی کـه حوزه های 
عـوارض سـاخت و سـاز گلخانـه را در بر مـی گیرد و 

موضوعـات مربوطـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
در ایـن نشسـت مسـائل برخـی پروژه هـای احـداث 
گلخانـه در اسـتان فـارس مورد بررسـی قـرار گرفت 
و بـر اسـاس دسـتور اسـتاندار فـارس دسـتگاه های 
اجرایـی مسـئول، موظـف شـدند تدابیـر الزم بـرای 

رفـع مشـکالت ایـن پروژه هـا را بـه کار گیرنـد.

استاندار فارس:
تقویت کشت گلخانه ای ضرورت امروز کشور است
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معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی گفت: 
در بودجـه سـال جـاری 8 هزار میلیـارد تومـان یارانه 
در  کـه  اسـت  شـده  دیـده  کشـاورزی  تسـهیالت 
قالـب تسـهیالت ارزان قیمـت بـرای توسـعه بخـش 
کشـاورزی از جمله ایجاد سـایبان اسـتفاده می شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان  بـه  سـفر  در  برومنـدی 
اقتصـادی، در بخـش  اینکـه دشـمن در جنـگ  بـه 
کشـاورزی سـفره های مـردم را هـدف گرفته اسـت، 
"نـه"  بـه تحریم هـا  ابـراز کـرد: بخـش کشـاورزی 
بسـیار محکمـی گفـت و بـه عنـوان تنها بخشـی بود 

کـه رشـد اقتصـادی مثبـت داشـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا وجـود تحریم هـا، جنـگ اقتصادی 
و محدودیت هـای زیـاد سـال گذشـته از جمله شـیوع 
ویـروس کرونـا، بخش کشـاورزی کشـورمان نزدیک 

بـه 6 میلیـارد دالر درآمد ارزی داشـت.
برومنـدی؛ نـگاه توسـعه ایـی در بخش کشـاورزی را 
یـک نـگاه دانش محـور دانسـت و افزود: بنـا داریم با 
توسـعه پایدار در بخش کشـاورزی، حفظ آب، خاک و 

منابـع برای نسـل های آینـده تداوم پیـدا کند.

تولید محصوالت ارگانیک
صادرات؛ محور دغدغه وزارت جهاد کشاورزی

مشـکالت  بـه  کشـاورزی،  جهـاد  وزیـر  معـاون 
تولیدکننـدگان در صـادرات محصـول نیـز گریزی زد 
و ابـراز کـرد: توفیـق در تحقـق ماموریت های بخش 
کشـاورزی بـه هـم افزایـی جمعـی بین بخشـی و فرا 

دسـتگاهی نیـاز دارد.
ارگانیـک  محصـوالت  تولیـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
وزارت  دغدغه هـای  مهمتریـن  از  محـور  صـادرات 
جهاد کشـاورزی اسـت،  اظهـار کـرد: از واردات 286 
میلیـارد دالری روسـیه، کمتـر از یک درصد سـهم ما 
اسـت  و در سـفر وزیر جهاد کشـاورزی پیگیری هایی 

بـه منظـور افزایـش ایـن سـهم صـورت گرفت.

انجیر استهبان محصولی استراتژیک
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه اینکـه 
مهـم،  بسـیار  محصـول  یـک  اسـتهبان  انجیـر 
اسـتراتژیک، ارزآور و اشـتغال زا اسـت، افـزود: عالوه 
بـر حفـظ منابـع موجـود بایـد در توسـعه آن اهتمـام 

باشـیم. جـدی داشـته 
برومنـدی بـا بیان اینکـه تهدیدات جدی بـرای انجیر 
در اسـتهبان وجـود دارد، گفـت: بایـد بـا اسـتفاده از 
آخریـن راهکارهـای علمـی بـه منظور حفـظ و احیای 
باغ هـای انجیـر اقدام کرد کـه در این زمینـه اقدامات 

خوبـی در مراکـز تحقیقاتی انجام شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول اسـتفاده از سـایبان را یـک روش 
موفـق بـه منظـور جلوگیـری از تنش هـای محیطـی 
و خسـارت آفـات دانسـت و گفـت: توسـعه سـایبان 
نیازمنـد یـک عـزم جـدی، حمایت همـه جانبـه و در 

واقـع یـک سـاز وکار مناسـب اسـت.
بـه گفتـه برومنـدی، اعتبارات بخـش باغبانی کشـور 
در قانـون بودجـه سـال 1400 در مقایسـه بـا سـال 
گذشـته بیش از 250 درصد رشـد داشـته و این رشـد 
بسـیار چشـمگیر اسـت که بـا افزایـش ایـن اعتبارات 
برنامه هـای بهتـری بـرای توسـعه باغبانـی کشـور و 
اسـتان فـارس به عنوان اسـتان پیشـرو در ایـن زمینه 

داشـت. خواهیم 
بـرش  نهـال  یارانـه  جدیـد  برنامـه  در  افـزود:  وی 
محصولـی دارد و محصـول اسـتراتژیک ماننـد انجیـر 

مـورد توجـه بیشـتری قـرار مـی گیـرد.
برومنـدی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس در شـمار 
اظهـار  دارد،  قـرار  خشکسـالی  گرفتـار  اسـتان های 
کـرد: انتظـار داریـم کـه بـا مسـاعدت وزارت کشـور 
و مدیریـت بحـران اسـتانداری در زمینـه اقتصادی به 
باغـداران خسـارت دیده از خشکسـالی کمک شـود تا 
عـالوه بـر حفـظ تولید بـه توسـعه پایدار بـه خصوص 
در زمینـه محصـول بسـیار مهـم و اسـتراتژیک انجیر 

یابیم. دسـت 
باغ مادری انجیر ایجاد می شود

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی؛ تولیـد نهـال سـالم، 
گواهـی شـده و عـاری از ویـروس را از برنامه هـای 
ایـن وزارتخانه برشـمرد و افـزود: برای ایجـاد 37 باغ 

برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به استان فارس خبر داد:

یارانه تسهیالت 8 هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی
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مادری در کشـور آگهی عمومی منتشـر شـده اسـت تا 
با مشـارکت بخـش خصوصی و عمومی مسـئله نهال 
در کشـور حل شـود و یک مـورد نیز باغ انجیر اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

صندوق تخصصی حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری انجیر 

ایجاد شود
در ادامـه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: انجیـر یـک برنـد ملی اسـت که نـه تنها شـریان 
حیاتـی یـک جامعه اقتصـادی را بـه خوبـی مدیریت می 

کنـد بلکـه در دنیا برای مـا ارزش افـزوده دارد.

احمـد طمراسـی ابـراز کـرد: جـای صنـدوق تخصصـی 
حمایـت از توسـعه سـرمایه گـذاری انجیـر خالی اسـت و 

ایـن مقولـه بایـد بـه جـد دنبال شـود.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت راه انـدازی پـروژه نگهداری، 
احیـاء و توسـعه انجیرسـتان ها، افـزود: ایـن موضـوع بـا 
همکاری فرمانداری و مسـاعدت وزارت جهاد کشـاورزی 
اجرایـی می شـود عالوه بـر این صندوق بیمه کشـاورزی 

ایـران نیـز از ایـن قبیـل پروژه ها اسـتقبال مـی کند.
طمراسـی بـا بیان ضرورت نگاه شناسـنامه ای بـه انجیر، 
ابـراز کـرد: یک طـرح ملی، ردیـف اعتباری ملـی و رفتار 

ملـی باید بـرای این موضوع باید داشـته باشـیم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در پایان 
بـا اشـاره به اینکـه در بخـش باغبانـی و سـایر بخش ها 

پدیـده ای به نـام خشکسـالی در قالب حادثـه غیرمترقبه 
مفهـوم نـدارد و برای ما ترسـالی غیرمترقبه اسـت،گفت: 
بـه منظـور مدیریـت خشکسـالی بایـد اقدامـات بنیادیـن 

صـورت گیرد.

همزمـان بـا چهارمیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، 
کلنگ شـبکه فرعـی آبیاری و زهکشـی اراضـی پایاب 
پـروژه  و  ممسـنی  شهرسـتان  در  واقـع  فهلیـان  بنـد 
مرمـت و بازسـازی کانـال دولت آباد شهرسـتان رسـتم 

بـه زمین خـورد. 
 بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، رئیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس روز دوشـنبه بیسـت 
و چهـارم خردادمـاه در آیین هـای مذکـور گفـت: آب 
و خـاک یکـی از اساسـی تریـن منابـع پایـه اسـت که 
منحصـر بـه بخش کشـاورزی نیسـت، آب امـروز یک 
مقوله کشـاورزی، اقتصـادی، اجتماعی و امنیتی اسـت.

احمـد طمراسـی ابـراز کـرد: خـدا را شـاکرم کـه علـی 
زنـی  کلنـگ  شـاهد  امـروز  محدودیت هـا،  رغـم 
تـا  هسـتیم  زهکشـی  و  آبیـاری  شـبکه  پروژه هـای 

بخشـی از حقـوق عقـب افتاده مردم شـریف و پرتالش 
منطقـه احقـاق شـود.

وی بـا بیـان اینکـه انسـان جزیـی از طبیعـت اسـت و 
اگـر بـه دیـده احتـرام و ظرافـت بـا آن برخـورد نکنـد 
دچـار قهـر طبیعت می شـود، اظهـار کرد: آنچـه که در 
حفـظ منابع طبیعـی اهمیت دارد، ظرافت اجرایی اسـت 
از ایـن رو بخـش کشـاورزی بایـد بـا نـگاه کالن و بـه 

صـورت بلنـد مـدت مدیریت شـود.
این مقام مسـئول با اشـاره به اینکه در شـرایط سـخت 
مدیریـت امـور بـا روحیـه جهـادی، مهـارت خـاص و 
اقدامـات غیـر متعـارف صـورت مـی گیـرد، ابـراز کرد: 
اجـرای پروژه هـای آبیـاری از این قبیل اقدامات اسـت.

طمراسـی بـا بیـان اینکـه طرح هـای آب و خـاک باید 
بـا مطالعـه کامـل اجـرا شـود و در اجـرای ایـن قبیـل 

پروژه هـا بایـد جامـع نگـر بـود تا عمـر طبیعی داشـته 
اسـت، افـزود: اگـر نواقصـی در تکمیـل ایـن طرح هـا 
وجـود دارد از هـم اکنـون در برنامه هـای توسـعه ای 

اسـتان فـارس دیده شـود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکید 
کـرد: تـا آخـر تیرمـاه و قبـل از پایـان سـال مالـی این 

پـروژه باید بـه اتمام برسـد.
توسعه کاشت چغندرقند پائیزه

وی؛ کاشـت چغندرقنـد پائیـزه را از ظرفیت هـای قابل 
توسـعه در شهرسـتان رستم دانسـت و افزود: کشاورزان 
مـی تواننـد از پتانسـیل کارخانه هـای قنـد اسـتان در 

زمینـه کشـت قـراردادی اسـتفاده کنند.
طمراسـی اظهار کرد: خوشـبختانه در حـوزه نهاده های 
کشـاورزی، ذخیـره سـازی به انـدازه کافی وجـود دارد 
و در همیـن سـال زراعـی کـه در اواخـر آن قـرار داریم 
کـود اوره بیـش از 1.5 برابـر سـهمیه سـال گذشـته 

توزیع شـده اسـت.
پایـاب  اراضـی  زهکشـی  و  آبیـاری  فرعـی  شـبکه   
بنـد فهلیـان واقـع در شهرسـتان نورآبـاد ممسـنی بـا 
مشـارکت بسـیج سـازندگی سـپاه فجـر فـارس اجـرا 
می شـود و پـس از بهـره بـرداری ایـن طـرح بـه طول 
2125 متـر، حـدود چهارصـد هکتار از اراضی و هشـت 

صـد خانـوار زیـر پوشـش قـرار خواهنـد گرفـت.
مرمـت و بازسـازی کانال دولت آباد شهرسـتان رسـتم 
بـه طـول 1650 متـر بـا اعتبـاری بالـغ بـر 34 میلیارد 
ایـن  اراضـی تحـت پوشـش  اجـرا می شـود و  ریـال 
کانـال 5۹5 هکتـار اسـت کـه در تامین معیشـت 157 

خانـوار بهره بـردار نقـش دارد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛
کلنگ زنی پروژه های شبکه آبیاری و زهکشی در استان فارس 
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بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
تاکیـد بـر ضـرورت سـاماندهی مسـتقل مراکـز جهـاد 
کشـاورزی، گفـت: دسـتورات وزیـر جهاد کشـاورزی به 
عنـوان راهبـرد سیاسـت گـذاری برنامـه اجرایـی وقتی 
محقـق می شـود کـه در مراکز جهاد کشـاورزی توسـط 
مروجیـن بـا اسـتفاده از ابـزار ترویـج بـه بهره بـرداران 

 . سد بر
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمد طمراسـی در 
نشسـت شـورای هماهنگـی مدیـران سـتادی سـازمان 
کل  مدیـران  و  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
دسـتگاه های  وابسـته کـه بـا حضـور مشـاور وزیـر و 
مدیـرکل دفتـر وزارتـی وزارت جهـاد کشـاورزی برگزار 
شـد، ابـراز کـرد: مراکز جهاد کشـاورزی بایـد به صورت 
ویـژه مـورد توجه قـرار بگیرنـد و ردیف بودجه مسـتقل 
داشـته باشـند کـه در این راسـتا طرحـی در حـال آماده 

است. سـازی 
وی بـه مـدل رفتـاری کـه در مراکـز خدمـات جهـاد 
کشـاورزی در گذشـته های دور پیـاده سـازی می شـد، 
گریـزی زد و افـزود: بازسـازی ایـن مدل در دسـتور کار 
از ایـن رو در گام اول سـهم مراکـز جهـاد  قـرار دارد 
کشـاورزی از سـهم مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان 
کسـر و بـه طـور صـد در صد تخصیـص داده می شـود.

ایـن مقـام مسـئول  با اشـاره به اینکـه بیشـترین قدر و 
سـهم تحقـق برنامه هـای کشـاورزی ایـران بـه دسـت 
مروجیـن مراکـز جهاد کشـاورزی محقق می شـود، ابراز 
کـرد: در توزیـع منابـع، رفـاه و پرداخت هـا پرسـنلی که 
در مراکـز جهـاد کشـاورزی کار مـی کنند با سـایر نقاط 

دیگر بایـد متفاوت باشـند.

برای حفظ منابع پایه، ساختار فرآیندی 
تغییر کند

وی بـا اشـاره بـه ضـرورت حفظ منابـع پایـه از جمله 
زمیـن، آب، خـاک، گونه هـای جنگلی، گفـت: به نظر 
مـی رسـد بـه منظور حفـظ ایـن منابع نیـاز بـه تغییر 
سـاختار فرآینـدی و تدویـن قوانیـن جدیـد اسـت چرا 
کـه ایـن منابـع در حـال رسـیدن بـه نقطـه نگـران 

اسـت. کننده 
قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی 

بازگردانده می شود
طمراسـی اظهـار کـرد: اول مـرداد قانـون انتـزاع بـه 
وزارت جهـاد کشـاورزی بازگردانـده می شـود و تمـام 
اختیـارات تنظیـم بـازار داخلـی کـه مقـرر شـده بـود 
وزارت صمـت بـه آن رسـیدگی کند، بر عهـده وزارت 

جهـاد کشـاورزی قـرار مـی گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه بخـش کشـاورزی یـک بخـش 
اقتصـادی بـا بهـره بـرداران خصوصـی اسـت، افزود: 
اسـتفاده از ظرفیـت تشـکل ها و سـازمان های غیـر 
دولتـی بـه ایجاد ثبـات در بـازار محصـوالت مختلف 

کشـاورزی کمـک بیشـتری خواهـد کـرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
همـکاری مناسـب سـایر دسـتگاه های اداری بـا ایـن 
سـازمان نیـز سـخن گفـت و افـزود: در راس همـه 
معـاون  ویـژه  بـه  اسـتانداری  مجموعـه  دسـتگاه ها 
هماهنگـی امـور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری 
فـارس در پیشـبرد ماموریت های این سـازمان نهایت 

همـکاری را دارنـد کـه جـای تقدیـر و تشـکر دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

تامین امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی 
همسو با اهداف نظام 

در ادامـه مشـاور وزیر جهاد کشـاورزی گفت: همسـو 
بـا اهـداف نظام همـه ابـزار و ذخائر به گونـه ای تهیه 
شـود کـه دولـت بعـدی در ارتبـاط بـا تامیـن امنیـت 

غذایـی و نیـاز جامعه هیچ مشـکلی نداشـته باشـد. 
سـعید سـعادت بـا اشـاره بـه اینکه بـه عنـوان وظیفه 
شـرعی، اخالقـی، ملـی و اداری بایـد کمـک کنیم تا 
شـروع دولـت بعدی بـدون دغدغه و با آرامش باشـد، 
ابـراز کـرد: با در اختیار گذاشـتن تجربیـات باید کمک 
شـود کـه با سـرعت و دقـت بیشـتر  به اهـداف عالی 

نظـام نائل شـویم.
مشـاور وزیـر و مدیـرکل دفتـر وزارتـی وزارت جهـاد 

کشـاورزی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـت پائیـزه تقریبـًا 
بـا تعویـض دولت متقـارن می شـود، از اقدامـات موثر 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه منظـور 

تامیـن بـذر بـرای کشـت پائیـزه تقدیـر کرد.
وی تصریـح کـرد: اسـتان فـارس از نظـر کشـاورزی 
اسـتانی موفق و پیش رو اسـت و توانسـته مدیرانی را 

تربیـت کنـد که در سـطح ملـی درخشـیده اند.
منبـع  تریـن  ارزان  مـرغ  اینکـه  بیـان  بـا  سـعادت 
پروتئینـی اسـت کـه در اختیـار اقشـار جامعه بـه ویژه 
قشـر زحمتکـش قـرار دارد، اظهـار کرد: مشـکل مرغ 

بـه خوبـی مدیریـت شـده اسـت.
بـه گفته وی؛ در چند سـال اخیر به واسـطه تحریم ها 
ورود مـرغ اجـداد بـه کشـور بـا مشـکل مواجه شـده 

اسـت در نتیجـه بر بـازار مـرغ تاثیر منفی داشـت.
مکانیزاسـیون  و  غذایـی  صنایـع  توسـعه  مرکـز 

می شـود تشـکیل  کشـاورزی 
مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی اظهـار کـرد: مرکـز 
توسـعه صنایـع غذایـی و مکانیزاسـیون کشـاورزی به 
عنـوان یـک مجموعه فـرا معاونتی در ایـن وزارتخانه 

تشـکیل می شـود.
درصـد   80 حاضـر  حـال  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مکانیزاسـیون فقـط در بخـش زراعـت اسـت، افـزود: 
مکانیزاسـیون بایـد کل بخـش کشـاورزی را پوشـش 
بخـش  در  ضایعـات  بـاالی  طرفـی حجـم  از  دهـد 
کشـاورزی و اتـالف پـس از برداشـت، لـزوم توجـه 
سـازد  مـی  مشـهود  را  غذایـی  صنایـع  بـه  بیشـتر 
بنابرایـن راه انـدازی مرکـز توسـعه صنایـع غذایـی و 
مکانیزاسـیون کشـاورزی در دسـتور کار قـرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ساماندهی مستقل مراکز جهاد کشاورزی ضروری است 
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
دومیـن جلسـه هماهنگـی مدیـران جهاد کشـاورزی 
سـازمان  سـتادی  ارشـد  مدیـران  بـا  شهرسـتان ها 
گرامـی  ضمـن  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
داشـت هفتـه جهـاد کشـاورزی گفـت: وزارت جهـاد 
کشـاورزی ایـن افتخـار را دارد کـه خودش دسـتاورد 
اسـت و توسـط معمار کبیـر انقالب بنیانگذاری شـده 
اسـت و برگرفته شـده از خون شـهداء خودش اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس احمد طمراسـی افزود: در حـال حاضر 
نـگاه مـردم بـه جهـاد تغییـر کـرده اسـت و جهـاد 
ارگانـی بـود که کیلومترهـا خدمات مختلفـی از جمله 
احـداث جـاده آسـفالت، راه، بـرق رسـانی و اجـرای 
طرح هـای آبیـاری را رایـگان در اختیـار مـردم قـرار 

می داد.
وی تصریـح کـرد: مـا بـر ایـن اعتقـاد هسـتیم و بـه 
همـان نـگاه گذشـته اسـتواریم بنابرایـن وظیفـه مـا 
سـنگین تـر اسـت و کار در شـرایط غیـر متعـارف و 
مدیریـت در ایـن شـرایط مهـم اسـت و بایسـتی بـا 
ایـن محدودیت هـا بتـوان بـر مشـکالت فائـق آمـد.

بایسـتی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
انتخـاب مدیـران بـا کارشناسـی صورت پذیـرد خاطر 
نشـان کـرد: اگـر امـروز در زمینـه کاری خـالء داریم 
بایسـتی بـرای آن مـدل تعریـف کنیـم و بـا شـرایط 
غیرمتعـارف و محدودیـت موجود نسـبت بـه برطرف 

کـردن آن اقـدام نمائیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مدیران ما بایسـتی بـه دنبال 
تربیـت نیروی انسـانی باشـند و برای خود جانشـینان 
خوبـی را پرورش دهنـد ابراز کرد: دو راهبرد اساسـی 
را در دسـتور کار خـود بایسـتی قـرار دهیـم: یکـی 
اصالح سـاختار نظام اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
تعاونی هـای  از  اسـتفاده  دیگـری  و  فـارس  اسـتان 

. لید تو
طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکه اعتبـار تخصیـص داده 
کشـاورزی  جهـاد  مراکـز  و  دهسـتان ها  بـه  شـده 
بایسـتی 100 درصـد باشـد تاکیـد کـرد: بـا ایجـاد 
انگیـزه در کارکنـان می توان گام موثـری را در زمینه 
اصـالح سـاختار نظـام اداری برداشـت و بـا واگذاری 
امـور آب و خـاک و الگـوی کشـت بـه تعاونی هـای 
ایـن  خدمـات  از  گذشـته  هماننـد  می تـوان  تولیـد 

تعاونی هـا بـه نحـو مطلـوب اسـتفاده کـرد.
وی بـا اشـاره به اینکه یـک راهبرد اساسـی در زمینه 
کشـاورزی توسـعه ایـن بخـش اسـت، اظهـار کـرد: 
اسـتان فـارس اولیـن اسـتانی اسـت کـه دام زنـده را 

از عشـایر خریـداری مـی کند.
طمراسـی بـا اشـاره به اینکـه ما بایسـتی کشـاورز را 
مطالبـه گـر بـار بیاوریـم یـادآور شـد: اول مـرداد ماه 
بایسـتی نهاده هـای سـال زراعـی پیـش رو اعـم از 
کـود، بـذر و سـم برای کشـاورزان آمـاده باشـد و در 
آموزشـی  و شـهریور کالس هـای  مـرداد  ماه هـای 
بـرای کشـاورزان برگـزار شـود و می بایسـتی پی گیر 
اخـذ قیمـت خریـد تضمینی محصـوالت کشـاورزی 
باشـید تا کشـاورزان بـدون هیچ دغدغـه ای اقدام به 

کشـت خـود نمایند.
طمراسـی اظهـار کـرد: هـر بخشـنامه ای کـه بـه 
صـورت عـام بـه اسـتان ارسـال می شـود بایسـتی 
توسـط کمیتـه ای متشـکل از مدیـران شهرسـتانی 
تصمیـم  در  شهرسـتان ها  مدیـران  و  شـود  انجـام 
گیری هـا دخیـل باشـند و نسـبت بـه ارائـه نظـرات 

خـود اقـدام نماینـد.

نهاده های سال زراعی پیش رو باید اول مردادماه برای کشاورزان آماده باشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

دومین جلسه هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها با مدیران ارشد ستادی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: به اسـتناد بند " الـف" تبصره 
2 مـاده 5 قانـون نظـام جامع دامپروری کشـور و مـاده 6 دسـتورالعمل اجرایی ماده 
5 قانـون مذکـور درخصوص ابالغ سـاالنه سیاسـت ها و دسـتورالعمل ها، سیاسـت 
هـای صـدور مجوزهـای بخـش طیـور در سـال 0041 بـرای برنامه ریـزی، اجرا و 
نظـارت بـر فرآینـد صـدور مجوزهـا بـا رعایت کامـل مفاد سیاسـت هـای مذکور و 

سـایر قوانیـن، ضوابط و مقـررات موجود، ابالغ شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد طمراسـی افـزود: هـدف از اعـالم ایـن 
سیاسـت هـا حفـظ، توسـعه و تشـویق سـرمایه گـذاری در فعالیـت هـای مرتبط با 
صنعـت طیـور، افزایـش بهـره وری و ایجـاد امنیت غذایـی، بهبود فضای کسـب و 
کار و حمایـت از تولیـد و اشـتغال پایـدار و سیاسـت هـای صـدور مجوزهـای طیور 

باشـد. می 

وی در ادامـه بـه سیاسـت هـای کلی صـدور مجوزهای طیور اشـاره و اظهـار کرد: 
رعایـت کلیـه ضوابـط فنـی، بهداشـتی و زیسـت محیطی ضـروری اسـت و صدور 
پروانـه تاسـیس واحدهـای پـرورش طیـور و سـایر ماکیـان در مناطـق پـر تراکم و 
پرخطـر ممنـوع اسـت و رعایـت حداقل ظرفیـت های اعالم شـده در زمـان صدور 

مجوزهـا الزامی اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ارائـه تعهـد محضـری توسـط متقاضـی 
درخصـوص اخـذ پروانـه بهـره بـرداری بـرای واحـد تولیـدی، حداکثر 4 سـال پس 
از تاریـخ صـدور پروانه تاسـیس و نیـز پذیرش مسـئولیت بازاریابی، تبعات ناشـی از 
نوسـانات قیمـت، اشـباع بودن بـازار و رعایت دسـتورالعمل های مرتبط ابالغ شـده 
ضـروری اسـت و تغییـر شـاخص فعالیت هـای واحدهای پـرورش طیور تا 5 سـال 
پـس از صـدور پروانـه بهـره برداری امـکان پذیر نیسـت و تغییر نام و انتقـال پروانه 

تاسـیس میسـر نخواهد بود.
وی بـه سیاسـت هـای اختصاصـی صدور مجوزهای طیـور گریـزی زد و تاکید کرد: 
صـدور پروانـه تاسـیس پرورش مـرغ اجداد گوشـتی و پرورش مرغ اجـداد تخمگذار 
منـوط بـه ارائـه نمایندگی رسـمی نـژاد مرغ اجـداد معتبر و پـس از تائیـد دفتر امور 
طیـور و بـا رعایـت سیاسـت هـای کلی صـدور مجوز )مـاده 2( امکان پذیر اسـت و 
ایـن مجـوز پـس از تائید معاونت امـور تولیدات دامی وزارت متبوع توسـط سـازمان 

نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی کشـور قابل صـدور خواهد بود.
طمراسـی تصریـح کـرد: صـدور پروانه تاسـیس یا توسـعه واحدهای پـرورش مرغ 
مـادر گوشـتی براسـاس سیاسـت هـای وزارت متبوع و در راسـتای توسـعه زنجیره 
هـای یکپارچـه تولید گوشـت مرغ برای شـرکت های دارای مجـوز فعالیت زنجیره 
موجـود و متقاضیـان تشـکیل زنجیره، مطابق با دسـتورالعمل اجرایی شـرکت های 
زنجیـره یکپارچـه تولید گوشـت مـرغ و با رعایت سیاسـت های کلی صـدور مجوز 

احمد طمراسی:

صدور مجوز واحدهای پرورش طیور در سال 1400 ابالغ شدصدور مجوز واحدهای پرورش طیور در سال 1400 ابالغ شد
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)مـاده 2( امکان پذیر اسـت.
وی ابـراز کـرد: پـرورش مـرغ گوشـتی، صـدور پروانـه تاسـیس یـا توسـعه واحـد 
پـرورش مـرغ گوشـتی بـا رعایـت سیاسـت هـای کلـی صـدور مجوزهـای طیـور 
)مـاده 2( میسـر خواهـد بـود و پرورش مـرغ مادر تخمگـذار صدور پروانه تاسـیس 
یـا توسـعه در قالـب زنجیـره یکپارچـه تولیـد تخـم مـرغ خوراکـی و بـا رعایـت 
سیاسـت هـای کلـی صـدور مجوزهـای طیـور )مـاده 2( امـکان پذیر بـوده و این 
مجوزهـا پـس از تائیـد معاونـت امـور تولیـدات دامی وزارت خانه توسـط سـازمان 

نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور قابـل صـدور می باشـد. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: در پـرورش مـرغ 
تخمگـذار و پولـت و پـرورش مـرغ تخمگذار، نمیچـه و مرغ مادر بومـی )تکثیری( 
صـدور پروانـه تاسـیس یا توسـعه واحد پـرورش مرغ تخمگـذار و پولت، بـا رعایت 

سیاسـت هـای کلـی صـدور مجوزهـای طیـور )مـاده 2( انجام پذیر اسـت. 
وی بیـان کـرد: در پـرورش مـرغ رنگـی صـدور پروانـه تاسـیس واحـد پـرورش 
مـرغ رنگـی بـا ارائـه مـدرک معتبر، مبنـی بر تامیـن جوجـه دارای منشـاء ژنتیکی 
مشـخص از گلـه هـای مـرغ مادر بـا تائید دفتر امـور طیور و رعایت سیاسـت های 
کلـی صـدور مجوزهـای طیـور )مـاده 2( امکان پذیـر خواهد بـود که البته توسـعه 

آن دارای اولویـت نیسـت.
طمراسـی یـاداور شـد: صـدور پروانـه تاسـیس یـا توسـعه واحـد جوجـه کشـی بـا 
رعایـت ضوابـط فنـی، بهداشـتی و زیسـت محیطـی و ارائـه تعهد توسـط متقاضی 

مبنـی بـر پذیـرش مسـئولیت بازاریابـی و اشـباع بـودن بـازار امـکان پذیر اسـت.
وی افـزود: صـدور پروانـه تاسـیس یا توسـعه پـرورش شـترمرغ مولد، تـوام )مولد 
پروانـه  یـا گوشـتی و صـدور  بوقلمـون مولـد  و گوشـتی( و شـترمرغ گوشـتی، 
تاسـیس یا توسـعه پـرورش پرنـدگان زینتی بـا رعایت سیاسـت های کلـی صدور 
مجوزهـای طیـور )مـاده 2( امـکان پذیـر مـی باشـد و صـدور پروانـه تاسـیس یـا 
توسـعه واحدهـای پـرورش بلدرچیـن، کبـک، قرقـاول و کبوتـر گوشـتی در قالـب 
مجموعـه مولـد، جوجـه کشـی و واحـد پرورشـی تجاری بـا رعایت سیاسـت های 
کلـی صـدور مجوزهـای طیـور )مـاده 2( و ارائـه تعهـد محضـری مبنی بـر تامین 
جوجـه از واحدهـای جوجـه کشـی معتبـر و یـا واردات از مبـادی مـورد تائیـد دفتر 

امـور طیـور امـکان پذیـر خواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تغییـر شـاخص فعالیـت واحدهـای دارای 
پروانـه بهـره بـرداری بـا رعایت سیاسـت های کلی صـدور مجوزهای طیـور )ماده 

2( و ضوابـط اختصاصـی صـدور مجـوز فعالیـت مـورد تقاضـا امـکان پذیـر خواهد 
بـود ضمـن اینکـه ظرفیـت واحدهـای موجـود )با یا بـدون افزایـش بنا( بـا رعایت 
ضوابط فنی، بهداشـتی، زیسـت محیطی، تجهیز و نوسـازی براسـاس تعریف ارائه 
شـده در بنـد 2 مـاده 1، ارائـه تعهـد محضـری توسـط متقاضـی مبنی بـر پذیرش 
مسـئولیت بازاریابـی و اشـباع بـودن بازار و نیـز رعایت ضوابـط اختصاصی هر یک 
از فعالیـت هـای مـورد تقاضـا امـکان پذیـر اسـت، همچنین صـدور مجـوز انتقال 
واحدهـای پـرورش طیـور داخل و خارج اسـتان مشـروط بـه ابطال پروانـه قبلی و 
لغـو امتیـازات مکتسـبه از محل صـدور مجوزهـای قبلی و با رعایت سیاسـت های 
کلـی صـدور مجوزهـای طیـور )مـاده 2( و همچنیـن ضوابـط اختصاصـی صـدور 

مجـوز فعالیـت مـورد تقاضا امـکان پذیر خواهـد بود.
وی بیان کرد: برای سـایر مواردی که در این سیاسـت ها ذکر نشـده با درخواسـت 
معاونـت بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان، موضوع در جلسـه 
کمیتـه فنـی صـدور مجوزهای معاونـت امور تولیـدات دامی وزارت متبوع، بررسـی 

و اتخـاذ تصمیم خواهد شـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: در اسـتان فـارس 
مناطـق پـر خطـر اسـتانی از نظـر صـدور مجـوز پـرورش طیـور شـامل همایجان 
باریـک، سـیدان و رامجـرد،  سـپیدان، منطقـه ملوسـجان، سـیاخ دارنـگان، آب 
کوهنجـان، دم قنـات، تنـگ تور، شـهید آبـاد، خان زنیـان، قره چمن، شـیخ عبود، 
جـاده سـلطان، خفـر، خرامـه، یوسـف آبـاد و محمـد آبـاد، دهشـیخ و دودج اعالم 

است. شـده 
وی تاکیـد کـرد: حداقـل ظرفیـت فعالیـت هـای پرورشـی در بخش طیور و سـایر 
ماکیـان بـه شـرح: مـرغ اجـداد گوشـتی )براسـاس خـط D( 22 هـزار قطعـه، مرغ 
مـادر گوشـتی 02 هـزار قطعـه، مرغ گوشـتی 02 هزار قطعـه، مرغ مـادر تخمگذار 
02 هـزار قطعـه، پولـت 02 هـزار قطعـه، مـرغ تخمگذار تجـاری 03 هـزار قطعه، 
قرقـاول )تـوام( 002 قطعـه مولـد بـه عـالوه دو هزار قطعه گوشـتی، کبـک )توام( 
صـد قطعـه مولـد بـه عـالوه دو هـزار هـزار قطعه گوشـتی، بلدرچیـن ) تـوام ( دو 
هـزار قطعـه مولد بـه عالوه 03 هزار قطعه گوشـتی، شـترمرغ گوشـتی صد قطعه، 
شـترمرغ تـوام 05 قطعـه مولـد بـه عـالوه 52 قطعـه نـر و هـزار قطعـه گوشـتی، 
بوقلمـون گوشـتی 0052 قطعـه، بوقلمـون مولـد پنـج هـزار قطعـه مولـد، نیمچـه 
بومـی دو هـزار قطعـه، مرغ تخمگـذار بومی دو هـزار قطعه و مرغ مـادر بومی پنج 

هـزار قطعـه مولد مـاده می باشـد.
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معـاون سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و 
موسسـه  رئیـس  و  کشـاورزی  ترویـج 
آمـوزش و ترویج کشـاورزی در مراسـم 
تودیـع و معارفـه رئیس مرکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فارس گفت: کشـاورزی اسـتان 
کشـاورزی  از  اسـت  توانسـته  فـارس 
سـنتی بـه سـمت دانـش بنیـان کردن 
حرکـت کـرده و در ایـن زمینـه از آب و 
خـاک بـه بهترین شـکل اسـتفاده کند.

به گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، علی 
اکبـر مویـدی افـزود: مراکـز تحقیقاتی، 
دارای  و  عملگـرا  اثرگـذار،  مراکـزی 
رابطـه ای تنگاتنـگ بـا بخش اجـرا در 

هسـتند. کشور 
وی بـا اشـاره بـه ایجاد موج رسـانه ای 
بـرای مقابلـه با بیمـاری ناشـی از کوید 
1۹ از احیـاء هنرسـتان های کشـاورزی 
 16 همزمـان  افتتـاح  و  تاسـیس  بـا 
وابسـته  جدیـد  کشـاورزی  هنرسـتان 
و جـذب  وزارت جهـاد کشـاورزی  بـه 
هـزار هنـر جـوی جدیـد در رشـته های 
مختلف کشـاورزی در سـال گذشته خبر 
پیگیری هـای  بـا  داد و تصریـح کـرد: 
انجـام شـده در سـال تحصیلـی جدیـد 
هنرسـتان های کشـاورزی بـه بیـش از 

50 واحـد خواهـد رسـید.

بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
فـارس  اسـتان  فـراوان  ظرفیت هـای 
در بخـش کشـاورزی خاطر نشـان کرد: 
فـارس بـا داشـتن زمین هـای مرغوب، 
اقلیمـی  شـرایط  راهبـردی،  موقعیـت 
فـوق العـاده و محصـوالت بـا کیفیـت 
نقـش مهمـی را در کشـاورزی کشـور 
بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  لـذا  دارد 
توجـه ویـژه بـه این اسـتان سـعی دارد 
کشـور  سـود  بـه  آن  ظرفیت هـای  از 

اسـتفاده کنـد. 
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم کاربردی شـدن 
از  بایسـتی  گفـت:  تحقیقاتـی  نتایـج 
بـه  محققـان  ارزشـمند  ظرفیت هـای 
بهتریـن نحـو اسـتفاده کـرد و تـالش 
رقـم  معرفـی  بـا  محققیـن  سـاله   15
آن  از  بعـد  کـه  چـرا  نمی شـود  تمـام 

بایسـت نسـبت بـه ترویـج رقـم  مـی 
معرفـی شـده، بازخـورد آن در منطقـه 
و نیزنسـبت بـه بهـره  وری ایـن رقـم 
نسـبت به ارقـام مرسـوم منطقه تحقیق 

. د کر
مویـدی یکـی از اهـداف ایـن سـازمان 
را ایجـاد ارتبـاط تنگاتنگ بیـن تحقیق، 
بخـش  در  اجـرا  و  آمـوزش  ترویـج، 
کشـاورزی دانسـت و اظهـار کـرد: اگـر 
ایـن ارتبـاط برقـرار شـود بـا اسـتفاده 
از تـوان و ظرفیت هـای ویـژه بخـش 
مشـکالت  از  بسـیاری  کشـاورزی 
کشـاورزی کشـور برطرف خواهد شـد.

وی بـا اشـاره بـه دانـش بنیـان کـردن 
بـه  حرکـت  بـا  گفـت:  کشـاورزی 
سـمت علمی شـدن کشـاورزی شـاهد 
افزایـش امنیـت غذایی، افزایـش درآمد 

همـه  از  و  فقـر  کاهـش  کشـاورزان، 
هسـتیم  اکوسیسـتم  پایـداری  مهم تـر 
چرا کـه وقتی کشـاورز درآمد بیشـتری 
داشـته باشـد بـا اکوسیسـتم پایدارتری 

می شـویم. مواجـه 
در ایـن مراسـم از خدمـات ابراهیم زارع 
تقدیـر و محسـن بذرافشـان بـه سـمت 
آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس 
اسـتان  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 

فـارس منصـوب شـد.
شـایان ذکر اسـت نامبرده با سـابقه کار 
21 سـال دانش آموختـه دکتری زراعت 
و اصـالح نباتـات از دانشـگاه شـیراز و 
پیـش از ایـن محقق و معاون پژوهشـی 
مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعی اسـتان فارس بوده اسـت.

از  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در  همچنیـن 
اپلیکیشـن آمـوزش بهـره بـرداران بـه 
 http://aiuse.ir/learn آدرس: 
رونمایـی شـد. ایـن اپلیکیشـن شـامل 
و  کشـاورزی  آزاد  مهارتـی  دوره هـای 
)شـاک(  کشـاورزی  آموزشـی  شـبکه 
مـی باشـد و تمامـی مراحـل ثبـت نـام 
دوره هـای آموزشـی از ابتـدا تـا برنامـه 
شـرکت در دوره هـا، آزمـون و صـدور 
گواهی آموزشـی توسـط این اپلیکیشـن 

قابـل انجـام اسـت.

مویدی معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:

با علمی شدن کشاورزی شاهد افزایش امنیت غذایی، کاهش فقر، 
افزایش درآمد کشاورزان و پایداری اکوسیستم خواهیم بود

در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـه منظور جبران خسـارت ناشـی از خشکسـالی خرید 
حمایتـی دام زنـده مـازاد عشـایر، در فارس بـه عنوان 

اولین اسـتان در کشـور آغاز شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمد طمراسـی 
"آغـاز  آییـن  در  خردادمـاه  نوزدهـم  چهارشـنبه  روز 
خریـد حمایتـی دام زنـده از عشـایر خسـارت دیـده 
از خشکسـالی" کـه بـا حضـور ظفـر افشـون معـاون 
هماهنگـی امـور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری 
فـارس برگزار شـد، بیـان کـرد: قیمت خریـد حمایتی 
دام زنـده بـاالی چهـل هـزار تومان اسـت و بـه ازای 
هـر کیلوگـرم دام زنده سـه کیلوگرم نهـاده وارداتی با 

ارز ترجیحـی در اختیـار دامـدار قـرار مـی گیرد.
در  شـده  خریـداری  دام  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کشـتارگاه ذبـح، بسـته بنـدی و فریز می شـود، اظهار 
کـرد: در قالـب ترمیـم ذخایـر اسـتراتژیک کشـور که 
در اختیـار شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـت ذخیـره 
سـازی و در مـوارد بحرانـی در حـوزه تنظیـم بـازار از 

آنهـا اسـتفاده می شـود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس افزود: 
وضعیـت اسـتان فـارس در سـطح تولیدات بـه قدری 
گسـترده اسـت کـه حتـی امـکان کمـک کـردن بـه 

منافـع ملـی و سـایر اسـتان ها را نیـز داریـم.
طمراسـی ابـراز کـرد: خریـد دام امانـی از عشـایر بـه 
منظـور سـرعت بخشـیدن بـه خـروج دام از مراتـع، 
طـرح حمایتـی دیگری اسـت کـه در دسـتور کار قرار 

دارد.
بـه گفته وی؛ خریـد دام حمایتی به منظـور جلوگیری 
از ضـرر و زیـان اقتصـادی جامعه عشـایر صورت می 
باعـث  مرتـع  نبـود  و  دام  انباشـت  کـه  چـرا  گیـرد 

می شـود کـه عشـایر دام را بـا قیمـت خیلی نـازل به 
بـازار عرضـه کننـد و طبیعتـا زیـان خواهنـد کرد.

ایـن مقـام مسـئول می گویـد: در کنـار ایـن موضوع 
حفـظ مراتـع هـم به عنـوان یکـی از منابع پایـه برای 
مـا مهم اسـت چون اگـر دام به همان تعداد و نسـبت 
در مراتـع مـا در حال َچرا باشـد همین حداقل پوشـش 
گیاهـی هـم با یـک َچـرای مفرط آسـیب دیـده و اثر 
مسـتقیم ایـن آسـیب در سـال بعـد بـه عشـایر بـر 

می گـردد.
طمراسـی بـا اشـاره به اینکه خشکسـالی حادث شـده 
در سـال زراعـی 1400-13۹۹ نسـبت بـه 50 سـال 
اخیـر بـی سـابقه بـوده اسـت، گفـت: اسـتان فـارس 
بیشـترین تاثیـر منفی را در خشکسـالی اخیـر در ابعاد 

مختلف داشـته اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار 
کـرد: جامعـه عشـایری این اسـتان بزرگتریـن جامعه 
عشـایری کشـور اسـت کـه نقـش موثـری در تولیـد 
مـواد پروتئینـی کشـور دارد و تاثیر خشکسـالی بر این 
جامعـه یـک تاثیـری جـدی و موثری اسـت در همین 
راسـتا وزارت جهاد کشـاورزی خریـد حمایتی دام زنده 

از عشـایر را در دسـتور کار قرار داد.
خرید حمایتی دام زنده مازاد عشایر 

در کشتارگاه های فارس 
فـارس  اسـتان  عشـایر  امـور  کل  مدیـر  ادامـه  در 
در  عشـایر  مـازاد  زنـده  دام  حمایتـی  خریـد  گفـت: 

کشـتارگاه های شـیراز، مرودشـت و اقلیـد آغـاز شـد 
و عشـایر خسـارت دیـده از خشکسـالی کـه تمایـل 
بـا  برسـانند  فـروش  بـه  را  دامشـان  باشـند  داشـته 
توجـه بـه محـل اسـتقرار مـی توانند بـه یکـی از این 

کننـد.  مراجعـه  کشـتارگاه ها 
 روح اهلل بهرامـی افزود: طـرح خرید دام مازاد حمایتی 
عشـایر اسـتان فـارس در راسـتای اجـرای مصوبـات 
سـتاد بحـران اسـتان در حمایـت از عشـایر خسـارت 

دیـده از خشکسـالی اجـرا می شـود.
ایـن طـرح عشـایر می تواننـد  در  بیـان کـرد:   وی 
دام هـای  چنیـن  هـم  و  حذفـی  و  مـازاد  دام هـای 
جوانـی که بـازار فروش مناسـبی ندارنـد را به صورت 
ترکیبـی و یـا مجـزا به صـورت پیر، بـزرگ و کوچک 

برسـانند. فـروش  به 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در کنـار این 
طـرح تلفیقـی از روش خریـد دام، پرداخت تسـهیالت 
بانکـی داریـم و تامیـن علوفه که به دو شـیوه اسـت، 
افـرادی کـه دام را بـه فـروش می رسـانند بـه ازای 
هـر یـک کیلـو دام زنده سـه کیلوگرم خـوراک دام در 
اختیارشـان قـرار مـی گیـرد و همیـن طـور علوفه ای 
کـه از طریق شـرکت تعاونـی عشـایری در اختیار این 

عزیـزان قـرار مـی گیرد.
وی اظهـار کرد: تسـهیالت به صورت قرض الحسـنه 
پنـج سـاله بـا سـود 4 درصد در اختیـار این افـراد قرار 
مـی گیـرد کـه بـه محـض اینکـه از طریـق تهـران 

اعـالم شـود فرآینـد اجرایی شـروع می شـود.
بهرامـی ابـراز کـرد:  اسـتان فـارس بـا بیـش از سـه 
میلیـون  راس دام مسـتقر در 67 درصد از عرصه های 
مرتعـی ایـن اسـتان بیشـترین جمعیت دام عشـایری 

کشـور را دارد.

به عنوان اولین استان در کشور؛

خرید حمایتی دام زنده از عشایر استان فارس آغاز شد 

به ازاء هر کیلوگرم دام زنده سه 
کیلوگرم نهاده وارداتی

با ارز ترجیحی در اختیار دامدار
قرار می گیرد
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تبیین 
برنامه هـای وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان متبـوع 
بـه  انتقـال راهبردهـا  بـرای مدیـران شهرسـتانی و  را 
اسـتان  نقـاط  اقصـی  در  بـرداران  بهـره  و  کشـاورزان 
فـارس را از اهـداف سـفر خود به شهرسـتان مرودشـت 

کرد.  بیـان 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد طمراسـی با 
اشـاره بـه اینکـه یکی از اسـتثنائات شـش دهـه اخیر را 
در بحـث خشکسـالی تجربـه می کنیـم، گفـت: هدف از 
سـفر بـه شهرسـتان مرودشـت و برگـزاری گردهمایی، 
توجیـه مدیـران شهرسـتانی بـرای اجـرای برنامه هـای 
ویـژه ای هسـت کـه بـرای مقابله بـا خشکسـالی و کم 
کـردن تبعـات آن تـدارک دیـده شـده و ترسـیم سـاز و 

کارهایـی اسـت کـه بـرای آن ترتیـب داده ایم.
بـه گفتـه وی؛ ابزارهـای الزم بـرای ایـن موضـوع باید 
فراهـم شـود و آنچـه کـه بایـد بـه جامعـه تولیـد کننده 
منتقـل شـود را فرا بگیرند و در انتقال آن کوشـا باشـند؛ 
بخشـی از جامعـه تولیدکننـدگان و دامداران مـا از هفته 
آینـده تحـت حمایـت برنامه هـای مقابله با خشکسـالی 
قـرار مـی گیرنـد و فرآینـد خریـد دام در اسـتان فـارس 

شـروع خواهد شـد.
طمراسـی بـا بیـان اینکـه بـرای اسـتفاده حداکثـری از 
منابـع تولیـد مثـل آب، خـاک و ظرفیت هـای اقلیمی در 
ترکیب کشـت کشـور برنامه کاشـت چغندرقنـد پائیزه را 
در دسـتور کار داریـم، افـزود: هـدف دیگـر از این سـفر 
و نشسـت بررسـی وضعیت عملکـردی تولیـد چغندرقند 
پائیـزه اسـت کـه یکـی از مهـم تریـن زیرسـاخت ها و 
نزدیـک تریـن مجموعـه ای کـه مـی توانـد در توسـعه 
این کار نقش داشـته باشـد کارخانه چغندرقند مرودشـت 

بـود کـه بازدیـد شـد و تولید بسـیار خوب اسـت.
وی اظهـار کـرد: کارخانـه قنـد مرودشـت فعـال و بـا 
حداکثـر ظرفیـت بالـغ بـر 2500 تـن دریافـت روزانـه 
برنامـه  نوعـی  بـه  رو  ایـن  از  اسـت  کار  بـه  مشـغول 
راهبـردی مـا بـرای توسـعه چغندرقنـد پائیـزه را از االن 
کلیـد زدیـم و امیدواریـم بـرای ایـن ظرفیـت بـی نظیر 
کـه در اسـتان فـارس وجـود دارد از هـم اکنـون بتوانیم 

کنیـم. برنامه ریـزی 
در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
خصـوص اثـرات خشکسـالی بـر تولیـد گنـدم اسـتان 
فـارس بیـان کـرد: تحـت تأثیـر خشکسـالی وضعیـت 
خوبـی نداریـم و بسـیاری از اراضـی تحت کشـت گندم 
مـا در مناطـق جنوبـی از آب افتادنـد و قابلیت برداشـت 
را نداشـتند؛ بـا ورود بـه مناطـق میانـی اسـتان وضعیت 

می شـود. مطلوب تـر 
بـه گفتـه وی؛ بـا توجه به شـرایط موجـود بـه میانگین 
تولیـد گنـدم مـزارع اسـتان فـارس در سـال گذشـته 
نخواهیـم رسـید امـا تـالش بسـیار زیـادی داریـم تـا 
بتوانیـم گنـدم تولید شـده را جمع آوری کنیـم و از تولید 
کننـدگان خواهـش می کنـم کـه ورود بـه چرخه هـای 

خریـد غیـر از چرخه هـای رسـمی نداشـته باشـند.
ایـن مقـام مسـئول تاکید کـرد: گندم تحویلـی به چرخه 

رسـمی خریـد یـک مبنـای خواهـد بـود بـرای خدماتی 
کـه مـا در سـال زراعـی آینـده خواهیـم داشـت و برای 
همیـن از مسـیر رسـمی کـه در اختیار شـرکت غله قرار 

دارد مـی توانیـم برنامه ریزی هایـی را داشـته باشـیم.
طمراسـی بـه مقولـه تامیـن بـذر گنـدم سـال زراعـی 
آتـی نیـز اشـاره کـرد و گفـت: کشـاورزان بـرای حفـظ 
و نگهـداری گنـدم بـذری بـرای سـال آینده خـود دقت 
کافـی را داشـته باشـند؛ مـا تجربـه تلخی را داشـتیم در 
سـال گذشـته و در حوزه فعالیتی خودمـان تدابیر الزم را 
دیدیـم و انتطـار داریـم تولیدکنندگان نیز ایـن همراهی 
را داشـته باشـند و تجربه سـال گذشـته را امسال نداشته 

. شیم با
وی ابـراز کـرد: گزارش هـای مختلفـی مبنی بـر خروج 
کاه حاصـل از برداشـت گنـدم بـه اسـتان های دیگـر 
درخواسـت  دامـداران  و  تولیدکننـدگان  از  دارد؛  وجـود 
می شـود کـه بـرای ذخیره سـازی این نوع نهـاده که در 
اختیـار اسـتان خودمان اسـت اقدام کننـد و از خروج کاه 
و کلـش از اسـتان فـارس حتـی االمـکان پرهیـز کنند.

ایـن مقام مسـئول بیان کرد: امسـال بـا قیمتی که روی 
گنـدم گذاشـته شـد و افزایشـی که اخیرا صـورت گرفت 
دغدغـه ای بـرای قاچاق ایـن محصول نداریـم اما انچه 
کـه مایه نگرانی اسـت، شـبکه هایی هسـتند که ممکن 
اسـت بـه غیـر از شـبکه های دولتـی بیاینـد و بخواهند 

گندم را خریـداری کنند.
طمراسـی بـا بیـان اینکه گنـدم خریداری شـده توسـط 
مصـارف  از  غیـر  مصارفـی  دولتـی  غیـر  شـبکه های 
اسـتراتژیک مثـل تولیـد آرد، دارد، افـزود: قاچاق دغدغه 
مـا نیسـت امـا خـروج گنـدم از شـبکه رسـمی نکته ای 
اسـت کـه مـورد رصـد ماسـت و خواهـش جـدی مـا از 
تولیدکننـدگان ایـن هسـت کـه از ایـن قاعـده فاصلـه 

. ند بگیر

تبیین برنامه های
وزارت جهاد کشاورزی
در سفر رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی فارس 
به شهرستان مرودشت 

 برای استفاده حداکثری از منابع تولید
مثل آب، خاک و ظرفیت های اقلیمی

در ترکیب کشت کشور برنامه کاشت 
چغندرقند پائیزه را در دستور کار داریم
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
بیـان اینکـه در بخـش کشـاورزی دو راهبرد اساسـی 
بایـد مـورد توجه جـدی تر قـرار گیرد، گفـت: معرفی 
بخـش کشـاورزی بـه عنـوان یـک بخـش تخصصی 
بـه جامعـه مخاطـب اولیـن و مهمترین راهبرد اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد طمراسـی 
و  سـتادی  مدیـران  هماهنگـی  نشسـت  اولیـن  در 
دسـتگاه های وابسـته ایـن سـازمان ابراز کـرد: توفیق 
در تحقـق ماموریت هـای بخـش کشـاورزی بـه هـم 
افزایـی جمعـی بین بخشـی و فرا دسـتگاهی نیاز دارد 
و بـه عنـوان راهبـرد دوم بایـد زمینـه پذیـرش ایـن 
موضـوع در جامعه هـدف، متولیـان و جریانات اجرایی 

کار، فراهـم شـود.
وی تصریـح کـرد: خانـواده بزرگ جهاد کشـاورزی در 
اسـتان فـارس بایـد بـا همـکاری، همپوشـانی و هـم 
انجـام  را  کشـاورزی  بخـش  مأموریت هـای  افزایـی 
از  خـارج  دسـتگاه های  همگرایـی  زمینـه  تـا  دهنـد 

سـازمان را فراهـم سـازند.
ایـن مقـام مسـئول از مدیـران مسـتقل خواسـت تـا 
ضمـن پرهیـز از مداخلـه مسـتقیم در امـور داخلـی 
عنـوان  بـه  نیـاز  در صـورت  وابسـته،  دسـتگاه های 

دسـتگاه مـادر پشـتیبانی کننـد.
طمراسـی بـا اشـاره به اینکه بانک کشـاورزی نسـبت 
بـه سـایر بانک هـا بیشـترین بـار مالـی کشـاورزی 
جهـاد  کارکنـان  کـرد:  اظهـار  اسـت،  دار  عهـده  را 
کشـاورزی بـرای معرفـی متقاضیـان به بانـک باید به 
ادبیـات بانکـی نزدیـک شـوند و هـر متقاضـی بـا هر 

شـرایطی را بـه بانـک معرفـی نکننـد.
وی افـزود: از رئیـس شـعب بانک کشـاورزی اسـتان 
فـارس مـی خواهـم بـه واسـطه دغدغه خشکسـالی؛ 
بـا شـرکت های تامیـن کننـده بـذر کـه بـه شـدت با 

کمبـود منابـع روبـرو هسـتند مسـاعدت کند.
طمراسـی در بخـش دیگـر از سـخنان خود، با اشـاره 

بـه آتـش سـوزی در عرصه منابـع طبیعی، ابـراز کرد: 
اطفـاء حریـق  داخلـی،  از ظرفیت هـای  اسـتفاده  بـا 
هوایـی را در دسـتور کار قـرار داده و حداقـل دو فروند 
هواپیمـا در پایـگاه هوایـی اختصاصـی اسـتان فارس 

شود. مسـتقر 
از ظرفیت تشکل ها در تصمیم سازی

استفاده شود
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه اینکـه در صـورت اجـرای صحیـح قانـون 
سـازمان تعـاون روسـتایی، ایـن سـازمان بـه انـدازه 
وزارتخانـه کارکـرد دارد، ابـراز کرد: بخش کشـاورزی 
یـک بخـش زیـان ده اسـت و نیـاز بـه کمـک دارد 
بنابرایـن در تصمیم سـازی ها و نیز انتقـال تصمیم ها  

بـه بدنـه بخـش، از تشـکل ها اسـتفاده شـود. 
مراکز جهاد کشاورزی ساماندهی می شوند

فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
اظهـار کـرد: اعتقـاد دارم پـس از ادغـام وزارت جهاد 
کشـاورزی و جهـاد سـازندگی به مراکـز خدمات جهاد 
کشـاورزی، تعاونی هـای تولیـد و نظـام بهـره برداری 

آسـیب زده شـده و ترمیـم هم نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاماندهی مسـتقل مراکـز 
خدمـات جهـاد کشـاورزی در دسـتور کار قـرار دارد، 
گفـت: در ایـن راسـتا طرحـی در حـال آماده سـازی 

. ست ا
طمراسـی بـا اشـاره بـه نقش نظـام بهـره بـرداری و 
تعاونی هـا در گذشـته در سـاماندهی اعتبـارات بخش 
خصوصـی و هزینه هـای عمرانـی زیرسـاختی در آب 
و خـاک، بیـان کـرد: در اسـتان فـارس ایـن موضـوع 
بایـد احیـا و تقویـت شـود و فعالیت هـا در یکپارچـه 
سـازی اراضـی، تجهیـز و نوسـازی و پوشـش انهـار 
مثـل گذشـته جهت دار شـود و تعاونی هـای تولید که 
بـر مبنـای مـدل اقتصـادی ارزش شـکل می گیرنـد 

شوند. شناسـایی 

موسسه تحقیقات رازی، از افتخارات بخش 
کشاورزی است

ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه موسسـه تحقیقات 
واکسـن و سـرم سـازی رازی بـا قدمـت بـاالی ۹0 
و  اسـت  کشـاورزی  بخـش  افتخـارات  جـزء  سـال 
یکـی از برند هایـی اسـت کـه در دنیـا، ایـران را بـا 
آن می شناسـند، گفـت: سـهم مـا در تولیـد واکسـن 
انسـانی بیـش از وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی اسـت. وی تصریح کـرد: روند تولید و تسـت 
انسـانی واکسـن ایرانـی کرونـا بـه نـام "رازی کـوو 
پارس" توسـط این موسسـه بـه خوبی در حـال انجام 
اسـت و محققـان در تالش هسـتند در آینـده نزدیک 

یکـی از نگرانی هـای هموطنـان را برطـرف کننـد.
او؛ بـه وظایـف نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی، در خصـوص مهندسـی کـردن رفتـار بخش 
کشـاورزی نیز گریزی زد و افزود: با مشـخص شـدن 
سـهم ایـن مجموعـه و نظـام دامپزشـکی در توسـعه 
بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس، مـا حاضریـم همه 
ابزار هـای تصـدی گری را در اختیارشـان قـرار دهیم 

تـا مدیریـت و هـم افزایی داشـته باشـند.  
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

سرمایه گذاری ثابت داشته باشد
سـرمایه  توسـعه  از  حمایـت  صندوق هـای  طمراسـی؛ 
گـذاری در بخـش کشـاورزی را ظرفیتـی بـرای ایـن 
بـه  بایـد  صندوق هـا  ایـن  گفـت:  و  دانسـت  بخـش 

بپردازنـد. ای  سـرمایه  و  سـاختی  زیـر  اقدامـات 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر منابـع عمدتـا 
در تأمیـن نقدینگـی اسـتفاده می شـود، اظهار کـرد: اگر 
قـرار باشـد فعالیت هـای صنـدوق توسـعه پیـدا کنـد و 
بـه بخـش کشـاورزی خدمتـی را بـه شـکل عـام ارائـه 
دهـد، ایـن توفیـق از دل سـرمایه گـذاری ثابـت بیرون 
مـی آید. ایـن مقام مسـئول اضافه کرد: سـرمایه گذاری 
در زمینـه صنایـع تبدیلـی- تکمیلـی و تولیدهـای پایـه، 
در تقابـل بـا خشکسـالی و مقولـه تامیـن بـذر از جملـه 
سـرمایه گذاری هـای ثابـت اسـت کـه در ایـن زمینـه 

باکمـال میـل همـکاری می شـود.
بیولوژیـک  سـاعت  بایـد  گفـت:  ادامـه  در  طمراسـی 
شـرکت خدمات حمایتی بخش کشـاورزی یک سـاعت 
از وقایـع جلوتـر و دغدغـه تامیـن نهاده هـا را در سـال 

زراعـی پیـش رو داشـته باشـد. 
وی افـزود: ایـن مجموعـه با حفـظ و ایجاد ذخایر سـال 

زراعـی را با قـدرت ویژه ای جلـو ببرد.
بـه  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
اقدامـات شایسـته سـازمان دامپزشـکی نیـز گریـزی زد 
و اظهـار کـرد: ایـن مجموعـه بـا اسـتفاده از ابزارهـای 
نظـارت و مدیریـت بهداشـتی نقـش و اثـرات موثری را 
مخصوصـًا در تنظیم بازار مرغ از خود نشـان داده اسـت.  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کشاورزی به عنوان بخش تخصصی معرفی شود 
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ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
اســتان فــارس گفــت: طرح هــای 
بــه  بایــد  کشــاورزی  تحقیقاتــی 
صورتــی باشــد کــه بــرای تولیدکننده 
ابــزار مزیــت اقتصــادی فراهــم کنــد.

ــد"،  ــو امی ــگار "پرت ــه گــزارش خبرن ب
ــت  ــن نشس ــی در اولی ــد طمراس احم
شــورای تحقیقــات کشــاورزی اســتان 
بــر ضــرورت  تاکیــد  بــا  فــارس 
طرح هــای  بــودن  اقتصــادی 
ــرای  ــد ب ــرد: بای ــراز ک کشــاورزی، اب
ــی،  ــای پژوهش ــدام از طرح ه ــر ک ه
نقشــه راه اقتصــادی و ســند اجرایــی 

ــود. ــه ش ارائ
وی افــزود: ســند اجرایــی طرح هــای 
ــا طــرح  پیشــنهادی بایــد همزمــان ب
مجموعه هــای  بیــن  موضــوع، 
ــا  ــود و ب ــه ش ــدرکار مبادل ــت ان دس
و  مالــی  منابــع  طــرح،  پیشــرفت 
کنترل هــای الزم صــورت گرفتــه 
بخش هــای  بیــن  هماهنگــی  و 
امــور  و  ترویــج  شــامل  مختلــف 
فرهنگــی نیــز در حیــن اجــرای طــرح 

ــرد. ــورت گی ص
ایــن مقــام مســئول بــه اهمیــت 
ــای  ــف در زمینه ه ــای مختل طرح ه
دام، طیــور و آبخیــزداری اشــاره و 
اظهــار کــرد: در بخــش طیــور تولیــد 
اولویت هــای  از  کــه  آریــن  نــژاد 
کشــور اســت و بیشــتر در اســتان 
فــارس مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه 
محــور  یــک  عنــوان  بــه  بایــد 

پژوهشــی عملیاتــی شــود.
ــه  ــاز ب ــه پاییــن و عــدم نی وی؛ هزین
ــرای  ــای اج ــن ادوات را از مزای تامی
بــاال  در  آبخیــزداری  طرح هــای 
ــرد. ــوان ک ــاخه ها عن ــت و سرش دس

طمراســی در زمینــه شــیالت بــه 
مزیــت تولیــد بچــه ماهــی عــاری از 
 )SPF( ــاص ــاری زای خ ــل بیم عوام
ــیرین  ــوی در آب ش ــرورش میگ و پ

ــرد. ــاره ک اش
در  آبزیــان  ذخائــر  بررســی   
بــه منظــور  اســتان  آبــی  منابــع 
از  ذخایــر  بازســازی  برنامه ریــزی 
ــرح  ــی مط ــات تحقیق ــه موضوع جمل

ایــن نشســت بــود. شــده در 
در  کــه  رفتــاری  مــدل  بــه  وی؛ 
مراکــز خدمــات جهــاد کشــاورزی در 
ــاده ســازی مــی  گذشــته های دور پی
شــد، گریــزی زد و افــزود: بــا گذشــت 
ــده و  ــوض ش ــدل ع ــن م ــان ای زم
ایجــاد  ســمت  بــه  زیرســاخت ها 
ــاغلین در  ــرای ش ــتر ب ــت بیش جذابی
ــه  ــت ک ــده اس ــر داده ش ــتاد تغیی س
در نهایــت مشــکالتی را ایجــاد کــرده 
اســت از ایــن رو بازســازی ایــن مــدل 
در دســتور کار قــرار دارد بنابرایــن 
ــت  ــج در اولوی ــای تروی ــد طرح ه بای

ــرد. ــرار گی ق
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــور  ــه منظ ــت: ب ــارس گف ــتان ف اس
تحقیقاتــی  طــرح  بهتــر  پیشــبرد 
ــایر  ــت س ــاز از ظرفی ــور نی ــه فراخ ب
از  مجموعــه  از  خــارج  محققیــن 
جملــه اســاتید دانشــگاه اســتفاده 

خواهیــم کــرد.
در ایــن نشســت محســن بذرافشــان 
ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــارس،  ــع طبیعــی ف کشــاورزی و مناب
وضعیــت  از  جامعــی  گــزارش 
ــای  ــز و طرح ه ــن مرک ــی ای پژوهش
همچنیــن  و  اســتانی  خــاص 
مشــروحی از نقشــه راه تحقیقــات 
کشــاورزی اســتان فــارس را ارائــه داد 
و موضوعــات پژوهشــی اولویت دار در 
محورهــای کشــاورزی، آب و خــاک، 
ــه  ــایر ب ــور عش ــی و ام ــع طبیع مناب
منظــور ارائــه بــه کارگــروه آمــوزش، 
پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری اســتان 
فــارس مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــت. گرف

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
نقشه راه اقتصادی، برای طرح های 

تحقیقاتی تهیه شود 

طمراسـی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در پیامـی هفته جهاد 
کشـاورزی را به خدمتگـزاران این عرصـه تبریک گفت. 

 به گزارش خبر نگار "پرتو امید"، متن پیام به شرح ذیل است:
بـا سـالم و درود بـه ارواح طیبه شـهدا به ویژه شـهدای جهاد کشـاورزی، آغاز 
هفتـه جهـاد کشـاورزی را خدمـت همـه جهادگـران عرصـه خدمـت و تولید و 
تولیـد کننـدگان عزیـزی کـه بدون کمـک و همـکاری آنان بخش کشـاورزی 
نمـی توانـد بـه تنهایـی بـار خدمـت را بـه دوش بکشـد، تبریـک عـرض مـی 

یم. نما
مجموعـه جهـاد کشـاورزی ایـن افتخـار را داشـته و بـر ایـن نکتـه اتـکا دارد 
کـه دسـتاورد انقالب اسـالمی اسـت دسـتاوردی کـه بر پایـه نیـت خالصانه و 
روحانی معمار کبیر انقالب و خون شـهدای جهاد کشـاورزی بنا گذاشـته شـد.

 امیـدوارم کـه همـه ما به عنـوان جهادگران عرصـه خدمت و تولیـد بتوانیم در 
عیـن پاسداشـت خـون شـهدا،  رهرو معمـار کبیر انقالب باشـیم در این راسـتا 

بتوانیـم وظیفـه ذاتـی خـود را با نیـت خالصانه جهـادی به انجام برسـانیم.
هـر کسـی در هـر جایی از کشـور و در هـر حـوزه ای روحیه جهادی را داشـته 
باشـد جهادگـر اسـت، جهـاد  واژه ای اسـت که صرفـًا در چهارچوب سـاختار و 
نظـام اداری و تشـکیالتی اسـتخدامی نیسـت، امیـدوارم که بتوانیـم این روحیه 
و ایـن فضـای کار کـه امـروز یکـی از ضرورت هـای جـدی کشـور اسـت را 
اشـاعه دهیـم و بهره بـرداری الزم و پاسداشـت داشـته باشـیم، از کسـانی کـه 
خالصانـه پیـرو ایـن نیـت و رفتـار هسـتند از جملـه همـه همکارانـی کـه در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، مدیریت هـا و مراکـز تابعـه و کارشناسـان پهنه که 

مشـغول بـه خدمـت رسـانی هسـتند، قدردانی مـی کنم.

پیام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی

واژه جهاد منحصر به چهارچوب 
اداری نیست 
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کارمند دولت ویترین و پیشانی قضاوت مردم است
فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
گفـت: کارمنـدان دولـت ویترین و پیشـانی قضاوت 

مـردم در برابـر دولـت هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی 
احمـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
طمراسـی در اولیـن جلسـه سـال جاری بـا مدیریت 
امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
تصریـح کـرد: حـوزه زمیـن و امـور اراضـی یکی از 
بخش هـای حاکمیتـی  اسـت کـه یـا مسـتقیما و یا 
بـا مدیریـت بهـره وری از منابع کـه ماهیت عمومی 
دارد سـر و کار داشـته و دولت بایستی در آن دخالت 
کنـد و ان شـاء اله کـه به توانیم میـراث دار اقدامات 
خـوب امـور اراضـی و کمـک بـه ترسـیم آینـده ای 

بهتـر برای آن باشـیم.
ایـن مقـام مسـئول بازدیـد از اراضـی واگـذاری و 
یـا همـان نظـارت بـر اراضـی را بـا اسـتفاده از فـن 
آوری نویـن و تکنولوژیـک را پیشـنهاد و اظهار کرد: 
چـه بسـا اسـتفاده از ایـن روش هزینـه کمتـری نیز 
داشـته باشـد، ماننـد اسـتفاده از هواپیماهـای ul که 

مـی توانـد در هـر سـاعت 120 کیلومتـر مربـع را 
پایـش نمایـد و به گشـت یـگان حفاظـت از اراضی 

131 کمـک کنـد.
بـا توجـه بـه ضـرورت رفـع تداخـالت  طمراسـی 
اراضـی گفـت: قبـل از طـرح موضـوع در جلسـات، 
بایسـتی جلسـه مشـترکی با اداره کل منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری برگزار و شـرح تکلیف و تقسـیم کار و 

همچنیـن تقویـم زمانـی کار مشـخص شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بایسـتی به 
دنبـال ابـزار حاکمیتی باشـیم و از ظرفیت مهندسـی 
شـرکت آب و خـاک و شـرکت جهـاد نصـر نیـز در 

اجـرای احـکام فضایی اسـتفاده شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه مـا که متولـی امور 
عرصه هـای  از  صیانـت  و  حفـظ  هسـتیم،  زمیـن 
کشـاورزی اسـت، تاکیـد کـرد: بـا عنایت بـه اینکه 
جهـت  بایسـتی  لـذا  هسـتیم  قانـون  مجـری  مـا 
جلوگیـری از تغییـر کاربـری غیر مجاز حتـی در حد 
یـک متـر مربع هـم با متخلفـان برخورد شـود و اگر 
ایـن کار بـه موقع انجام شـود کارکرد خـوب و مثمر 

ثمری خواهد داشـت.
شـایان ذکر اسـت که 
جلسـه رئیس سازمان 
بـا  کشـاورزی  جهـاد 
اراضی  امـور  مدیریت 
معاونـت  حضـور  بـا 
تولیـدات  بهبـود 
گیاهـی و مدیـر امـور 
اراضی سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فارس، معاونین و روسـای ادارات 
مدیریـت امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در دفتـر مدیریت امور اراضـی برگزار 
شـد و در ایـن جلسـه محمـود باصـری مدیـر امـور 
اراضـی، گزارشـی از اقدامـات انجام شـده تـا کنون 
اراضـی در زمینـه رفـع تداخـالت  امـور  در حـوزه 
سـامانه  اراضـی،  کاربـری  حفـظ  مـوازی،  قوانیـن 
131، توسـعه و سـاماندهی اراضـی، سـامانه جامـع 
امـور اراضـی، حدنگاری )کاداسـتر( و حقوقی را ارائه 

. د نمو
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به مناسـبت گرامیداشـت هفته جهاد کشـاورزی، 
تولیـد  کارخانـه  نخسـتین  احـداث  کلنـگ 
فرآورده هـای سـیب زمینی در شـهرک صنعتـی 
شهرسـتان اقلیـد در زمینـی بـه مسـاحت 4160 

متـر مربـع بـه زمین نشسـت. 
به گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، رئیس سـازمان 
جهاد کشـاورزی فارس در این مراسـم با اشـاره 
بـه اینکه در ایام شـیوع کرونا بخش کشـاورزی 
بـه خوبـی امنیـت غذایی کشـور را تامیـن کرد، 
گفـت: روحیه جهـادی تولیدکننـدگان و خادمین 
عرصـه تولید باعث دسـتیابی به نتایـج خوبی در 

ایـن بخش می شـود.
احمد طمراسـی بـا بیان اینکه بخش کشـاورزی 
منحصـر بـه یـک مجموعـه و سـاختار نیسـت، 
بـا  مرتبـط  مسـئولیت های  عمـده  کـرد:  ابـراز 

کشـاورزی فرابخشـی و فراسـاختاری اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه خـام فروشـی 
محصـوالت کشـاورزی و عرضـه بـدون ارزش 
افـزوده ایـن محصـوالت در شهرسـتان اقلیـد، 
اظهـار کرد: از سـرمایه گـذاران در زمینه صنایع 
تبدیلـی و تکمیلی در چهارچـوب  قانون حمایت 

می شـود.
تبدیلـی  صنایـع  ایجـاد  بـا  افـزود:  طمراسـی 
در  جهشـی  اقلیـد  شهرسـتان  در  تکمیلـی  و 
تولیـدات بخـش کشـاورزی این شهرسـتان رقم 

مـی خـورد.
در  سـیب زمینی  فرآورده هـای  تولیـد  کارخانـه 
شـهرک صنعتـی اقلیـد بـا ظرفیـت چهـار هزار 
تـن در سـال و با اشـتغال زایی 25 نفـری ایجاد 

می شـود.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی؛
کلنگ احداث یک واحد صنایع غذایی در اقلید به زمین نشست

ادامه سرمقاله از صفحه 3
 

و البتـه خدمـات ارزنـده جهـاد سـازندگی و بـه ویژه 
در طـول هشـت سـال دفـاع مقـدس؛ نقـش موثـر 
سنگرسـازان بی سـنگر در حفظ اسـتقالل و تمامیت 
ارضـی ایـران عزیز اسـالمیمان حکایت داشـته و به 

یـاد ماندنـی خواهـد ماند.

ایـن روز کـه همانـا یـادآور تـالش ارزشـمند تمامی 
جهادگـران عرصـه کشـاورزی بـه ویـژه ایثارگـران، 
و  شـاغل  همـکاران  سـنگر،  بـی  سنگرسـازان 
بازنشسـته، تولیدکننـدگان و بهره برداران عزیز اسـت 
را ارج نهـاده، یـاد و خاطـره شـهدای عظیـم الشـأن 
ایـن خانواده را گرامی داشـته و به روح پرفتوح شـان 
صلـوات می فرسـتیم و بـا خدای خویـش پیمان می 

بندیـم تـا بـا تأسـی از راه معمـار بـزرگ انقـالب و 
بنیـان گـذار جمهـوری اسـالمی ایران حضـرت امام 
خمینـی )ره( و رهنمودهـای حکیمانـه مقـام معظـم 
رهبـری بر افزایـش تولید و بهره وری، در راه توسـعه 
پایـدار بخـش کشـاورزی بیـش از پیـش کوشـیده و 

داریم. بـر  گام 
علیرضا واحدی پور

دگر بار،
بیست و هفتم خردادماه؛ روز جهاد کشاورزی بر شما گرامی باد
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جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـا توجـه بـه اینکه 
اسـتان فـارس قطـب تولیـد شـیر، گوشـت قرمـز و 
سـفید و تخـم مرغ کشـور اسـت و بخـش دام و طیور 
عمـده تولید و اشـتغال اسـتان را بر عهـده دارد تامین 
نهـاده ایـن واحد ها برای ادامـه تولیـد از دغدغه های 
اصلـی ایـن معاونـت بـوده و بـه حمـد الـه بـا توجـه 
بـه تالش هـای صـورت گرفتـه در این زمینـه توفیق 

نسـبی حاصل شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیدات 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی 
بـا  جـاری  سـال  در  افـزود:  کیومرثـی  الـه  کرامـت 
کاهش شـدید نزوالت آسـمانی و خشکسـالی شـدید، 
مشـکالت بسـیار زیـادی بـرای دامـداران اسـتان، به 
ویـژه دامـداران جنوب اسـتان ایجاد شـده، بـه همین 
دلیـل میـزان جـو و ذرت در اسـتان بـا کمبود شـدید 

اسـت. مواجه شـده 
ایـن  مجدانـه  پیگیری هـای  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
معاونـت از وزارتخانـه، خوشـبختانه موفـق بـه اخـذ 
23 هـزار تـن نهـاده جـو و ذرت بابـت خشکسـالی از 
وزارتخانـه شـدیم و بالفاصلـه بـا برنامه ریـزی نهاده 
مذکـور بیـن دامـداران اسـتان توزیع گردید تـا در این 
برهه حسـاس تا حدی از مشـکالت دامـداران کاهش 

 . بد یا
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در طـول این 
مـدت بـه طـور میانگیـن ماهانـه مقـدار85 هـزار تن 
نهـاده در بیـن واحد های تولیدی اسـتان توزیع گردید 
که بخشـي از نهـاده مورد نیـاز گاوداران نیمه صنعتی، 
واحدهـاي دامـي سـنتي، روسـتایي و دام هاي سـبک 
کـه تعـداد دام آن هـا پایین می باشـد بـه کارخانجات 

خـوراک دام اختصـاص داده تـا بـا تولید خـوراک و با 
قیمـت مصـوب بین دامـداران توزیـع گردد. 

وی بیـان کـرد: در همیـن راسـتا و به منظـور پایش و 
نظـارت بـر نهاده و خـوراک دام توزیعی سـامانه ای به 
نـام سـامانه سـپند راه اندازی شـده که با گـردش کار 
و تاییـد همـه بخش هـای مربوطـه از قبیـل امـور دام 
دام  خـوراک  اتحادیه هـا  و  تعاونی هـا  شهرسـتان ها، 
بـه صـورت آنالین با درخواسـت دامـدار و تایید مراجع 
مذکـور بـه کارخانـه مـورد نظـر دامـدار سـفارش داده 
شـده و از مرحلـه سـفارش تـا تحویـل خـوراک تمـام 
مراحـل ثبـت و قابل راسـت آزمایی و رصد می باشـد. 
کیومرثـی اظهار کـرد: با توجه به اینکه اسـتان فارس 
بـا داشـتن حدود 4 هزار واحد شـیری مقـام دوم تولید 
شـیر کشـور را دارد و ایـن واحد هـا سـهم عمـده ای 
از اشـتغال و تولیـد شـیر و گوشـت کشـور را بر عهده 
دارنـد لـذا تهیـه نهـاده ایـن دامـداران از دغدغه های 
اصلـی ایـن معاونت بـوده و بـا پیگیری هـای صورت 
گرفتـه خوشـبختانه مشـکل نهـاده بـرای دام هـای 
شـیری صنعتـی دارای پروانـه تـا حـد زیـادی مرتفـع 
پروانـه  بـدون  صنعتـی  شـیری  دامـداران  بـرای  و 
و  آن هـا  نهـاده  مشـکل  کامـل  رفـع  بـرای  هـم 
بـه  پیگیری هایـی  نهـاده  تخصیـص  یکسان سـازی 

صـورت مسـتمر ادامـه دارد. 
وی تاکیـد کـرد: در طـول ایـن مـدت مقـدار 47103 

تـن نهاده شـامل جـو، ذرت و سـویا در بیـن دامدارن 
شـیری صنعتـی دارای پروانـه و مقـدار 37416 تـن 
بیـن دامداران شـیری صنعتی بـدون پروانه اسـتان از 

طریـق سـامانه بـازارگاه توزیع شـده اسـت. 
دامداری هـای  در خصـوص  یـادآور شـد:  کیومرثـی 
گوشـتی و پـرواری صنعتـی و همچنیـن دام سـبک 
صنعتـی اسـتان هم هماننـد دامـداران شـیری، نهاده 
جـو و ذرت بـه صـورت مسـتقیم از طریـق سـامانه 
بـازارگاه تخصیص یافتـه و برای سـایر واحد های دام 
سـبک و سـنگین غیرصنعتی و روسـتایی هم سـهمیه 

خـوراک دام در نظـر گرفتـه شـده اسـت.  
وی افـزود: در سـال آبـی گذشـته، پاییـز و زمسـتان 
کـم بارشـی را تجربـه نمـوده ایـم  و این کم بارشـی 
اکنـون بـه بهـار امسـال نیـز منتقـل شـده و از آثـار 
مهـم این کاهـش بارش هـا، پیش بینی کاهـش تولید 
علوفـه در مراتـع و کمبـود قابـل مالحضه غـذای دام 
اسـت و بـا عنایـت بـه اینکـه کمبـود نهـاده مشـکل 
کشـوری بـوده، لـذا تـالش مضاعفـی را بـرای تهیـه 
و توزیـع نهاده هـای مـورد نیـاز الزم دارد و بـا وجـود 
اسـتان،  سراسـر  دامـداری  واحدهـای  بـاالی  تعـداد 
ایـن معاونـت تمـام تـالش خـود را صـرف نمـوده تا 
مشـکالت دامـداران مرتفـع و تولیـد آن هـا لطمه ای 

وارد نگـردد. 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: 

توزیع بیش از 425 هزار تن نهاده و خوراک دام
 بین دامداران و مرغداران استان فارس
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معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: در سـال گذشـته و اوایـل سـال جاری خشکسـالی بالغ بـر41 هـزار میلیارد 

ریـال بـه بخش کشـاورزی خسـارت زد. 

معاونـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، جعفـر صبـوری پور 
ابـراز کـرد: خسـارت خشکسـالی در زیـر بخش 
باغبانـی 1۹ هـزار و 400، زراعـت 12 هـزار و 
200، زیربخـش دامـی 8500  و زیرسـاخت ها 

۹00 میلیـارد ریـال بـرآورد شـد.
امکانـات و ظرفیت  هـای  از  بـه اسـتفاده  وی، 
اتحادیه و تشـکل ها برای مدیریت خشکسـالی 
گریـزی زد و افـزود: جبران این خسـارت عالوه 

بـر اعتبارات اسـتانی نیازمنـد اعتبارات ملی اسـت.
 بـه گفتـه صبوری پور، در سـطح  اسـتان بـرای مقابله و کاهش اثرات خشکسـالی 
از محـل اعتبـارات اسـتانی، ظرفیـت صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری 
و تشـکل های بخـش در تامیـن بـذر گنـدم، تامیـن کودهـای آلـی و پتاسـه برای 
تقویـت مـزارع، تامیـن سـوپر جاذب هـا، پوشـش ها، سـفیدکردن سـاقه و هـرس 
بـا کـم آبـی  شـدید درختـان، تامیـن علوفـه ونهاده هـای دامـی بـرای مقابلـه 

برنامه ریـزی و  اقـدام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه به منظور بازسـازی و بازتوانـی بهره برداران خسـارت دیده 
و برگشـت بـه چرخـه تولیـد طرح هـای اجرایـی کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلند 
مـدت تهیه شـده اسـت، بیـان کرد: بـه منظـور تخصیص اعتبـار خسـارت وارده با 
تاییـد اسـتاندار بـه وزارت جهـاد کشـاورزی و کشـور بـرای طـرح در هیئـت دولت 

ارسـال و درحـال پیگیری اسـت.
معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ابـراز کـرد: کاهـش 45 درصـدی نـزوالت جوی نسـبت به بلنـد مدت،  عـالوه بر 
کاهـش منابـع آب سـطحی، باعـث افت شـدید منابـع آب زیرزمینی و عـدم تامین 
نیـاز رطوبتـی محصـوالت باغـی، زراعـی و علوفـه ای منجـر بـه بروز خسـارت و 

کاهـش تولید شـد.

مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: تاکنـون برداشـت گنـدم از 230 
هـزار هکتـار از زمین هـای کشـاورزی اسـتان 

فـارس بـه پایان رسـیده اسـت.
مهـدی  امیـد"  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
صادقـی افـزود: تاکنـون گنـدم قابـل برداشـت 
از  بیـش  فـارس  اسـتان  مـزارع کشـاورزان  از 
287450 هکتـار اسـت و تاکنون برداشـت این 
محصـول از 230 هـزار هکتـار از ایـن مزارع به 

پایـان رسـیده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تـا کنـون گنـدم کاران اسـتان فـارس بیـش از 705 هـزار تـن 
گنـدم تولیـد نموده انـد کـه از این میـزان بیش از 436 هـزار تن را بـه مراکز خرید 

تحویـل داده انـد و متوسـط برداشـت در هـر هکتـار 3 تـن و نیم بوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: امسـال پرداخـت بهای گنـدم کشـاورزان 

نسـبت بـه مدت مشـابه پارسـال 18 درصد رشـد داشـته و نحوه پرداخـت هم قرار 
اسـت تـا چنـد روز آینـده به روز شـود.

وی اظهـار کـرد: در کنـار به روز شـدن پرداخت بهای گندم کشـاورزان مقرر شـده 
کـه هیـچ گونـه برداشـت از حسـابی هم بـه خاطـر معوقـات بانکـی و بدهی های 

کشـاورزان توسـط بانـک عامل انجام نشـود.

خسارت 41 هزار میلیارد ریالی خشکسالی 

به کشاورزی فارس 

برداشت گندم از نیمی از مزارع فارس
رشد ۱۸ درصدی پرداخت بهاء گندم 
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معـاون توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از انعقـاد تفاهم 
نامـه بـا راه و شهرسـازی بـه منظـور اختصاص زمیـن برای طرح مسـکن ملـی کارکنان 
ایـن سـازمان خبـر داد و گفـت: بخشـی از زمین های مورد درخواسـت از فضای سـبز به 

مسـکونی در کمیسـیون ماده 5 اسـتانداری مصوب شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محسـن محمـدی در نشسـت شـورای هماهنگـی 
مدیـران سـتادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیـران کل دسـتگاه های 
وابسـته بـا بیـان اینکـه ایـن سـازمان پیشـرو در اجـرای مسـکن ملی اسـت، ابـراز کرد: 
تاکنـون نیـز 1800 نفـر از کارکنـان ایـن سـازمان و دسـتگاه های تابعه در طرح مسـکن 

ملـی ثبـت نـام کردند.
وی با اشـاره به پیشـرو بودن سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در اسـتقرار سامانه 
همتـا یـا سـامانه یکپارچـه منابـع انسـانی، گفت: این سـامانه جامـع و تحـت وب، عالوه 

بـر فـارس در سـازمان جهاد کشـاورزی زنجان و کرمانشـاه نیز راه اندازی شـده اسـت.
محمـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـامانه مذکـور امـکان بهـره بـرداری متمرکـز از یک 
نسـخه واحـد نـرم افـزار در سـطح کل وزارت جهـاد کشـاورزی فراهم شـده اسـت، ابراز 

کـرد: پیـاده سـازی کلیـه فرآیندهای حـوزه منابع 
انسـانی بـه صـورت الکترونیکـی از قبیـل صـدور 
احـکام، مرخصـی و ماموریـت، تعییـن اضافه کار، 
توزیـع مزایـا و غیـره از ویژگی هـای این سـامانه 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول افـزود: ثبـت و بـروز رسـانی 
جهـاد  سـازمان  اداری  کارکنـان  اطالعـات 
اطالعـات  پایـگاه  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
از دیگـر  پاکنـا"  "سـامانه  اداری  کارکنـان نظـام 

اسـت. اقدامـات 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از تفاهم نامه 
75 میلیـارد تومـان بـا بانـک ملت به منظـور اعطای تسـهیالت به کارکنان این سـازمان 
سـخن گفـت و بیـان کـرد: تاکنـون 35 میلیارد تومـان از ایـن  مبلغ در قالب تسـهیالت 
50  و 100 میلیـون تومانـی بـا 18 درصـد، بـدون وثیقـه بـا یـک ضامن جـذب و مابقی 

نیـز در حال جذب اسـت.
محمدی؛ به امکان اسـتفاده کارکنان رسـمی جهاد کشـاورزی از تسـهیالت 150 میلیون 
تومانـی بـدون نیـاز بـه ضامـن در پـی انعقـاد تفاهم نامـه وزارتخانـه با بانک کشـاورزی 
اشـاره کـرد و افـزود: بـا اجـرای این تفاهـم نامه سـایر کارکنان نیـز تا سـقف 80 میلیون 

تومـان از تسـهیالت مذکـور بهره مند می شـوند.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: کـد 
اسـتخدام رسـمی قطعـی بـرای 450 نفـر از کارکنانـی کـه در قالـب اسـتخدام ناظریـن 

بخـش کشـاورزی جـذب شـده انـد، صادر شـد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد؛

تخصیص زمین به طرح مسکن ملی جهاد کشاورزی فارس 

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
بـه طرح هـای  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
صنایـع تبدیلـی و غذایـی آب صنعتـی اختصـاص 

پیـدا کـرد.
به گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس، سـید عبدالـه جزایـری با بیـان این 
مطلـب افـزود: تامیـن آب بـراي ایجـاد واحدهـاي 
احـداث  الزامـات  از  یکـي  کشـاورزي  صنایـع 

واحدهـای صنایـع تبدیلـی و غذایـی مي باشـد. 
کـه  صورتـي  در  گذشـته  در  کـرد:  تصریـح  وی 
سـرمایه گـذار قـادر بـه تامیـن آب در منطقـه مورد 
نظـر نبـود، علـي رغـم فراهم بودن سـایر شـرایط، 
بـه دلیـل عـدم تامیـن آب، امـکان ایجـاد واحـد 

صنعتـي وجـود نداشـت.
بـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
پیگیري هـاي متعـدد انجـام شـده توسـط مدیریت 
صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس از طریق برگزاري جلسـه با سـازمان 
آب، خاطـر نشـان کرد: طرح تخصیـص آب صنعتی 
بـه طرح هـای صنایـع تبدیلـی و غذایـی در جلسـه 

سـتاد تسـهیل در امـور سـرمایه گذاري اسـتانداري 
فـارس بـه تصویب رسـید و در نهایـت  مقرر گردید 
از  محـل تخصیـص آب اسـتان بـه صنعـت، آب 
مـورد نیـاز صنایـع کشـاورزي نیـز تامیـن گردیـده  
و صنعـت کشـاورزي جـز صنایع اسـتان محسـوب 

گردد. 
وی بیـان کـرد: مـوارد مذکور طی نامه شـماره ص 
هماهنگـي  دفتـر  کل  مدیـر   1400/811۹/51/56
امـور سـرمایه گـذاري و اشـتغال اسـتانداري فارس 
در خصـوص تامیـن آب بـرای طرح هـای صنایـع 
نامـه شـماره 202/28/د/16  و  غذایـی  و  تبدیلـی 
معاونـت حفاظـت و بهـره برداری شـرکت سـهامی 
آب منطقـه ای فـارس جهـت تامیـن آب واحدهای 
وابسـته بـه کشـاورزی کـم آب طلـب تاکیـد شـده 

ست. ا

تخصیص آب صنعتی به طرح های صنایع تبدیلی و غذایی
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جهـاد  سـازمان  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـه مناسـبت دهـه 
کرامـت و هفتـه جهـاد کشـاورزی از خانواده شـهدای 

جهادگـر موسـوی و جـوکار دیـدار بـه عمـل آمـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت توسـعه مدیریت 
و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
محسـن محمـدی افـزود: در ایـن دیدار که بـه منظور 
گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای سـنگر سـازان بی 
سـنگر صورت گرفت به برخی از مسـائل و مشـکالت 

خانواده هـای نامبـردگان مورد رسـیدگی قـرار گرفت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خانواده شـهدا مایـه افتخار و 
سـربلندی جامعـه هسـتند، خاطر نشـان کـرد: حضور 
در کنـار خانواده شـهدا توفیقـی الهی برای مسـئولین 

است. 
ایـن مقام مسـئول ضمن تجلیل از مقام شـامخ شـهدا 
تصریـح کـرد: دیدار از خانواده معظم شـهدا و شـنیدن 
مشـکالت و پیگیـری رفع مشـکالت آنـان از وظایف 

مهم ماسـت.

جهـاد  سـازمان  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس در معیـت مسـئول حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه بـه همـراه رئیـس اداره امـور 
ایثارگـران و 4 تـن از خادمیـن حرم حضـرت علی ابن 
موسـی الرضـا )ع( به مناسـبت هفته جهاد کشـاورزی 
و دهـه کرامت از خانواده گرانقدر شـهیدان موسـوی و 
جـوکار دیـدار کردنـد و ضمن دلجویـی از این عزیزان 
بـه رسـم قدردانـی هدایایی به ایـن بزرگـواران تقدیم 

گردید.

دیدار از خانواده شهدای جهادگر به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت و هفته جهاد کشاورزی
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جهـاد  سـازمان  اراضـی  امـور  مدیـر 
بـر  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
اسـاس مـاده ۹ قانون افزایـش بهره وری 
بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی، وزارت 
جهـاد کشـاورزی مکلف اسـت نسـبت به 
تثبیـت مالکیـت دولـت بـر منابـع ملی و 
اراضـی مـوات و دولتـی با رعایـت حریم 
روسـتاها و همـراه با رفع تداخالت ناشـی 
از اجـرای مقـررات مـوازی اقـدام و سـند 
مالکیـت ایـن عرصه هـا را بـه نمایندگی 
از سـوی دولـت اخـذ کنـد و ضمـن اعـالم مدیریـت کارآمد، نسـبت بـه حفاظت و 

بهـره بـرداری از عرصـه اعیانـی منابـع ملـی و اراضـی یـاد شـده اقـدام کنـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصـری در جلسـه منطقـه ای رفـع تداخـالت کـه در نیمـه اول 
خـرداد مـاه سـالجاری و بـا حضـور روسـای ادارات امـور اراضـی و منابـع طبیعـی 

شهرسـتان های کـوار، خرامـه، سـپیدان، بیضـا و زرقـان برگـزار شـد، افـزود: بـر 
اسـاس موضـوع مـاده 54 قانـون رفع موانـع تولید رقابـت پذیر و ارتقـاء نظام مالی 
کشـور، سـازمان جهـاد کشـاورزی مکلـف اسـت با همـکاری سـازمان ثبت اسـناد 
و امـالک نسـبت بـه رفـع تداخـالت ناشـی از اجـرای قوانیـن و مقـررات مـوازی 
در اراضـی ملـی، دولتـی و مسـتثنیات اشـخاص اقـدام نمایـد و پس از رفـع موارد 
اختالفـی نسـبت بـه اصالح اسـناد مالکیت و صدور اسـناد اراضی کشـاورزی اقدام 

. ید نما
وی تصریـح کـرد: اجـرای قوانیـن و مقـررات مـوازی بـر روی عرصـه واحـد از 
اراضـی ملـی، دولتـی و مسـتثنیات قانونـی اشـخاص کـه منجـر بـه صدور اسـناد 
مالکیـت شـده یـا نشـده باشـد شـامل خالصجـات، مراحـل سـه گانـه اصالحـات 
ارضـی، مقـررات ملـی شـدن، موات، کشـت موقـت، اراضی شـهری، مسـتحدثه و 
سـاحلی کـه منجـر به تشـخیص متفاوت نـوع و ماهیـت آن عرصه گردیده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: جلسـه رفـع تداخـالت اراضـی بـه منظـور رفـع 
همپوشـانی قوانیـن و مقـررات مـوازی و اصـالح سـوابق، نقشـه ها، تمامـی دفاتر 
و اسـناد از جملـه اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگزار مـی گردد.

برگزاری جلسه منطقه ای رفع تداخالتبرگزاری جلسه منطقه ای رفع تداخالت
اراضی کشاورزی فارساراضی کشاورزی فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

حفاظت از اراضی کشاورزی، 
ضامن پشتیبانی از تولید و 

امنیت غذایی
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
حفـظ  یـک  مـاده  یـک  تبصـره  کمیسـیون  جلسـه 
کاربـری اراضـی کشـاورزی گفـت: بـا عنایت بـه این 
کـه مـا متولی امـور زمین و حفظ آن هسـتیم بایسـتی 

خودمـان کارهـا را مدیریـت کنیـم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
احمـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
طمراسـی افـزود: مـا بایسـتی وضعیت موجـود اراضی 
و آمـار دقیـق اراضـی زراعـی و باغـی را بـه منظـور 

مدیریـت بهتـر بـر عرصه هـا داشـته باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه همیـن منظـور در خـرداد 

دبیرخانـه  بـه  کـه  پرونده هایـی  بـه  سـالجاری  مـاه 
کمیسـیون تبصـره یـک حفـظ کاربری اراضـی واصل 
شـده بـود، رسـیدگی و تصمیـم گیـری شـد، تصریـح 
کـرد: کمیسـیون تبصره یـک ماده یک حفـظ کاربری 
اراضـی کشـاورزی با هدف بررسـی پرونـده متقاضیان 
صنایـع  کشـاورزی،  صنعتـی،  طرح هـای  اجـرای 
تکمیلـی و تبدیلـی، مسـکن روسـتایی، اتـاق کارگری 
و نگهبانـی باغـات، گردشـگری و... برگـزار می شـود.

شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون تبصـره یـک ماده 
بـا حضـور  اراضـی کشـاورزی  کاربـری  یـک حفـظ 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیر 
امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس، مدیـر کل 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس و یـک نفـر 
نماینـده اسـتانداری اسـتان فـارس در محـل سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.
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بـه مناسـبت سـالروز شـهادت امـام جعفـر صـادق )ع( و سـالگرد ارتحـال حضرت 
امـام؛ مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا بیـان اینکـه امام راحـل عظیم الشـأن شـاگرد مبـرز فقه جعفـری یعنی 
شـاگرد مکتـب امـام صـادق علیـه السـالم بـود، گفـت: اسـالم تـا قبـل از انقالب 
و اندیشـه امـام، مثـل قـرآن لبـه طاقچـه بـود و امـام بـا کمک تـوده مـردم عزیز 
انقالبـی را رقـم زد کـه این انقالب توانسـت نقطه امیـدی برای همه مسـتضعفان 

جهـان باشـد و ایـن مربـوط به مسـلمان و غیر مسـلمان نیسـت. 
 بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، سـید محسـن قائمـی در آئیـن گرامیداشـت 
شـهادت امـام جعفـر صـادق )ع( و سـالگرد ارتحـال بنیانگـذار کبیـر جمهـوری 
اسـالمی ایـران حضـرت امـام خمینـی )ره(، در جمـع مدیـران و کارکنان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی ایـن اسـتان تصریح کرد: این مسـئله یک نقطه اشـتراک بسـیار 
بـزرگ اسـت؛ امـام راحل بـا انقالب بـه دنیا فهماند اسـالم ناب محمدی اسـالمی 
پویاسـت کـه می توانـد الگویـی بـرای تمامـی بشـریت باشـد نـه اسـالمی کـه 

اسـت. مختص مسـلمانان 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه بعـد از پیـروزی انقالب باشـکوه ایران اسـالمی 
بـه رهبـری امـام خمینـی )ره( در تمامـی دنیا هـر مظلومی جـرات ابراز وجـود پیدا 
کـرد، افـزود: ایـن نقطه خیلـی عظیـم و بزرگی اسـت؛ جبهه مقاومت اسـالمی که 

مـی بینیـد در سراسـر دنیا در مقابـل دنیای اسـتکبار ایسـتادگی می کند.
بـه گفتـه وی؛ جبهه مقاومت در فلسـطین، لبنـان، بحرین، یمن، سـوریه و عراق با 
همـان تفکـر نـاب حضـرت امام شـکل گرفته و توسـط شـاگرد خلف ایشـان مقام 
معظـم رهبـری حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای توانسـته در دنیـا حرفی بـرای گفتن 
داشـته باشـد تـا ایـن طور نباشـد که یک صـدا در دنیـا به عنـوان ابرقـدرت بتواند 

ظلـم کنـد و کسـی نتوانـد دم بزند، این نقطه مشـترک بسـیار بزرگی اسـت.
باالترین سطح مشارکت مردمی پس از انقالب

قائمـی بـا اشـاره بـه اینکـه در آسـتانه آزمـون بزرگی قـرار داریـم و نظـام مقدس 

جمهـوری اسـالمی ایـران بیشـترین انتخابـات را در 42 سـال  عمـر خـود تجربـه 
کـرده اسـت، اضافـه کـرد: تقریبـًا هـر یک سـال و نیـم یـک انتخابات داشـته ایم 
و ایـن باالتریـن سـطح مشـارکت مردم در امور خودشـان اسـت؛ نکته بسـیار حائز 
اهمیـت این اسـت که انتخابات سرنوشـت سـاز بـوده و اولین مسـئله ای که در آن 

خیلـی مـد نظر هسـت مشـارکت عموم مردم اسـت.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـه توصیه هـای اخیـر مقـام معظـم رهبـری نیـز گریـزی زد و افـزود: بـر اسـاس 
و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  حداکثـری  مشـارکت  ایشـان  سـفارش های 
انتخابات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا مهم اسـت؛ تشـویق کنندگان به عدم 
مشـارکت دروغ می گوینـد کـه دلسـوز مـردم هسـتند، اهمیـت ندهیـد اینهـا بـر 
اسـاس دیگـری حرکـت مـی کننـد و در کانـال دیگری افتـاده اند و خودشـان هم 
ایـن مسـئله را نمـی داننـد؛ انتخابـات در یـک روز انجـام می شـود امـا نتیجـه آن 

می توانـد سـال ها در سرنوشـت جامعـه موثـر باشـد.
وی بـه اسـتناد سـخنان رهبـر معظـم انقـالب تصریح کرد: عـدم احـراز صالحّیت 
بـه معنـای بی صالحّیتـی نیسـت؛ معنـای عـدم احـراز صالحّیـت ایـن اسـت کـه 
شـورای نگهبـان نتوانسـته تشـخیص بدهـد کـه ایـن افـراد صالحّیـت دارنـد، نه 
اینکـه تشـخیص داده کـه صالحّیـت ندارنـد؛ نـه، ممکن اسـت صالحّیـت باالیی 
هـم داشـته باشـند اّما حـاال گزارش هـا، امکانـات و آشـنایی های شـورای نگهبان 
نتوانسـته ایـن را تشـخیص بدهـد؛ بنابرایـن ]عـدم احـراز صالحّیـت[ دلیـل بـر 

نیسـت. بی صالحّیتـی 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه تمـام افـرادی کـه منتخبیـن بعـد از تایید 
شـورای نگهبـان هسـتند بـرای مـا عزیـز هسـتند، اظهـار کـرد: اول مشـارکت و 
دوم انتخـاب صحیـح، هیـچ کـس نمی توانـد بـه مـردم تحمیل کنـد، ما فقـط باید 
تشـویق بـه مشـارکت کنیـم، از بین این افراد هر کسـی انتخاب شـد ایـن منتخب 

اسـت. مردم 

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس تبیین کرد:

انقالب امام راحل توانست نقطه امیدی برای 
همه مستضعفان جهان باشد
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در  غـذا  سـالمت  و  زیسـت  محیـط  گـروه  رئیـس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: توجه 
به گردشـگری کشـاورزی و تسـهیل روند توسـعه آن 
گامـی موثـر در راسـتای توسـعه پایـدار روسـتایی بـه 

شـمار مـی آید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه محیـط زیسـت و 
سـالمت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، 
گرامیداشـت  مناسـبت  بـه  غیاثـی  مهـدی  محمـد 
روز جهانـی گردشـگری کشـاورزی عنـوان کـرد: بـا 
بـه جایـگاه ویـژه بخـش کشـاورزی اسـتان  توجـه 
از  درصـد   ۹ حـدود  تولیـد  نظیـر  کشـور  در  فـارس 
اول  رتبـه  بـودن  دارا  کشـور،  کشـاورزی  تولیـدات 
تولیـد محصـوالت باغـی، رتبه دوم تولیـد محصوالت 
زراعـی، رتبـه چهـارم تولیـد محصـوالت دامـی، رتبه 
ششـم تولید محصوالت شـیالتی در کشـور و علیرغم 

گردشـگری  منظـر  از  اسـتان  ایـن  بـاالی  جایـگاه 
متاسـفانه شـاهد عـدم توجـه بـه توسـعه گردشـگری 

هسـتیم.   کشـاورزی 
 وی بیـان کـرد: گردشـگری کشـاورزی بـه عنـوان 
از  یکـی  روسـتایی  گردشـگری  از  ای  زیرمجموعـه 
پایـدار  توسـعه  بـرای  مناسـب  بسـیار  زمینه هـای 
روستاهاسـت کـه از طریـق آن گردشـگران فرصتـی 
بـرای آگاهـی در مـورد مناطـق کشـاورزی، مشـاغل 
کشـاورزی، محصـوالت محلـی، غذاهـای سـنتی و 
زندگـی روزانـه مـردم روسـتایی، همچنیـن عناصـر 

فرهنگـی و سـنتی بـه دسـت مـی آورنـد. 
واقـع  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
گردشـگری کشـاورزی محصولـی بـا ارزش افـزوده 
اسـت کـه درآمـد اضافـی از زمیـن را تولیـد و یـک 
برنـد مزرعـه را بـه مشـتریان معرفـی مـی کنـد کـه 
ایـن فرصتـی را بـرای ایجـاد پایـگاه مصـرف کننـده 
ایجـاد  کشـاورزی  محصـوالت  تمـام  بـرای  وفـادار 
تولیـد  در  فـارس  اسـتان  کـه  ویـژه  بـه  می کنـد 
سـالمت  و  شـده  گواهـی  کشـاورزی  محصـوالت 
محـور در کشـور پیشـرو مـی باشـد و از ایـن طریـق 
بـه کشـاورزان کمک می کند تا کسـب و کارشـان را 
در برابـر نوسـانات بازار، گسـترش اشـتغال در مزرعه، 
ارائـه درآمـد خـارج از فصل و بهبود پایداری کسـب و 

کننـد. کارمحافظـت 
صاحبـان  گردشـگری  مـزارع  در  کـرد:  اظهـار  وی 

گردشـگران  جـذب  به منظـور  کشـاورزان  و  مـزارع 
بـرای  سـرگرم کننده  و  نشـاط  آور  محیـط  ایجـاد  و 
نظیـر:  را  امکاناتـی  و  فعالیت هـا  بازدیدکننـدگان 
خریـد  نظیـر  تـازه  محصـوالت  چیـدن  و  خریـدن 
از  و سـبزیجات  میـوه جـات  یـا چیـدن  و  مسـتقیم 
مـزارع و باغـات در کنـار اعضـاء خانـواده، تغذیـه از 
مصـرف  محـور،  سـالمت  کشـاورزی  محصـوالت 
انـواع غذاهـای محلـی، مصـرف و بهره منـدی از گل 
و گیاهـان دارویـی نظیـر اسـتراحت در فضـای معطر 
بـه عطـر گیاهـان دارویی، امـکان تماشـای گل های 
مختلـف، مصرف گیاهـان دارویی تازه، پیـاده روی در 
فضـای مزرعه و بـاغ، ورزش هایـی نظیـر تیراندازی، 
دوچرخه سـواری، اسـب سـواری، ماهی گیری، انجام 
فعالیت هایـی نظیـر تعییـن سـن درختـان، شناشـایی 
پوشـش گیاهـی، نگهـداری دام، دوشـیدن شـیر، کار 
با ابزار و ماشـین آالت کشـاورزی، گل کاری، سـبزی 
کاری، چیـدن پشـم گوسـفندان و مشـاهده حیوانـات 
وحشـی و پرنـدگان بـا دوربیـن، نمایش نحـوه گالب 
گیـری و فرآوری سـایر محصوالت کشـاورزی مزرعه 

و بـاغ بایسـتی فراهـم کننـد.
UN� )غیاثـی بیـان کرد: سـازمان جهانی گردشـگری 

WTO( در تقویـم بیـن المللی رویداد گردشـگری، 16 

مـاه مـی مصادف بـا 27 اردیبهشـت ماه را بـه عنوان 
نمـوده  معرفـی  گردشـگری کشـاورزی  جهانـی  روز 

ست. ا

گردشگری کشاورزی؛
فرصتی برای ایجاد پایگاه مصرف کننده وفادار برای محصوالت کشاورزی
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جهـاد  هفتـه  آغـاز  مـاه  خـرداد  یکـم  و  بیسـت 
کشـاورزی و بیسـت و هفتـم خرداد مـاه مصادف با 
سـالروز صدور فرمـان تاریخی معمـار کبیر انقالب، 
حضـرت امـام خمینـی)ره( مبنـی بـر تشـکیل نهاد 

جهـاد سـازندگی در سـال 57 اسـت. 
به گـزارش خبرنگار "پرتو امیـد"، رئیس اداره روابط 
عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با 
بیـان ایـن مطلـب گفـت:  وزارت جهاد کشـاورزی 
در سـال 137۹ یعنـی  بیسـت و یـک سـال  پیش 
از ادغام وزارت جهاد سـازندگی و وزارت کشـاورزی 
کـه اولیـن سـاختار آن در سـال 1310 بسـته شـده 

بود تشـکیل شد.
علیرضـا واحـدی پـور بـا بیـان اینکـه نـام مقـدس 
خـود  از  و  تـالش  یـادآور  کشـاورزی  جهـاد 
گذشـتگی های جهادی در راه رسـیدن به اسـتقالل 
و خـود اتکایـی اسـت، افـزود: در سـال جـاری این 
هفته با شـعار "جهاد کشـاورزی، پشـتیبانی از تولید 
و امنیـت غذایـی" مزیـن شـده و فرصـت مناسـبی 
اسـت تـا ضمـن مـرور تجربیات بـه دسـت آمده و 
تبییـن پتانسـیل ها و توانمندی هـا در جهت جهادی 
بـزرگ بـرای سـاختن ایـران اسـالمی گام برداریم.

سـنوات  برنامه هـای  طبـق  کـرد:  تصریـح  وی 
گذشـته مقـرر بـود در ایـن هفتـه تعـداد ۹3 طـرح 
عمرانـی و اشـتغال زا بـا سـرمایه گـذاری بیـش از 
2۹0 میلیـارد تومـان در نقاط مختلف اسـتان پهناور 

فـارس بـه بهـره بـرداری برسـد کـه بـا توجـه بـه 
مصـادف شـدن ایـن ایـام با زمـان تبلیغات رسـمی 
کاندیداهـای سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری و 
ششـمین دوره شـورای اسـالمی شـهر و روسـتا به 

زمـان دیگـری موکول شـد.
واحـدی پـور افزود: به همین مناسـبت و بر اسـاس 
برنامه هـای سـال های قبـل آغـاز ایـن هفتـه بـا 
تجدیـد میثـاق بـا آرمان هـای حضرت امـام راحل 
و شـهداء بزرگـوار ، به ویژه شـهدای سنگرسـاز بی 
سـنگر بـا حضـور طمراسـی رئیـس ایـن سـازمان، 
سـید محسـن قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه و جمعـی از مدیـران و کارشناسـان خانـواده 

بـزرگ جهـاد کشـاورزی همـراه بود.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: در ایـن هفته بـا حضور 
رئیس، معاونین و مدیران مسـتقل سـتادی نشسـت 
بـا رعایـت کامـل پروتکل های بهداشـتی نشسـت 
رسـانه ای و مجمـع عمومـی کارکنان سـازمان این 
خانـواده بـزرگ را خواهیـم داشـت و عملکردهـا و 
دسـت آوردهـای بخـش کشـاورزی و برنامه هـای 
رئیـس جدیـد سـازمان با رویکـرد نام گذاری شـعار 
سـال توسـط مقام معظـم رهبری که همانـا "تولید، 
در  تولیـد"  جهـش  و  زدایـی  منابـع  پشـتیبانی ها، 

بخـش کشـاورزی هسـت تبیین خواهد شـد.
وی گفـت: تجدیـد دیـدار بـا خانواده معظم شـهداء 
جانبـازان  بـا  و مالقـات  بـی سـنگر  سـنگر سـاز 
جنـگ تحمیلـی،  مالقـات رئیـس سـازمان با ذی 
نفعـان سـازمان،  سـفر معـاون امـور باغبانـی وزیر 
جهـاد کشـاورزی بـه اسـتان فـارس و کلنـگ زنی 
بـاغ مـادری مرکبـات جنـوب کشـور در ایسـتگاه 
بازدیـد رئیـس و  آبـاد داراب و  تحقیقاتـی حسـن 
معاونیـن سـازمان از چند شهرسـتان و دیـدار چهره 
بـه چهـره با بهـره برداران بخـش کشـاورزی را در 

عرصه هـای آن هـا خواهیـم داشـت.
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  اداره  رئیـس 
کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه بـا گریـزی به 
اسـامی روزهای هفتـه جاری کشـاورزی گفت: روز 
جمعـه مصـادف بـا بیسـت و یکـم خـرداد مـاه  به 
نـام کشـاورزی،  پشـتیبانی و مانـع زدایی  و جهش 

افزایـش  کشـاورزی،  نـام  بـه  شـنبه  روز  تولیـد، 
بهـره وری و توسـعه اقتصـاد ملـی، روز یکشـنبه به 
نـام کشـاورزی، تصدی گری و توسـعه تشـکل ها، 
روز دوشـنبه بـه نام  کشـاورزی، فرهنـگ جهادی، 
تولیـد و برکـت،  روز سه شـنبه بـه نام  کشـاورزی، 
جـذب سـرمایه،  توسـعه کارآفرینی و اشـتغال، روز 
چهارشـنبه بـه نـام کشـاورزی، توسـعه فنـاوری و 
دانـش محـوری و روز پنـج شـنبه بیسـت و هفتـم 
خـرداد مـاه  به نـام کشـاورزی، انتخابات وحماسـه 

سیاسـی نامگذاری شـده اسـت.
وی گفـت: ضمـن تبریـک ایـن هفته بـه تک تک 
همکارانـم؛  بـه عنـوان یـک نفـر از اعضـاء ایـن 
خانـواده بـزرگ امیدوارم ما دسـت انـدرکاران جهاد 
کشـاورزی بتوانیـم با خدمت رسـانی هر چه بیشـتر 
و حضـور در عرصه هـای وسـیع این بخش منشـاء 

خیـر و برکـت بیشـتری بـرای جامعه مان باشـم.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی؛
جهادی بزرگ برای ساختن ایران اسالمی

با به کارگیری توانمندی ها 

http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-66/94151-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-66/94151-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-66/94151-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7
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اولین بازدید کمیته پایش 
نهاده های دامی سازمان جهاد 

کشاورزی فارس

کارشـناس ارزیـاب امور دام مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: اولین بازدیـد کمیته 
پایـش نهاده هـای دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بازرسـی،  مدیریـت  نماینـده  توسـط  فـارس  اسـتان 
ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات و نماینده 
مدیریت حراسـت در تاریخ 1400/3/12 از شهرسـتان 

ارسـنجان انجام شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، افشـین طیبی افزود: کمیته 
پایـش نهاده هـای دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس متشـکل از نماینـده مدیریت بازرسـی، 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات، نماینده 
مدیریـت حراسـت، نماینـده معاونـت بهبـود تولیـدات 
دامـی و نماینـده مدیریت توسـعه بازرگانی می باشـد. 
ایـن کمیتـه،  از تشـکیل  وی تصریـح کـرد: هـدف 
پایـش اسـتانی و انجـام بازدیدهـای شهرسـتانی بـه 
منظـور نظـارت عالیـه بـر عملکـرد توزیـع نهاده های 
تعاونی هـای  شـرکت  اسـتانی،  اتحادیه هـای 
دامـداران شهرسـتان ها و بررسـی عملکـرد مدیریـت 
شهرسـتان ها در خصـوص اجـرا و رعایت مـوارد فوق 
الذکـر بر اسـاس شـیوه نامـه ابالغـی از وزارت متبوع 

باشـد.  می 
طیبـی بیـان کـرد: در ایـن بازدیـد از چندیـن واحـد 
گاوداری و گوسـفند داری در منطقـه خبریـز بازدیـد و 
تطابـق میـزان تعـداد دام موجـود در واحدها بـا میزان 
ثبـت شـده در سـامانه جامـع هویـت گذاری بررسـی 
گردید و مغایرت های مشـاهده شـده در دفتر شـرکت 
تعاونـی دامـداران بـه مدیرعامـل شـرکت دامـداران 

ارسـنجان جهـت تصحیـح اعـالم گردید.
وی اظهـار کـرد: در حاشـیه این بازدیـد از مرکز جمع 
آوری شـیر شـرکت تعاونـی دامـداران ارسـنجان نیـز 

بازدیـد بـه عمـل آمـد و در ادامـه بـا حضـور اعضـاء 
همـراه در دفتـر مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مـوارد بررسـی گردید و مقـرر شـد پیگیری های الزم 

تـا رفـع مغایرت هـا صـورت پذیرد.
طیبـی تاکیـد کرد: ایـن بازدید هـا به صورت مسـتمر 
در اسـتان انجـام خواهـد پذیرفـت تـا مغایرت هـای 

احتمالـی رفـع گـردد و تخلفـات شناسـایی گردد.

عملکرد سامانه های بررسی 
شکایات در سال 1399

کارشـناس سـامانه های مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـه تمامی شـکایات، 
گزارشـات و درخواسـت های واصلـه از سـامانه های 

مربوطه پاسـخ داده شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین هوشـیار گفت: در 
سـال 13۹۹ تعـداد 228 فقـره درخواسـت، شـکایت و 
گزارش از سـامانه های سـازمان بازرسـی کل کشـور، 
سـامانه سـامد، سـامانه رسـیدگی به شـکایات وزارت 
جهـاد کشـاورزی و سـامانه رسـیدگی بـه شـکایات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس دریافـت شـده که 
پـس از پیگیـری الزم، پاسـخ  در کوتـاه تریـن زمـان 
ممکـن پاسـخ بـه مرجـع درخواسـت کننـده یـا فـرد 

شـاکی ارائه شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: پاسـخگویی بـه مـوارد واصلـه از 
و  اسـت  زمانـی  محدودیت هـای  دارای  سـامانه ها 
ارائـه پاسـخ در زمـان اعالم شـده ایجاد نوعـی امتیاز 
در ارزیابی هـا بـرای سـازمان مـی نمایـد و الزم بـه 

ذکـر اسـت میانگین مـدت پاسـخگویی این سـازمان 
در سـال 13۹۹ بـه کمتـر از 8 روز رسـیده اسـت. 

هوشـیار بیـان کرد: تـالش این مدیریت بر این اسـت 
کـه بـا توجـه بـه زحمـات همـکاران و پیگیری هایی 
کـه صـورت می پذیـرد حتمًا زمان مقـرر رعایت گردد 
بنابرایـن ضـرورت دارد کـه تمامی همکاران سـتادی 
و شهرسـتانی در انجـام ایـن مهـم مسـاعدت نموده و 
در صـورت وصـول چنیـن گزارشـات و شـکایاتی در 
اسـرع وقـت ضمـن بررسـی دقیق، پاسـخ مناسـب را 

ارائـه نمایند. 

آغاز ارزیابی عملکرد طرح ها و 
پروژه های شهرستانی بر اساس 

موافقت نامه های سال 1399
بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي  بازرسـي،  مدیـر 
شـکایات سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس گفت:  
از 26 اردیبهشـت ماه 1400 بررسـی و ارزیابی عملکرد 

طرح هـا و پروژه هـای شهرسـتان ها آغـاز گردیـد.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان 
عباسـی  الـه  فـرج  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
 13۹۹ سـال  عملکـرد  ارزیابی هـا  ایـن  در  افـزود: 
واحدهـای تخصصـی مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی 
قبیـل  از  فیروزآبـاد  و  کـوار  شـیراز،  شهرسـتان های 
حفـظ  باغبانـی،  کشـاورزی،  نهاده هـای  و  زراعـت 
نباتـات، مکانیزاسـیون، صنایـع تبدیلـی و غذایی، آب و 
خـاک، امـور دام و شـیالت، امـور اراضـی، امـور مالی، 
ترویـج و مراکـز جهـاد کشـاورزی، طـرح و برنامـه و 
مدیریـت سـتادی مطابـق بـا موافقـت نامه های سـال 
13۹۹، برش هـای سـازمانی و براسـاس شـاخص های 

ارزیابـی تدویـن شـده انجـام شـد.
شهرسـتان های  عملکـرد  ارزیابـی  کـرد:  عنـوان  وی 
و  دارد  قـرار  برنامـه کاری  در  نیـز  و سروسـتان  فسـا 
طـی برنامه ریـزی انجـام شـده تـا دی ماه سـال جاری 
ارزیابـی عملکـرد 36 شهرسـتان انجـام و گزارش های 
و  معاونت هـا  سـازمان،  ریاسـت  بـه  شـده  تنظیـم 
مدیریت هـای  و  مربوطـه  سـتادی  مدیریت هـای 

ارسـال خواهـد گردیـد. شهرسـتانی 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ایـن ارزیابی ها 
سـاالنه و به صورت مسـتمر توسـط تمامی کارشناسان 
پاسـخگویی  و  عملکـرد  ارزیابـی  بازرسـی،  مدیریـت 
ارزیابـی عملکـرد طرح هـا و  بـا هـدف  بـه شـکایات 
پروژه هـای شهرسـتان ها مطابـق بـا موافقـت نامه هـا 
انجـام می شـود تـا بـا شناسـایی ناراسـایی ها و ارائـه 
پیشـنهادات اقدامـات الزم جهـت بهبـود امـور انجـام 

. گردد
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راه اندازی مجدد تلفن همراه درون سازمانی در جهاد کشاورزی فارس 

اعمال ضریب افزایش حقوق کارکنان قرارداد موقت کارگری 

امتیاز ایثارگری بازنشستگان جهاد کشاورزی اعمال شد 

مدیـر رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس از راه اندازی مجدد خطـوط ارتباطی 
ایرانسـلی درون ایـن سـازمان بـه منظـور ارتقـای 

سـطح کیفـی ماموریت هـا خبـر داد. 
و  رفـاه  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 

حسـین جعفـری گفـت: از چنـد سـال گذشـته تبلت هایـی بـا 
سـیم کارت ایرانسـل در اختیـار کارشناسـان مسـئول پهنـه و 
مدیـران سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس قـرار گرفت.

وی افـزود: اینترنـت ایـن سـیم کارت هـا بـه صـورت ماهیانـه 
شـارژ می شـود و همـکاران نیز با اسـتفاده از شـماره تلفن های 

چهـار رقمـی مـی توانند بـا یکدیگـر در ارتباط باشـند.

جهـاد  سـازمان  اداری  امـور  مدیریـت  سرپرسـت 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: احـکام افزایـش 
ضریـب حقـوق کارکنـان قـرارداد موقـت کارگری 
در سـال جـاری صـادر و بـه مدیریـت امـور مالـی 

تحویـل داده شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـمیه 
وضعیـت  بـا  کارکنـان  از  نفـر   77 اینکـه   بیـان  بـا  سـلیمی 
اسـتخدامی مذکـور در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

مشـغول به کار هسـتند، ابراز کـرد: حداقل حقـوق این کارکنان 
از مبلـغ 20 میلیـون ریـال به 28 میلیـون ریال و بـن خواربار از 
4 میلیـون ریـال بـه 6 میلیون ریـال و حق مسـکن از 3 میلیون 

ریـال بـه 5/4 میلیـون ریـال افزایـش یافت.
بـه گفتـه وی؛ مدت سـنوات کار و حـق اوالد به صـورت متغیر  

نیـز افزایش پیـدا کرد.
وضعیـت  بـا  کارکنـان  سـایر  احـکام  کـرد:  تصریـح  سـلیمی 
اسـتخدامی رسـمی، پیمانـی، قرارداد مشـخص پـس از دریافت 

از سـتاد وزارتخانـه صـادر می شـود.

سرپرسـت مدیریت امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: امتیـاز ایثارگـری 787 نفـر از بازنشسـتگان ایـن 

سـازمان اعمال شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت امـور اداری سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس سـمیه سـلیمی تصریح کرد: به منظور 

رفـع مشـکالت اجرایی متناسـب سـازی حقـوق بازنشسـتگان 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری ایـن اقدام صـورت گرفت.

بـه گفتـه وی؛ اعمـال امتیـاز ایثارگـری بـر اسـاس بخشـنامه 
شـماره 200 / 145۹3 مـورخ 21 اردیبهشـت مـاه سـال 1388 
معاونـت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی ریاسـت جمهوری 
و بخشـنامه شـماره 25۹047 مـورخ پانزدهـم مـرداد ماه 13۹8 
سـازمان امـور اداری واسـتخدامی کشـور بـا ارائـه گواهی های 
قانونـی صـادر  مراجـع  از سـوی  کـه  رزمندگـی  و  ایثارگـری 

گردیـده اسـت، اعمـال مـی گردد.
از تاریـخ اول مهرمـاه سـال گذشـته حقـوق  سـلیمی افـزود: 
بازنشسـتگی افـراد حائـز شـرایط اصـالح گردیـده و افزایـش 

می یابـد .
سرپرسـت مدیریت امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
ابـراز کـرد: پـس از فراخـوان، جمـع آوری و بررسـی  فـارس 
مـدارک همـکاران بازنشسـته، مسـتندات مـورد نیاز در سـامانه 
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـه تعـداد787 نفـر بارگـذاری 

است. شـده 
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رضیه امینی

شهرستان ارسنجان 

قنات جالل آباد ارسنجان مرمت شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از اتمام طـرح مرمـت و الیروبی 
قنـات جـالل آبـاد واقع در روسـتای بکهدان جشـنی این شهرسـتان خبـر داد و 

گفـت: ایـن قنـات 600 متر طـول و 30 بهره بـردار دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی خرمـی تصریـح کـرد: ایـن طرح بـا اعتبـار یک میلیـارد و 
101 میلیـون ریـال از محـل کمک هـای فنـی و اعتباری بازسـازی و نوسـازی 
قنـوات سـال 13۹۹ اجرایـی کـه 15 درصـد آن از محـل خـود یاری هـای ذی 

نفعـان تامین شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ عـالوه بـر 35 هکتار اراضی زیر دسـت که از این قنات مشـروب 

می شـوند، این منبع آبی مصارف شـرب انسـانی و دام دارد.
او افـزود: ریـزش بـرداری گالـری، الیروبـی، نـو کنـی، بغـل بـری، بـاز کردن 
دهانـه میلـه چاه هـای مسـدود، تهیـه کول هـای بتنی و نصـب تابلـو در مظهر 

قنـات از جملـه عملیـات اجرایـی احیـاء و مرمـت این قنات اسـت.

برداشت محصول گندم از مزارع ارسنجان
آغاز شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفت: کار برداشـت محصول گندم 
مـزارع ایـن شهرسـتان از نهـم خـرداد مـاه شـروع شـده اسـت و پیش بینـی 

می شـود تـا اوایـل تیر مـاه نیـز ادامـه یابد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی خرمـی با اشـاره بـه سـطح 3450 هکتـاری مـزارع گندم 
شهرسـتان ارسـنجان تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه بروز تنش خشـکی در سـال 
زراعـی جـاری متوسـط عملکـرد مـزارع ایـن شهرسـتان بـا کاهـش مواجـه و 

4400 کیلوگـرم در هکتـار پیش بینـی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه قریب بـه 30 دسـتگاه کمباین کار برداشـت 
مـزارع گنـدم شهرسـتان ارسـنجان را انجـام خواهنـد داد، اظهار کـرد: مدیریت 
صحیـح برداشـت محصـول و جلوگیـری از اتـالف آن از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت از ایـن رو کار برداشـت زیـر نظـر کارشناسـان مکانیزاسـیون و 

مروجیـن پهنـه انجـام مـی گیرد.
او تاکیـد کـرد: تخصیـص نهاده هـای کشـاورزی برای مـزارع گندم در کشـت 
سـال زراعـی آینـده بـر اسـاس میـزان گنـدم تحویلی امسـال بـه مراکـز خرید 
دولتـی اسـت بنابرایـن گنـدم کاران بـا هماهنگی مسـئول پهنه محصـول خود 

را بـه مراکـز خریـد دولت تحویـل دهند. 

بهره برداری از یک واحد دامپروری
در ارسنجان

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت: یک واحد بره پـرواری 300 
راسـی در این شهرسـتان به بهره برداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی خرمـی بـا اشـاره بـه اینکه پـروار بنـدی دام یـک فرصت 
سـرمایه گـذاری مناسـب بـا ضریب خطـر پایین اسـت، تصریح کـرد: این طرح 

در روسـتای اکبـر آبـاد بـا اعتبـار 15 میلیـارد ریال راه اندازی شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ 70 درصد سـرمایه گـذاری برای طرح مذکور از محل تسـهیالت 
صنـدوق توسـعه ملـی تامیـن و پرداخـت و المابقـی توسـط فرد مجـری هزینه 

شـده کـه زمینـه اشـتغالزایی برای 6 نفـر فراهم آمده اسـت.

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

برداشت زردآلوی نوبرانه از باغ های استهبان 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: برداشـت زرد آلو در سـطح 
200 هکتـار از بـا باغ هـای ایـن شهرسـتان از اواخر اردیبهشـت ماه آغاز شـده 

است. 
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منش افـزود: با توجه به سـرمازدگی بهـار کمی از تولید امسـال 
کاسـته شـده و پیش بینـی می شـود بیـش از هـزار تن انـواع زردآلـوی تولیدی 

روانـه میادین میوه شـود.
او اظهـار کـرد: بیشـترین سـطح زیـر کشـت زرد آلـو در منطقـه خیر اسـت که 

سـطحی بیـش از 180 هکتـار را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
وی اعـالم کـرد: 85 درصـد از زرد آلـوی تولیـد شـده شهرسـتان اسـتهبان به 
صـورت تـازه خـوری مصرف شـده و 15 درصد به صورت سـنتی فـرآوری و در 

خشـکبار اسـتفاده می شود.

سیب باغ های منطقه خیر استهبان برداشت شدند
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی خیـر گفـت: برداشـت سـیب از 220 هکتـار 
باغ هـای ایـن منطقـه در حـال انجـام اسـت و در چنـد روز آینـده بـه پایـان 

خواهـد رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مسـلم پـور رضایـی با اشـاره بـه اینکـه کار برداشـت از اوایـل خرداد مـاه آغاز 
شـده اسـت، افـزود: پیش بینـی می شـود بیـش از دو هـزار تـن انـواع سـیب 

گالب، قصرالدشـتی و کریمـی برداشـت شـود. 
بـه گفتـه وی؛ عمـده سـیب های برداشـت شـده از باغ هـای منطقـه خیـر بـه 

میادیـن میـوه تهـران و شـیراز ارسـال می شـوند.

پیش بینی افزایش کاشت هویج در اقلید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد بـا اشـاره بـه آغـاز کاشـت هویج در 
ایـن شهرسـتان از ابتـدای اردیبهشـت مـاه، گفـت: پیش بینی می شـود سـطح 
زیر کشـت این محصول نسـبت به سـال گذشـته افزایش 15 درصدی داشـته 

شد. با
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میـر طالبی با تاکیـد بر اینکه شهرسـتان اقلیـد قطب تولیـد هویج در 
اسـتان فـارس اسـت و سـال گذشـته 1600 هکتـار از اراضی زراعی به کشـت 
ایـن محصـول اختصـاص داشـته اسـت، تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود در 

فصـل برداشـت آتـی 80 هـزار تن هویـج تولیـد و روانه بازار شـود.

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: سـازگاری کشـت هویـج بـا شـرایط اقلیمـی 
منطقـه، وجـود ادوات کاشـت مناسـب، حضور صنایـع جانبی مانند هویج شـویی 
و نزدیکـی بـه بازارهـای مصـرف از جملـه دالیل گرایش کشـاورزان به کاشـت 

ایـن محصول اسـت.
او افزود:وجـود ظرفیت هـای مذکـور در شهرسـتان اقلیـد نیازمنـد ایجـاد صنایع 
تبدیلـی و فـرآوری مناسـب محصول خام هویج اسـت که ورود سـرمایه گزاران 

بـه ایـن بخش می تواند کشـاورزی این شهرسـتان را توسـعه بخشـد.
 

کاشت سیب زمینی در اقلید ادامه دارد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید با اشـاره به اینکه کاشـت سـیب زمینی 
اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده اسـت، گفـت:  نیمه هـای  از  ایـن شهرسـتان  در 
پیش بینـی می شـود تـا اواخـر خـرداد مـاه بیـش از 6500 هکتـار از اراضـی به 

کشـت سـیب زمینی اختصـاص یابـد. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـیدعلی 
آقـا میرطالبـی تصریـح کـرد: شهرسـتان اقلید از قطب هـای تولید سـیب زمینی 
اسـت و پیش بینـی می شـود در سـال جـاری 300 هـزار تـن محصـول تولید و 

روانـه بازار هـای مصرف شـود.
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکـه ایجاد مزارع بذری سـیب زمینی در شهرسـتان 
اقلیـد مـورد اسـتقبال کشـاورزان قـرار گرفتـه و در حال گسـترش اسـت، افزود: 
بـذور آگریـا، سـانته، ِجلـی، بانبـا، فانتا و میلـوا از عمـده ارقام بذور سـیب زمینی 
در حـال کشـت در مـزارع این شهرسـتان اسـت کـه محصول تولیـدی به لحاظ 

کمـی و کیفـی از عملکـرد مطلوبی برخوردار هسـتند.
بـه گفتـه وی؛ ورود سـرمایه گذاران در توسـعه صنایـع سـردخانه ای و تبدیلـی 
نقـش بزرگـی در توسـعه کشـت محصـول سـیب زمینی در شهرسـتان اقلیـد 

داشـت. خواهد 
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طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

سعیده سروعلیشاه

شهرستان پاسارگاد 

بازدید رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت بر 
مبارزه با آفات همگانی سازمان حفظ نباتات کشور 

از مزارع گندم و جو شهرستان پاسارگاد

رئیـس گـروه برنامه ریـزی و نظارت بـر مبارزه با آفـات همگانی سـازمان حفظ 
نباتات کشـور گفت: در شـرایط تنش آبی امسـال باید با کاهش خسـارت سـن 

غالت، از آسـیب بیشـتر یه کشـاورزان جلوگیـری کنیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
حسـن جـوادی پویـا رئیـس گـروه برنامه ریـزی و نظـارت بـر مبـارزه بـا آفات 
همگانـی سـازمان حفـظ نباتـات کشـور بـا همراهـی عبدالـه کاربر کارشـناس 
حفـظ نباتات اسـتان و سـید حسـن موسـوی مدیـر و مسـئولین حفـظ نباتات و 
تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان  پاسـارگاد، از مزارع گندم 

و جـو جهـت پایـش خسـارت سـن و خشکسـالی بازدیـد به عمـل آورد.

جوادی پویـا بـا بازدیـد از مـزارع وضعیت را نسـبتا مطلوب ارزیابی کـرد و گفت: 
از آنجایـی کـه هـدف اصلی حفـِظ نباتات از خسـارت آفـات و بیماری ها اسـت 
بـا توجـه بـه شـرایط کم آبی سـال زراعی جـاری، باید بـا پایش منظم، مسـتمر 
و تورزنـی دقیـق مـزارع و کنتـرل آفـت سـن خصوصـًا سـن پـوره، بـه کاهش 

آسـیب بیشـتر بـه کشـاورز در این شـرایط خاص اقـدام نماییم.

برگزاری کارگاه آموزشی پیوند سرشاخه کاری 
گردو در شهرستان پاسارگاد

مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفت: در اولین 
روز خـرداد مـاه بـرای باغـداران و جمعـی از کارشناسـان مـروج مدیریـت جهاد 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان، کارگاه عملی آمـوزش پیوند سرشـاخه کاری برگزار 

گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
حشـمت الـه غالمـی بـا اشـاره بـه کارایـی پیونـد سرشـاخه کاری در درختـان 

گـردو ابـراز کـرد: جهت آمـوزش و ترویج این نوع پیوند توسـط افـراد مجرب و 
دوره دیـده، کارگاه آموزشـی-ترویجی برای کارشناسـان و باغداران شهرسـتان 

برگزار شـد.
غالمـی افـزود: در ایـن کارگاه ضمـن آمـاده سـازی پیونـدک، نحـوه انتخاب و 
قطـع سرشـاخه، پوسـت کنـی، اتصـال و مراقبـت از پیوندک آموزش داده شـد.

اراضی کشاورزی پایاب سد درودزن در خرامه 
تسطیح شد

اراضـی  هکتـار   7۹ تسـطیح  از  خرامـه  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
داد. خبـر  درودزن  سـد  پایـاب  پوشـش  تحـت  کشـاورزی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، ایرج 
دهقانـی گفـت: ایـن عملیـات بـا اعتبـاری بالغ بـر چهار میلیـارد ریـال از محل 
اعتبـارات ملـی در سـطح 70 هکتـار از اراضـی روسـتای دهقانـان و ۹ هکتار از 

زمین هـای زراعـی روبهقـان انجام شـد.
وی اظهـار کـرد: بـا ایـن اقـدام زیـر بنایـی 25 نفـر از کشـاورزان روسـتاهای 

مذکـور از افزایـش بـازده تولیـد برخـوردار مـی شـوند.
ایـن مقام مسـئول به لـزوم اجـرای عملیات تسـطیح در بهبود مدیریـت آبیاری 
و افزایـش راندمـان آب در مزرعـه اشـاره کـرد و افـزود: در حـال حاضـر 400 
نفـر از کشـاورزان خرامـه ای متقاضـی به کارگیـری فناوری تسـطیح لیزری در 

اراضـی زراعی خود هسـتند.
دهقانـی؛ ناهمـواری اراضی کشـاورزی، خاکـی و غیر فنی بودن مسـیر انتقال و 

توزیـع آب را از مهمتریـن دالیـل پاییـن بودن بازده آبیـاری عنوان کرد.
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مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، پخـش یکنواخـت آب در سـطح 
مزرعـه، اسـتقرار صحیـح گیـاه و کاهـش مـدت زمـان آبیـاری بـه میـزان 30 

درصـد را از مزایـای اسـتفاده از تکنولـوژی تسـطیح لیـزری برشـمرد.

کاشت کلم بروکلی در اراضی خرم بید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: کاشـت کلـم بروکلـی به 

روش نشـایی بـرای اولیـن بـار در ایـن شهرسـتان اجرایی شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
بـا تأکیـد بـر مزایـای کاشـت نشـایی محصـوالت زراعـی  آرش خسـروانی 
خصوصـًا کوتـاه شـدن دوره رشـد و کاهـش مصـرف آب در مزرعـه، تصریـح 
کـرد: کاشـت ایـن محصـول بـه روش نشـایی در سـطح ده هکتـار از اراضـی 

شهرسـتان خـرم بیـد انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهارکـرد: سـطوح زیـر کشـت کلـم بروکلـی نشـایی در 
بخـش مرکـزی شهرسـتان خـرم بید واقع و به شـیوه جوی و پشـته و سیسـتم 

آبیـاری تحت فشـار مشـروب می شـود.
وی افـزود: کاشـت ایـن محصول از اواسـط اردیبهشـت ماه آغاز شـده اسـت و 

تـا اواخـر همیـن ماه نیـز ادامه مـی یابد.
خسـروانی متوسـط عملکرد تولید ایـن محصول را 25 تـن در هکتار پیش بینی 
و تاکیـد کـرد: ترویج هـای انجـام شـده در خصوص اسـتفاده از نشـاء سـالم و 
مرغـوب و همچنیـن دمـا و تغذیه مناسـب در طـول دوره رشـد، از عوامل موثر 

افزایـش تولید ایـن محصول می باشـد.

برداشت بیش از 60 تن گل محمدی در خرم بید 
می شـود  پیش بینـی  گفـت:  بیـد  خـرم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
امسـال حـدود 64 تـن محصـول گل محمـدی بـه صـورت غنچـه و گلبرگ از 

گلسـتان های ایـن شهرسـتان برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خسـروانی بـا اشـاره بـه سـطح 30 هکتـاری باغ هـای گل محمـدی در 
شهرسـتان خـرم بیـد ابـراز کـرد: برداشـت گل محمـدی از سـطح 16 هکتـار 
باغ هـای مثمر این شهرسـتان از اواخر اردیبهشـت ماه شـروع شـده اسـت و تا 

اواخـر خـرداد نیز ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: وضعیـت بحرانـی منابع آبـی منطقه و نیـازی که به 

کاشـت محصوالت کم آب بر احسـاس می شـود، سـبب شـده اسـت تا کاشـت 
گیاهـان دارویـی و بـه ویـژه گل محمـدی بهتریـن جایگزین بـرای محصوالت 

پرآب بر محسـوب شـود.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در خنج
افزایش یافت

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفت: در سـال گذشـته 
بـا جـذب 50 میلیـارد و 500 میلیون ریـال اعتبارات دولتـی و ورود ادوات جدید، 
ضریـب مکانیزاسـیون ایـن شهرسـتان به 2.4 اسـب بخـار افزایش یافته اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، علی 
علـی پـور با اشـاره بـه اینکه ضریـب مکانیزاسـیون شهرسـتان خنـج در ابتدای 
سـال قبـل دو اسـب بخـار بـوده اسـت، تصریح کـرد: ایـن تسـهیالت از محل 
خـط اعتباری مکانیزاسـیون با سـود مشـارکت 15 درصد و توسـط شـعب بانک 

کشـاورزی پرداخت شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در طـرح تسـهیالت اعطایـی آورده متقاضیـان 20 درصـد مبالـغ 
مـورد نیـاز بـوده اسـت و میـزان کل پرداخت هـا 2.5 برابر مبلـغ تخصیص اولیه 



33 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شمــاره 73 - خردادمـــــاه 1400

شهربانو زارعی

دهستان خنجشت
به شهرسـتان خنـج بود.

او اظهـار کـرد: بـا بهـره گیـری از تسـهیالت اعطایـی، 24 دسـتگاه از انـواع 
تراکتور هـای چهـار و 6 سـیلندر بـه همـراه ادوات کشـاورزی دیگـر از جملـه 
انـواع سـم پاش هـا، خاکورز هـا و کارنده هـای مکانیـزه خریداری و بـه عرصه 

کشـاورزی وارد شـده اسـت.
علـی پـور ابراز کرد: ارتقاء سـطح مکانیزاسـیون بخش کشـاورزی باعث کاهش 
هزینـه تولیـد و اقتصادی کـردن کشـاورزی، افزایش تولید محصـوالت و انجام 

بـه موقع عملیات کشـاورزی می شـود.
بـه گفتـه وی؛ بـرای اعطای تسـهالت خریـد ادوات و دسـتگاه های مکانیزه به 
کشـاورزان داشـتن سـند زمین کشـاورزی بیـش از 12 هکتار و بـرای رانندگان 
حرفـه ای تراکتـور داشـتن گواهینامـه ویژه تراکتـور که دو سـال از تاریخ صدور 

آن گذشـته باشـد الزامی است.

آغاز احیاء و مرمت رشته قنات محمله در خنج
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفـت: عملیـات احیاء و 
مرمـت رشـته قنـات محمله در این شهرسـتان به طـول 150 متر بـا اعتبار یک 

میلیـارد و 588 میلیـون ریال آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، علی 
علـی پـور تصریـح کـرد: اعتبار این طـرح از محـل اعتبارات ملـی و کمک های 
فنـی اعتبـاری بـه صـورت 85 درصـد کمـک بالعـوض دولـت و 15 درصـد 

خودیـاری بهـره بـرداران تامین شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه صد هکتـار از اراضـی و 37 نفر از کشـاورزان 
حـق آبـه دار قنـات محملـه هسـتند، ابـراز کـرد: بـا توجه بـه خشکسـالی های 
اخیـر در حـال حاضـر دبـی آب قنـات مذکـور تـا چهـار لیتـر بـر ثانیـه کاهش 

اسـت. یافته 
علـی پـور بـا اشـاره بـه اینکـه پیش بینـی می شـود پـس از مرمـت دبـی آب 
مظهـر قنـات تـا ۹ لیتر بـر ثانیـه افزایش یابـد، افـزود: عملیات بازسـازی قنات 
تـا یـک مـاه آینده بـه اتمام خواهد رسـید کـه این موضـوع رضایت کشـاورزان 

و باغـداران در اراضـی زیردسـت را بـه دنبال داشـته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس برآورد هـای اولیه ریزش بـرداری گالری قنـات، تهیه 
کول هـای بتنـی، الیروبـی و ترمیـم میله چاها از جملـه اقدامات در دسـتور کار 

پیمانکار طرح اسـت.

کشت الگویی بادام زمینی در خنجشت
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت گفـت: بـرای اولیـن بار 6 
هـزار مترمربـع از اراضـی تحـت پوشـش ایـن مرکـز بـه کشـت بـادام زمینـی 

اسـت. یافته  اختصـاص 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز جهاد کشـاورزی خنجشـت، عبـاس مومنی 
اظهـار کـرد: بـا هـدف ترویـج کشـت گیاهـان با نیـاز آبی کـم، کشـت الگویی 
بادام زمینی در روسـتای امیر آباد خسـرو، دهسـتان خنجشـت شهرسـتان اقلید 

انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه بـادام زمینی جـزو محصوالتی بـا ارزش 
افـزوده باالسـت کـه توسـعه کشـت آن می توانـد بـه تحقـق اهـداف اقتصـاد 
مقاومتـی در منطقـه کمـک قابل توجهـی کند، تصریح کرد: کشـت گیـاه بادام 
زمینـی باعـث تثبیـت ازت خـاک می شـود و کاشـت متنـاوب آن بـا غـالت به 

بهبـود حاصلخیـزی خـاک کمک مـی کند.
مومنـی بـا بیان اینکه رقم کاشـته شـده بادام زمینـی در این منطقـه رقم نورث 
کارولینـا اسـت، افـزود: پیش بینـی می شـود از ایـن سـطح دو هـزار کیلـو گرم 

بادام زمینی خشـک برداشـت شـود.

کشت کتان برای اولین بار در خنجشت
رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت از کشـت گیـاه روغنـی و 
دارویـی کتـان براي نخسـتین بـار در اراضی روسـتای امیر آباد خسـرو در حوزه 

تحت پوشـش ایـن مرکز خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز جهاد کشـاورزی خنجشـت، عبـاس مومنی 
گفـت: در فروردیـن ماه سـال جاری سـه هـزار مترمربع از زمین های روسـتای 

مذکـور بـه کشـت دانه روغنـی کتـان اختصاص یافته اسـت.
وی افـزود: ایـن  محصـول در پاییـز برداشـت خواهد شـد و پیش بینی می شـود 
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کاظم نظری

شهرستان داراب 

500 کیلوگرم  دانه کتان از مزرعه کشـت شـده برداشـت شـود؛ رقم بذر کشـت 
شـده ایـن محصـول زغیر اسـت که دارای مصـرف روغنی و دارویی هسـت.

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: مقاومت به کـم آبـی، دوره رویش کوتـاه، کم 
توقـع بـودن و اسـتفاده از اراضی درجه 2 برای کشـت این محصـول از مزایای 

کشـت کتان است.
وی بـا بیـان اینکـه بذر کتـان دارای اسـید چرب امـگا 3 باالیی در میـان مواد 
غذایـی گیاهـی اسـت، بیان کرد: دم کـرده تخم کتان برای جلوگیـری از پوکی 

اسـتخوان، کاهـش کلسـترول خـون، زخم معده و سـنگ کلیه موثر هسـت. 

چغندر قند پائیزه داراب در راه کارخانه های قند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: برداشـت چغندر قنـد پائیزه از 
300 هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان آغـاز و محصـول روانـه کارخانه هـای قند 

طـرف قرار داد شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی با بیـان اینکه کار برداشـت چغندر قند از هشـتم خـرداد ماه آغاز 

شـده اسـت، تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود تـا اوایل تیـر ماه 18 هـزار تن 
محصول از مزارع شهرسـتان داراب برداشـت شـود.

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: مهـم تریـن ارقـام چغندر قند کشـت شـده در 
شهرسـتان داراب لوانتـه، پالمـا، پرفکتـا و رقـم 061 بـوده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ کشـت چغنـدر قنـد پائیزه چند سـالی اسـت که در تنـاوب زراعی 
مـزارع شهرسـتان داراب قـرار گرفتـه اسـت و با توجه بـه همزمانی این کشـت 

بـا بارش هـای پائیـزی و زمسـتانه نیاز کمتـری به آبیـاری دارد.

9 محصول داراب پروانه کاربرد نشان حد مجاز 
آالینده ها گرفت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفت: بـرای ۹ محصول بهـره برداران 
ایـن شهرسـتان از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 14 فقـره پروانه کاربرد نشـان 
حـد مجـاز آالینده هـا )اسـتاندارد تشـویقی( صـادر و به آنان اعطا شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی، احمـد رضـا صالحی با 
بیـان اینکـه پروانه هـای مذکـور سـطح 68 هکتـار از باغ ها و مزارع شهرسـتان 
داراب را در بـر مـی گیـرد، تصریـح کـرد: ایـن محصـوالت شـامل پرتقـال، 
نارنگـی، انـار، گل محمـدی، نعنـاع، ترخـون، آویشـن، خیـار و گوجـه فرنگـی 

گلخانـه ای اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: تـالش در جهـت تولید محصـوالت اسـتاندارد 
همـراه بـا فرهنگ سـازی بـرای مصـرف آن می توانـد موجب ارتقای سـالمت 

جامعـه و بهبـود درآمـد کشـاورزان و باغداران شـود.

آغاز برداشت سیب زمینی از مزارع داراب
هکتـار   300 برداشـت  آغـاز  از  داراب  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
سـیب زمینی از مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینـی می شـود 
بیـش از 8400 تـن محصـول از ایـن مزارع برداشـت و روانه بازار مصرف شـود. 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمدرضا 
صالحـی افـزود: برداشـت ایـن محصـول زراعی از اواخـر اردیبهشـت ماه در این 

شهرسـتان شـروع شـده و تا اواخـر خردادماه نیـز ادامه دارد. 
صالحـی مهمتریـن ارقام سـیب زمینی کشـت شـده در ایـن شهرسـتان را بامبو، 
فابـوال، کلمبـا و سـانتا اعـالم و تصریـح کـرد: بیشـترین سـطح کاشـت ایـن 

محصـول در بخـش فسـارود و حومـه داراب قـرار دارد.
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کبری زارع مویدی

شهرستان زرقان 

فهیمه سادات کامران

شهرستان زرین دشت 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

تولید چغندر قند پس از سه دهه در رستم
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
رسـتم گفـت: برداشـت چغندرقند بعد 
از سـه دهـه در سـطح 30 هکتـار از 

مـزارع ایـن شهرسـتان آغـاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، 
بـر  کـرد:  تصریـح  گـودرزی  علـی 
کارشناسـی  برآورد هـای  اسـاس 
دو  بـه  قریـب  می شـود  پیش بینـی 
هـزار تـن چغنـدر قنـد از مـزارع ایـن 
شهرسـتان برداشـت و به کارخانه قند 

ارسـال شـود. مرودشـت 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: کشـت چغنـدر قنـد از دیـر بـاز در شهرسـتان 
رسـتم معمـول بـود اما بعـد از خاموش شـدن کارخانه قند ممسـنی، کشـاورزان 
رغبتـی بـرای کشـت ایـن محصـول نشـان ندادند و همیـن امر موجب شـد که 

چغندرقند به فراموشـی سـپرده شـود.
بـه گفتـه وی؛ کشـت چغندرقنـد مـی توانـد نقـش بسـزایی در تامیـن خوراک 
کارخانه هـای قنـد اسـتان فـارس و همین طور کمـک به معیشـت بهره برداران 

را به دنبال داشـته باشـد.
 

برداشت هندوانه از مزارع رستم در حال 
انجام است

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: برداشـت هندوانه از سـطح 372 
هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان از اوایل خرداد ماه آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی بـا اشـاره بـه اینکه کار برداشـت هندوانه تـا اوایل مرداد مـاه نیز ادامه 
دارد، تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بیـش از 18 هـزار تـن محصـول بـا 

کیفیـت از مـزارع ایـن شهرسـتان تولیـد و روانه بازار شـود.
بهبـود معیشـت  زایـی و  بـر درآمـد  بـه گفتـه وی؛ کشـت هندوانـه عـالوه 
کشـاورزان، باعـث اشـتغال زایـی 1600 نفر کارگر فصلی در سـطح شهرسـتان 

است. رسـتم شـده 

آغاز برداشت جو از مزارع زرقان
مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان از آغـاز برداشـت محصـول جو از 

5300 هکتـار مـزارع این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینی 
گفـت: عملیـات برداشـت جـو از اول خرداد ماه با دو دسـتگاه کمبایـن از منطقه 

خشـکه میان شـروع شـده است. 

وی بـا بیـان اینکـه متوسـط عملکـرد ایـن محصـول 3.5 تـن در هکتار اسـت، 
تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بیش از 18 هـزار تن محصول جـو از مزارع 

این شهرسـتان برداشـت شود. 
بـه گفتـه وی؛ محصـول جو کشـاورزان هـم اکنون بـا قیمت توافقـی 5500 تا 

6 هـزار تومـان خرید می شـود. 
 

احیاء و مرمت قنات چاه سرخ زرقان 
مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان از احیـاء و مرمت رشـته قنات چاه 

سـرخ این شهرسـتان به طـول 350 متـر خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینی 
گفـت: ایـن قنـات بـا اعتبـار 864 میلیـون ریـال از محـل کمک هـای فنـی و 
اعتبـاری سـال 13۹۹ و 152 میلیـون ریـال خـود یـاری ذی نفعـان بازسـازی 

است.  شـده 
یـه گفتـه وی؛ بهـره بـرداران ایـن قنـات 50 خانـوار روسـتایی هسـتند کـه در 

اراضـی زیـر دسـت از منافـع آن بهرهمنـد مـی شـوند.

اجرای یک طرح آبیاری نوین در زرین دشت
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
زریـن دشـت از اجرای یـک طرح 24 
هکتـار آبیـاری نویـن از ابتـدای سـال 
جـاری تـا کنـون در ایـن شهرسـتان 

خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت 
زریـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
دشـت، روح الـه دیانـت گفـت: هزینه 
کل اجـرای ایـن طـرح آبیـاری نویـن 
هفـت میلیـارد و 125 میلیـون ریـال 
بـوده اسـت کـه 6200 میلیـون ریـال 
از محـل کمک هـای بالعـوض دولت 
و ۹25 میلیـون ریـال از آورده مجـری 

طـرح تامین شـده اسـت. 
 بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح در بخـش مرکـزی شهرسـتان و در شـمال منطقـه 

خسـویه اجـرا شـده و مراحـل تحویـل موقـت طـرح انجـام پذیرفته اسـت.
دیانـت افـزود: تعهد اجـرای آبیاری نوین در سـال جاری برای شهرسـتان زرین 
دشـت بـه میـزان 200 هکتـار اسـت که عـالوه بر طرح مذکـور 65 هکتـار نیز 

در حـال اجـرا مـی باشـد و مابقـی آن تا پایان سـال انجام خواهد شـد. 

خربزه های زرین دشت در میادین فارس
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از آغـاز برداشـت خربـزه این 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینـی می شـود 3600 تـن محصـول خربزه 

روانـه میادیـن اسـتان فارس شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانت با اشـاره به سـطح ۹0 هکتـاری مزارع خربزه در این شهرسـتان 
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لیال نمازی 

شهرستان سپیدان 

تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه خشکسـالی و عدم بـارش مناسـب نـزوالت جوی 
سـطح زیـر کشـت خربـزه نسـبت به سـال قبـل بیـش از صـد هکتـار کاهش 

داشـته است.
بـه گفتـه وی؛ کاشـت خربـزه در شهرسـتان زرین دشـت در اسـفند مـاه انجام 
و عملیـات برداشـت درخـرداد مـاه صـورت مـی گیـرد کـه میانگین تولیـد این 

محصـول 35 تـن در هـر هکتار اسـت.

کاشت پنبه در زرین دشت آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از آغاز کاشـت پنبه در سـطح 

3500 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانت ابراز کرد: کاشـت پنبه در این شهرسـتان از اواسـط اردیبهشـت 

مـاه آغاز شـده اسـت و تا پایـان خردادمـاه ادامه دارد.
بـه گفتـه وی؛ ارقـام پنبه کشـت شـده در سـطح شهرسـتان شـامل گلسـتان، 

مـای، بختـگان، ارمغان و سـاجدی هسـتند.
دیانـت تصریـح کـرد: اسـتفاده از روش هـای نوین کاشـت از جمله کـف کارها 
کشـت مسـتقیم همانند سـال گذشـته در دسـتور کار قرار دارد که این روند در 

بهـره وری آب و خـاک موثـر خواهد بود.

تشکیل پرونده نقل و انتقاالت در سپیدان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از ثبـت 155 مورد اسـتعالم نقل و 
انتقـال اراضـی از دفاتـر ثبـت اسـناد رسـمی و پاسـخگویی بـه آنـان در دو مـاه 

نخسـت سـال جاری خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری گفـت: در بـازه زمانـی مـورد اشـاره، بیـش از یـک سـوم از 
پرونده هـای تشـکیل شـده به مرحله نهایی رسـیده اسـت که 85 درصـد از این 

اسـتعالمات مربـوط بـه بخـش همایجـان بوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: فرآینـد تشـکیل پرونده هـای نقـل و انتقـال 
شـامل تهیـه نقشـه، اخذ سـند و مدرک شناسـایی، تعهـد نامه محضـری، بازدید 
از اراضـی جهـت شناسـایی تغییرکاربری هـا و در نهایت تشـکیل پرونده قضایی 

 . هست
وی افـزود: بـا توجه به ماده دو قانون جلوگیری از خرد شـدن اراضی کشـاورزی، 
تفکیـک و افـراز اراضـی مذکـور به قطعـات کمتر از نصـاب تعیین شـده ممنوع 
اسـت و ارائـه هـر گونـه خدمـات ثبتـی از قبیل صـدور سـند مالکیـت تفکیکی 
یـا افـرازی مجـاز نخواهـد بود و بـرای اینگونـه اراضـی در صورت تقاضا، سـند 

مشـاعی صـادر و نقـل و انتقـال اسـناد به طور مشـاعی بال مانع اسـت.

توقف ده ها تغییر کاربری غیر مجاز در سپیدان
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: در اردیبهشـت ماه گذشـته 32 
مـورد تغییرکاربـری غیـر مجـاز در اراضی کشـاورزی این شهرسـتان شناسـایی 

و متوقف شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری اظهـار کرد: ایـن تخلفات سـطحی بالغ بـر 6۹ هـزار متر مربع 
از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان را در بـر گرفتـه اسـت کـه بـا صدور 
اخطـار بـه نـام متخلفـان از ادامـه سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز ممانعـت بـه 

عمـل آمده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ بهـره بـرداران به منظور هر گونه سـاخت و سـاز و تغییـر کاربری 
در اراضـی کشـاورزی ابتـدا بایـد نسـبت بـه اخـذ مجوز هـای الزم از جهـاد 
کشـاورزی اقـدام کننـد تـا عواقـب قانونـی و قضایـی تخلفـات دامن گیـر آنان 

. د نشو

او اظهار کرد: پنبه در سـال گذشـته در سـطحی نزدیک به 4200 هکتار کشـت 
و حـدود 15 هـزار تن وش پنبه تولید شـد.
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زینب طالیی

شهرستان سرچهان 

ایـن مقـام مسـئول از عموم مـردم تقاضا کـرد مـوارد تغییرکاربری اراضـی را از 
طریق سـامانه 131 گـزارش دهند.

کشت لوبیا روی پشته با دستگاه پنوماتیک 
در سپیدان

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت: کشـت ترویجی و تحقیقی 
لوبیـا چیتـی به صـورت کامـاًل مکانیزه و با دسـتگاه پنوماتیک هشـت ردیفه 
در سـطح پنـج هکتـار از اراضـی بخـش مرکـزی این شهرسـتان بـه مرحله 

اجـرا درآمد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری اظهـار کـرد: افزایـش بهـره وری آب، کاهـش 50 درصدی 
میـزان بـذر مصرفـی، افزایـش عملکـرد کمـی و کیفـی، مصـرف بهینه کود 
و سـموم دفـع آفـات و امکان اسـتفاده از ماشـین آالت کشـاورزی در مراحل 

داشـت و برداشـت از مزایـای این نوع کاشـت اسـت. 
بـا محققیـن معیـن  ارتبـاط  بـا مشـاوره های تحقیقـی در  بـه گفتـه وی؛ 
شهرسـتان سـپیدان و بـا اقدامـات ترویجـی بـه عمل آمـده کشـت مکانیزه 
روی پشـته محصـول زراعـی لوبیـا بـا روش آبیـاری تیپ در این شهرسـتان 

رواج یافتـه اسـت.

برداشت گل محمدی در سرچهان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفـت: برداشـت گل محمـدی از 

سـطح 50 هکتـار از گلسـتان های ایـن شهرسـتان در حـال انجـام اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، 
علـی موسـی پـور جشـنی ابراز کرد: برداشـت از اواسـط اردیبهشـت ماه شـروع 

شـده اسـت و تـا نیمه خـرداد ادامـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه میـزان عملکـرد ایـن محصـول سـه تـن در هکتـار اسـت، 

افـزود: پیش بینـی می شـود 150 تـن گل محمـدی برداشـت شـود.
موسـی پـور جشـنی با اشـاره به راه انـدازی اولیـن کارگاه گالب گیـری در این 
شهرسـتان، اظهـار کرد: بـا راه اندازی این کارگاه مشـکل فـروش این محصول 

تولیـدی تا حدودی مرتفع شـده اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان تصریـح کـرد: کمبـود نیـروی 
انسـانی بـه منظـور برداشـت، نوسـان قیمـت و نبـود خریـد تضمینـی از جملـه 

مشـکالت در توسـعه کاشـت گل محمـدی اسـت.

راه اندازی سه واحد پرورش ماهی سردابی
در سرچهان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفـت: در سـال جاری سـه واحد 
پـرورش ماهـی سـردابی بـا تولید سـاالنه 13 تن در ایـن شهرسـتان راه اندازی 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، 
علـی موسـی پـور جشـنی اظهار کـرد: هزینه راه انـدازی این سـه واحد پرورش 
ماهـی، چهـار میلیـارد ریـال بـوده که توسـط مجریـان طرح ها تامیـن و هزینه 

شـده است.
بـه گفتـه وی؛ بـا شـروع بـه کار واحد هـای پـرورش ماهـی، بـرای سـه نفـر 

اشـتغال ایجـاد شـده اسـت.
موسـی پـور جشـنی افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی ایـن منطقـه، 
واحدهـای پـرورش ماهـی فقـط هشـت مـاه از سـال می تواننـد فعالیت داشـته 
باشـند و تولیـد ماهـی سـردابی در چهـار مـاه پایانـی سـال از نظـر اقتصـادی 

مقـرون بـه صرفه نیسـت.
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

22 هزار هکتار مزارع شتوی شیراز در حال
برداشت است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: بالـغ بـر 22 هـزار هکتـار از 
اراضـی ایـن شهرسـتان به مـزارع غالت قابل برداشـت اختصـاص دارد که کار 
برداشـت در افـزون بـر 4500 هکتار از مزارع جو آغاز شـده اسـت و با 17 هزار 

هکتـار محصـول گنـدم ادامه مـی یابد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی در سـتاد هماهنگـی برداشـت این شهرسـتان تصریـح کرد: بیش 
از 30 هـزار هکتـار از مـزارع دیـم گنـدم شهرسـتان شـیراز بـه دلیـل حـوادث 
اقلیمـی غیـر قابـل برداشـت یـا بـا کاهش شـدید عملکرد مواجه شـده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه مسـائل مذکـور کاهـش میـزان تولیـد گنـدم در 
شهرسـتان شـیراز تـا30 هـزار تـن پیش بینـی می شـود؛ بـر اسـاس برآورد ها 
تولیـد گنـدم ایـن شهرسـتان 42 هـزار تـن پیش بینـی می شـود کـه ممکـن 

اسـت بخشـی از آن وارد چرخـه خریـد دولتـی نشـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: قیمـت مناسـب گنـدم در کشـور نسـبت بـه 
کشـور های همسـایه زمینـه سـاز قاچـاق ایـن محصـول راهبردی می شـود از 
طرفـی خشکسـالی و افزایـش قیمـت علوفه هـا بـه منظـور تغذیـه دام باعـث 
رغبـت دامـداران بـه مصـرف گنـدم شـده اسـت؛ ایـن دو موضـوع بـه عنـوان 
تهدیـدی جـدی برای خـروج گندم تولیـدی از چرخه خرید محصول شناسـایی 

است. شـده 
سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکـه نیـروی انتظامـی و پلیـس راهـور در کنتـرل 
محموله هـای گنـدم در سـال گذشـته بسـیار خوب عمـل کردند، افـزود: انتظار 
مـی رود کـه امسـال نیـز حمل و نقـل و جابجایی گنـدم در مراکـز چهارگانه از 
مـزارع تـا مراکـز خرید و سـیلو بر اسـاس دسـتورالعمل های ابالغـی و با توجه 

بـه مسـتندات کنترل شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با تاکید بـر اهمیت تامین بـذور گندم 
مـورد نیاز در کشـت سـال زراعـی آینده ابـراز کـرد: مزارعی که گنـدم تولیدی 
در آنهـا بـه منظـور اسـتفاده بـذری قابل قبول هسـتند شناسـایی می شـوند تا 

بـرای کشـت گندم آتی بامشـکل تامیـن بذر مواجه نشـویم.
او بـا اشـاره بـه اینکه بـر اسـاس پیش بینی ها در سـال آینده نزدیـک به هفت 
هـزار تـن گندم بذری در شهرسـتان شـیراز مـورد نیاز خواهـد بود، افـزود: این 
موضـوع نبایـد بهانـه ای بشـود تـا عـده ای اقـدام بـه احتـکار گندم کننـد و از 
طرفـی کشـاورزان تولیـد کننده بـذور گندم متضرر بشـوند از این رو قرار اسـت 
محتکریـن گنـدم بـه دسـتگاه های نظارتی و تعزیـرات حکومتی معرفی شـوند.

دبیر سـتاد هماهنگی برداشـت محصوالت شـتوی شهرستان شـیراز به موضوع 
تامیـن و تنظیـم دسـتگاه های برداشـت و تخصیص سـهمیه سـوخت آنها، نرخ 
برداشـت توسـط انـواع کمباین هـا و قیمـت حمل محصـول از مزرعه تـا مراکز 
خریـد نیـز اشـاره کرد و گفـت: تمامی ایـن موارد بر اسـاس دسـتورالعمل های 

ابالغـی باید صـورت گیرد.
وی ابـراز کـرد: در هـر مرکـز خریـد گنـدم دو نفـر کارشـناس مامـور از طرف 
جهـاد کشـاورزی بـه عنوان عامل ذیحسـاب و عامل تشـخیص حضـور دارند و 

بـر کار خریـد گنـدم کشـاورزان توسـط مراکز خریـد نظارت کامـل دارند.
سـتاد هماهنگـی برداشـت محصـوالت شـتوی شهرسـتان شـیراز بـه ریاسـت 

عبدالرسـول حقیقـی معاون برنامه ریزی و توسـعه فرمانداری شهرسـتان شـیراز 
و بـا حضـور مدیـران دسـتگاه ها و روئسـای ادارات ایـن شهرسـتان ذی مدخل 
در امـر برداشـت غالت تشـکیل جلسـه داد و نسـبت بـه تصویب و ابـالغ برخی 

مسـائل ویـژه عملیـات برداشـت گنـدم و جو اقـدام کرد.

افزایش 20 درصدی جوجه ریزی 
در مرغداری های شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از افزایـش نزدیـک بـه 20 درصدی 
جوجـه ریـزی از ابتـدای سـال جاری تـا کنـون در واحد های مرغداری گوشـتی 

ایـن شهرسـتان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل خبـر داد.
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
ذبیـح اهلل سیروسـی بـا اشـاره بـه دسـتورالعمل های ابالغـی بـه منظـور تامین 
نهاده هـای دام و طیـور و تنظیـم بـازار مـرغ، گفت: میـزان جوجه ریـزی در دو 
مـاه ابتـدای امسـال در ایـن شهرسـتان بـه بیـش از یـک میلیـون و ۹80 هزار 

قطعـه در 51 واحـد مرغـداری گوشـتی رسـیده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: ایـن تعـداد از جوجـه ریـزی مـورد اشـاره در 
واحد هـای مرغـداری شهرسـتان شـیراز منتـج بـه تولیـد 4500 تـن مـرغ زنده 
معـادل 3500 تـن مـرغ گـرم کشـتار روز شـده اسـت که بـه منظور تامیـن نیاز 

بـازار بـا نظـارت کامـل در بیـن فروشـگاه های منتخـب توزیـع می شـود.

سیروسـی بـا بیان اینکـه تمامی واحد هـای مرغـداری اقالم خوراکی مـورد نیاز 
خـود را بـا قیمـت مصـوب یارانـه دار دریافـت و ملـزم بـه فـروش مرغ زنـده با 
قیمـت ابالغـی بـوده اند، افـزود: در طـول دوره زمانـی دو ماهه ابتدایی امسـال 
بیـش از 6 هـزار تـن ذرت و بالـغ بـر سـه هـزار تن سـویا دولتـی به مرغـداران 

شهرسـتان شـیراز تخصیص یافته اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با اشـاره بـه اینکـه هفت کشـتارگاه 
کیـان مـرغ، زریـن مـرغ، شـیراز مرغ، مـرغ بال پـا، پاسـارگاد، فـارس ماکیان و 
مـرغ تـک در ایـن شهرسـتان فعال هسـتند، ابراز کـرد: در مـدت موصوف بیش 
از ۹0 مـورد بازرسـی توسـط کارشناسـان این مدیریـت از کشـتار گاه های طیور 

انجام شـده اسـت.

با مدیریت صحیح برداشت محصول، از زیان 
کشاورزان شیراز بکاهیم

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه فرمانـدار شهرسـتان شـیراز بـا اشـاره بـه اینکـه 
در سـال زراعی جاری کشـاورزان این شهرسـتان از خشکسـالی، سـرمازدگی و 
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سـیل، خسـارت های سـنگینی متحمل شـده انـد، گفت: بـا مدیریـت صحیح و 
انجـام دقیـق هماهنگی های بین بخشـی، برداشـت گندم و جو در سـریع ترین 

زمـان و بـا کمتریـن زیان کشـاورزان انجـام گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
ایـن  شـتوی  محصـوالت  برداشـت  آغـاز  بـا  همزمـان  حقیقـی  عبدالرسـول 
شهرسـتان در سـتاد هماهنگـی برداشـت تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود 
مـزارع گنـدم و جـو شهرسـتان شـیراز با کاهـش تولید مواجـه باشـند از این رو 
مدیریـت بهینـه برداشـت محصـول، امسـال بیش از پیـش حائز اهمیت اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با تاکیـد بر اینکـه در صورت عـدم برنامه ریزی بـرای برای 
تامیـن زیـر سـاخت های الزم، زحمـات کشـاورزان بـه هـدر مـی رود، اظهـار 
کـرد: عـدم دقت و حساسـیت الزم در برداشـت گندم و جو می تواند در شـرایط 

خشکسـالی امسـال معظالتی را در پی داشـته باشـد.
جانشـین رئیـس سـتاد هماهنگی برداشـت شهرسـتان شـیراز با تاکید بـر اینکه 
کمبـود هـر نـوع مـواد غذایـی مثـل روغـن یـا مـرغ مـی توانـد منجر بـه بروز 
نگرانی هایـی در بطـن جامعه شـود، ابراز کـرد: سـاز و کار الزم جهت جلوگیری 

از قاچـاق محصـوالت و فـروش گندم خـارج از مراکـز دولتی تعیین شـود.
حقیقـی بـه نقـش سـازمان حمـل و نقـل جـاده ای در تامیـن کامیون هـای 
حمـل محصـول اشـاره و تاکیـد کـرد: در راسـتای جلوگیـری از قاچـاق گنـدم، 
مصوبـات اسـتانی و شهرسـتانی سـتاد هماهنگـی برداشـت محصـوالت باید به 

جـد پیگیـری و اجرا شـود.
معـاون فرمانـدار بـا بیـان اینکه کشـاورزان هر سـاله مقـداری از محصول گندم 
تولیـدی مـزارع خـود را بـه عنـوان بـذر بـرای کشـت بعـدی و خـود مصرفـی 
نگهـداری مـی کننـد، تاکیـد کـرد: گندم های نگهـداری شـده در انبار هـا نباید 
بیـش از مقـدار معمـول مـورد نیاز کشـاورز باشـد و انبار مـورد اسـتفاده باید در 

سـامانه جامـع انبار هـا شناسـایی و ثبت شـده باشـد.
بـه گفتـه حقیقـی؛ در صـورت عـدم رعایـت دسـتورالعمل ها، سـازمان تعزیرات 

حکومتـی بـا افـراد شناسـایی شـده برخورد مـی کند.
معـاون فرمانـدار شهرسـتان شـیراز بـا تاکیـد بـر پیگیری مسـائل و مشـکالت 
مرکـز خریـد گنـدم خـان زنیـان افـزود: ایجـاد مراکـز خریـد گندم روسـتاهای 
کودیـان و آب پـرده و تامیـن اعتبـار مورد نیاز ایـن مراکز نیز دنبال خواهد شـد 
تـا فرآینـد تحویـل گنـدم کشـاورزان این مناطـق نیـز تسـهیل و از هزینه های 

تولید آنان کاسـته شـود.
معـاون برنامه ریـزی و توسـعه فرمانـداری شهرسـتان شـیراز بـه موضوعـات 
سـاعت های کار مراکـز خریـد گنـدم، نوسـازی نـاوگان برداشـت محصـول و 
پرداخـت بـه موقـع مطالبـات گنـدم کاران نیـز اشـاره و اضافه کرد: در راسـتای 
حفـظ محیـط زیسـت و اسـتفاده بهینـه از کاه و کلـش باقـی مانده از برداشـت، 
جلوگیـری از آتـش زدن آنـان در دسـتور کار جهـاد کشـاورزی باشـد و بایـد بـا 

متخلفیـن برخـورد قاطـع صـورت گیرد.
 

برداشت محصوالت شتوی در شیراز از مزارع جو 
آغاز شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: برداشـت جـو از بالـغ بر 4500 
هکتـار اراضـی قابـل برداشـت از ابتـدای خرداد ماه آغاز شـده اسـت و تـا پایان 

همین مـاه نیز ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی بـا بیـان اینکـه بالـغ بـر 15 هـزار هکتـار از اراضـی شهرسـتان 
شـیراز بـه کشـت جـو اختصـاص داشـته کـه بیـش از ده هـزار هکتار بـه دلیل 
پدیده هـای اقلیمـی از حیـز انتفـاع خـارج شـده اسـت، افـزود: کار برداشـت بـا 

کمبایـن  دسـتگاه   70 حـدود 
انجـام خواهد شـد.

بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه 
وقـوع  و  آبـی  تنش هـای 
پدیـده سـرمازدگی پیش بینی 
عملکـرد  میانگیـن  می شـود 
مـزارع جـو آبـی از 3800 بـه 
2300 کیلوگـرم در هر هکتار 
و متوسـط تولیـد مـزارع دیـم 
بـه   700 از  برداشـت  قابـل 
350 کیلوگـرم در هـر هکتـار 

کاهـش یابـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان 
می شـود  پیش بینـی  اینکـه 

بیـش از هفـت هـزار تن جو از مزارع شهرسـتان شـیراز برداشـت شـود، تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه کاهـش نـزوالت جـوی و کمبـود علوفـه در سـال زراعـی 
جـاری، جمـع آوری بیـش از چهـار هـزار تـن کاه و کلـش مـزارع بـه منظـور 

تعلیـف دام هـا از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـر ممنوعیـت آتـش زدن بقایـای 
گیاهـی و کاه و کلـش مـزارع تاکیـد و ابـراز کـرد: ایـن اقـدام خـالف قانـون 
عـالوه بـر نابودی بافت خـاک و از بین بـردن میکروارگانیسـم های آن، موجب 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی نیـز می شـود از ایـن رو بـا جدیـت متخلفیـن 

شناسـایی و بـه مراجـع ذی صـالح معرفـی خواهنـد شـد.
سیروسـی بـر ضـرورت نظـارت دقیـق کارشناسـان مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز برکار برداشـت محصوالت شـتوی تاکید و اظهـار کرد: بیش 
از پنـج اکیـپ  متشـکل از کارشناسـان مجـرب مسـتقر در مدیریـت و مراکـز 
جهـاد کشـاورزی دهسـتان های تابعه این شهرسـتان بـر کار برداشـت و تنظیم 

دارند. نظـارت  کمباین هـا 
وی بـه موضـوع تامیـن سـوخت کمباین هـای برداشـت غـالت نیـز گریـزی 
زد و اضافـه کـرد: سـهمیه سـوخت کمباین هـای بومـی بـه صـورت ماهیانـه و 
کمباین هـای مهاجـر 15 روزه تخصیـص و حوالـه آن صادر می شـود به صورتی 
کـه بـرای کمباین هـای سـبک به میزان سـه هـزار لیتـر و بـرای کمباین های 

نیمـه سـنگین و سـنگین تـا چهار هـزار لیتـر اختصاص مـی یابد.
پیش بینـی می شـود در یـک مـاه آینده و با آغاز برداشـت از سـطح بالـغ بر 18 
هـزار هکتـار مزارع گنـدم، عملیات برداشـت محصوالت شـتوی در شهرسـتان 

شـیراز به اوج خود برسـد. 

بوروکراسی؛ اصلی ترین مانع در مسیر
توسعه سامانه های نوین آبیاری کشاورزی

توسـعه  اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  شـیراز  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت:  شهرسـتان،  ایـن  کشـاورزی  بخـش  در  آبیـاری  نویـن  سـامانه های 
بوروکراسـی اصلی تریـن مانـع در مسـیر توسـعه سـامانه های نویـن آبیـاری 
کشـاورزی اسـت و بررسـی های غیـر فنی و متعدد مـدارک در مبـادی مختلف 

اثـر سـوء بسـزایی دارنـد.
اهلل  ذبیـح  شـیراز،  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سیروسـی در دومیـن نشسـت سـتاد سـامانه های نویـن آبیـاری اسـتان فارس 
در سـال جـاری که به بررسـی اقدامات انجام شـده شهرسـتان شـیراز در حوزه 
سـتاد موصـوف مـی پرداخـت، تصریـح کـرد: به طـور متوسـط قریب بـه چهار 
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مـاه زمـان بـرای به نتیجه رسـیدن یـک پرونده آبیـاری نوین صرف می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به اینکـه مدت زمـان مورد اشـاره طوالنی اسـت 
و بیـش از نیمـی از آن در انجمـن صنفـی شـرکت های آبیـاری هـدر می رود، 
افـزود: بـرای کاهـش ایـن مـدت زمـان طوالنـی پیشـنهاد می شـود مـدارک 
خواسـته شـده از کشـاورز تعدیـل و پرونـده توسـط یک تیـم معتمـد و در یک 

مرحلـه بـه طـور کامل و کلی بررسـی شـود.
سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکه در سـال گذشـته کار اجـرای سیسـتم های نوین 
آبیـاری در 611 هکتـار از اراضـی زراعـی و باغی شهرسـتان شـیراز بـا ثبت در 
سـامانه سیسـتم های آبیـاری نویـن به پایان رسـیده اسـت، ابراز کـرد: با توجه 
بـه معضـالت بر سـر اجرای ایـن طرح هـا، تنها 57 درصـد از تعهـدات ابالغی 

این شهرسـتان محقق شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور اجـرای سیسـتم های آبیـاری نویـن در شهرسـتان 
شـیراز بیـش از 87 میلیـارد و 800 میلیـون ریـال اعتبـارات بالعـوض از طرف 
دولـت بـه کشـاورزان و باغـداران شـیراز در سـال 13۹۹ تخصیص یافته اسـت 

کـه نقـش بسـزایی در تحقـق اهـداف مد نظر داشـته اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـا اشـاره بـه بهـره منـدی 60 هزار 
هکتـار از اراضـی قابـل کشـت ایـن شهرسـتان بـه منابع آبـی پایـدار و قابلیت 
اجـرای سیسـتم های آبیـاری نویـن در ایـن زمین هـا، بیان کـرد: تـا کنون در 
سـطحی بالـغ بـر 27 هـزار هکتـار از اراضـی آبیـاری نویـن اجرا شـده اسـت؛ 
عـالوه بـر ایـن سـاالنه حـدود چهـار هـزار هکتـار مـازاد نیـز به صـورت خود 

اجرایـی بـه کشـت صیفـی و سـبزیجات اختصـاص می یابـد.
ترویج توسعه آبیاری نوین در 28 هزار هکتار از اراضی شیراز

وی بـا تاکیـد بـر وجـود ظرفیـت قریـب بـه 28 هـزار هکتـاری اراضـی فاقـد 
سیسـتم های نویـن آبیـاری در شهرسـتان شـیراز، تاکیـد کـرد: تاکیـدی بـر 
اجـرای سیسـتم های آبیـاری نویـن در باغ هـای قدیمـی و کهنسـال نداریـم؛ 
طبـق سـرفصل های آموزشـی تدویـن شـده، کارشناسـان در مراکز بـه صورت 
تخصصـی و بـا همکاری شـرکت های مشـاور آبیـاری کالس هـای ترویجی و 

آموزشـی برگـزار مـی کنند.
او بـا ارائـه آمـار پیشـرفت طرح هـای آبیـاری نویـن در دسـت اجـرای جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان شیراز در سـال 13۹۹ تشـریح کرد: ۹3 طرح در سطحی 
بالـغ بـر851 هکتـار در مرحلـه تشـکیل پرونـده، 63 پرونده در سـطحی حدود 
713 هکتـار در مرحلـه اتمـام طراحی، 78 پروژه با سـطحی معـادل هکتار  671 
در مرحلـه انعقـاد قـرارداد و 400 هکتـار هم از سـنوات قبل طراحی شـده  400 

 است
دومین نشسـت سـتاد سـامانه های نویـن آبیاری اسـتان فارس در سـال جاری 
به ریاسـت احمد طمراسـی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و با 
حضـور امیـر اسـالمی مدیـر آب و خـاک و امور فنـی و زیر بنایی این سـازمان 
و ذبیـح اهلل سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز و برخـی از 

کارشناسـان ایـن مدیریت هـا برگزار شـد.
 

فرماندار شیراز با رئیس جدید سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس دیدار کرد

فرمانـدار شهرسـتان شـیراز به همراهـی مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
بـا رئیـس جدید سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس دیـدار و گفتگو کرد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، محمد 
رضـا امیـری در این نشسـت ضمـن تبریک انتصاب احمد طمراسـی به سـمت 
ریاسـت سـازمان مذکـور، گفـت: برنامه ریزی هـای سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـرای توجـه ویـژه بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی بخش هـا و 

دهسـتان ها و تجهیـز آتـی آنهـا قابـل تقدیر اسـت.
نماینـده عالـی دولت در شهرسـتان شـیراز با اشـاره به برخـی از نیاز های بخش 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان تصریـح کـرد: تخصیص اعتبـار برای تکمیـل مرکز 
جهـاد کشـاورزی ارژن از جملـه کار هـای مهمـی هسـت که شایسـته اسـت در 

اولویـت اقدامات قـرار گیرد.
امیـری بـا اشـاره بـه تاثیر و نقش قنـوات در تامیـن منابع آبی بخش کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز بـر ضرورت تخصیـص اعتبار ویـژه به این بخـش تاکید کرد.

فرمانـدار شهرسـتان شـیراز اظهـار کـرد: پوشـش انهار سـنتی نیز تاثیر بسـزایی 
در افزایـش راندمـان انتقـال و بهبود بهـروری آب دارد از این رو کشـاورزان این 

شهرسـتان انتظـار دارنـد بـه ترمیم این شـبکه ها توجـه خاصی صـورت گیرد.
بـه گفته رئیس شـورای کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ تخصیص اعتبـارات ملی 
بـرای انجـام طرح هـای امور فنـی و زیر بنایی می تواند راه گشـا بـوده و ضمن 

کاهـش هزینه هـا موجب افزایش تولید محصوالت کشـاورزی شـود.
نهاده هـای  پیـش  از  بیـش  تخصیـص  اینکـه  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
کشـاورزی در تامیـن نیـاز گیاهـان و افزایـش عملکـرد محصـول موثـر اسـت، 
افـزود: اختصـاص بهینه و متناسـب کود های شـیمیایی یارانه دار به کشـاورزان 
شهرسـتان شـیراز در تولیـد محصـوالت کشـاورزی خصوصـا گندم، جـو و کلزا 

تاثیـر معنـا داری خواهد داشـت.
رئیـس شـورای تامیـن شهرسـتان شـیراز با تاکیـد بر موقعیـت ویـژه جغرافیایی 
و چشـم طمـع برخـی افـراد سـود جو بـه اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان در 
مرکز اسـتان فارس، ابراز کرد: برای پیشـگیری از سـاخت و سـازهای غیرمجاز 
در اراضـی زراعـی و باغ هـا و بـا توجـه بـه وسـعت زیـاد تغییـر کاربری هـای 
گذشـته، تخصیـص اعتبـار الزم بـرای تجهیـز اداره امور اراضی و توجـه ویژه به 

شهرسـتان شـیراز انجام گیرد.
در ابتـدای ایـن دیـدار ذبیـح اهلل سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
شـیراز گزارشـی از وضعیت کشـاورزی این شهرسـتان ارائه، نقاط قوت و برخی 
مشـکالت پیـش روی ایـن بخـش را تشـریح و بـر تعامـل دو سـویه خـود بـا 

مجموعـه ارشـد مدیریـت ایـن شهرسـتان تاکیـد کرد.

ممنوعیت فروش ماشین های کشاورزی تخصیصی 
به کشاورزان شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از ممنوعیـت هـر گونه نقـل و انتقال 
مالکیـت ماشـین های کشـاورزی و ادوات اختصـاص یافتـه بـه کشـاورزان ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن ممنوعیت شـامل آن دسـته از بهـره بردارانی 

اسـت کـه مشـمول دریافت تسـهیالت مکانیزاسـیون شـده اند.
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
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علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

ذبیـح اهلل سیروسـی بـا تاکیـد بـر ممنوعیـت مذکـور تصریـح کـرد: بـه همیـن 
منظـور قریـب به 174 دسـتگاه انـواع تراکتور باغـی و زراعی واگـذاری به بهره 
برداران در مراکز چهارگانه جهاد کشـاورزی این شهرسـتان پایش شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه تراکتور هـای رصـد شـده در ایـن طـرح از 
سـال های 13۹7 تـا 13۹۹ بـه متقاضیـان دارای شـرایط واگـذار شـده اسـت، 
افـزود: بالـغ بـر۹7 درصـد تراکتور هـا بازدید، اسـناد مالکیـت بررسـی و فعالیت 

آنهـا در اراضـی مناطـق روسـتایی شهرسـتان شـیراز تائید شـد.
بـه گفتـه وی؛ به منظـور افزایش ضریـب مکانیزاسـیون در شهرسـتان و تامین 
ایـن تراکتورهـا، با مشـارکت بانـک کشـاورزی، اعتبار تسـهیالتی بیـش از 16 
میلیـارد تومانـی بـا طول دوره باز پرداخت 5 سـاله و سـود مشـارکت 15 درصد 

بـه باغـداران، کشـاورزان و راننـدگان حرفه ای تراکتور پرداخت شـده اسـت.
او اضافـه کـرد: متقاضیان خرید تراکتور در مشـارکت با بانـک عامل حداقل 20 

درصـد از هزینه خرید دسـتگاه را بـه عنوان آورده تامیـن و پرداخت کرده اند.
سیروسـی ضمـن ابـراز امیـدواری بـه اینکـه در سـال جـاری نیـز 200 مـورد 
سـهمیه انـواع تراکتـور، دنبالـه بنـد و کمبایـن به بخش کشـاورزی شهرسـتان 
شـیراز اختصـاص یابـد، اظهار کرد: هر سـاله سـهمیه های انـواع ادوات مکانیزه 
براسـاس توانمندی هـا و نیاز هـای مراکـز حومه، داریـون، ارژن و سـیاخ به این 

مناطـق اعالم می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ابـراز کـرد: تراکتـور بـه راننـدگان 
و  کشـاورزی  جهـاد  آمـوزش  مرکـز  ویـژه  گواهینامـه  اسـاس  بـر  حرفـه ای 
گواهینامـه نیـروی انتظامـی کـه دو سـال از تاریـخ اخـذ آن گذشـته اسـت و با 
تائیـد شـورای اسـالمی روسـتا و مرکز جهـاد کشـاورزی محل تعلق مـی گیرد.

وی تاکیـد کـرد: کشـاورزان برای گرفتن تراکتور های متوسـط، نیمه سـنگین و 
سـنگین بـه ترتیـب می توانند اسـناد مالکیت حداقـل 12، 20 و 30 هکتار زمین 

کشـت آبـی یا دو برابـر زمین دیـم ارائه کنند.
متقاضـی  باغـداران  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در خصـوص 
تراکتور هـای باغـی نیـز بیـان کـرد: ارائـه اسـناد مالکیـت دو هکتـار بـاغ آبـی 
یـا چهـار هکتـار باغ دیـم شـرط الزم بـرای اعطـای تراکتور های باغی اسـت.

سیروسـی ابـراز کـرد: امیدواریـم با اقدامات در دسـت انجـام روند توزیـع ادوات 
مکانیـزه در شهرسـتان شـیراز بیـش از پیـش بهبـود یافته و به صـورت عادالنه 
تـر بـه متقاضیـان تخصیـص یابـد و بتوانیـم از هر گونه سـوء اسـتفاده احتمالی 

در زیـر بخش مکانیزاسـیون کشـاورزی جلوگیـری کنیم.

انگور یاقوتی نوبرانه از فراشبند رسید
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفت: برداشـت نوبرانـه انگور یاقوتی 
در این شهرسـتان از اواسـط اردیبهشـت ماه شـروع شـده اسـت و تا اواخر خرداد 

ماه نیـز دامه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعی با اشـاره به اقلیم مناسـب شهرسـتان فراشـبند برای کاشـت ارقام 
زود رس انگـور و تولیـد محصـول نوبرانـه، تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود 

بیـش از 420 تـن انگـور یاقوتـی در ایـن شهرسـتان تولید شـود.
بـه گفتـه وی؛ سـطح زیر کشـت باغ هـای انگور یاقوتی در شهرسـتان فراشـبند 
بیـش از 80 هکتـار اسـت کـه قریـب بـه 60 هکتـار از ایـن باغ هـا هـم اکنون 

مثمر هسـتند.
او بـا تاکیـد بـر نیـاز آبـی کـم درختـان انگـور ابـراز کـرد: بـازار پسـندی انگور 
یاقوتـی تولیـدی و درآمد مناسـب ناشـی از فـروش این محصول باعـث ترغیب 

بهـره بـرداران بـه توسـعه کاشـت این محصول شـده اسـت.

راه اندازی یک مرکز جدید خرید گندم
در فراشبند

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از راه اندازی یک مرکـز جدید خرید 
گنـدم در منطقـه نوجیـن )منصورآباد( این شهرسـتان خبر داد و گفـت: این مرکز 

بـا همکاری سـازمان غله منطقه سـه و بخش خصوصی فعال شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود گنـدم کاران مناطـق نوجین، 
خانیـک، خوشـاب و جانـی آبـاد گندم هـای خـود را بـه مرکـز خریـد نوجیـن 
تحویـل دهنـد کـه تاثیر مهمـی در تسـهیل امر برداشـت و کاهـش هزینه های 

حمـل محصـول خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـا احتسـاب این مرکـز جدیـد در حـال حاضر 
چهـار مرکـز خریـد فعـال در شهرسـتان فراشـبند کار خریـد تضمینـی گنـدم از 

کشـاورزان را انجـام می دهنـد.
بـه گفتـه وی؛ بیـش از 4700 هکتـار از مـزارع شهرسـتان فراشـبند بـه کشـت 
گنـدم آبـی اختصـاص دارد کـه پیش بینـی می شـود بالغ بـر 16 هزار تـن گندم 

از ایـن مزارع برداشـت شـود.
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سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

آغاز برداشت گندم در فسا
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: برداشـت گندم در این شهرسـتان 

از اواسـط اردیبهشـت ماه آغاز شـده اسـت و تا اوایل تیرماه ادامه دارد.

فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ناصرانصـاری تصریـح کـرد: سـطح قابـل برداشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان 
83۹2 هکتـار اسـت کـه پیش بینـی می شـود 25 هـزار تـن محصـول از ایـن 

مـزارع تولیـد و تحویـل مراکـز خریـد شـود.
او افـزود: بـه منظور تسـریع در عملیات برداشـت تعـداد 83 کمباین بومی و غیر 

بومی در کار برداشـت گندم در شهرسـتان فسـا مورد اسـتفاده قرار می گیرند.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور خریـد گندم از کشـاورزان چهـار مرکز خریـد در نظر 

گرفتـه شـده اسـت که از سـاعت هفت صبـح تـا 1۹ فعال خواهنـد بود.
وی اظهـار کـرد: قیمـت مصـوب پایـه هـر کیلوگـرم گنـدم پنـج هـزار تومان 

اسـت کـه از کشـاورزان خریـداری می شـود.

آغاز عسل گیری بهاره از زنبورستان های فسا 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: از ابتـدای خـرداد مـاه عسـل 
گیـری بهـاره در ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت و تـا پایـان همین مـاه نیز 

ادامـه دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فسـا، ناصـر انصـاری 
تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود از بالـغ بـر 50 هـزار کلنـی زنبـور عسـل 
مسـتقر در ایـن شهرسـتان بیش از 400 تن عسـل بهاره مرغـوب تولید و روانه 

بـازار مصرف شـود.
بـه گفتـه وی؛ زنبوردارانـی از اسـتان های تهـران، چهـار محـال و بختیـاری، 
اصفهـان و شهرسـتان های اسـتان فـارس در حاشـیه باغ ها و مزارع شهرسـتان 

فسـا اسـتقرار داشـته اند. 
او افـزود: قریب به 350 نفر در زنبورسـتان های بومی شهرسـتان فسـا مشـغول 
بـه فعالیت هسـتند کـه نقش بسـزایی در تولید و اشـتغال این شهرسـتان دارند. 
وی ابـراز کـرد: شهرسـتان فسـا بـا داشـتن باغـات مرکبـات و مـزارع گیاهـان 
دارویـی فـراوان و شـرایط آب و هوای مناسـب یکی از مراکز عمده تولید عسـل 

در اسـتان فـارس به شـمار مـی آید.

برداشت چغندرقند پائیزه در فسا آغاز شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: برداشـت چغندرقنـد در ایـن 
شهرسـتان بـا یـک دسـتگاه کمباین از اواسـط خـرداد ماه آغاز شـده اسـت و تا 

اواسـط تیرمـاه نیز ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری افـزود: سـطح چغندرقنـد قابل برداشـت در ایـن شهرسـتان 60 هکتار 
اسـت کـه پیش بینـی می شـود از ایـن سـطح سـه هزارتـن محصول برداشـت 

. د شو
انصـاری؛ اسـتفاده از نـزوالت جـوی، کاهش 40 درصدی مصـرف آب و کاهش 
هزینه هـای تولیـد در واحـد سـطح را از دالیـل اصلی تغییرالگوی کشـت چغندر 

قنـد از بهـاره به پائیزه دانسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: ارقـام چغنـدر قنـد کشـت شـده در شهرسـتان فسـا 
شـامل لوانتـه و پالمـا بـوده اسـت و در حـال حاضر قیمت هـر کیلو چغنـدر قند 
1204 تومـان اسـت و عـالوه بر آن بـه ازای هر تن چغندر تحویلـی دو کیلوگرم 

شـکر و 20 کیلوگـرم تفالـه به کشـاورز داده می شـود.
وی ضمـن اشـاره بـه اینکه چغندرقند پائیزه برداشـت شـده از مزارع شهرسـتان 
فسـا بـه کارخانـه قند مینو همین شهرسـتان تحویـل داده می شـود، اضافه کرد: 

کرایـه حمـل از مزرعـه تا کارخانـه مینو هر تـن 60 هزار تومان اسـت. 
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

کار برداشت گندم فیروزآباد شروع شد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت: عملیات برداشـت گندم در 
ایـن شهرسـتان از 27 اردیبهشـت مـاه آغـاز شـد و تا اواسـط تیر مـاه آینده نیز 

ادامـه خواهد داشـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآباد، سـید کاظم 
موسـوی اظهـار کـرد: انتظار می رود بیـش از 40 هزار تن گندم از سـطح 8200 

هکتـار مزارع شهرسـتان فیروزآباد برداشـت شـود.
بـه گفتـه وی؛ بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده مراکـز مجـاز گنـدم تولیـدی 
کشـاورزان را خریـداری مـی کنند و ایـن مراکز مبنای خدمات جهاد کشـاورزی 

بـه گنـدم کاران خواهنـد بود.
او تاکیـد کـرد: هرگونـه خریـد و فـروش گنـدم خـارج از مراکـز خریـد مجـاز 

ممنـوع اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد تصریـح کـرد: باتوجه بـه کاهش 
شـدید نـزوالت جـوی و بروز خشکسـالی در سـال زراعی جاری مـزارع گندم و 

جـو دیـم این شهرسـتان قابلیـت برداشـت را ندارند.

پیش بینی تولید بیش از 2700 تن کلزا در فیروزآباد 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد با اشـاره به اینکه متوسـط عملکرد 
کلـزا در مـزارع ایـن شهرسـتان حدود 3200 کیلوگـرم در هکتار اسـت، گفت: با 
توجـه بـه ارزیابی هـا پیش بینـی می شـود امسـال بیـش از 2700 تـن کلـزا در 

این شهرسـتان تولید شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآباد، سـید کاظم 
موسـوی تصریـح کـرد: برداشـت کلـزا از شـانزدهم اردیبهشـت مـاه آغـاز و تا 

اوایـل خـرداد مـاه ادامـه خواهد داشـت.
وی افـزود: سـطح قابـل برداشـت کاشـت کلـزا در ایـن شهرسـتان850 هکتار 

ست. ا
برنامه ریزی هـای  بـا  افـزود:  فیروزآبـاد  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
انجـام شـده دو مرکـز خریـد در این شهرسـتان کلـزا را از کشـاورزان خریداری 
می کننـد و اُفـت زنـی بـر اسـاس دسـتورالعمل خریـد کلـزا صـورت می گیرد.

ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: دانه کلـزا به صـورت تضمینی توسـط دولت به 
قیمـت 11 هـزار و 550 تومان خریداری می شـود.

موسـوی یـادآور شـد: بهـره بردارانـی کـه بـا شـرکت روغن کشـی نویـد خلیج 
فـارس قـرارداد منعقـد کرده انـد، محصول تولیـدی را 5 درصد بیشـتر از قیمت 

تضمینـی اعـالم شـده توسـط دولت به فـروش می رسـانند.

آغاز برداشت پیاز از مزارع شهرستان کازرون 
مسـئول زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت 
پیـاز خوراکـی در سـطح 250 هکتـار از زمین هـای کشـاورزی ایـن شهرسـتان 

آغاز شـد. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، مریم 
پورحسـینی اظهـار کـرد: برداشـت پیـاز در ایـن شهرسـتان از اوایل خـرداد ماه 

آغـاز و تا اواسـط تیـر ماه ادامـه دارد.
وی، متوسـط برداشـت پیـاز در هـر هکتـار در شهرسـتان کازرون را 40 تـن 
بیـان کـرد و افـزود: پیش بینـی می شـود تـا پایـان زمان برداشـت بیـش از ده 
هـزار تـن محصـول از مزارع این شهرسـتان برداشـت و به بازار سراسـر کشـور 

شود. ارسـال 
بـه گفته پور حسـینی، بیشـترین سـطح زیر کشـت پیـاز در شهرسـتان کازرون 

در بخـش جـره و باالده واقع شـده اسـت.
مسـئول زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیان کـرد: ارقام 
پیاز کشـت شـده در این شهرسـتان شـامل سـفید شـیری، زرد طالیـی و قرمز 
اسـت و پیـاز قرمز کشـت شـده در ایـن شهرسـتان به دلیـل کیفیت انبـارداری 

بـاال و طعـم و مزه خـاص خود بازارپسـندی باالیـی دارد.
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آغاز برداشت چغندرقند پائیزه در کازرون 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغاز برداشـت چغندر قنـد پائیزه از 
مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینی می شـود امسـال 15 هزار 

تـن چغنـدر قند پائیزه از مزارع زیر کشـت برداشـت شـود.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی متوسـط عملکـرد چغنـدر قنـد پائیـزه در شهرسـتان کازرون را 65 تن 
در هکتـار عنـوان کـرد و افـزود: در سـال زراعی جـاری این شهرسـتان با 230 
هکتـار سـطح زیر کشـت چغنـدر قند پائیـزه رتبـه دوم این زراعت را در اسـتان 

دارد. فارس 
او بـا بیـان اینکـه برداشـت چغنـدر قنـد پائیـزه تـا اواخـر خـرداد ادامـه خواهد 
داشـت، اظهـار کـرد: در سـال زراعـی جـاری بـرای اولیـن بـار 68 هکتـار از 
اراضـی بخش هـای کنارتختـه و فامـور شهرسـتان کازرون بـه کشـت چغنـدر 

قنـد پائیـزه اختصاص داشـته اسـت.
بـه گفته وی؛ شهرسـتان کازرون مسـتعد کشـت چغنـدر قند پائیزه اسـت و این 
محصـول یـک الگـوی مناسـب بـرای رعایـت تنـاوب کشـت در کنـار غـالت 

محسـوب می شـود.
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: کشـت چغندر قنـد در قالب کشـاورزی قراردادی 
و بـا انعقـاد قـرارداد کشـت انجـام می شـود و طبـق قـرارداد بـا کارخانـه قنـد 
مرودشـت، محصـول برداشـت شـده از کشـاورزان بـا قیمـت هـر کیلـو 1200 

تومـان خریـداری می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد: مصـرف آب کمتـر در 
مـزارع، باالتـر بـودن میانگیـن عملکـرد، تحمـل به شـوری و اصـالح خاک از 

مزایـای کشـت پائیـزه چغنـدر قنـد در مناطـق جنوبی اسـت.

سیب زمینی کازرون درمیادین میوه و تره بار 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: بـا توجـه بـه آغاز برداشـت 
سـیب زمینی از مـزارع ایـن شهرسـتان پیش بینی می شـود بیـش از 2800 تن 

سـیب زمینی برداشـت و روانـه میادیـن میـوه و تـره بار شـود. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازون حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکه برداشـت این محصـول زراعی تـا اواخر اردیبهشـت ماه 
ادامـه دارد، تصریـح کـرد: 130 هکتـار از زمین هـای زراعـی این شهرسـتان به 

کاشـت ایـن محصول اختصاص داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد، میانگیـن عملکـرد محصـول سـیب زمینی در 
ایـن  شهرسـتان کازرون 25 تـن در هـر هکتـار اسـت و محصـول تولیـدی 

شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته 20 درصـد افزایـش دارد.
رشـیدی با اشـاره بـه اینکه بیشـترین محصول سـیب زمینی شهرسـتان کازرون 
در بخـش جـره و بـاالده ایـن شهرسـتان کشـت می شـود، افـزود: کاشـت بذور 
ارقـام اصالح شـده، اسـتفاده مناسـب از کودهـای دامی، شـیمیایی و ریز مغذی، 
مبـارزه بـه موقـع بـا آفـات و بیماری هـا و کنترل علف های هرز سـبب شـده در 
سـال جـاری محصول تولیـدی از نظر کمی و کیفی در وضعیت مناسـبی باشـد.

ارقـام  مهمتریـن  کـرد:  بیـان  کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
اسـت. بامبـو  و  آرینـدا  ارقـام  ایـن شهرسـتان  در  سـیب زمینی کشـت شـده 

آغاز چشم نوازی گالیول های رنگارنگ کازرون 
مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزي شهرسـتان کازرون از آغـاز برداشـت گل 
گالیـول از تنهـا مزرعـه فضـای بـاز این محصـول در اسـتان فارس خبـر داد و 
گفـت: از ایـن مزرعـه دو هکتاری در شهرسـتان کازرون گل هـای گالیول رقم 
آمسـتردام در رنگ هـای سـفید، قرمـز، نارنجـی و صورتـی برداشـت می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، زهرا 
پنـاه با اشـاره بـه اینکه کار برداشـت گل گالیول در شهرسـتان کازرون تا پایان 
خـرداد مـاه ادامـه دارد، تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بیـش از 450 هـزار 

شـاخه گل از اراضـی زیـر کشـت برداشـت و روانه بازار مصرف شـود.

ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: شهرسـتان کازرون بـا داشـتن اقلیمی مناسـب در 
نیمـه ی دوم سـال، محیط مناسـبی برای رشـد و پـرورش گل و گیاهـان زینتی 
از جملـه گالیـول اسـت که وجود بـازار فروش مناسـب، درآمد زایـی قابل قبول 

و امـکان صـادرات از نقاط قوت آن اسـت.
وی یکـی از ویژگی هـای کشـت گل در فضـای بـاز را کاهـش هزینـه مصرف 
آب، سـوخت و پالسـتیک نسـبت بـه کشـت گلخانـه ای ذکـر کـرد و افـزود: 
بازار هـای تهـران و اصفهـان از مهـم تریـن مقاصـد گل هـای کازرون اسـت.

برداشت هندوانه کازرون تا پایان خردادماه 
مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت 
هندوانـه از 1400 هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان آغاز و تـا پایان خـرداد ماه نیز 
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مهسا برزویی

شهرستان کوار 

ادامه داشـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، مریم 
پورحسـینی بـا اشـاره به میانگیـن عملکرد 50 تنی هـر هکتار از مـزارع هندوانه 
ایـن شهرسـتان تصریـح کـرد: تـا پایـان زمـان برداشـت بالغ بـر 70 هـزار تن 

هندوانـه بـه بازار روانه شـد.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه مـزارع هندوانـه شهرسـتان کازرون از بذور 
ارقـام اس جـی گاالتـا، اس جی سـفید، B32 و منـارو بـوده و از کیفیت مطلوب 
و بـازار پسـندی خوبـی برخـوردار اسـت، افـزود: بـا توجـه بـه کیفیـت بـاالی 
هندوانه هـا، 60 درصـد محصـول تولیـدی عـالوه بـر تامیـن بازار هـای داخلی 

بـه کشـور های حـوزه خلیـج فـارس نیـز صادر شـد.

خشکه کاری برنج با رقم هسته ای برای اولین بار
در استان فارس 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: بـرای اولیـن بـار در اسـتان 
فـارس نیـم هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت یـک موتانـت جدید 

حاصـل از جهش هـای ژنـی برنـج رقم هاشـمی اختصـاص یافتـه اسـت.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه رقم مذکـور بومـی و از ارقـام دانـه بلنـد و مقاوم 
بـه خشـکی و شـوری اسـت، تصریـح کـرد: ایـن طـرح آزمایشـی بـا همکاری 
پژوهشـکده کشـاورزی پژوهشـگاه علـوم و فنـون هسـته ای کشـور در قالـب 
طـرح مقایسـه ای موتانـت برنـج مقـاوم بـه شـوری بـا رقـم گهر به شـیوه ی 

خشـکه کاری انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه طـرح مذکـور در بخـش مرکزی، روسـتای 
حاجـی آبـاد پـل آبگینـه اجرا شـده اسـت، افـزود: خشـکه کاری برنج بـه دلیل 

نیـاز کـم بـه آبیـاری راهـکاری موثـر در مقابله با خشکسـالی اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در ایـن مزرعـه آزمایشـی خشـکه کاری برنـج بـا نصـب کنتـور 
حجمـی و آبیـاری نواری پیش بینی می شـود مصـرف آب حداقل تـا 50 درصد 

کاهـش یافتـه و ضمـن تولیـد خـوب هزینه ها کاهـش یابد.
رشـیدی اظهـار کـرد: فناوری هسـته ای عـالوه بر اینکـه بـرای پژوهش های 
کشـاورزی بـه عنـوان یـک ابـزار محسـوب می شـود، بـرای سـالم سـازی، 
افزایـش تولیـد و کنتـرل آفـات و بیماری های محصوالت کشـاورزی از اهمیت 

ویـژه ای برخوردار اسـت.

صرف بالغ بر 6 میلیارد ریال در امور زیر بنایی کوار
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفت: در یک سـال گذشـته بیش از 6 
میلیـارد و 200 میلیـون ریـال صـرف اجـرای هفـت طـرح زیر بنایـی در بخش 

آب و خـاک این شهرسـتان شـد.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار تصریـح کرد: اقدامات انجام شـده شـامل بازسـازی قنوات، 

مرمـت جـاده بیـن مـزارع و تسـطیح لیـرزی اراضـی زراعـی بـود.
بـه گفتـه وی، چهـار رشـته قنات بـا اعتبار سـه میلیارد ریـال در روسـتاهای ده 
شـیب، مـوردراز و علـی آبـاد از توابـع دهسـتان فرمشـکان مرمـت و بازسـازی 

است. شـده 
او اظهـار کـرد: 2600 متـر جـاده بیـن مـزارع در اراضـی تحت پوشـش تعاونی 
تولیـد طسـوج احـداث و در سـطح 37 هکتـار از اراضـی زراعـی بخش طسـوج 
تسـطیح لیـزری انجام شـده اسـت کـه در مجموع اعتبـاری بیـش از دو میلیارد 

و 820 میلیـون ریـال را در برداشـت.
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مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار افزود: جـاده بین مزارع روسـتای قنات 
نیـز بـه طـول 500 متـر با اعتبـار 360 میلیون ریال رفع نقص شـده اسـت.

پای ارقام جدید و تجاری گردو به باغات کوار
باز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار با اشـاره به اینکه کاشـت ارقـام جدید 
و تجـاری درختـان از اولویت هـای کاری این مدیریت اسـت، گفـت: با اقدامات 
ترویجـی کاشـت نهـال گردو رقـم تجاری "چنـد لـر" در این شهرسـتان رونق 

یافته اسـت.

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، عبدالرسـول 
جـوکار بـا بیـان اینکـه یکـی از ارکان موفقیـت در احـداث بـاغ و تولیـد تجـاری 
محصـول اسـتفاده از ارقـام اصالح شـده اسـت، تصریح کرد: در سـه ماه گذشـته 

850 اصلـه نهـال گـردو رقـم چند لـر در شهرسـتان کوار غرس شـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: رقم جدید گـردو در اراضی روسـتاهای فـرود، ده 
شـیب، ذرات و حورباف کشـت شـده کـه امیدواریـم بتواند زمینه اسـتفاده بهینه از 

منابـع آب و خـاک را فراهم آورد.
بـه گفتـه وی؛ کیفیت باالی مغز و بازار پسـندی، پرمحصولـی، دیرگلدهی وکوتاه 

بـودن طـول دوره نـو نهالی و رویشـی از خصوصیات بارز گردوی چند لر اسـت.

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

آغاز برداشت انگور یاقوتی در گراش
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفـت: برداشـت انگـور یاقوتـی از 17 

هکتـار تاکسـتان های ایـن شهرسـتان آغـاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی افـزود: برداشـت انگـور یاقوتـی هـر سـاله از اواخر اردیبهشـت شـروع و تا 

اواسـط خـرداد مـاه ادامه مـی یابد. 
وی بیـان کـرد: پیش بینی می شـود امسـال بیـش از 70 تـن انگور یاقوتـی نوبرآنه 
از تاکسـتان های گـراش برداشـت و روانـه بازار هـای شـیراز، اصفهـان و تهـران 

. د شو
ایـن مقام مسـئول تصـرح کرد: نیـاز آبی کم و تولیـد محصول نوبرآنـه از مهمترین 
دالیـل انتخـاب انگور یاقوتی در برنامه تغییر الگوی کشـت این شهرسـتان اسـت.

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در گراش آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفت: مبـارزه بـا آفت کنـه گردآلود 
در نخلسـتان های ایـن شهرسـتان از اواخـر اردیبهشـت آغـاز و تـا پایـان خرداد 

مـاه نیز ادامـه دارد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بـه منظـور کاهش خسـارت ناشـی 
از آفـت کنـه گـرد آلـود امسـال 800 هکتـار از نخلسـتان ها علیـه ایـن آفـت 

شوند.  سمپاشـی 
وی تاکیـد کـرد: قـرار گرفتـن یـک الیـه تـار روی میـوه و خـاک آلودگـی و 
نامرغـوب شـدن محصـول از مهـم تریـن عالئـم فعالیـت ایـن آفـت اسـت و 
در صـورت طغیـان، کنـه بـا مکیـدن شـیره میـوه باعـث الغـر شـدن و نابودی 

محصـول درخـت خرمـا می شـود.
بـه گفتـه او؛ شهرسـتان گـراش بـا داشـتن 1500 هکتـار نخیـالت آبـی و دیم، 

سـاالنه پنـج هـزار تـن رطـب و خرمـا تولیـد و روانـه بازار مـی کند.
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سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

آغاز برداشت شلغم خارج از فصل در مرودشت 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: کار برداشـت شـلغم خارج از 
فصـل از 20 هکتـار از اراضـی زیـر کشـت ایـن محصـول بـه منظور ارسـال به 

بازارهـای صادراتی آغاز شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا اشـاره بـه اینکه شـلغم خـارج از فصل در اواسـط اسـفند ماه 
کشـت شـده اسـت، تصریح کـرد: طول دوره رشـد این گیـاه 60 روز اسـت و از 
ایـن رو در اواخـر اردیبهشـت مـاه امـکان برداشـت محصول امکان پذیر اسـت.

بـه گفتـه وی؛ پیش بینـی می شـود بیـش از 650 تـن شـلغم از ایـن مـزارع 
برداشـت و بـه کشـور های حـوزه خلیـج فـارس صـادر شـود.

او افـزود کشـت مرسـوم شـلغم بـا توجه بـه درجه حـرارت محیط در مرودشـت 
از اوایـل شـهریور تـا اوایـل مهـر مـاه انجـام می شـودکه محصول بهتـری نیز 

به دسـت مـی آید. 

نخستین واحد صنعتی فرآوری شیرین بیان 
مرودشت، راه اندازی شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت گفـت: نخسـتین واحـد 
بیـان  شـیرین  فـرآوری  صنعتـی 
ایـن شهرسـتان، بـا مجـوز جهـاد 
کشـاورزی، بـا ظرفیـت 300 تـن 
در سـال، بـه بهـره برداری رسـید.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
کاووس  مرودشـت،  شهرسـتان 
همتـی بـا تاکیـد بـر اینکـه واحـد 

مذکـور، تنهـا واحـد فـرآوری شـیرین بیان اسـت که با مجـوز جهاد کشـاورزی 
بـه بهـره برداری رسـیده، تصریـح کرد: در ایـن کارگاه صنعتی بـرای 15 نفر به 

اسـت. شـده  زایـی  اشـتغال  مسـتقیم  صـورت 
بـه گفتـه وی؛ واحـد صنعتـی فرآوری شـیرین بیـان مرودشـت در زمینه بسـته 
بنـدی قلمـه و تهیـه پودر شـیرین بیـان فعالیـت می کنـد و محصـول فرآوری 
شـده بـه صـورت غیر مسـتقیم به کشـور های فرانسـه، ایتالیا، سـوئد، سـوئیس 

و هنـد صادر می شـود.
او بـا اشـاره بـه موانعـی کـه بـرای برداشـت ایـن محصـول وجـود دارد، افزود: 

محصـول خـام شـیرین بیـان عمدتـا از کشـورهای آذربایجـان، ارمنسـتان و از 
شهرسـتان های، اقلیـد، اصفهـان، کرمـان، کرمانشـاه، اهـواز و اردبیـل تامیـن 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه حـدود ده هکتـار از اراضـی شهرسـتان 
مرودشـت بـه گیـاه دارویـی شـیرین بیـان اختصـاص دارد، اظهـار کرد: کشـت 
دیـم ایـن گیاه دارویـی برای جلوگیری از واردات شـیرین بیـان و کاهش خروج 

ارز از کشـور، توصیـه می شـود.
همتـی؛ تولیـد داروهـای گیاهـی، تهیـه شـکالت، قرص شـیرین بیـان و طعم 
دار کـردن آب معدنـی و... را از جملـه مـوارد مصـرف گیاه دارویی شـیرین بیان 

برشمرد.
او افزود: مدت زمان، کاشـت، داشـت و برداشـت گیاه دارویی شـیرین بیان، سـه 

سـاله اسـت و بوسـیله بذر و قلمه تکثیر می شـود.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه اینکه این شهرسـتان 
قطـب صنایع کشـاورزی در اسـتان فارس اسـت، بیان کرد: بیـش از 104 واحد 
در زمینـه صنایـع تولید رب گوجه، شـوری، ترشـی، بسـته بندی، مـواد لبنی و...

در شهرسـتان مرودشـت فعال هستند. 

به کار گیری پهپاد ها در کنترل آفت سن گندم 
در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از بـه کار گیـری چهـار دسـتگاه 
پهپـاد در کنتـرل 1270 هکتـار از مـزارع گنـدم آلـوده بـه سـن گنـدم ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی گفـت: با بررسـی های صورت گرفته و مقایسـه تاثیـر و کارایی 

سمپاشـی پهپاد هـا بـا دیگـر روش هـا، نتایـج حاصلـه رضایت بخش اسـت.
همتـی بـا بیـان اینکه اسـتفاده از پهپـاد و فناوری هـای نوین، امکان سمپاشـی 
مـزارع بـا هزینه کمتـر و در زمـان کوتاهتر را فراهم کرده اسـت، افـزود: دراین 
روش بـه علـت نداشـتن ارتفـاع خیلـی زیاد نسـبت بـه محصول، مشـکل باد و 

هـدر رفتن سـم نیز برطرف شـده اسـت.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، سـرعت باالی سمپاشـی، کاهش 
مصـرف آب، کاهـش مصـرف سـم تا 25 درصـد به دلیـل همپوشـانی و امکان 

سمپاشـی مزرعـه بعـد از بارندگـی را ازمزایـای سمپاشـی با پهپاد عنـوان کرد.
او بـا تاکیـد بـر اینکه فعالیت هـای ترویجی، برگـزاری کالس های آموزشـی و 
تعامـل بـا بخـش خصوصـی نقـش بسـزایی در افزایش بـه کارگیـری پهپاد در 
شهرسـتان دارد، اظهـار کـرد: امیدواریـم با توسـعه به کار گیری ایـن تکنولوژی 

در سـطح وسـیع کمـک بزرگـی به بخش کشـاورزی صـورت گیرد.
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سیب گالب نوبرانه مرودشت به بازار آمد
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: برداشـت سـیب گالب رقم 

کهنـز از اوایـل خـرداد ماه در این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا اشـاره بـه سـطح 1600 هکتـاری باغ هـای سـیب ایـن 
شهرسـتان تصریـح کـرد: حـدود 400 هکتـار از سـطح مذکـور بـه رقـم کهنز 
اختصـاص دارد کـه هـم اکنـون قابلیت برداشـت دارد؛ پیش بینی می شـود بالغ 

بـر ده هـزار تـن از ایـن نوع سـیب برداشـت شـود.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکه برداشـت سـیب گالب پائیزه در باقی سـطوح 
زیـر کشـت نیـز در اواخر شـهریور ماه انجام می شـود، افـزود: بیشـترین میزان 
تولیـد سـیب گالب شهرسـتان مرودشـت در منطقـه کامفیـروز اسـت کـه بـه 
دلیـل شـرایط مسـاعد آب و هوایی محصـول تولیـدی از کیفیت بسـیار باالیی 

برخوردار اسـت.

26 تن قدومه شیرازی از مزارع مرودشت 
برداشت شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: 26 تن گیـاه دارویی قدومه 
شـیرازی از 65 هکتار اراضی زیر کشـت در این شهرسـتان برداشـت شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی با اشـاره بـه اینکه عملکرد مـزارع گیاه دارویی قدومه شـیرازی 
در شـرایط مطلـوب بـه 1500 کیلوگـرم نیـز مـی رسـد، تصریـح کرد: بـا توجه 
بـه کاهـش بارش هـا در سـال زراعـی جـاری عملکرد ایـن محصول بـه حدود 

400 کیلوگـرم در هکتـار کاهـش یافت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به طول دوره رشـد حـدود چهار ماهه گیـاه قدومه 
شـیرازی افـزود: نیـاز آبی پائین و سـود مناسـب حاصـل از فروش ایـن گیاهی 

دارویـی از جملـه دالیـل رغبت کشـاورزان به کاشـت این گیاه اسـت.

بـه گفتـه وی؛ مـزارع قدومـه شـیرازی در شهرسـتان مرودشـت بـه صـورت 
مکانیـزه و بـا مصـرف ده کیلوگـرم بـذر در هـر هکتـار کاشـته می شـود کـه با 
توجـه بـه محدودیـت منابـع آب مـی توانـد بـه عنـوان یـک زراعت مناسـب و 

جایگزیـن گیاهـان زراعـی بـا نیـاز آبـی باال باشـد.
درمـان  در  دیگـر  دارویـی  گیاهـان  بـذر  بـا  قدومـه شـیرازی همـراه  بـذر  از 

می شـود. اسـتفاده  سـرفه  و  درد  گلـو  تنفسـی،  بیماری هـای 

پیش بینی تولید حدود 280 هزار تن گندم 
در مرودشت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت گنـدم از 57 هزار 
و 700 هکتـار مـزارع این شهرسـتان خبـر داد و گفت: پیش بینی می شـود 288 

هزارتـن محصول گندم تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت معمـول گنـدم بـر اسـاس تقویم 
زراعـی شهرسـتان مرودشـت از بیسـتم خـرداد ماه آغاز می شـود، تصریـح کرد: 
بـا توجـه بـه کاهـش بارندگـی و خشـکی هـوا، کار برداشـت ده روز زودتـر از 

سـال های گذشـته آغـاز شـده اسـت.

بـه گفتـه او، بیـش از 300 دسـتگاه کمبایـن در حـال برداشـت گندم هسـتند و 
23 مرکـز خریـد بـا همـکاری اداره تعاون روسـتایی و اداره غله مسـئولیت خرید 
تضمینـی گنـدم بـا قیمـت مصوب پایـه هر کیلوگـرم پنج هـزار تومـان )با افت 
چهـار درصـد مفیـد و یک درصـد غیر مفیـد و دو درصـد سـن زدگی( را برعهده 

دارند.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه بهـره بـرداران تدابیـر الزم بـه منظـور 
تامیـن گنـدم بـذری خـود در سـال زراعـی آینـده را داشـته باشـند، ابـراز کـرد: 
شـرکت های تعـاون روسـتایی و خدمات حمایتی کشـاورزی که امـکان بوجاری 
صنعتـی را داشـته باشـند بـه صـورت حـق العمـل کاری، مکلـف به بوجـاری و 

ضدعفونـی صنعتـی بـذور خـود مصرفـی می باشـند.
وی از بهـره بـرداران زراعـی و دامی خواسـت تا نسـبت به جمـع آوری و ذخیره 
کاه و کلـش گنـدم اقـدام کـرده و حتـی االمـکان از خـروج کاه و کلـش از 

کنند. شهرسـتان خـودداری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا تاکیـد بـر اینکه مبنـای توزیع 
نهاده هـا در سـال زراعـی آینـده میـزان گنـدم تحویلـی ثبـت شـده در سـامانه 
سـیفا 1، سـیفا 2 و اداره غلـه اسـت، افـزود: بهـره بـرداران از فـروش گنـدم به 

واسـطه ها و مراکـز غیـر دولتـی بپرهیزنـد.
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شهرسـتان مرودشـت سـاالنه بـا تولید حـدود 300 هزار تـن گندم قطـب تولید 
ایـن محصـول دراسـتان فـارس و یکـی از قطب هـای تولیـد گنـدم در کشـور 

ست. ا

سیر مرودشت راهی کشورهای حوزه خلیج فارس 
شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: کار برداشـت سـیر در این 
شهرسـتان از اوایـل خـرداد مـاه آغـاز و تـا اوایـل تیر مـاه ادامـه دارد؛ محصول 

تولیـدی بـه کشـورهای حـوزه خلیج فـارس صادر می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا بیـان اینکـه میانگیـن عملکـرد سـیر در مرودشـت 12تن در 
هکتـار اسـت، ابـراز کـرد: پیش بینـی می شـود بالـغ بـر 1200 تن سـیر از صد 

هکتـار اراضی زیر کشـت برداشـت شـود.
 ایـن مقـام مسـئول کیفیت بـاال و بازار پسـندی را از مزیت های محصول سـیر 
شهرسـتان مرودشـت برشـمرد و افـزود: محصول تولیـدی عالوه بـر بازار های 
خارجـی بـه اسـتان های تهـران، کرمـان و شهرسـتان های جنوبـی نیـز ارسـال 

می شـود.
بـه گفتـه همتـی؛ سـیر از لحـاظ اقتصـادی قابـل رقابت بـا محصوالت سـبزی 
و صیفـی و سـایر محصـوالت پـر آب بـر اسـت و می توانـد بـه عنـوان یـک 
محصـول بـا مصـرف آب کمتـر در تنـاوب زراعی سـایر محصوالت قـرار گیرد.

آغاز برداشت مکانیزه خاکشیر از مزارع مرودشت 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت مکانیزه خاکشـیر 
دیـم از 800 هکتـار مـزارع این شهرسـتان خبر داد و گفت: پیش بینی می شـود 

بیـش از 160 تـن خاکشـیر تولید و روانه بازار شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا اشـاره بـه اینکه سـطح مـزارع خاکشـیر این شهرسـتان بالغ 
بـر 1600 هکتـار بـوده که بـه دلیل خشکسـالی حـدود 50 درصـد آن از چرخه 
تولید خارج شـده اسـت، افزود: برداشـت خاکشـیر از نیمه های اردیبهشـت آغاز 

و تـا اوایـل خرداد مـاه نیز ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه کشـت خاکشـیر در مرودشـت کامـال بـه 
صـورت دیـم انجـام می شـود، تصریـح کـرد: کشـت ایـن محصـول بـه دلیـل 
کـم توقع بـودن در اراضی کـه از حاصلخیزی کمتری برخوردار هسـتند، بسـیار 

حائـز اهمیت اسـت.

او بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان مرودشـت نقـش موثـری در تولیـد خاکشـیر 
اسـتان فـارس دارد، خاطـر نشـان کـرد: 60 درصـد خاکشـیر اسـتان فـارس در 
مرودشـت تولید می شـود و این شهرسـتان قطب تولید خاکشـیر در این اسـتان 

محسـوب می شـود.
بـه گفتـه همتـی؛ خاکشـیر تولیـدی در مرودشـت عـاری از هرگونـه سـموم و 
کودهـای شـیمیایی اسـت و مـی تـوان از آن به عنـوان محصول گواهی شـده 

برد. نـام 

برداشت جو از مزارع مرودشت آغاز شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: برداشـت جـو از 12 هزار و 

515 هکتـار از اراضـی آبی این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا بیـان اینکـه برداشـت جو 15 روز زودتر از سـال گذشـته و از 
ابتـدای خـرداد مـاه آغـاز شـده اسـت، افـزود: پیش بینی می شـود، بالـغ بر 37 

هـزار تـن جـو تولیـد و روانه بازار شـود.
بـه گفتـه همتی، برای برداشـت محصـول جو در شهرسـتان مرودشـت تاکنون 
33 دسـتگاه کمباین در منطقه فعال هسـتند و در اوج برداشـت جو در چند روز 

آینـده به 50 دسـتگاه نیز خواهد رسـید.
وی افـزود: بـا هماهنگی هـای انجـام شـده بـا شـرکت پخـش فراورده هـای 
نفتـی، سـوخت مورد نیـاز کمباین ها تأمیـن و در اختیار کمبایـن داران قرار می 

گیـرد تـا کار برداشـت به سـرعت انجام شـود.
همتـی بـا بیـان اینکه حـدود ۹ هـزار هکتـار از مزارع جو زیر شـبکه سـد دچار 
خسـارت صـد درصـدی شـده انـد و از چرخـه تولیـد خـارج شـده انـد، تصریح 
کـرد: بـه دلیـل کاهـش آب چاه هـای کشـاورزی، کاهـش عملکرد مـزارع جو 

آبـی نیـز حتمی اسـت .

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

بیش از 13 هزار هکتار اراضی گندم ممسنی 
در حال برداشت است 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی گفـت: برداشـت گنـدم از 13 هزار 
و ۹80 هکتـار از اراضـی قابـل برداشـت ایـن شهرسـتان در حال انجام اسـت و 

پیش بینـی می شـود ایـن عملیـات تـا اواسـط تیر مـاه ادامه داشـته باشـد. 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس50
شمــاره 73 - خردادمـــــاه 1400

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

زهرا نوری

شهرستان مهر 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمـد علـی امیـری با بیـان اینکـه 118 دسـتگاه کمبایـن در این شهرسـتان 
فعـال و مشـغول بـه کار برداشـت گندم هسـتند، تصریـح کـرد: ده مرکز خرید 
تضمینـی گنـدم توسـط اداره تعاونـی روسـتایی این شهرسـتان دائـر و تا کنون 

بیـش از 26 هـزار تـن گنـدم خریداری شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول ضمن اشـاره بـه اینکه در سـال زراعی جـاری 6370 هکتار 
از اراضـی آبـی و 13 هـزار و 400 هکتـار از اراضی دیم شهرسـتان ممسـنی به 
کشـت گنـدم اختصاص داشـته اسـت، افـزود: قریب بـه 57۹0 هکتـار از مزارع 
گنـدم ایـن شهرسـتان به دلیل مخاطـرات اقلیمی غیر قابل برداشـت شـده اند. 
بـه گفتـه وی؛ متوسـط عملکـرد مـزارع گنـدم آبی شهرسـتان ممسـنی 4200 
کیلوگـرم در هکتـار و 800 کیلوگـرم در هکتـار نیـز بـرای مـزارع دیـم بـرآورد 

است.  شـده 

برداشت انگور از جنوبی ترین باغ های فارس
در مهر

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفـت: برداشـت انگور یاقوتـی در این 
شهرسـتان از سـطح 31 هکتار باغ از اواسـط اردیبهشـت ماه شـروع شده است 

و تـا پایـان خرداد مـاه ادامه دارد. 

بــه گــزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشــاورزی شهرســتان مهـر، 
غالمحسـین مظاهـری تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود قریـب بـه 80 تن 
محصـول انگـور نوبرانـه از ایـن باغ هـا برداشـت و به برخـی از میادین کشـور 

شود.  ارسـال 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه انگـور یاقوتـی از ارقـام زودرس و تـا 
حـدودی مقاوم به شـوری خاک و آب اسـت، افـزود: این محاسـن باعث رغبت 
و توجـه بهـره بـرداران شهرسـتان مهـر بـه ایـن محصـول و احداث تاکسـتان 

است.  شـده 
بـه گفتـه وی؛ حمایـت از توسـعه کاشـت محصـوالت کـم آب بـر و تشـویق 
کشـاورزان بـه ایـن نـوع از کشـت ها ماننـد انگـور و گیاهـان دارویـی از جمله 

برنامه هـای اولویـت دار جهـاد کشـاورزی اسـت. 

کار برداشت مزارع شتوی مهر به پایان رسید
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت: کار برداشـت از 8800 هکتار از 
مـزارع گنـدم، کلـزا و جـو ایـن شهرسـتان به پایـان رسـیده و عمـده محصول 

کشـاورزان خریـداری و تحویـل مراکز دولتی شـده اسـت.

بــه گــزارش روابـط عمومــی مدیریـت جهـاد کشــاورزی شهرســتان مهر، 
غالمحسـین مظاهـری تصریـح کـرد: از سـطح 6 هـزار هکتـار گنـدم آبـی این 
شهرسـتان 21 هـزار و 150 تـن محصـول برداشـت کـه 1۹ هـزار و 120 تن به 

مراکـز خریـد دولتـی شـد تحویل شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: در سـال زراعی جـاری 2200 هکتـار از اراضی 
زراعـی به کشـت کلزا اختصاص داشـته اسـت کـه حدود 2715 تـن دانه روغنی 
کلـزا تولیـد شـده و از ایـن میزان حدود 2560 تن توسـط عامل مجـاز خریداری 

شـده است.
او افـزود: کشـاورزان دانـه کلـزای برداشـتی خـود را بر اسـاس قـرارداد قبلی به 
شـرکت روغـن کشـي نویـد خلیج فـارس تحویـل داده اند کـه به مقصـد کیمیا 
دانـه سروسـتان حمـل می شـود؛ شهرسـتان مهـر بیشـترین سـطح زیر کشـت 

کلـزا در اسـتان فـارس را به خـود اختصاص داده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ از سـطح 600 هکتاری مزارع جو آبی شهرسـتان مهـر نیز 1140 
تن محصول برداشـت شـده اسـت کـه این محصول بـه صورت توافقـی در بین 

کشـاورزان و دامـداران منطقه خرید و فروش می شـود. 

گرده  افشانی در انجیرستان های دیم نی ریز
آغاز شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: عملیـات گـرده  افشـانی در 
انجیرسـتان های دیـم ایـن شهرسـتان در سـطحی بالـغ بـر پنـج هـزار هکتـار 

شـروع شـده است. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری بـا اشـاره بـه اینکه نی ریـز یکـی از قطب هـای تولید انجیر در کشـور 
اواخـر  از  شهرسـتان  ایـن  انجیرسـتان های  "بردهـی"  کـرد:  تصریـح  اسـت، 
اردیبهشـت مـاه آغاز شـده اسـت و تـا تیر مـاه ادامه دارد؛ متأسـفانه بـا توجه به 
کاهش نزوالت آسـمانی، امسـال باغـداران از "بر" کمتری در "بردهی" اسـتفاده 

مـی کنند.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: ۹8 درصـد از ارقام انجیـر باغ  های شهرسـتان 
نـی ریـز رقم سـبز صادارتی اسـت کـه این رقـم از انجیر بـرای تولید میـوه نیاز 

بـه انجام گرده افشـانی توسـط زنبور بالسـتوفاگا دارد.
او ابـراز کـرد: انـواع ارقـام انجیر گرده افشـان در شهرسـتان نی ریز شـامل دانه 
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سـفید، قاسـمی )پوزدنبالی(، کوهکی، 
تـو مسـجدی، خرمایی، ویل وحشـی، 
آتشـی،  سـبز،  دانـه   انجیـری،  شـاه 
فریدونـی، آبگـزی، فعل  سـر بسـته و 

اسـت . مهارلویی 
بـه گفتـه وی؛ رقم هـای "برانجیـر" 
عمدتـا  ریـز  نـی  در  شـده  اسـتفاده 
شـامل قاسـمی و دانـه سـفید اسـت 
و از شـهرهای همجـوار چـون ایـج و 

می شـود. تامیـن  اسـتهبان 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
نی ریـز تاکیـد کـرد: در زمـان گـرده 

افشـانی انجیـر، بایـد دقت شـود "میوه ی بَـر" آسـیب نبیند و کمترین فشـار به 
آن وارد شـده تـا تلفـات زنبـور آن کـم و در نتیجـه بـا افزایـش طـول عمـر آن 

فرصـت و تعـداد دفعـات خـروج زنبورهـا بیشـتر شـود.
بصیـری افـزود: انجیـر از جملـه درختـان کـم آب بر و مقاوم به خشـکی اسـت 
که سـطح زیر کشـت آن در حال توسـعه اسـت و از جمله مشـکالت آن کمبود 

باغ هـای "بر انجیر" اسـت.
 

آغاز برداشت جو از مزارع شهرستان نی ریز 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از آغاز برداشـت جـو از 703 هکتار 

مزارع ایـن شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری گفـت: برداشـت جو این شهرسـتان ازسـوم خرداد ماه آغاز شـده اسـت 

و تـا هفته اول تیرمـاه ادامه دارد.
او بـا بیـان اینکـه متوسـط برداشـت جو در هـر هکتار حـدود 3.5 تـن در هکتار 
اسـت افـزود: پیش بینـی می شـود بیـش از2436 تـن محصـول جـو در ایـن 

شهرسـتان برداشـت شود.
بـه گفتـه وی؛ قیمـت خرید تضمینی جو در سـال زراعی جـاری 23هزار و 7۹8 

ریال اعالم شـده اسـت.

برداشت آنغوزه از مزارع دیم نی ریز آغاز شد 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز با اشـاره بـه اینکه صد هـزار هکتار از 
عرصه هـای منابـع طبیعـی این شهرسـتان رویشـگاه طبیعی گیاه آنغوزه اسـت، 
گفـت: برداشـت آنغـوزه تلـخ از 40 هکتـار مـزارع دیـم مثمـر ایـن شهرسـتان 

همـراه بـا عرصه هـای ملـی در اوایـل خرداد آغاز شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری بـا تاکیـد براینکه شهرسـتان نـی ریز به واسـطه ظرفیت هـای طبیعی 
از دیربـاز قطـب تولیـد آنغـوزه تلـخ کشـور بـوده اسـت، تصریـح کرد: بـا توجه 
بـه جذابیت هـای کاشـت ایـن گیـاه تاکنون بالـغ بـر ۹50 هکتـار از زمین های 

زراعـی این شهرسـتان به کشـت دیـم آنغـوزه اختصاص یافته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: به دلیـل کاهـش بارندگـی در سـال زراعـی جـاری 
پیش بینـی می شـود برداشـت آنغـوزه تلـخ نسـبت به سـال قبل بـا کاهش 30 

درصـدی عملکـرد مواجه شـود و قیمـت ایـن محصـول افزایـش یابد.
او ابرازکـرد: هـر غـده آنغـوزه در طـول برداشـت بـه  طـور متوسـط 18 مرتبـه 
به صـورت عرضـی بـرش می خورد و در مجمـوع 80 تا 150 گرم شـیرابه از آن 
به دسـت مـی آیـد کـه به علـت نبـودن صنایـع تبدیلی ایـن محصـول در ایران 
عـالوه بـر مصـارف داخلی بـه کشـورهای هندوسـتان، پاکسـتان، حـوزه خلیج 

فـارس، آمریـکا، انگلسـتان و ژاپـن صادر می شـود

زردآلو و شلیل نوبرانه نی ریز روانه بازار شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز از آغـاز برداشـت زردآلو و شـلیل از 

2۹5 هکتـار باغ هـای این شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری گفـت: برداشـت ایـن محصـوالت در شهرسـتان نـی ریـز از 
نیمـه دوم اردیبهشـت ماه شـروع شـده اسـت و تـا نیمه خـرداد ماه ادامـه دارد.

وی افـزود: از مجمـوع 280 هکتـار بـاغ زردآلـو و 15 هکتـار بـاغ شـلیل کـه 
عمدتـا در بخش پشـتکوه این شهرسـتان واقع شـده اسـت؛ پیش بینی می شـود 
امسـال حـدود 2800 تـن انـواع زردآلـو و 100 تن شـلیل برداشـت و روانه بازار 

مصرف شـود.
او تصریح کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط جـوی امسـال پیش بینـی می شـود تولیـد 

محصـول زردآلـو و شـلیل نسـبت به سـال گذشـته افزایش داشـته باشـد.
بصیـری از ارقـام فلکـه ای، تخـم گـردی، شـدو، خیـاری و محلـی بـه عنـوان 

عمـده تریـن ارقـام زردآلـوی کشـت شـده در شهرسـتان نـی ریـز نـام برد.

گردو چینی باد در بهار و خسارت چند میلیارد ریالی
رابـط مخاطـرات مدیریـت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان ني ریـز گفـت: طوفان 
بالـغ بـر 43 میلیـارد ریـال به باغ هاي گـردو و زردآلـوي منطقه مشـکان ني ریز 

خسارت زد.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان ني ریـز، زهره 
صداقت کیـش تصریح کـرد: وزش بـاد شـدید در پنجـم خـرداد مـاه بـه  165 

هکتارگـردو و 100 هکتـار زردآلـو آسـیب وارد کرد.
به گفتـه وي؛ براسـاس بازدیـد و نظـر کارشناسـان، 13میلیـارد و 200میلیـون 
ریـال بـه باغ هـاي گـردو و 30 میلیـارد ریـال بـه باغ هـاي زردآلـو خسـارت 

واردشـده اسـت.
سـطح زیرکشـت گـردو و زردآلـوي شهرسـتان ني ریـز به ترتیـب 200 و 278 

هکتاراست.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شوراي اسالمي:
ماه هاي پایان دولت زمان تصمیم گیري هاي کلیدي 

نیست
اختیارات سازمان تعاون روستایی افزایش می یابد

نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان در مجلــس شــوراي اســالمي در واکنــش بــه 
ــرا در  ــه اخی ــتایي ک ــاون روس ــزي تع ــازمان مرک طــرح موضــوع انحــالل س
هیئــت وزیــران مطــرح شــده، گفــت: ماه هــاي پایــان دولــت زمــان تصمیــم 
ــت  ــد فرص ــت بای ــه دول ــت بلک ــي نیس ــدي و کالن و اساس ــاي کلی گیري ه
بــراي رئیــس جمهــور بعــدي فراهــم کنــد تــا تعییــن کننــده موضوعــات کالن 

باشــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس، جعفــر 
ــه  ــده ک ــي از ســوي کمیســیون کشــاورزي مطــرح ش ــزود: طرح ــادري اف ق
کلیــات آن در مجلــس مــورد موافقــت نماینــدگان قــرار گرفتــه و براســاس آن 
نــه تنهــا جایــگاه ایــن ســازمان متزلــزل نمي شــود بلکــه تــالش بــر افزایــش 
ــي امــور تشــکل هاي بخــش  ــد متول ــا بتوان ــارات ایــن ســازمان اســت ت اختی

غیردولتــي باشــد.
ــه  ــت ک ــي اس ــکلي مردم ــتایي، تش ــاون روس ــبکه تع ــرد: ش ــح ک وی تصری
خــود مــردم در آن نقــش دارنــد و رســالت آن، تامیــن نهاد ه هــاي مــورد نیــاز 
کشــاورزان و فراهــم کــردن امــکان فــروش محصــوالت کشــاورزي اســت.

نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان در مجلــس شــوراي اســالمي خاطــر نشــان 
کــرد: تعــاون روســتایی بــا توجــه بــه شــبکه گســترده اي کــه در کشــور دارد 
اگــر فعاالنــه ورود کنــد، بســیاري از مشــکالت و معضالتــي کــه کشــاورزان 

ــد. ــد حــل کن ــا آن مواجــه هســتند را مي توان ب
وی بیــان کــرد: بایــد اجــازه داد ایــن تشــکیالت حفــظ شــود و بــه فکــر حــل 
ــا آن را  ــدود و ی ــارات آن را مح ــه اختی ــه اینک ــیم ن ــاورزان باش ــکل کش مش

منحــل کــرد، ایــن مهــم توجیهــی نــدارد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شوراي اسالمي:
اقتصاد تعاوني ها جدي گرفته شود

نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان در مجلــس شــوراي اســالمي بــا تاکیــد بــر 
جــدي گرفتــن بخــش مهمــي از پایــه اقتصــادي کشــور در حــوزه تعاوني هــا، 

ــرد. ــا را جــدي بگی ــد اقتصــاد تعاوني ه ــت بای ــت: دول گف
ــارس،  ــتان ف ــتایی اس ــاون روس ــازمان تع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــزي  ــازمان مرک ــه موضــوع انحــالل س ــش ب ــاک فطــرت در واکن علیرضــا پ
تعــاون روســتایي کــه اخیــرا توســط هیئــت وزیــران مطــرح شــده، بیــان کــرد: 
نمي دانــم ایــن اقــدام بــه اســتناد چــه بنــد و چــه مــاده ای قــرار اســت انجــام 
ــه؟ و اگــر نباشــد  ــا ن ــه اســتناد برنامــه ششــم توســعه اســت ی ــا ب شــود و آی

خــالف اســت.
وی تصریــح کــرد: معتقــد بــه کار تعاوني هــا بــه ویــژه تعاوني هــاي روســتایي 
هســتیم، چــرا کــه موجــب کمــک بــه تولیــد، اشــتغال و هــم افزایــي در بخــش 

اقتصــادی می شــوند.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــوراي اســالمي ادامــه داد: اقتصــاد کشــور 
ــه  ــر ســه پایــه دولتــي، خصوصــي و تعاونــي اســتوار شــده کــه متاســفانه ب ب
اقتصــاد تعاوني هــا توجهــي نکرده ایــم در حالــي کــه بایــد حداقــل 30 تــا 40 

درصــد اقتصــاد مــا بــر پایــه اقتصــاد تعاونــي چرخــش داشــته باشــد.
پــاک فطــرت بــا بیــان اینکــه بایــد همــه مســئوالن بــه تحقــق ایــن مهــم از 
جملــه خــود دولــت بــه عنــوان مجــري کمــک کنــد، مجــددا تاکیــد کــرد کــه 

ــه شــود. ــد اقتصــاد تعاونی  هــا جــدي گرفت بای
ــاد  ــا ایج ــه در تعا ونی ه ــتغالي ک ــه اش ــه ک ــن نکت ــر ای ــح ب ــا تصری وی ب
مي شــود پایدارتــر خواهــد بــود، اظهــار کــرد: تعاونی هــا مي تواننــد بخشــي از 

ــد. ــد کمــک کنن ــق تولی ــه رون ــروز را حــل و ب مشــکالت اقتصــادي ام

برنامه معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستایی 
فارس در سال 1400

ــتای  ــارس در راس ــتان ف ــتایی اس ــاون روس ــازمان تع ــی س ــاون بازرگان مع
ــد  ــه تولی ــدگان بخــش کشــاورزی و کــم کــردن فاصل ــد کنن ــت از تولی حمای
ــرداد. ــال 1400 خب ــت در س ــن معاون ــای ای ــوع برنامه ه ــا مصــرف از مجم ت

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس، صمــد 
ــارس و گســتردگی آن  ــتان ف ــی اس ــوع اقلیم ــه تن ــاره  ب ــا اش ــور ب ــردی پ ک
گســترش فروشــگاه های عرضــه مســتقیم محصــوالت کشــاورزی از طریــق 
روســتا بازارهــا را یکــی از اقدامــات موثــر برشــمرد و  خاطــر نشــان کــرد: در 
کنــار ایــن هــدف ارزنــده، توســعه خریــد توافقــی محصــوالت و کشــت های 
ــا اســتفاده از  ــازار رســانی محصــوالت کشــاورزی ب ــی و ب ــراردادی، بازاریاب ق
نــرم افــزار خریــد و فــروش مجــازی و توجــه بــه توســعه صــادرات محصــوالت 

ــی باشــد. ــدام م ــا در دســت اق کشــاورزی از دیگــر برنامه ه
معــاون بازرگانــی ســازمان تعــاون روســتایی فــارس، اصــالح ســاختار 
ــم  ــای مه ــی از ابزاره ــبکه ای را یک ــن ش ــاط بی ــعه ارتب ــکل ها و توس تش
ــعه  ــه توس ــزود: البت ــت و اف ــداف دانس ــن اه ــه ای ــیدن ب ــی در رس و اساس
ــازی،  ــدی، برندس ــته بن ــورتینگ، بس ــه س ــاز ازجمل ــورد نی ــاخت های م زیرس

ــد. ــی باش ــداف م ــن اه ــه ای ــیدن ب ــک رس ــزء الینف ج
وی تصریــح کــرد: توجــه بــه زنجیره هــای تولیــد و نقــش پررنــگ تشــکل ها 
در شــکل گیــری زنجیــره تولیــد اقدامــی بســیار ارزنــده اســت کــه حاصــل آن 
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ــازار  ــی ب ــده از ارزش واقع ــد کنن ــهم تولی ــش س ــره وری و افزای ــش به افزای
اســت.

خرید بیش از 9000 تن وش پنبه توسط شرکت 
پنبه کاران داراب استان فارس

ــت  ــا مدیری ــت: ب ــارس گف ــتان ف ــه کاران داراب اس ــرکت پنب ــل ش مدیرعام
خــوب و جــذب تســهیالت بیــش از ۹000 تــن وش پنبــه از کشــاورزان 

ــد.  ــداری ش ــتان داراب خری شهرس
ــاون  ــازمان تع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاری  ــا انص ــارس، غالمرض ــتان ف ــتایی اس روس
ــا  ــه کاران داراب ب ــی پنب ــرکت تعاون ــزود: ش اف
ــهامدار و دارا  ــر س ــزار نف ــش از 4 ه ــتن بی داش
ــه  ــاک کنــی و کارخان ــه پ ــه پنب ــودن دو کارخان ب
کــرک گیــری بــذر پنبــه در داراب نقــش بســزایی 

ــور دارد.  ــه کش ــد پنب در تولی
وی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته خریــد 

تضمینــی وش پنبــه توســط دولــت کمتــر از 10 هــزار تومــان اعــالم شــده بــود 
ــه  ــرکت پنب ــا ش ــد ام ــی توانســت پوشــش ده ــد را نم ــای تولی ــه هزینه ه ک
کاران داراب در اقدامــی خــدا پســندانه در جهــت حمایــت از تولیــد کشــاورزی 
قیمــت وش رقــم یــک خــوب را هــر کیلوگــرم 167000 ریــال و یــک ســفید 
ــر اســاس اســتاندارد رقــم  را 160.000 ریــال اعــالم کــرد و ســایر ارقــام را ب
ــن اســاس انجــام داد.  ــر ای ــد را از کشــاورزان ب بنــدی قیمــت گــذاری و خری
انصــاری بیــان کــرد: شــرکت تعاونــی پنبــه کاران داراب خریــد توافقــی وش 
پنبــه را نســبت بــه سراســر کشــور بیــن 15تــا 20 هــزار ریــال باالتــر از قیمــت 
ــه  ــود و در س ــد نم ــه خری ــادرت ب ــن و مب ــتان ها تعیی ــایر شهرس ــی س توافق
مرکــز خریــد مقــدار ۹.702.155 کیلوگــرم را از کشــاورزان خریــداری کــرد کــه 
حــدود 4500 تــن وش آن بــه صــورت فلــه از کشــاورزان تحویــل گرفتــه شــد. 
ــارد  ــش از 130 میلی ــده بی ــداری ش ــول خری ــای محص ــرد: به ــار ک وی اظه
تومــان بــود کــه تمــام آن در ســال ۹۹ پرداخــت گردیــد و شــرکت بــا وجهــه 
ــا  ــت به ــت پرداخ ــته جه ــال گذش ــا دارد در س ــن بانک ه ــه در بی ــی ک خوب
ــد   ــال تســهیالت جــذب کن ــارد ری ــغ 550 میلی وش کشــاورزان توانســت مبل
و شــرکت توانســت هزینــه محصــول کشــاورزان را کمتــر از دو مــاه از زمــان 
ــویه حســاب  ــاورزان تس ــام کش ــا تم ــفند ۹۹ ب ــد و در اس ــت کن ــد پرداخ خری

ــد. نمای
انصــاری افــزود: یکــی دیگــر از فعالیت هــای مهــم شــرکت خریــد مقــدار8200 
تــن کــود اوره در ســال ۹۹ خــارج از ســهمیه شهرســتان بــوده کــه در جهــت 

حمایــت از بخــش تولیــد زیــر نظــر مدیریــت جهــاد کشــاورزی توزیــع شــده 
اســت.

مدیرعامــل شــرکت پنبــه کاران داراب اذعــان کــرد: شهرســتان داراب بــا خرید 
بــه موقــع کــود اوره توســط شــرکت تعاونــی پنبــه کاران توانســته بخشــی از 
ــه نشــان از  ــد ک ــل کن ــان ح ــرای متقاضی ــتان را ب ــود اوره شهرس معضــل ک

تــالش مجموعــه هیــات مدیــره و حمایــت خــوب مســئوالن مــی باشــد.
توسعه کشت مکانیزه در سایت علمی تحقیقاتی پنبه کاران داراب

ــت  ــعه کش ــتای توس ــه کاران داراب در راس ــی پنب ــرکت تعاون ــت: ش وی گف
ــه  ــه قطع ــبز خاورمیان ــر س ــرکت فج ــکاری ش ــا هم ــال ۹7 ب ــزه در س مکانی
زمینــی در ســطح 70 هکتــار بــا هــدف راه انــدازی، ترویــج و توســعه کشــت 
کامــال مکانیــزه و انتقــال یافته هــای علمــی بــه کشــاورزان خریــداری کــرد.

ــرکت  ــردی ش ــی کارب ــی تحقیقات ــایت علم ــرد: در س ــح ک ــاری تصری انص
تعاونــی پنبــه کاران داراب انــواع بــذور پنبــه و گنــدم بــه صــورت مقایســه ای 
در یــک مــکان و بــا تمــام امکانــات بــه طــور مســاوی کشــت مــی گــردد و 
تمامــی ارقــام در ایــن ســایت علمــی تحقیقاتــی بررســی و نتایــج حاصــل از 

ــود.  ــانده می ش ــئولین رس ــاورزان و مس ــالع کش ــه اط آن ب
وی بیــان کــرد: ســایت علمــی تحقیقاتــی کــه در آن انــواع مختلــف کشــت 
چــه بــه صــورت کشــت مســتقیم و مرســوم انجــام می شــود هــر ســاله مــورد 
ــوری،  ــئولین کش ــن مس ــتان و همچنی ــارج از شهرس ــاورزان خ ــد کش بازدی

ــرد. ــرار می گی ــتانی ق ــتانی و شهرس اس
انصــاری افــزود: شــرکت پنبــه کاران بــا توجــه بــه اینکــه از کشــت مکانیــزه 
دســتاوردهای خوبــی حاصــل نمــوده اســت لــذا در جهــت گســترش و ترویــج 
ــت جهــاد  ــا همــکاری کشــاورزان و مدیری ــزه در ســال 1400 ب کشــت مکانی
کشــاورزی شهرســتان اقــدام بــه کشــت مکانیــزه پنبــه بــا اســتفاده از آبیــاری 
نــواری نمــوده اســت و امیدواریــم کــه بتوانیــم در آینــده نزدیــک شــاهد رشــد 

و شــکوفایی کشــت مکانیــزه در شهرســتان داراب باشــیم.
ــد  ــه خری ــاورزی ک ــش کش ــم بخ ــای مه ــر از فعالیت ه ــرد: غی ــد ک وی تاکی
وش پنبــه کشــاورزان و تولیــدات آن می باشــد شــرکت پنبــه کاران داراب 
یکــی از تولیــد کننــدگان برتــر اســتانی در زمینــه بــذر گنــدم و جــو می باشــد.

ــغ  ــه کاران داراب بال ــی پنب ــادآور شــد: در ســال ۹۹ شــرکت تعاون انصــاری ی
بــر 4 هــزار تــن گنــدم از ارقــام مختلــف تولیــد و بــه کشــاورزان شهرســتان 
داراب و ســایر شهرســتان های اســتان فــارس، طبــق مجــوز از ســازمان جهــاد 

کشــاورزی اســتان فــارس توزیــع نمــوده اســت.

شتاب گیری برنامه های تولیدی اتحادیه 
شرکت های تعاونی تولید فارس

مدیــر عامــل اتحادیــه تعاونــی تولیــد اســتان فــارس از شــتاب گیری 
ــراردادی  ــا اجــرای کشــاورزی ق ــارس ب ــد اســتان ف ــی تولی برنامه هــای تعاون

ــر داد. ــی خب ــا پیمان ی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان فــارس، بهنــام 
ــد  ــای تولی ــه معن ــراردادی  ب ــاورزی ق ــه کش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــکری ب عس
ــع  ــا و صنای ــه واحده ــفارش ب ــرارداد س ــب ق ــاورزی در قال ــوالت کش محص
پاییــن دســتی اســت افــزود: ایــن طــرح می توانــد زنجیــره تامیــن محصــوالت 

کشــاورزی را بــا ثبــات تــر کنــد.
ــد محصــول  ــه تولی ــا اضاف ــود ی ــد، همیشــه کمب ــره تولی ــت: در زنجی وی گف
کشــاورزی بــه کشــاورز و مصــرف کننــده لطمــه وارد نمــوده اســت و فــرآوری 
و مصــرف، رهیافتــی موفــق، تجــاری و کارآمــد در بخــش کشــاورزی اســت 

کــه بایــد بــا دقــت نظــر بیشــتری مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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عســکری خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس ایــن ایــده، تعاونــی تولیــد رســالت 
ــی  ــا پیمان ــراردادی ی ــرای کشــاورزی ق ــعه اج ــتاب دهی و توس ــود را در ش خ
ــد  ــی تولی ــرکت های تعاون ــاری ش ــی و همی ــکاری، همدل ــا هم ــد و ب می دان
عضــو و بهــره بــرداران تحــت پوشــش خــود گام هــای موثــری را در اجــرای 

ایــن طــرح برداشــته اســت.
ــده،  ــوان نماین ــه عن ــتان ب ــه اس ــون در اتحادی ــم اکن ــرد: ه ــح ک وی تصری
ــه  ــی و تجــاری شــکل گرفت ــای تخصصــی فن ــی واحده 140 شــرکت تعاون
ــرآوری و  ــا کارخانجــات ف ــی ب ــاه ضمــن رایزن ــان کوت ــدت زم اســت و در م
جلــب مشــارکت بهــره وران قراردادهــای تولیــد برمبنــای ســفارش واحدهــای 
ــای  ــعه زنجیره ه ــاهد توس ــک ش ــده نزدی ــه و در آین ــکل گرفت ــی ش متقاض
ــت  ــاورزان تح ــع کش ــه نف ــاورزی ب ــوالت کش ــیاری از محص ــد در بس تولی

ــود. ــم ب پوشــش خواهی
ــت  ــار کش ــه 150 هکت ــب ب ــر قری ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــکری اذع عس
قــراردادی، خیــار ســبز صنعتــی بــا مشــارکت اتحادیــه تعاونــی تولیــد 
ــذر،  ــدی همچــون ب ــای الزم تولی ــرمایه  و نهاده ه ــن س ــا تامی ــرچهان و ب س
کــود و تجهیــزات آبیــاری در اختیــار کشــاورزان طــرف قرار داد گذاشــته شــده 
و از اواخــر تیرمــاه تــا اواخــر شــهریور محصــول تولیــدی جهــت فــرآوری بــه 

ــرار داد ارســال خواهــد شــد. ــی طــرف ق ــع غذای صنای
ــع  ــای صنای ــایر واحده ــا س ــر ب ــکاری موث ــت هم ــود را جه ــی خ وی آمادگ
ــا کاهــش واســطه های میــان  غذایــی جهــت تامیــن خــوراک کارخانجــات ب
تولیــد کننــده محصــوالت فــرآوری شــده  و کشــاورزان در راســتای پوشــش 

ــرداران اعــالم نمــود. حمایتــی از بهــره ب

تعامل و همکاری مجموعه قضایی استان فارس 
با اداره کل دامپزشکی این استان

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس در دیـدار بـا رئیـس کل دادگسـتری این 
اسـتان گفـت: بایسـتی دسـتورالعمل اجرایـی مـاده ۹1 اجرایی شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، حمیـد رضـا 
ناظمـی ضمن تشـریح و بیان فعالیت های انجام شـده در اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان فـارس، تصریـح کـرد: دسـتورالعمل اجرایی مـاده 1۹ در زمینه تشـریح 
نحـوه پرداخـت حقـوق مسـئولین فنـی شـاغل در بخـش خصوصـی مراکـز و 
کارخانجـات حـوزه دامپزشـکی اسـت کـه از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت.

وی از همـکاری مجموعـه دادگسـتری اسـتان فارس بـه ویژه پیگیـری رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان فـارس در رسـیدگی بـه تخلفـات بهداشـتی در حـوزه 
دامپزشـکی و برخـورد قاطـع بـا متخلفیـن این حـوزه تشـکر و قدردانـی نمود.

در ادامـه ایـن دیـدار رئیس کل دادگسـتری اسـتان فارس با اشـاره بـه اهمیت 
وظایـف دامپزشـکی گفـت: کنتـرل بهداشـت عمومـی از جملـه نظـارت بـر 
فرآورده هـای خـام دامـی از حساسـیت خاصـی برخـوردار اسـت و همـکاری و 
تعامـل  دو جانبـۀ دامپزشـکی بـا مجموعه قضایی سـبب می شـود تا سـالمت 

ایـن گـروه از مـواد غذایـی بیـش از پیـش تأمین شـود.
حجت االسـالم سـید کاظـم موسـوی تأکید کـرد: قوه قضایـه برخـورد قاطعانه 
خـود بـا متخلفین حـوزه ی دامپزشـکی را از ضروریـات تامین امنیـت غذائی و 
بهداشـتی جامعـه مـی دانـد و این امـر را به صورت جـدی پیگیری مـی نماید.

رئیـس شـورای قضایـی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه دامپزشـکی جـزء 

اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

مشـاغل حسـاس و تعییـن کننـده امنیـت غذایـی مـردم اسـت اظهـار کـرد: 
بـا  ایـن زمینـه  دادگسـتری اسـتان فـارس آمادگـی هـر گونـه همـکاری در 
دامپزشـکی  و نظـام دامپزشـکی در اجرایـی شـدن دسـتورالعمل اجرایـی مـاده 

1۹ را خواهـد داشـت.
 شـایان ذکـر اسـت کـه حمید رضـا ناظمی مدیر کل دامپزشـکی اسـتان فارس، 
احمـد رضـا تابـع بردبار رئیس نظام دامپزشـکی اسـتان فارس و هیئـت همراه با 
حجت االسـالم والمسـلمین سـید کاظم موسـوی رئیس کل دادگسـتری اسـتان 

فـارس دیدار و گفتگـو کردند.

اقتصاد عشایر به پشتیبانی تولید 
نیاز دارد

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: عشـایر بـه خاطـر نوع اشـتغال و 
پاییـن تریـن نـرخ بیـکاری  که دارند، بـه نوعی نقش آنـان در پدافنـد اقتصادی 
ایـن جامعـه انکار نشـدنی اسـت و بـا این تفاصیـر  این اقتصـاد نیاز به سیسـتم 

پشـتیبانی تولید دارد. 

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل بهرامی 
افـزود: زندگـی عشـایری نماد اقتصاد مقاومتـی و نمونه بارز تولیـد کاالی ایرانی 
اسـت و ایـن جامعـه بـه علـت زندگـی در عرصه هـای مرتعـی حافظـان اصلی 
منابـع و محیـط زیسـت و بـه نوعی نماد جامعه سـبز بـوده و به علـت توانمندی 
تولیـدی آن هـا در امنیـت غذایـی و معیشـت پایـدار کالن و خـرد کشـور نقش 

دارند.  دلیلـی  بی 
وی خاطـر نشـان کـرد: 67 درصـد از مراتع اسـتان فارس در اختیار عشـایر کوچ 
رو مـی باشـد و 20 هـزار تـن گوشـت قرمز که یک سـوم گوشـت قرمز اسـتان 

اسـت، توسـط عشـایر تامین می شود.
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ایـن مقـام مسـئول با یـادآوری ایـن مطلب که بـه دلیـل پراکنده بودن عشـایر 
در نقـاط مختلـف اسـتان، آن ها نقـش پدافند غیرعامـل را ایفاد مـی کند افزود: 

عشـایر یـک پایـگاه فرهنگی، فرهنگ اصیل ایران اسـالمی هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حرکـت یـا کـوچ تغییـر رویکـرد خدمـات رسـانی بـه 
عشـایر از تقاضـا محوری و نشسـته بـه عرضه محوری و ایسـتاده اسـت اظهار 
کـرد: بـرای جلوگیـری از خسـارت بیشـتر در خشکسـالی خریـد تضمینـی دام 
بـرای اولیـن بـار در کشـور بـا محوریت پشـتیبان کـوچ دام و اتحادیـه مرکزی 

انجـام می شـود. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس اذعـان کـرد: مرتـع عرصـه معیشـت و 
اقتصـاد تولیـدی عشـایر اسـت واگـذاری و یـا تغییـر کاربـری مرتـع یعنـی 
پیامد هـای اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی، بنابرایـن با توجه به خشکسـالی 
و کـم شـدن علوفـه مرتعـی 10 هـزار تن علوفه دسـتی بـه صـورت نهاده های 

دام کنسـانتره در اختیـار عشـایر قـرار مـی گیرد. 
بـه گفتـه وی، یکـی از طرح هـای مهم، طرح زنجیره تولید گوشـت قرمز اسـت 
کـه دام هـا پـروار بندی می شـود و وام ها کم درصد بـرای این حـوزه در اختیار 

عشـایر قرار می گیرد.
بهرامـی بـا اشـاره به اینکـه ترویـج انرژی های پـاک مهمترین اولویت ماسـت 
کـه بـا تامیـن پنل هـای خورشـیدی شـکل مـی گیـرد، تاکیـد کـرد: 460 پنل 

خورشـیدی بیـن عشـایر در حـال توزیع می باشـد.  
وی اظهـار کـرد: زنـان نیمـی از جامعـه عشـایری را تشـکیل می دهنـد و باید 
توانمنـد سـازی اقتصـادی زنـان به  صـورت سیسـتماتیک اجرا گـردد و تاکنون 
در اسـتان فـارس 80 صنـدوق خـرد زنـان با تعـداد 2500 نفر از زنان عشـایری 
تحـت پوشـش ایـن صندوق هـا قـرار دارنـد و مبلـغ سـه میلیـارد و چهارصـد 
میلیـون تومـان تسـهیالت در اختیـار ایـن افـراد قـرار داده شـده کـه در حـوزه 

اشـتغال خانگـی، صنایـع دسـتی و گیاهـان دارویـی فعالیت مـی کنند.

اولین جلسه شورای عشایری استان فارس 
در سال جاری برگزار شد

اولیـن جلسـه شـورای عشـایری فـارس در سـال جاری بـا حضور اعضـای این 
شـورا بـه ریاسـت معاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتانداری فـارس و با حضور 

برگزار شـد.  اعضاء 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس در این جلسـه 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری فارس گفت: عشـایر سـرمایه های 
اجتماعـی هسـتند و در حوزه هـای مختلـف فرهنـگ، گردشـگری و تولیـدات 

محصـوالت نقـش بسـزایی دارند.
محمـود رضایـی خواسـتار ایجـاد تعامل و همـکاری میان دسـتگاه های اجرایی 
در ارائـه خدمـات بهتـر بـه جامعـه غیرتمنـد عشـایر بخصوص در حل مشـکل 

ایـل راه عشـایری شـد و افـزود: بـا توجه ویـژه به ایـن موضوع عشـایر در امر 
کـوچ با کمتریـن چالـش مواجه خواهند شـد. 

وی با اشـاره به شـعار سـال با بیـان اینکه حمایـت از تولید بسـیار اهمیت دارد 
و بـا توجـه بـه اینکه جامعه عشـایری مسـتقیم بـا تولید رابطه و نقش بسـزایی 
در امنیـت غذایـی اسـتان در زمینه تولید گوشـت قرمز دارند خاطر نشـان کرد: 
بایـد موانـع مرتفـع شـود و عشـایر بتواننـد به راحتـی به امـر تولیـد بپردازند و 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت تمامی دسـتگاه های اجرایـی در جهت خدمات رسـانی 
بهتـر بـه این جامعـه مولد و اشـتغالزایی جوانان و جلوگیری از حاشـیه نشـینی 

تاکیـد کرد. 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس در ادامـه گریـزی هم به 
حـوزه ورزشـی در جامعـه عشـایری زد و همچنیـن بـا اشـاره به نقـش ورزش 
در افزایـش سـطح سـالمت جامعه عشـایری و تاکیـد بر ایجاد فضای ورزشـی 
در سـایت های اسـکان افـزود: محرومیـت زدایـی کـه در جامعـه عشـایری 
موضوعیـت دارد و بـا توجـه به تخصیص اعتبـارات در محرومیـت زدایی برای 
مناطق عشـایری خواسـتار فضای ورزشـی و امکانات ورزشـی در سـایت های 
اسـکان عشـایری و مـدارس عشـایری شـد تـا جوانـان غیـور عشـایر از تمـام 

امکانـات ورزشـی اسـتفاده کنند.
در ادامـه مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ضمـن تشـکر از همراهـی و 
همدلـی مدیـران دسـتگاه های اجرایـی گفـت: جلسـات شـورای عشـایر یکی 
از ظرفیت هـای قانونـی جهـت پیگیری مسـائل و مشـکالت جامعه عشـایری 
اسـت کـه مـی تواند بـه ارائه خدمـات بهتـر و به ارتقـای وضعیت معیشـت به 

جامعـه عشـایری کمـک کند. 
روح الـه بهرامـی بـا ارائـه گزارشـی از مصوبـات جلسـه قبـل و پیگیری هـای 
صـورت گرفتـه بـا اشـاره بـه اینکـه معیشـت عشـایر اسـتان فـارس بـا توجه 
بـه اینکـه فعالیـت آن هـا عمدتـا مبتنی بـر دامداری اسـت و امسـال با کاهش 
نـزوالت جـوی و کاهـش علوفـه مرتـع دچـار آسـیب شـده اسـت، افـزود: 
خشکسـالی بـر فعالیت هـای تولیـدی و معیشـتی عشـایر اثرات محـدود کننده 
بسـیار زیـادی دارد کـه می تـوان به کاهش منابع شـرب دام و انسـان، کاهش 
تامیـن علوفـه مرتعـی، فـروش اجبـاری دام، عرضـه انبـوه دام به بـازار و افت 
قیمـت دام، ایجاد مشـکالت معیشـتی عشـایر و تغییر شـیوه زندگـی و کاهش 

تولیـد گوشـت قرمـز در اسـتان اشـاره کرد. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه خشکسـالی در سـال جـاری بـه تبع بـر نحوه 
تعلیف دام ها، رشـد و پرورش دام و هزینه تولید تاثیر بسـزایی دارد و خواسـتار 
افزایـش سـهم خرید تضمینی دام عشـایر اسـتان بـه قیمت هر کیلـو 54 هزار 
تومـان شـد تـا عشـایر در ایـن حـوزه کمتریـن خسـارت را متحمـل شـوند و 
شـرایط تـداوم زندگی و بسـتر ارائـه خدمات تولیـدی این جامعـه فراهم گردد.

پرداخت بیش از 46 میلیارد تومان تسهیالت 
زنجیره گوشت قرمز به عشایر فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: از ابتدای سـال گذشـته تاکنون 
بیـش از 46 میلیـارد تومـان تسـهیالت زنجیـره گوشـت قرمـز به عشـایر این 

اسـتان پرداخت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامـی تصریـح کرد: تسـهیالت مذکـور در حوزه طـرح زنجیره تولید گوشـت 
قرمـز و کمک به خسـارت دیدگان خشکسـالی بـا عاملیت بانک کشـاورزی به 
عشـایر سـیار اسـتان پرداخت شـد که نسـبت به لیسـت ابالغی تاکنـون بیش 
از 130 درصـد جـذب صـورت گرفتـه و از ایـن بابت جزو اسـتان ها پیشـرو در 

این حـوزه بـوده ایم.
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وی بـا اشـاره بـه اینکـه  خسـارت زیـادی به جامعه عشـایر وارد شـده و سـال 
1400 سـال بسـیار سـخت و دشـواری برای عشـایر اسـت، افزود: برای جبران 
خسـارت خشکسـالی، فـارس اولیـن اسـتان اقـدام کننده بـرای طـرح حمایتی 
خریـد دام زنـده از عشـایر مـی باشـد که لـزوم برنامه ریـزی، دقـت و پیگیری 

بـرای اجـرای صحیـح طـرح مد نظر اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: خریـد امانـی دام توسـط شـرکت های 
تعاونـی عشـایری بـا حمایـت شـرکت پشـتیبانی امـور دام و اتحادیـه مرکـزی 
انجـام می شـود و همچنیـن امـکان صـادارات دام از اسـتان جـزو  برنامه های 

در دسـت اقدام اسـت.

افتتاح 4  پروژه عمرانی در مناطق عشایری
به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی

مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فـارس همزمان بـا آغاز هفتـه جهاد کشـاورزی 
از افتتـاح 4 پـروژه عمرانـی در حـوزه تامیـن آب پایدار به صـورت مجتمع های 

آبرسـانی در مناطق عشـایری اسـتان فـارس خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامـی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن هفته با عنـوان جهادکشـاورزی، پشـتیبانی از 
تولیـد، امنیـت غذایـی نامگـذاری شـده اسـت اظهار کـرد: 4 پـروژه عمرانی در 
مناطـق مختلـف عشـایری اسـتان بـه بهره بـرداری می رسـد کـه 345 خانوار 

عشـایری از آب پایدارسـالم و بهداشـتی برخـوردار خواهنـد شـد.  
وی بیـان کـرد: اجـرای ایـن پروژه هـای عمرانـی بـا اعتبـاری بالـغ بـر هفـت 
میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات بنـد )ه( تبصـره 4 ملـی و اسـتانی هزینـه 

اسـت. گردیده 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ایـن پروژه هـای عمرانی شـامل: حفر و 
تجهیـز چـاه، برق رسـانی، انتقال آب، احداث مخزن و شـبکه توزیع می باشـد.

وی بیـان کـرد: اجـرای ایـن طرح هـا باعـث تثبیـت زندگـی عشـایر، افزایـش 
سـطح برخـورداری و حمایـت از اشـتغال بیـش از  1000 نفر از عشـایر اسـتان 

فـارس را به همـراه دارد. 

رئیس سازمان در آیین افتتاح دفتر خدمات کشاورزی غیر دولتی:
پشتیبانی از کشاورزان و تولیدات کشاورزی

ضروری است
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس گفت: 

پشـتیبانی از کشـاورزان و تولیدات کشـاورزی ضروری است.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـنم اسـتان فـارس، محمد جـواد احمـدی در آئین 
افتتـاح دفتـر خدمات کشـاورزی غیردولتی تشـریفات اداری در شهرسـتان اوز با 
تاکیـد بـر اینکـه تحقق شـعار سـال مهم تریـن برنامه سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فارس در سـال جاری اسـت اظهـار کرد: در 
همیـن راسـتا پشـتیباني از تولید، ضروري اسـت و بـا راه انـدازی مراکز خدمات 
غیـر دولتـی کشـاورزی به عنـوان نهاد و شـبکه غیردولتي براي انتقال و اشـاعه 
دانـش، در ســطح دهسـتان ها به عنـوان پشـتیبان بنیادي تولید، بیـش از پیش 

مـورد توجـه قرار مـی گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مردمي کــردن دانــش گســتري در کشــاورزي تحــت 
عنــوان "سـهم بـري دانـش از تولید" بـه صورت جـدي در اولویـت برنامه هاي 
ســازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس اسـت که با 
ارتقـاء ضریـب نفـوذ دانـش در کشـاورزي، امـر پشـتیباني از تولیـد، توسـط این 

سـازمان در تحقـق شـعار سـال فراهم خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد: حمایـت از تولیـد، مردمــي کـردن بهـره وري 
اقتصـادي کـردن تولیـد، توسـعه و گسـترش صـادرات محـور و  کشـاورزي، 
تقویــت جریــان ورود سـرمایه هاي مردمي به بخش کشـاورزی از جمله موارد 
پشــتیباني از تولید از سـوي سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 

اسـتان فارس اسـت.
گفتنـی اسـت در ایـن آئین وطن دوسـت مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اوز، 
آقایـاری بخشـدار مرکـزی، راسـتگو رئیـس شـورای شـهر، نوروزی سرپرسـت 
دامپزشـکی و جمعـی از معتمدیـن شهرسـتان اوز در حضـور داشـتند و همچنین 
در ایـن آئیـن نویـد خادمپـور بـه عنـوان مسـئول دفتر خدمـات کشـاورزی غیر 

دولتـی معرفی شـد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

حسین بامداد
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راه اندازی آب شیرین کن ها 
در خلیج فارس

سید محمد جعفر ناظم الساداتو پیامدهای ناگوار آن
استاد مرکز پژوهش های 

علوم جوی - اقیانوسی

آغاز کار و هویدا شدن دشواری ها:
ــم. شــیرین ســازی  ــی داری ــد ســال نخســت انتقــال آب جشــن و پایکوب ــه در چن البت
و آوردن آب از یــک ســو و رســیدن پــول بــه جیب هایــی از ســوی دیگــر و تبریــک 
ــی  ــک و قیچ ــت. کار تبری ــم داش ــو را خواهی ــر س ــدرکاران از ه ــت ان ــت دس و تهنی
کــردن نــوار بــرای مدتــی ادامــه خواهــد یافــت. شــوربختانه ایــن قیچــی کــردن نوارهــا 
ــر  ــی کار را ب ــی یک ــان یک ــذر زم ــواری ها در گ ــد و دش ــه درازا نمی کش ــدان ب چم

ــد.  ــر می کن ــگ ت ــت تن ــردم و دول م
جابجایــی آب گاهــی بــا چنــد هــزار متــر افزایــش ارتفــاع و بیــش از هــزار کیلومتــر 
فاصلــه افقــی در میــان دشــت های تشــنه و مردمانــی فقیــر و نــادار کار آســانی نیســت. 
اینکــه بــا چــه هزینــه ای امنیــت خــط انتقــال فراهــم می شــود را بایــد در گــذر زمــان 
ــاژ شــود، آب هــای خلیــج فــارس  ــه درون کشــور پمپ ــد. هــر چــه آب بیشــتری ب دی
آلــوده تــر، شــورتر و گــرم تــر خواهنــد شــد و پیامدهــای محیــط زیســتی یکــی پــس از 
دیگــری نمایــان خواهــد گردیــد. شــوری بیشــتر آب جریــان طبیعــی در خلیــج فــارس 
ــه درون ایــران  ــم ب ــرای انتقــال ن را نابســامان می کنــد، تبخیــر و توانایــی اتمســفر ب
را کاهــش مــی دهــد. زندگــی آبزیــان بــه ویــژه در بخش هــای نزدیــک بــه ســاحل، 
آرام آرام پــر هزینــه تــر خواهــد شــد و صنعــت شــیالت کــه خمیــر مایــه زندگــی مــردم 

جنــوب کشــور اســت بــا دشــواری فــراوان روبــرو خواهــد گردیــد. 
ــژه در  ــه وی ــوری ب ــش ش ــا افزای ــن کار ب ــه ای ــراوان، ادام ــال ف ــه احتم ــویی ب از س
بخش هــای شــمالی خلیــج فــارس و کاهــش بــارش در سراســر کشــور در گام 
نخســت در بخش هــای جنوبــی کشــور شــامل: بوشــهر، هرمــزگان، فــارس، 

ــد و در کل  ــد ش ــاهده خواه ــاری مش ــال و بختی ــد و چهارمح ــه و بویراحم کهگیلوی
پیامدهــای زیانبــار و ویرانگــر آن بــر ایــران زدودنــی نخواهــد بــود. آب هــای پیرامــون 
ــیرین  ــه ش ــوند و هزین ــی ش ــورتر م ــته ش ــه ای پیوس ــه گون ــا ب ــیرین کن ه آب ش

ــود.  ــد ب ــش خواه ــه افزای ــته رو ب ــا پیوس ــردن آن ه ک
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه شــاید بســیاری از کســانی کــه امــروز پشــتیبانی 
ــا  ــدان نباشــند ت ــا در می ــن کار ی ــار ای ــدا شــدن نشــانه های زیانب ــا هوی ــد ب ــی کنن م
پاســخگوی کارکــرد خــود باشــند یــا کــم کــم خــود را خــرده گیــر طــرح جلــوه دهنــد. 
ــود مــن نبودم هــا را فــراوان خواهیــم  ــود کــی ب پــس از گذشــت یــک دهــه، کــی ب
شــنید و کســی یــا نهــاد و دولتــی هــم زیــر بــار مســئولیت نخواهــد رفــت بــه عبارتــی 
آزموده هــای زیانبــار مــا در چنــد دهــه پیــش، در یــورش همگانــی بــرای حفــر چــاه 
ــان رســانیدن  ــه پای ــا ب ــاره تکــرار می شــود. ب ــران دوب در هــر گوشــه از ســرزمین ای
آب هــای زیرزمینــی در پــی بــی مدیریتــی، ایــن بــار خلیــج فــارس و دریــای عمــان و 

بــه ویــژه آب هــای ســاحلی هــدف هســتند. 
"ما و کشورهای عربی"

ــارس از  ــج ف ــی خلی ــورهای جنوب ــای کش ــیرین کن ه ــه آب ش ــود ک ــه می ش گفت
چنــد دهــه پیــش یــورش بــه آب هــای خلیــج را آغــاز کــرده انــد و نیــز مــی گوینــد 
ــورها راه  ــن کش ــوی ای ــان از س ــای جه ــیرین کن ه ــه آب ش ــه 50% هم ــک ب نزدی
ــاه بیاییــم ســهم خــود از ایــن آب هــا  ــدازی شــده اســت و اگــر مــا ایرانی هــا کوت ان
را نبــرده ایــم. بــه دیگــر ســخن، بــدون در نظــر گرفتــن نقــش ســازنده خلیــج فــارس 
ــی  ــران، م ــه ای ــیده ب ــی رس ــامانه های هواشناس ــدی س ــر بن ــی و پیک ــارش زای در ب

چکیده
تبلیغــات گســترده ای بــرای شــیرین کــردن آب خلیــج فــارس و رســانیدن آن بــه درون ایــران از صــدا و ســیما و شــماری از رســانه ها بــه گــوش مــی 
رســد و ایــن کار را یــک کامیابــی بــرای دولــت و نهادهــای دســت انــدرکار مــی داننــد. بــر ایــن بــاورم کــه کار شــیرین کــردن گســترده آب و جابجایــی آن، 
ناپختــه و بــدون پشــتوانه کافــی علمــی اســت و زیان هــای ویرانگرانــه محیــط زیســتی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. شــیرین کــردن گســترده آب و انتقــال 
آن بــه درون کشــور شــوری، آلودگــی شــیمیایی و گرمــای آب  دریــا را بــاال بــرده و ســامانه اقلیمــی خلیــج فــارس بــرای پمپــاژ نــم هــوا بــه درون ایــران 
را بــا سســتی و شکســت روبــرو می ســازد. یعنــی بــا هزینه هــای هنگفــت؛ کمــی آب مــی آوریــم ولــی از آن ســو راه گــذر بخــار بــه کشــور را بــا تنگناهــای 
فراوانــی روبــرو مــی ســازیم و بــارش را کاهــش مــی دهیــم. ایــن کار بســیار پــر بیــم و برگشــت ناپذیــر اســت. روشــن نیســت کــه بــا چــه بــرآوری بــه 
ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه بــرای تولیــد آب شــیرین کــردن و انتقــال آن از خلیــج فــارس بهتریــن اســت. شایســته بــود پیــش از هــر کاری، نشــانه های 
افزایــش گرمــا، شــوری، آلودگــی شــیمیایی آب خلیــج فــارس بــر روی گــردش طبیعــی آب، زندگــی آبزیــان و بــه ویــژه ســامانه های بارشــی ایــران را مــدل 
ســازی مــی کردیــم و دســتاوردهای آن هــا را در پیکــر مقاله هــای علمــی بــه داوری جهانیــان مــی گذاشــتیم. بــر پایــه دســتاورد ایــن مــدل ســازی ها مــی 

توانســتیم اگــر نیــاز بــود کار بهــره بــرداری را  انجــام مــی دادیــم. 
جســتجوهای علمــی نشــان مــی دهــد کــه ایرانیــان چنیــن کارهایــی را انجــام نــداده انــد و شــیرین ســازی آب هــا بیشــتر پیــروی از کشــورهای عربــی اســت. 

جغرافیــای ایــران روا مــی دارد کــه مــا بــه جــای شــیرین ســازی آب روش هــای دیگــر تولیــد آب کــه ســازگار بــا محیــط زیســت هســتند را پیگیــری کنیــم.
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ــی از  ــی چندان ــامانه بارش ــه س ــیم ک ــی ای باش ــورهای عرب ــال رو کش ــم دنب خواهی
خلیــج فــارس را دریافــت نمــی کننــد و بــه جغرافیــا و هواشناســی و اقیانــوس شناســی 
چنــدان کاری نداریــم و همیــن کــه کشــورهای عربــی یــک کار درســت یــا نادرســت 

را انجــام دادنــد مــا هــم مــی خواهیــم از آن هــا پیــروی کنیــم. 
ــدازی ایســتگاه های  ــا و راه ان ــیرین کن ه ــد آب ش ــادآورده از خری ــودهای ب ــه س البت
پمپــاژ و لولــه کشــی هــم در ایــن پیــروی نقــش دارنــد. اگــر ایــن نبــود چــرا کشــور 
کوچکــی ماننــد امــارات متحــده عربــی هــم نیــروگاه اتمــی داشــته باشــد هــم کانــون 
ــخ  ــره مری ــدار ک ــه م ــگر ب ــم کاوش ــود و ه ــا ش ــازی ابره ــارور س ــای ب پژوهش ه
بفرســتد؟ هــم ســطح درآمــد مردمــش در باالتریــن انــدازه جهانــی باشــد و مــا هیــچ 
ــا  ــه م ــم؟ چگون ــروی کنی ــان پی ــا از آن ــن زمینه ه ــم در ای ــیم و نخواهی ــران نباش نگ

ــم؟ ــن همــه کــوه آب زندگــی خــود را فراهــم کنی ــم از ای ایرانی هــا نمــی توانی
"جایگاه خلیج فارس در پمپاژ نم به درون ایران"

بــرای روشــن شــدن کارکــرد خلیــج فــارس در بــارش زایــی ایــران، ســامانه انتقــال آب 
از ســد درودزن بــه شــیراز را جلــو چشــم بیاوریــد. ایــن ســامانه دارای چندیــن ایســتگاه 
ــان  ــا در پای ــانیده ت ــری رس ــه دیگ ــری آب را ب ــس از دیگ ــی پ ــا یک ــت ت ــاژ اس پمپ
ــاژ، در  ــه شــهر شــیراز انتقــال داده شــود. حــال بپنداریــد کــه آخریــن ایســتگاه پمپ ب
نزدیکــی شــهر شــیراز، دچــار خرابــی شــود و از کار بیفتــد. یعنــی همــه ایســتگاه های 
پمپــاژ کار کننــد ولــی آخریــن آن کــه در نزیکــی شــهر شــیراز اســت، از کار بیفتــد. چــه 
رخ خواهــد داد؟ اگــر اینگونــه شــود، همــه ایســتگاه های پمپــاژ پیشــین کــه کار کــرده 
بــی خــود انــرژی مصــرف مــی کننــد و آبــی بــه شــیراز نمــی رســد. اگــر لوله هــای 
ــه جــای شــیراز، از  ــا دچــار شکســت شــود، آب ب ــان راه نشــتی داشــته باشــد و ی می

محــل نشــت و شکســت در جــای دیگــری جــاری خواهــد شــد.
ــان  ــای جه ــی از اقیانوس ه ــای بزرگ ــار آب از پهنه ه ــدن بخ ــداق آن آم ــال مص ح
ــاژ بخــار  ــن پمپ ــی ای ــران مــی شــوند. سیســتم های آب و هوای اســت کــه راهــی ای
ــاژ خلیــج فــارس اســت. شــور شــدن  ــی پمپ ــد. ایســتگاه پایان آب را انجــام مــی دهن
پیوســته خلیــج فــارس تبخیــر را کاهــش و ســامانه پمپــاژ آخــر را سســت مــی کنــد. 
ــود و  ــت می ش ــار شکس ــته دچ ــته آهس ــران آهس ــوی ای ــه س ــار آب ب ــه بخ رودخان
بخــار آب راهــی جــای دیگــری خواهــد شــد. ایــران بیشــترین بهــره بــردار از ســامانه 
بــارش زایــی خلیــج فــارس اســت و بیــش از هــر کشــور دیگــر بایــد در اندیشــه محیط 
زیســت آن باشــد. اگــر بــدون برنامــه و بــا شــعار بــرای شــیرین کــردن آب بــه ســوی 
ــا بهــره  ــان دری ــه از آبزی ــان ن ــم، چنــد دهــه دیگــر ایرانی خلیــج فــارس یــورش ببری
چندانــی خواهنــد بــرد و نــه خلیــج فــارس در بــارش زایــی ایــران نقــش پــر رنگــی 

خواهــد داشــت.
ــاد  ــو اقتص ــه جل ــش رو ب ــارس در ران ــج ف ــای خلی ــه توانایی ه ــت ب ــرش نادرس نگ
ــا در  ــر چاه ه ــرای حف ــش ب ــه پی ــد ده ــه چن ــت ک ــی اس ــان راه ــه هم ــران ادام ای
ــع  ــای مناب ــل زمین ه ــوی تبدی ــه س ــت ب ــاز حرک ــم. در آغ ــران کردی ــت های ای دش
ــد  ــاب چن ــی شــمار در آبخوان هــا، از پرت ــر چاه هــای ب ــه کشــاورزی و حف طبیعــی ب
ــنه  ــروز تش ــم و ام ــحال بودی ــی خوش ــر زمین ــاژ اب زی ــای پمپ ــری آب در لوله ه مت

ــتیم.  ــامیدنی هس ــال آب آش ــه دنب ــت ها ب ــان دش ــان در هم لب
ــک  ــع اســت. کاهــش ی ــر مرب ــه 123000 کیلومت ــک ب ــارس نزدی ــتان ف وســعت اس
میلیمتــر بــارش ســاالنه در ایــن اســتان برابــر 123 میلیــون متــر مکعــب آب اســت. 
ــر آبــی اســت کــه از ســد درودزن در گــذر یــک  ایــن حجــم آب بیــش از چهــار براب
ــا انتقــال لولــه بــه  ســال از راه خــط 1 بــه شــیراز مــی رســد. پــس ایــن آبــی کــه ب
شــیراز مــی رســد نزدیــک بــه 0.25 میلیمتــر بــر ســطح اســتان اســت کــه بــه علــت 
کــم بــودن گاهــی نمــی تــوان آن را انــدازه گرفــت. ارزش بــاران بــر کوه هــای البــرز 
و زاگــرس را بدانیــم زیــرا تنهــا یــک میلیمتــر کاهــش در بــارش کشــور برابــر بــا 55 
خــط لولــه انتقــال آب بــا گنجایــش یــک متــر مکعــب بــر ثانیــه اســت. پمپــاژ چنیــن 

آبــی همــه تــوان اقتصــادی کشــور را خواهــد بلعیــد و بــه انــدازه آشــامیدن و بهداشــت 
خانگــی هــم نمی شــود. کاهــش در بــارش کشــور ویرانگــر اســت و نبایــد بــر روی آن 
ریســک کــرد. بــارش ایــران و بــه ویــژه در جنــوب آن بــا شــور شــدن آب هــای خلیــج 
ــم صدهــا  ــاژ مــی کنی ــوان آب پمپ ــا یــک لی ــرو می شــود. م ــا کاهــش روب ــارس ب ف

لیــوان انتقــال نــم هــوا را کاهــش مــی دهیــم.
اگــر نمــی توانیــم میلیاردهــا متــر مکعــب آب رودخانه هــا و آب هــای زیــر زمینــی و 
بــارش را مدیریــت کنیــم نخواهیــم توانســت بــا انــدک آب پمپــاژ شــده بحــران کــم 
ــت  ــی پرداخ ــه گروه ــردم ب ــب م ــه از جی ــی اســت ک ــا پول ــر. تنه ــی را پشــت س آب
ــار  ــه و رفت ــخگوی گفت ــه پاس ــت ک ــی نیس ــم کس ــر ه ــال دیگ ــل س ــود. چه می ش

امــروزش باشــد. 
چه باید کرد؟

در برابــر کارکــرد کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس، رفتــار ایــران بایــد خردمندانــه و 
بــر پایــه پاســداری از محیــط زیســت خلیــج فــارس باشــد. بایــد دانســت کــه بــا ادامــه 
ــارس  ــج ف ــی در خلی ــا، زندگ ــژه گســترش آب شــیرین کن ه ــه وی ــی و ب ــد کنون رون
یــک رونــد بــه ســوی ویرانــی را دنبــال خواهــد کــرد. یــادآور می شــود کــه تبخیــر از 
آب هــای شــور بســیار کمتــر از آب هــای شــیرین اســت. بنابرایــن بــا افزایــش شــوری، 
ــه  ــد ک ــی یاب ــش م ــن افزای ــک زمی ــای نزدی ــیدی در الیه ه ــرژی خورش ــاب ان بازت
بــه گرمایــش هــوا خواهــد انجامیــد. در برابــر، انتقــال انــرژی بــه الیه هــای باالیــی 
اتمســفر کــه از ســوی تبخیــر انجــام می شــود، کاهــش خواهــد یافــت. ایــن کاهــش 
مــی توانــد نقــش بســزایی در کاهــش بــارش در ســامانه های بــارش زایــی در جنــوب 
ــارس دارد و  ــج ف ــای خلی ــا آب ه ــاحل را ب ــترین س ــران بیش ــون ای ــود. چ ــران ش ای
ژرفــای دریــا در نزدیکــی ایــران بیشــترین اســت. آب دریــا باالتریــن چونــی )کیفیــت( 
ــه کشورماســت.  ــته ب ــارش وابس ــت ب ــران دارد و بیشــترین دریاف ــای ای را در کناره ه
بنابرایــن نیــاز اســت تــا بیشــترین کوشــش بــرای پاســداری از خلیــج فــارس از ســوی 

ایــران انجــام شــود. 
نیــاز اســت تــا ایــران همــه کشــورها را بــه دور میــز گــرد آورد تــا راه چــاره پیــدا شــود 
و همــه کشــورها بودجــه ای در پیونــد بــا پژوهــش بــر روی خلیــج فــارس اختصــاص 
دهنــد. پیــش از برداشــت آب بایــد مدل هــای گوناگــون هماننــد هواشناســی، اقلیــم 
ــا  ــی، گرم ــش آلودگ ــا، نشــان های افزای ــوزی دری ــوس شناســی و بیول شناســی، اقیان
ــارش را  ــر و ب ــورها، تبخی ــت کش ــط زیس ــی، محی ــی دریای ــر زندگ ــوری آب ب و ش
بیازماینــد. بــدون مــدل ســازی و کارهــای درســت پژوهشــی اینکــه چنــد نفــر بنشــینند 

و یــک گــزارش بدهنــد کار بــه ســرانجام درســتس نمــی رســد. 
ــری  ــزار کیلومت ــد ه ــی چن ــت شــیرین ســازی و جابجای ــش از هزینه هــای هنگف  پی
آب، بایســتی همــه روش هــای تولیــد آب در کشــور و هزینه هــای آن هــا بــا یکدیگــر 
مقایســه شــود. در راســتای تولیــد آب، گاهــی درختــکاری و بهبــود آبخیــزداری گاهــی 
چندیــن برابــر ســود دهــی دارد کــه یکــی از آنهــا افزایــش بــارش و نفــوذ بهتــر آب در 
خــاک اســت. بســیاری از پژوهشــگرانی کــه در حــوزه علــوم زمیــن کار مــی کننــد بــر 
ایــن باورنــد کــه اگــر بخشــی از پولــی کــه بــرای طرح هــای ســد ســازی و انتقــال 
ــت  ــع پرداخ ــگل و مرات ــترش جن ــه گس ــد، ب ــی ش ــه م ــه ای هزین ــان حوض آب می
ــت  ــط زیس ــه آب و محی ــته ب ــی وابس ــواری های کنون ــیاری از دش ــد، بس ــی گردی م

را نداشــتیم. 
افزونبرایــن، بهــره بــرداری از نــم هــوا وشــبنم نــه تنهــا دشــواری زیســت محیطــی 

ــرداری از تواناییهــای کشــور اســت. ــدارد بلکــه گامــی ارزشــمند در بهــره ب ن
یــورش افســار گســیخته همــه کشــورهای حاشــیه ای بــرای شــیرین ســازی آب خلیــج 
ــط زیســتی  ــزرگ محی ــای ب ــا پیامده ــران را ب ــژه ای ــه وی ــن کشــورها و ب ــارس، ای ف
ــده  ــه آین ــوان ب ــه نمــی ت ــا کشــورهای منطق ــدون همــکاری ب ــی ســازد. ب ــرو م روب

زندگــی شــادمانه در ایــن پهنــه جغرافیایــی امیــدوار بــود. 
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یکـی از راه هـای ایجـاد تعـادل میان جمعیت و تولیـد مواد غذایی پایـدار برای رفع 
نیازهـای فزاینده جوامع بشـری، اولویت دادن به گسـترش فعالیت های کشـاورزی 
از طریـق افزایـش تولیـدات این بخـش با در نظـر گرفتن مالحظات توسـعه پایدار 
اسـت. رکـن اساسـی این امـر حفظ زمین های کشـاورزی بـا کاربری هـای زراعی 
و باغـی اسـت. حفـظ زمین هـای کشـاورزی اصلـی تریـن ضامـن تامیـن امنیـت 
غذایـی جامعـه و جزء الینفک اقتصاد روسـتایی محسـوب می شـود و برنامه ریزی 
منطقـی بـرای سـاماندهی و حفظ کاربـری اراضی کشـاورزی نیز نقشـی غیر قابل 
انـکار در توسـعه پایـدار کشـاورزی و متـوازن جامعـه دارد. کاربری اراضـی عبارت 
اسـت از الگوهـا، فعالیت هـا و نهاده هایـی کـه مـردم در یـک نـوع از پوشـش 
اراضـی خـاص بـه منظـور انجـان عملیـات تولیـدی یـا تغییـر و حفاظـت از آن به 
کار مـی گیرند)جانسـن1۹۹8(. امـروزه تغییـر کاربـری اراضی کشـاورزی به عنوان 
فرآیندهـای موثـر در فضـای روسـتایی مطرح اسـت. ایـن تغییرات که غالبـا در اثر 
فعالیت هـای انسـانی روی مـی دهـد بـه دلیـل نبـودن برنامه ریزی هـای اصولی، 
بـی توجهـی بـه توسـعه پایـدار، نداشـتن مدیریـت پایـدار و بـدون در نظـر گرفتن 
محدودیت هـای زیسـت محیطـی بـه یکـی از مهـم ترین معضـالت روسـتاها در 

فضـای نوین تبدیل شـده اسـت.

تغییـر کاربـری اراضـی نتیجـه تعاوالمل فضایـی و زمانی بیـن ابعاد بیـو فیزیکی و 
انسـانی اسـت. طبق بیانیه سـازمان کشـاورزی و خواربـار جهانـی)2012( در میان 
فعالیت هـای مختلـف بشـر، مسـئله تغییـر کاربـری و پوشـش اراضـی بـا توجه به 
ارتبـاط مسـتقیم آن بـا بهـره بـرداری از سـه منبـع آب، زمیـن و هـوا در راسـتای 
تامیـن امنیـت غذایـی، جایـگاه شـایان توجهـی دارد. از طـرف دیگـر هـم زمان با 
رشـد جمعیـت و اقتصـاد، زمین هـای مولـد در برخـی از کشـورها در حـال تبدیـل 
شـدن بـه اراضـی غیـر کشـاورزی انـد و عموما کشـاورزان بـه سـراف زمین های 
حاشـیه ای مـی رونـد. بـا توجه به مسـئله کم آبی در ایـران و کـم حاصلخیز بودن 
زمین هـای حاشـیه ای، توسـعه ایـن نـوع زمین هـا، آثـار منفـی زیسـت محیطـی 
خـاص خـود را بـه همـراه خواهـد داشـت. نتیجـه ایـن فرآینـد تغییـرات گسـترده 
در پوشـش و کاربـری زمیـن بـوده کـه بـه تشـدید پایـداری زیسـت محیطـی در 
دهه هـای اخیـر منجـر شـده اسـت و تخریـب، فرسـایش و آلودگـی خـاک، آب و 
هـوا از اساسـی ترین این مسـائل هسـتند. تغییـر کاربری و پوشـش اراضی در حال 
حاضـر به فرایندی پیچیده تبدیل شـده اسـت کـه متغیرها و عوامـل مختلفی را در 
سـطوح متفـاوت اجتماعی و فضایـی در بر می گیـرد)وال بوئناو همـکاران 2010(.
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کاربرد
نانوتکنولوژی
در بخش کشاورزی

رضیه امینی
کارشناس مروج کشاورزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
ارسنجان

جایگاه نانوتکنولوژی در کشاورزی:
ناقل هـای نانومقیـاس: ناقل هـای نانومقیـاس بـرای تولیـد موثـر و دقیـق انـواع 
مـورد  کودهـا  و  گیاهـی  رشـد  کننده هـای  تنظیـم  علف کش هـا،  آفت کش هـا، 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد و طـوری طراحـی شـده اند کـه در خـاک و مـواد آلـی 
بـه ریشـه گیـاه مـی چسـبند کـه باعـث افزایـش حاللیت آن هـا و کاهـش مصرف 
نهاده هـای کشـاورزی و در نتیجـه پیشـگیری از دفرمیتـه ناشـی از عوامـل محیطی 

می گـردد.

نانوکودهـا: گیاهـان بـرای رشـد و نمـو بـه عناصـر غذایـی مختلفـی نیـاز دارنـد. 
نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم، کلسـیم، منیزیـم، گوگـرد، منگنـز و روی از عناصر غذایی 
محسـوب مـی شـوند و اکثریـت آنـان در خاک بوفور یافت می شـوند امـا در صورت 
لـزوم بـه صـورت کـود در اختیار گیاه قـرار داده مـی شـوند. البتـه در نتیجه مصرف 
بـی رویـه کودهـا تنها کمتـر از 50 درصد به وسـیله گیاه اسـتفاده می شـود و مابقی 
از طریـق تبخیـر و آبشـویی از دسـترس گیـاه خارج شـده و باعث مخاطـرات متعدد 
انسـانی، جانـوری و زیسـت محیطـی نظیـر عـدم تعـادل عناصـر غذایـی در خـاک، 

تجمـع مـواد سـمی در گیاه مـی گردد. 
نانوکودهـا کـه تحـت عنـوان کـود هوشـمند شـناخته مـی شـوند با داشـتن نسـبت 
بـاالی سـطح بـه حجـم و امکان تمـاس نزدیک با ریشـه گیـاه از طریق آزادسـازی 
کنتـرل شـده عناصـر غذایـی باعث افزایـش کارایی و کاهـش میزان کود مـورد نیاز 
در خـاک شـده و بدیـن طریـق آلودگـی ناشـی از مصرف کـود در آب، خـاک و مواد 
غذایـی بـه حداقـل مـی رسـد. در مطالعـه لیـو و همـکاران نانوکربنـات کلسـیم بـا 
هومیـک اسـید و کودآلـی در بادام زمینی مقایسـه و نتایج نشـان داد کـه نانوکربنات 

کلسـیم حتـی در غلظـت کـم باعـث افزایـش تعـداد برگ، وزن خشـک و مسـاحت 
سـطح بـرگ، میـزان پروتئین وقنـد محلول در بادام زمینی شـد. لو و همـکاران تاثیر 
نانـوذرات دی اکسـید تیتانیـوم را بـر رشـد ذرت مطالعـه و گـزارش کردنـد کـه این 
تیمـار بـا تاثیـر معنـی دار بر شـاخص های رشـد ذرت باعـث افزایـش ضریب جذب 

نـور و انتقال انـرژی فوتـون گردید.

نانوآفت کش هـا: نانوآفت کش هـا بـرای مهـار آفـات مختلـف گیاهـی اسـتفاده 
می شـوند و علیرغـم برخـی تاثیـرات مطلـوب، هزینه هـای مالی، مخاطرات زیسـت 

مقدمه: 
کشـاورزی بـه عنـوان بلـوک اصلی سـازنده اقتصاد به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بیش از 60 درصد تامیـن معاش اقتصادی 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. البتـه بـه دلیـل اسـتفاده بـی رویـه از کودهـای شـیمیایی، علف کش هـا و آفت کش هـا و 
تکنیک های نامناسـب آبیاری و تشـدید عوامل محیطی، اراضی پایدار کشـاورزی به شـدت کاهش یافته اسـت. نانوتکنولوزی 
بـه عنـوان برجسـته تریـن پیشـرفت فنـی در عصـر جدیـد در نظـر گرفتـه می شـود و در تمـام صنایـع مورد اسـتفاده قـرار می 
گیـرد. تقریبـاً همـه کشـورها آینـده خـود را در پرتـو نانوتکنولـوژی پیش بینـی و ارزیابـی مـی کنند. کشـاورزی به عنـوان مهم 
تریـن منبـع درآمـد کشـورها اسـتفاده از نانوتکنولـوژی را بـه عنـوان راه حـل غلبـه بـر مشـکالت پیـش روی تولیدکننـدگان و 
مصـرف کننـدگان مدنظـر قـرار داده اسـت. کاهش مصـرف نهاده های کشـاورزی از طریق افزایـش کارایی آانان با اسـتفاده از 
نانـو ناقل هـا، شناسـایی دقیـق شـرایط محیطی و رشـد محصول در مزرعه به طور همزمان با اسـتفاده از نانوحسـگرها، تسـریع 
رشـد محصـول بـا اسـتفاده از نانـوذرات و همچنیـن کاهـش حجـم نمونـه و میـزان حالل بـه دلیل کاربـرد نانـوآری از مهم ترین 

کاربردهـای نانوتکنولـوژی در صنایع کشـاورزی می باشـند.
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و  آنزیم هـا  عملکـرد  اختـالل  کروموزومـی،  )ناهنجاری هـای  انسـانی  محیطـی، 
اریتروسـیت ها( و جانـوری متعـدد در بـر دارنـد کـه نانوتکنولوژی در ایـن زمینه هم 
کاربـرد گسـترده ای دارد. بـه طـور مثـال مـی تـوان تغییر خـواص ناقل هـا با هدف 
آزادسـازی کنتـرل شـده آفت کش هـا از طریق کپسـوله نمودن و اتصال بـه نانومواد 
را ذکـر نمـود. افزایـش طـول زمـان فعالیـت نانوآفت کش هـا باعـث کاهـش حجم 
مصـرف آنهـا می شـود و همچنیـن به دلیل نسـبت باالی سـطح به حجـم و تماس 
نزدیک تـر بـا ارگانیـزم هـدف، تاثیـر سـمیت خـود را در زمـان کوتاه تـری نشـان 
می دهنـد و باعـث رفـع نیـاز بـه حالل هـای قابـل اشـتعال کـه در آفت کش هـای 

مرسـوم اسـتفاده می شـوند شـده و سـالمت کارگـران را در بـر خواهد داشـت. 
از مزایـای دیگـر مـی تـوان بـه کاهش تجمـع سـموم در محیط و کاهـش هدررفت 
آنهـا تحـت تاثیـر عوامـل محیطـی نظیر نـور خورشـید و تبخیر اشـاره کـرد. در این 
زمینـه نانوتیوب هـای توخالـی halloysite بـه طـول 500 نانومتـر تـا 1/2 میکرون 
و قطـر کمتـر از 10 ننومتـر اسـتفاده مـی شـوند. لیـو و همـکاران در مطالعـات خود 
گـزارش کردنـد کـه نانوذرات سـیلیس متخلخـل به طور موثـر با علفکـش پرکاربرد 

والیدامایسـین قابل اسـتفاده است.

نانوعلف کش هـا: مـواد شـیمیایی کـه بـرای کنتـرل علف هـای هـرز در باغـات و 
اراضـی کشـاورزی اسـتفاده مـی شـوند علیرغـم برخـی فوایـدی کـه دارنـد در بدن 
انسـان و جانـوران تجمـع یافتـه و آلودگـی محیطـی و آبهـای زیرزمینـی را نیـز در 
بـر دارنـد. در راسـتای کاهـش مصـرف علف کش هـای شـیمیایی از سیسـتم های 
ناقـل هوشـمند اسـتفاده می شـود کـه بـه دلیـل نسـبت بـاالی سـطح بـه حجـم و 
میان کنـش بیشـتری کـه بـا ذرات خـاک برقـرار می کننـد کارایی بیشـتر در غلظت 
کمتـر دارنـد و در مقایسـه بـا علف کش هـای شـیمیایی کـه تنهـا قسـمت های 
علـف هـرز کـه در سـطح زمیـن ظاهـر مـی شـوند را نابـود مـی کنند باعث آسـیب 
قسـمت زیرزمینـی علف هـای هـرز مـی شـوند و نیـاز بـه مبـارزه بـا علف هـرز در 
سـال های آتـی مرتفـع می گـردد. گریلـو و همـکاران از نانـوذرات چیتـوزان- تری 
پلـی فسـفات بـه عنوان سیسـتم ناقل علف کش پاراکوات اسـتفاده و گـزارش کردند 

کـه نانـوذرات اسـتفاده شـده قـادر به کاهـش سـمیت علف کـش بودند.

سـایر کاربردهـای نانوتکنولوژی در کشـاورزی: بـا توجه بـه اینکه کنترل 
دقیـق عوامـل محیطـی نقـش مهمـی در مدیریـت مطلـوب عملکـرد کشـاورزی 
دارد نانوحسـگرها بـرای ارزیابـی همزمـان رطوبـت خـاک، آفـات و بیماری هـای 
گیاهـی، علف هـای هـرز، دما، سـطح رطوبـت خـاک و حاصل خیزی خاک اسـتفاده 
می شـوند. حسـگرهای بـر پایه نانـوذرات برای کشـف بقایای سـموم و آفت کش ها 
در خـاک و محصـول اسـتفاده مـی شـوند کـه مزایـای بسـیار زیـادی در مقایسـه با 
کروماتوگرافـی دارند. سـو و همـکاران در مطالعات خود از نانوسـیم های سـیلیکونی 
پوشـیده با نانوذرات طال اسـتفاده و مشـاهده کردند که اسـتفاده از این حسـگر قادر 
بـه کشـف سـریع و دقیق آفت کش حتـی در غلظت کمتـر از 8 نانو گـرم برلیتر بود. 
کاهـش سـطح منابـع آب زیرزمینی و افزایـش روزافزون جمعیت، باعـث جلب توجه 

بـه سـمت تکنولوژی هـای نویـن تصفیه و بازیافت آب شـده اسـت.
در ایـن زمینـه از غشـاء و فیلترهـای بـر پایه نانوتیوب های کربن اسـتفاده می شـود. 
فیلترهـای بـر پایـه نانوتیوب هـای کربـن کـه ممکـن اسـت دارای خـواص فلـزی 
یـا نیمه هـادی باشـند بـرای حـذف پاتوژن هـا، فلـزات سـنگین، اورانیـوم، سـرب و 

ارسـنیک، مـواد سـمی و سـایر آلودگی هـای آب در حـد نانـو اسـتفاده می شـوند. 
آنهـا سـاختار اسـتوانه ای خـود را بـه طـور کامل حفظ مـی کنند و عالوه بر داشـتن 
طـول عمـر باال به سـهولت تمیز می شـوند. فیلترهـای نانوسـرامیک از این خاصیت 
اسـتفاده مـی کننـد که بارهای منفـی یکدیگر را جذب مـی کنند بنابرایـن فیلترهای 
نانوسـرامیک دارای بـار مثبـت بـه سـهولت ویروس هـا و باکتری هـای دارای بـار 
منفـی در آب را جـذب می کننـد. ایـن سیسـتم های تصفیه کننده قادر به جداسـازی 
مـواد ژنتیکـی و اندوتوکسـین های میکروبـی، پاتوژن هـای ویروسـی و ذرات در حد 

می باشـند. میکرون 
از کاربردهـای دیگـر نانوتکنولـوژی در کشـاورزی، کاهش مقیـاس و افزایش کارایی 
در تکنیـک میکـروآری اسـت کـه بـرای آنالیـز و مطالعـه ژن هـای گیاهـی دخیـل 
در بـروز شـاخص های بیولوژیکـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. بنابرایـن به نظر 
می رسـد کاربـرد نانوتکنولـوژی در بخـش کشـاورزی بتوانـد چشـم انـداز نوینی در 
راسـتای تولیـد محصول سـالم عاری از مواد شـیمیایی مضر و تصفیـه آب و افزایش 

عملکـرد کـه از چالش هـای مهـم در بخش کشـاورزی می باشـند بسـازد.
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افشین فرهادی
رئیس اداره امورحقوقي

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نکات حقوقي با عنوان

بررسي تفاوت هاي

راي وحدت رویه
دیوان عدالت اداري چیست؟

چنـان چـه در موضـوع حقوقـي یکسـاني کـه منتهي بـه اقامه دعـوي در مرجـع قضایي 
شـده اسـت،از سـوي یـک یـا دو یـا چنـد شـعبه دادگاه یـا دیـوان عدالـت اداري، آراي 
متفـاوت و متعارضـي صـادر شـده باشـد کـه در این حالـت، تعـارض نتیجه رسـیدگي به 
شـکایات و دادخواسـت های یکسـان بـا مسـائل موضوعي مشـابه کـه نمـود آن در راي 
صـادره از مرجـع رسـیدگي اسـت، موجب ایجـاد دوگانگـي در عمل و بروز مشـکالت در 

سیسـتم اجرایـي خواهد شـد.
الـزام بـه صـدور راي و فیصلـه حقوقـي اختالف بـه قدري مهم اسـت کـه در اصل 167 
قانـون اساسـي تکلیـف به صـدور راي نیز مـورد تصریح قـرار گرفته اسـت و بهانه جویي 
و دسـتاویز قـرار دادن ابهـام، اجمـال و تعـارض قوانین نیـز در این باره پذیرفتني نیسـت.

پـس ممکـن اسـت در موضـوع واحـدي بیـن دو شـعبه از دیـوان عدالـت اداري تعارض 
آرا بوجـود آید.حتـي ممکـن اسـت از یک شـعبه دیـوان عدالـت اداري آراي متعارضي در 

موضوع یکسـان صادر شـده باشـد.
حـال تصـور نماییـد کـه این تعارضـات و آراي متفـاوت و متناقـض به صورت مـداوم در 

شـعب دیوان عدالـت اداري جاري باشـد.
در قوانیـن دیـوان عدالـت اداري بـه نتایـج ایـن رویـه ناخوشـایند و موجـد اتهـام بـراي 

قضـات و دسـتگاه قضایـي، توجـه شـده اسـت.
در قانـون تشـکیالت و آییـن دادرسـي فعلـي دیوان عدالـت اداري نیز طبـق روال قوانین 
سـابق و اسـبق دیوان عدالـت اداري،راهکار صدور راي وحدت رویـه در مورد صدور آراي 

متعـارض مـورد تصریح قرار گرفته اسـت.
بـا توجـه بـه ماده 8۹ قانـون پیش گفته مـي توان گفـت راي وحدت رویه دیـوان عدالت 
اداري عبـارت اسـت نظـر هیـات عمومـي دیـوان عدالـت اداري در مـورد برگزیـدن راي 

صحیـح یـا قسـمتي از راي یـا آراي اعالم شـده به عنـوان متعارض،به عنـوان راي الزم 
االجـرا کـه بـراي تمامي شـعب دیـوان عدالـت اداري و سـایر مراجـع اداري مربوط الزم 

االتباع اسـت.
بنابرایـن راي وحـدت رویـه دیـوان اداري، تفسـیر برگزیـده اي توسـط هیـات عمومـي 
دیـوان عدالـت اداري اسـت کـه بـه مثابـه نظـر درسـت و نیـت واقعـي قانونگـذار براي 

تمامـي شـعب دیـوان عدالـت اداري و مراجـع اداري الزم االتبـاع اسـت.

2- چگونگي صدور راي وحدت رویه در دیوان عدالت اداري
منطقـًا رسـیدگي بـه درخواسـت صدور راي وحـدت رویه در دیـوان عدالت اداري نسـبت 

بـه آراي متعـارض مسـتلزم اطالع از صـدور چنین آرایي اسـت.
بـا توجـه بـه مـاده 8۹ قانون تشـکیالت و آیین دادرسـي دیـوان عدالـت اداري مي توان 
نحـوه صـدور درخواسـت صـدور راي وحـدت رویـه دیـوان عدالـت اداري را چنیـن بیان 

: نمود
هـر شـخصي کـه از صـدور آراي متعـارض از یـک یـا چند شـعبه دیـوان عدالـت اداري 
مطلـع گـردد مـي توانـد موضـوع را در قالـب اعالم وقـوع تعـارض و یا حتي درخواسـت 

صـدور راي وحـدت رویـه بـه رییـس دیوان حسـب مـورد اطـالع یا تقدیـم دارد.
در چنیـن مـواردي و نیـز در حالتـي کـه رییس دیـوان، شـخصًا از صـدور آراي متعارض 
مطلـع مـي گـردد، موظف اسـت موضوع را ضمـن تهیه گـزارش و گردشـکار موضوع در 

هیـات عمومـي دیوان عدالـت اداري مطـرح کند.
دو سوال در این مورد قابل طرح است:

2-1 براي احراز وقوع تعارض، صدور چند راي ضروري است؟
بـراي درخواسـت صـدور راي وحـدت رویه از هیـات عمومي دیوان عدالـت اداري، صدور 

دو راي متعارض کافي اسـت.
ایـن آرا ممکـن اسـت از یـک یا چند شـعبه دیـوان عدالت اداري صادر شـده باشـند.پس 
تعـارض آرا در دیـوان عدالـت اداري منطقـًا بـا صـدور حداقـل دو راي متعـارض از یـک 

شـعبه یـا دو یـا چنـد شـعبه دیـوان عدالـت اداري محقق مـي گردد.
در حالـي کـه بـراي صدور راي ایجـاد رویه هیـات عمومي دیـوان عدالـت اداري، صدور 

حداقـل پنـج راي مشـابه از دو یا چند شـعبه دیـوان عدالت اداري الزم اسـت.
2-2 ضـرورت احـراز وقـوع تعارض آرا و نتیجـه عدم احراز تعـارض آرا در 

دیـوان عدالت اداري
آراي وحـدت رویـه دیـوان عدالت اداري از نظر شـکلي معمواًل بدین شـکل اسـت 
کـه ابتـدا گزارشـي از نحوه اعـالم تعارض آرا بیـان مي گردد و سـپس آرایي را که 

در موضـوع مشـخصي متعارض اعالم شـده اند،بیـان مي دارند.



63 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شمــاره 73 - خردادمـــــاه 1400

در قسـمت اصلـي راي هیـات عمومـي در فـرض احـراز تعـارض آرا بـا بیان ایـن مقدمه 
الزم و معمـواًل بـه ایـن عبارت کـه ) اواًل – تعارض در آرا محرز اسـت( در مورد برگزیدن 

راي صحیـح و یـا قسـمتي از راي مـورد نظـر تصمیم گیـري مي نمایند.
پـس اگـر تعـارض، احـراز نشـود، صـدور راي وحدت رویـه نیز که مسـتلزم صـدور آراي 

متعـارض اسـت، در آن مـورد منتفي اسـت.
و هیـات عمومـي بـا اعـالم عـدم تعـارض در آرا موضـوع را در قالـب رایـي اعـالم مـي 
نمایـد کـه طبیعتـًا چـون رویـه اي بـه عنـوان رویـه واحـد و الزم االجرا،برگزیده نشـده 
اسـت، در حـد اعـالم نظـري اسـت براي رسـیدگي بـه درخواسـت مطروحـه در هیات و 

تعییـن تکلیـف موضوع.
گفتنـي اسـت بـر خـالف آراي ابطالـي هیـات عمومـي دیـوان عدالـت اداري کـه در 
هیات هـای تخصصـي دیوان عدالت اداري مسـبوق به سـابقه رسـیدگي هسـتند،معمواًل 

درخواسـت صـدور راي وحـدت رویـه در هیات هـای تخصصـي مطـرح نمـي گـردد.
اداره جلسـات هیـات عمومـي و هیات هـای  نامـه  آییـن  ایـن حـال در مـاده 16  بـا 
تصصـي دیـوان عدالـت اداري بـه رییـس دیـوان، اختیـار داده شـده اسـت تـا در مـورد 
درخواسـت های صـدور راي وحـدت رویـه یـا ایجـاد رویـه، موضـوع جهـت رسـیدگي و 

اظهارنظـر بـه هیات هـای تخصصـي ارجـاع شـود.
البتـه تصریـح شـده اسـت کـه نظر ایـن هیات هـا براي هیـات عمومـي جنبه مشـورتي 

دارند.
شـایان ذکـر اسـت جلسـات هیـات عمومـي دیـوان عدالـت اداري بـراي رسـیدگي بـه 
درخواسـت صـدور راي وحـدت رویـه با حضور دو سـوم قضات دیوان و با ریاسـت رییس 
یـا معـاون دیوان، تشـکیل مـي گردد و نظـر اکثریت حاضریـن مالک صدور راي اسـت.

3- آیا تجدیدنظر در راي وحدت رویه دیوان عدالت اداري امکانپذیر است؟
در پاسـخ بـه این سـوال کـه راي وحدت رویه دیوان عدالت اداري چیسـت، بیان شـد 
کـه راي وحـدت تفسـیر و راي صحیحـي اسـت که توسـط هیات عمومـي برگزیده و 

بـراي شـعب دیوان و مراجـع اداري مربوط، الزم االتباع اسـت.
بنابرایـن احتمـال وقـوع اشـتباه هیـات عمومـي دیـوان عدالـت اداري کـه بـا حضور 

حداقـل دو سـوم قضـات دیـوان اسـت، بسـیار بعیـد بـه نظر مي رسـد.
بـا ایـن حـال به نظر مي رسـد توجهًا بـه تخصصي بودن مسـائل مطروحـه در دیوان 
عدالـت اداري و گسـتردگي موضوعـات آن و اینکه یک سـوي دعـاوي دیوان عدالت 
اداري، دسـتگاه های اجرایـي و مسـائلي اسـت کـه معمـواًل تصمیـم گیـري در مورد 
آنهـا بـر تمـام اتبـاع کشـور یا درصـد قابـل توجهي از آنـان اثرگـذار اسـت،النهایه در 
قانـون دیـوان عدالـت اداري جاري بـه تجدیدنظر در آراي وحدت رویـه دیوان عدالت 

اداري پرداخته شـده اسـت.
مـاده ۹2 قانـون تشـکیالت و آییـن دادرسـي دیوان عدالـت اداري در این بـاره اعالم 

دارد: مي 
طـرح آرا قبلـي هیـات عمومـي بـراي رسـیدگي مجـدد در هیـات عمومـي،در مـوارد 
ادعـاي اشـتباه یـا مغایـرت با قانـون یا تعـارض با یکدیگر،مسـتلزم اشـتباه از سـوي 
رییـس قـوه قضاییـه یـا رییـس دیـوان یـا تقاضـاي کتبـي و مسـتدل بیسـت نفر از 

قضـات دیوان اسـت.
در ایـن فـرض نیـز هر شـخصي مـي توانـد موضـوع را در قالـب درخواسـت البته به 

طـور مسـتدل به اطـالع روسـاي قوه یـا دیوان برسـاند.

4-آثار صدور راي وحدت رویه در دیوان عدالت اداري
این عنوان در دو فرض قابل توضیح است:

4-1- آثـار صـدور راي وحـدت رویه در دیـوان عدالت اداري نسـبت دعاوي بعد 
از صـدور راي وحدت رویه

بعـد از صـدور راي وحـدت رویه دیـوان عدالت اداري،تمامي شـعب دیـوان عدالت اداري 
و مراجـع اداري مربـوط بایسـتي از مفـاد و نظـر هیات عمومي تبعیـت نمایند.

البتـه چنانچـه در اجـراي مـاده ۹1 قانـون دیـوان، راي مذکـور الغـا گـردد مفـاد آن نیـز 
قابـل تبعیـت نیسـت و آخریـن نظـر هیـات عمومي کـه در اجراي مـاده ۹1 صادر شـده 

اسـت،براي شـعب دیـوان و مراجـع اداري الزم االتبـاع اسـت.
4-2 - آثـار صـدور راي وحـدت رویـه در دیـوان عدالـت اداري نسـبت به آراي 

موضـوع گـزارش پرونـده هیات
تکلیـف رایـي کـه از نظر هیات عمومي دیوان، صحیح تشـخیص داده شـده اسـت،معلوم 

و ایـن راي معتبر مي باشـد.
امـا در خصـوص آن دسـته از آرایـي کـه در هیـات عمومـي مطـرح و غیرصحیـح اعالم 
مـي شوند،شـخص ذي نفـع ظرف یـک مـاه از تاریخ چـاپ راي در روزنامه رسـمي حق 

تجدیدنظرخواهـي دارد.
در ایـن حالـت پرونـده بـه شـعبه تجدیدنظـري کـه قبـاًل در پرونـده دخالـت نداشـته 
اسـت،ارجاع مي شـود و شـعبه مورد نظـر باید طبق راي وحـدت رویه، راي صـادر نماید.

نکتـه اینکـه در چنیـن حالتـي آرایـي کـه در هیـات عمومـي مطرح نشـده اند،ولـو اینکه 
طبـق راي وحـدت رویه،غیرصحیـح باشـند، همچنـان معتبر هسـتند.

پـس در اینجـا شـانس و احتمـال تعییـن کننـده اسـت! و روشـن اسـت کـه روال ترتیب 
منطقي در پیش گرفته نشـده اسـت و صرفًا بسـته به طرح یا عدم طرح آراي غیرصحیح 

در هیـات عمومي،بـه ذینفـع آراي مذکـور حـق تجدیدنظرخواهي اعطا گردیده اسـت.
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نجمه روشن ضمیر
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی شاغل 
در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس

ارزشیابی نتایج اجرای طرح

دورکاری در سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس 

)قسمت اول(

مقدمه
ارتقـاء سـطح خـود آگاهـی کارکنـان سـازمان ها، آنهـا را بـر آن داشـته تـا در 
جسـتجوی الگوهـای متفـاوت کاری و طراحـی سـاختاری جدید برای اجـرای کار 
خـود باشـند تـا بتواننـد ضمـن برنامه ریزی بهینـه انجـام کار، مدیریت زمـان خود 

را بـر حسـب اولویت هـا و نقش هـای چنـد گانـه ای کـه بر عهـده دارنـد طراحی 
کننـد. بـه ویـژه زمانـی کـه ایـن کارکنـان مـادران جوانـی باشـند کـه ترجیح می 
دهنـد ضمـن کسـب در آمـد و بهـره گیـری از دانـش تخصصـی خـود، از عهـده 

نقش هـای مهـم دیگـری نیـز بـر آیند)جزنـی، 13۹8(.
در دسـتورکار دولت هـا  بـه طـور جـدی  اخیـر  در سـال های  دورکاری  موضـوع 
قـرار گرفتـه اسـت و دولتمـردان هوشـمند نیروهـای خـود را در راه تحقـق چنیـن 
شـرایطی بسـیج کرده انـد و در صـدد برآمده انـد بـا کمک فنـاوری نویـن ارتباطات 
و اطالعـات ایـن امـر را در جامعـه توسـعه دهنـد. پیش  نیـاز طـرح دورکاری وجود 
یکسـری بسـترهای ارتباطـی و فـن آوری اطالعـات اسـت. بایـد به گونه ای باشـد 

کـه ارتباطـات از راه دور بـدون هیـچ دغدغـه  و نگرانـی انجـام بگیرد.
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس یک سـالی اسـت که این طـرح برای 
کارمنـدان زن دارای فرزنـد زیـر6 سـال در روزهـای پنـج شـنبه و کارمنـدان مـرد 
کـه تعـداد روزهـای دورکاری بـرای آنهـا بر اسـاس شـرایط خاص متغیر اسـت در 

حـال اجرا اسـت.
مسـأله اینجاسـت کـه آیـا طـرح دورکاری موفـق بوده اسـت یـا خیر؟ برای پاسـخ 
بـه ایـن سـوال الزم اسـت به سـواالت جزئـی تری پاسـخ دهیـم 1- آیـا آموزش 
طـرح دورکاری بـه کارکنـان داده شـده یا خیـر؟ اگر بله بـا چه کمیت یـا کیفیتی؟ 
2- هـدف از اجـرای طـرح دورکاری چـه بوده اسـت؟ 3- آیا آموزش ها بر اسـاس 

چکیده
رونـق صنعـت ارتباطـات در سـه دهـه اخیـر و شـگفتی های عصـر فـن آوری، زمینـه را بـرای بحث هـای جدیـد سـازمانی فراهـم کرده اسـت 
کـه یکـی از ایـن مباحـث مقولـه “دورکاری” اسـت. از ایـن رو هـدف پژوهـش حاضر ارزشـیابی نتایج اجـرای طـرح دورکاری در سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس بود. 
روش پژوهـش حاضـر توصیمـی – پیمایشـی از نـوع کاربـری اسـت. جامعه آماری شـامل کل کارکنان سـازمان در سـتاد و مراکز شهرسـتان ها 
کـه دورکار مـی باشـند حـدودا ۹0 نفـر مـی باشـند. ابـزار گـرداوری اطالعـات پرسشـنامه محقق سـاخته بـود. جهت تعییـن پایایی پرسشـنامه 
 spss از ضریـب آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده شـد و ضریـب آلفـاي کرونبـاخ ۹8/. بـرآورد گردید. تجزیـه و تحلیـل داده ها با اسـتفاده از نرم افـزار

انجام شـد. 
یافته هـای تحقیـق نشـان داد کـه از نظر کارمندان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اجرای طـرح دورکاری به ترتیب بـر میزان مصرف 
انـرژی، میـزان مخـارج کارکنـان، شـلوغی محـل کار، میزان غیبـت کارکنان، ارتباطـات خانوادگـی کارمندان،و میـزان رضایت شـغلی و کارایی 
کارمنـدان تاثیـر داشـته اسـت مقایسـه میانگین  هـای وزنی که در کلیه موارد باالتر از 3 اسـت نیز نشـان دهنده آن اسـت کـه در کل کارمندان 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نتایج طـرح دورکاری را مثبت ارزیابـی نموده اند

کلید واژه: ارزشیابی، دورکاری، جهاد کشاورزی استان فارس.
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هـدف بـوده یـا در راسـتای هدف بـوده اسـت؟ 4- بعد از اجـرای طرح، ارزشـیابی 
بـه عمـل آمده بـا خیر؟ 5- نتایج ارزشـیابی چه بوده اسـت؟ سـئوال اصلی دیگری 
کـه مطـرح می شـود این اسـت که کـدام یـک از الگوهـای ارزشـیابی مـی توانند 

اجـرای طـرح دورکاری را مورد ارزشـیابی قـرار دهند؟

ادبیات تحقیق
دورکاری یـک انتخـاب درخصوص روش انجام کار اسـت، یعنی بـه کارکنان اجازه 
داده مـي شـود کـه تمـام یا بخشـي از وظایفشـان را خـارج از محیـط اداري انجام 
دهنـد یعنـي افـرادي مـي تواننـد از خانه شـان، از یـک مرکـز ارتبـاط از راه دور از 

نزدیکـي خانه شـان یـا از محـل کار دیگري وظایفشـان را انجـام دهند.
دورکاري در مکانـي مسـتقل از مـکان کارفرمـا یـا طـرف قـرار داد انجـام مي گیرد، 
مکانـي کـه بنابـر تمایـل انفـرادي شـخص دورکار یـا سـازماني کـه او برایش کار 
مي کنـد، مي توانـد تغییـر کنـد؛ و نیـز کاري اسـت کـه اساسـًا یـا تـا حـد زیـادي 
متکـي بـر اسـتفاده از تجهیـزات الکترونیکـي اسـت )قنبـری و بخت جـو، 13۹0(.

1- مزایاي کار از راه دور براي سازمان ها
مدیـران منابـع انسـاني بـا بذل توجـه بـه کار از راه دور مي توانند مزایـاي فردي و 
سـازماني زیـر را بـه ارمغـان آورده و موجبات رضایـت کارکنان و مدیـران را فراهم 

سازند:
• قدرت سازمان ها در انتخاب بهینه نیروي کار افزایش مي یابد.

• شلوغي بیش از حد محل های کار کاهش مي یابد.
* نیاز به ساختمان های بزرگ و ادارات عریض و طویل کاهش مي یابد.

* غیبت کارکنان کاهش مي یابد در حدود60 %
* سـاز مان هـا قدرت بیشـتري براي پاسـخگویي بـه نیاز های فـوري و اضطراري 
خواهنـد داشـت چـون مـي تواننـد قسـمتي از کارشـان را بـه شـاغالن از راه دور 

بسپارند.
* تسـهیل انجـام امـوري کـه بایـد بـه صـورت مخفیانـه انجـام گیرنـد و کاهش 

امـکان لـو رفتـن کل پـروژه کاري مـورد نظـر
* افزایش بهره وري )مارتینو،1382(.

2- مزایاي فردي کار از راه دور
کار از راه دور محدودیتهـاي زمانـي و مکانـي را از سـر راه بـر مـي دارد. حـاال 
دیگرمـي توانیـد در بهتریـن و خـوش آب و هـوا تریـن مناطـق زندگـي کنیـد از 

حاشـیه شـهرها تـا مناطـق ییالقـي کوهسـتان ها.
کاهـش رفـت و آمـد و هزینه هـای ناشـي از آن کـه شـامل هزینه حمـل و نقل و 

ارزش پولـي وقـت تلف شـده در راه.
زمانـي کـه ناگزیـر در رفـت و آمـد روزانـه بـه محـل کار تلـف مـي شـد، حـاال 

مي توانـد بـراي نگهـداري از فرزنـدان و والدیـن پیـر سـپري شـود.
گسـترش حـق انتخـاب شـغل و کار. کارمنـد هـر شـرکت یا سـازماني که دوسـت 
داریـد باشـید، دیگـر جا و مکان ملیتش فـرق نمي کند ) اسـدی و کریمی، 13۹0(.

3- مزایاي اقتصادي - اجتماعي کار از راه دور
* کاهـش ترافیک هـای درون شـهري و مشـکالت ناشـي از آن مثـل آلودگي هوا 

و محیط زیسـت.
*کاهش نیاز به راه سازي و گسترش بزرگراه ها

* بـراي کسـاني کـه ناتوانـي یـا بیمـاري خاصـي دارند کـه حضورشـان در ادارات 
مرسـوم، غیـر معقـول و غیـر ضـروري اسـت، موقعیـت کاري فراهم مي شـود.

* بـازار نیـروي کار گسـترش مـي یابـد یعنـي قـدرت انتخـاب سـازمان ها بـراي 

انتخـاب بهینـه نیـروي کار مورد نیازشـان زیاد مي شـود زیـرا تا دیروز سـازمان ها 
ناگزیـر بودنـد کار را بـه یکـي از متخصصـان همـان شـهر )یـا منطقـه جغرافیایي 
بسـپارند امـا امـروز مـي تواننـد کار را بـه طریـق از راه دور بـه هـر متخصصي که 
توانایي هـا و قابلیت های بیشـتري دارد بسـپارند) که این همان شایسـته سـاالري 
اسـت. به ایـن ترتیب موقعیت هـای کاري یکسـاني نیز براي همه،جـداي از محل 

و موقعیتشـان بـه وجـود مـي آید که ایـن راسـتا عدالت اجتماعي اسـت.
* کاهـش رشـد جمعیـت شـهر های بـزرگ؛ از هجـوم نیـروي کار بـه شـهرهاي 
بـزرگ براي دسـتیابي بـه موقعیت های کاري بهتر کاسـته مي شـود )پاشـا محمد 

.)1385 نوری، 

4- معایب طرح دورکاری
* وابستگي اجراي کار به فناوری های اطالعات و ارتباطات

* نیاز به امنیت اطالعات و مقابله با تهدیدات شبکه اي
* عدم وجود مدیریت متمرکز بر نحوه انجام وظایف کارکنان دورکار

* نیاز به قانون و مقررات مناسب برای دورکاری
* لـزوم سـواد اطالعاتـي ) رایانـه اي( بـراي کارکنـان دورکار )مرآتـی و ناطـق، 

.)13۹0

5- مشاغل مناسب دورکاری
* به شکل فردي قابل هدایت و اجرا باشد.

* به آموزش، تعلیم و نظارت و بازرسي کمي نیازمند باشد.
* به زمان و مکان خاصي وابسته نباشد.

* نیـاز بـه مواجهـه رودررو با مشـتري یـا مدیر، دسترسـي فیزیکي بـه منابع ثابت 
و بـه کارگیـري اطالعات محرمانـه ندارند.

* شـغل های مرتبـط بـا تفکـر و برنامه ریـزي، خواندن و نوشـتن، پـردازش لغات 
و متـون، پژوهـش، آنالیـز و تفسـیر داده و سـایر کارهـاي کاغـذي که بـه صورت 

دیجیتالـي مي شـوند. )قنبـری و بخت جـو،13۹0(.
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آب و هـوا اجـزای اصلـی در سیسـتم زیسـت محیطـی زمیـن هسـتند و حتـی 
تغییـرات جزیـی در آب و هـوا می توانـد اثـرات جـدی و پیچیـده بـر روی محیـط 
و طبیعـت داشـته باشـد. امـروزه پدیـده گرمایـش جهانـی تأثیـر بسـیار زیـادی بر 
افزایـش میانگیـن درجـه حـرارت زمیـن در نزدیکـی سـطح آن گذاشـته اسـت. 
پیش بینـی می شـود بـا ادامـه پیـدا کـردن رونـد گرمایـش جهانـی در سـال های 
آینـده رویدادهـای غیـر معمـول آب و هوایـی ماننـد خشکسـالی و دمـای بـاال در 

سـطح زمیـن شـدت بیشـتری پیـدا کند. 
به علـت تغییـرات آب و هوایـی جهـان، رشـد گونه هـای گیاهـی نیـز نسـبت بـه 

گذشـته تغییـر پیـدا کـرده و تحـت تاثیـر ایـن تغییـرات قـرار گرفتـه اسـت. 
علف هـای هـرز از مهم تریـن عوامـل خسـارت زای مـزارع و باغـات از ایـن امـر 
مسـتثنی نیسـتند و الگـوی رویش و رشـد علف های هـرز تحت تاثیـر تغییرات آب 

و هوایـی قـرار خواهـد گرفت.
بـه علـت در دسـترس بودن طیـف وسـیعی از علف کش هـای انتخابی کـه حداکثر 
ایـن زمینـه موثـر می باشـد،  از بیـن بـرده و در  علف هـای هـرز مـورد نظـر را 
مصـرف علف کش هـا بـرای کنتـرل علف هـای هـرز همچنـان از کاربـردی تریـن 
و موثرتریـن روش هـای مورد اسـتفاده اسـت اما خطرات زیسـت محیطـی، بقایای 
سـموم در خـاک و شـیوع علف هـای هـرز مقاوم، از جملـه تبعات مصـرف بی رویه 

علف کش هاسـت. 

کاربـرد علف کـش تحـت تاثیـر شـرایط محیطـی از جملـه و درجه حـرارت محیط، 
رطوبـت نسـبی و میـزان رطوبت خـاک قرار خواهـد گرفت. 

مطالعـات زیـادی نشـان داده کـه پاسـخ بـه شـرایط درجـه حـرارت و نـور ویـژه 
برخـی علف کش هاسـت در حالی کـه پاسـخ بـه رطوبـت و بارندگـی بـه طـور قابل 

مالحظـه ای وابسـته بـه خـواص فیزیکوشـیمیایی علف کش هاسـت. 
بـه طـور کلی ترکیبات آبدوسـت نسـبت بـه ترکیبات جربی دوسـت بیشـتر به طور 

منفـی تحـت تأثیـر کاهش رطوبت نسـبی هـوا و بارندگـی کم قرار مـی گیرند. 
در مقابـل کاهـش رطوبـت خـاک باعث کاهـش فعالیـت همه علف کش هـا بدون 

در نظـر گرفتـن محـل عمل یاخـواص فیزیکوشـیمیایی آنها دارد.

شرایط محیطی از دو طریق بر فعالیت علف کش ها 
تأثیر می گذارد:

*( علف کش ها برای جذب شدن باید در دسترس گیاهان هرز قرار گیرند. 
*( شـرایط محیطـی بـر میـزان رشـد گیاهـان اثـر مـی گذارنـد و آن نیـز سـرعت 

جـذب علف کش هـا را تعییـن مـی کنـد.
فاکتورهـای محیطـی نظیـر : نـوع خاک و شـرایط اقلیمـی همانند: درجـه حرارت، 
میـزان رطوبـت و مقـدار نزوالت جـّوی بر قابلیت دسـتیابی علف کش ها بهدشـرح 

زیـر تأثیر مـی گذارند:

1( عوامل خاکی:
خصوصیـات مختلـف خاک هـا بـه صـورت زیـر بـر عواقـب تیمـار علف کش هـا 

گذارند: تأثیـر 

: )adsorption( جذب سطحی )الف
برخـی از مـواد شـیمیایی نظیـر علف کش هـا برخـوردار از بـار الکتریکی هسـتند و 
تمایـل بـه ایجاد پیونـد )bind( و یا جذب سـطحی با ذرات دارای بـار منفی موجود 
در خاک هـا از جملـه ذرات رس و مـواد آلـی دارنـد. این نیرو مشـابه نیـروی جاذبه 
بیـن براده هـای آهـن و سـطح آهن ربـا و یا نخ های پنبـه ای و سـطح نایلون می 
ad�( بین دو جسـم غیر همسـان )attraction )باشـد کـه نوعی نیـروی کشـندگی 

hesion( اسـت. مولکول هـای علف کش هـا کـه بـه ذرات خاک متصل می شـوند، 

آیت اهلل بیگ اینالویی 
مسئول مرکز جهاد کشاورزی 

شهید اردالی ششده و قره بالغ، 
فسا

محمدامین قسام 
کارشناس حفظ نباتات مرکز جهاد 
کشاورزی شهید اردالی ششده و 

قره بالغ، فسا

تأثیر شرایط محیطی بر 

کارایی علفکش ها
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بـه حالـت غیـر فعـال در می آینـد زیـرا ریشـه ها و گیاهچه هـای علف هـای هـرز 
فقـط قـادر بـه جـذب مولکول هایـی از علف کش ها هسـتند کـه در محلـول خاک 
حضـور دارنـد. بنابرایـن مولکول هایـی کـه بـه شـدت بـه ذرات خاک چسـبیده اند، 
قابل جذب شـدن توسـط ریشـه های گیاهـان نیسـتند و میکروارگانیزم های خاک 

نیـز موفـق به تجزیـه آن ها نمی شـوند.
تمامـی مولکول هـای بـاردار علف کش هـا در یـک زمـان بـا ذرات خـاک پیونـد 
مولکول هـای  برخـی  پیونـد  گسسـتن  بـا  همزمـان  کـه  طـوری  بـه  نمی یابنـد 
علف کش هـا بـا ذرات خـاک، بـه پیوسـتن برخـی دیگـر از آنـان در جهـت مخالف 
نظیـر   "Thiocarbamate" گـروه  علف کش هـای  چنانکـه  می شـود  منتهـی 
"EPTC" در خاک هـای خشـک بـه ذرات خـاک می چسـبند و بـا مرطـوب شـدن 

خـاک در رطوبـت آن محلـول می گردنـد.
مولکول هـای علف کش هـای مختلـف بـا قدرت هـای متفاوتـی بـه ذرات خـاک 
پیونـد می یابنـد مثـاًل مولکول هـای علف کـش "گلیفوسـیت" چنان بـه ذرات خاک 
مـی چسـبند کـه قادر بـه انجـام هیچگونـه فعالیتی نخواهنـد بـود. علف کش هایی 
کـه بـه حالـت مولکول هـای بـاردار در نمی آینـد، تمایل به شسـته شـدن و خروج 
سـریع از خـاک را دارنـد. طـول پیوندهایـی کـه بیـن مولکول هـای علف کـش و 
ذرات خـاک بوجـود مـی آینـد بر میـزان تحرک و یا عـدم تحـرک علف کش ها در 
خاک هـا تأثیـر مـی گذارنـد و میزان دسـتیابی آنها را برای جذب توسـط ریشـه ها 

تعییـن مـی کنند.

ب( بافت خاک: 
بافـت خـاک وابسـته بـه اندازه هـای مختلـف ذرات تشـکیل دهنـدۀ خـاک اسـت. 
بنابرایـن خاک هـای مختلـف برخـوردار از ظرفیت هـای متفاوتی برای ایجـاد پیوند 

بـا علف کش هـا هسـتند. 
شـن ذّره ای درشـت اسـت کـه بـه واسـطه عـدم بار نمـی توانـد بـا مولکول های 
علف کش هـا پیونـد ایجـاد کنـد بـه عـالوه یـک حجـم مسـاوی از خاک هـای 
شـنی دارای سـطح خارجی کمتری نسـبت به خاک های سـیلتی و رسـی هسـتند 
بنابرایـن محل هـای جـذب کمتـری را در اختیـار دارنـد. خاک های سـیلتی حالتی 
بینابیـن دارنـد و محل هـای جذب بیشـتر از خاک های شـنی و کمتـر از خاک های 
رسـی و مـواد آلـی دارنـد. خاک هـای رسـی از بافـت ریـزی برخوردارند لذا سـطح 
خارجـی بیشـتری در هـر حجـم از خـاک دارنـد کـه نتیجتـًا محل هـای جـذب 

بیشـتری را شـامل مـی گردند.
مولکول هـای علف کش هایـی کـه دارای بـار مثبـت هسـتند بـه محل هـای جذب 
ذرات رس که دارای بار منفی هسـتند، می چسـبند و به این طریق به آسـانی قادر 
بـه تحـرک در فضـای خـاک نمی باشـند. همچنین مـواد آلـی از مکان های جذب 

بسـیار بیشـتری برخوردارنـد لـذا بخوبـی قـادر بـه ایجاد پیونـد بـا ذرات علف کش 
دارای بـار منفـی و یـا بـار مثبت )به طور مسـتقیم و یا باواسـطه( هسـتند. این مواد 
بصـورت یـک آهـن ربـا عمل مـی کنند و نقـش مهّمـی را در جـذب مولکول های 
بـاردار علف کش هـا بـازی می کننـد. ذرات درشـت خاک های شـنی کـه کمترین 
مکان هـای جـذب بـا مولکول هـای علف کش هـا را دارنـد، معمـواًل بـا بیشـترین 
میـزان آبشـویی علف کش هـا از پروفیـل خـاک مواجـه مـی گردنـد. درحالیکـه 
خاک هـای رسـی و آلـی از خـروج مولکول هـای علف کش هـا از خـاک ممانعت به 
عمـل مـی آورنـد )14(. کاربـران زمانیکـه با علف کش هـای خاک سـر و کار دارند، 
بایـد از خصوصیـات خاک هـا مطلـع باشـند تـا بـه ایـن طریـق بـه انتخاب شـیوه 

درسـت کاربـرد علف کش هـا به شـرح زیـر اقـدام کنند : 
* بسـیاری از علف کش هـا بـه راحتـی از خاک هـا شسـته مـی شـوند و بـه رقیق 
شـدن محلـول سـّمی در خاک هـا کمـک مـی نماینـد و ایـن موضـوع کنتـرل 

علف هـای هـرز را کاهـش مـی دهـد. 
* شسـته شـدن علف کش هـا مـی توانـد بـه خسـارتزایی گیاهانی که ریشـه های 

عمیـق تـری دارند، منجـر گردد. 
* در خاک هـای شـنی لومـی و لومـی شـنی ممکن اسـت از حالـت انتخابی بودن 
علف کش هـا کاسـته شـود زیـرا غلظت زیـادی از علف کش هـا در اثر آبشـویی در 
منطقـه ای از عمـق خـاک فراهـم می آینـد که همزمـان به مـرگ علف های هرز 

و گیاهـان اصلی مـی انجامند. 
* خاک هـای لومـی و لومـی سـیلتی در شـرایط عـادی معمواًل علف کش هـا را در 
خـاک سـطح االرض نگـه مـی دارنـد لـذا گیاهـان زینتـی کـه ریشـه های عمیق 

دارنـد، خسـارت نمـی بیننـد و فقـط علف هـای هـرز کنترل می شـوند. 
* خاک هـای آلـی نیـز باعـث نگهـداری علف کش هـا در خـاک سـطح االرض 
مـی شـوند اّمـا مقـدار علف کـش قابـل دسـترس بـرای جذب توسـط ریشـه های 
علف هـای هـرز و کنترل مناسـب آن ها کافی نیسـت ولیکن باید مقادیر بیشـتری 

از علف کش هـا مصـرف شـوند. 
* خاک هـای رسـی دارای خصوصیاتـی بینابیـن خاک های آلـی و خاک های لومی 

سـیلتی در جـذب و کارآیـی علف کش های خاک هسـتند.
علف کش هایـی کـه در خـاک مصـرف مـی شـوند، بایـد بـه مقـداری در خـاک 
تحـرک یابنـد کـه بتواننـد بـه منطقه رشـد ریشـه ها و یـا محـل جوانه زنـی بذور 
علف هـای هـرز برسـند و توسـط آنهـا جـذب شـوند. ایـن علف کش هـا بایـد بـه 
مقـدار کافـی در محلـول خـاک حضـور داشـته باشـند تـا قابـل دسترسـی و جذب 
شـدن توسـط گیاهـان گردنـد. علف کش ها را می توان بـا افـزودن آب آبیاری و یا 
بارندگـی بـه داخـل پروفیل خـاک فرسـتاد همچنین به کمـک عملیـات مکانیکی 

بـا خـاک درآمیخـت و یـا در خـاک تزریق نمـود )14(. 
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2( عوامل اقلیمی 
عوامـل محیطـی نظیـر: حـرارت، رطوبـت، نـزوالت جـّوی و بـاد بـر میـزان کنتـرل 
علف هـای هـرز و ایمنـی محیط اثر گذارند و شـرح اثـرات آنها به قرار زیر می باشـند: 

 : )Temperature( حرارت)*
همـواره دسـتورالعمل های روی برچسـب ها را بایـد مطالعـه کـرد زیـرا ممکـن اسـت 
مجبـور بـه انتخـاب علف کـش خاصـی شـویم کـه چنیـن مـواردی را تحـت عنـوان 
چنیـن  در  می گردنـد.  متذکـر   "use precautions" یـا  و   "direction for use"

 : دسـتورالعمل هایی معمـواًل ذکـر می شـود کـه 
* - از کاربـرد علف کش هـا در حـرارت کمتـر از ضمـن سمپاشـی و یـا بالفاصله پس 

از آن خودداری شـود.
** - از سمپاشـی بـا علف کشـی خاص در شـرایطی کـه امکان افزایش دمـای روزانه 

طی 3-2 سـاعت پس از سمپاشـی باالتر می رود، خودداری شـود. 
دماهـای بـاال و یـا پائیـن تر از حـد معمول باعـث بروز تنـش در گیاهان می شـوند و 
رشـد آنهـا را تحـت تأثیر قرار مـی دهند لذا بـر توانایی آنها در تحمـل به علف کش ها 
مؤثرنـد. همچنیـن برخـی از علف کش هـا در دماهـای باالتـر از معمـول بـر گیاهـان 
اصلـی نیـز آسـیب مـی رسـانند. علف کش هایـی چـون " تـو، فـور دی" و "دایکامبا" با 

افزایـش حـرارت روزانـه بـر فرارّیت و تبخیرشدنشـان اضافـه می گردد.
علف کش هـای پـس رویشـی در صـورت گـرم شـدن هـوا بـه بهتریـن نتایـج منتهی 
مـی گردنـد. اصلـی تریـن عامـل تأثیرگـذاری دمای هـوا بـر اثربخشـی علف کش ها 
بواسـطه افزایـش میـزان و سـرعت جـذب علف کش توسـط علف های هرز می باشـد. 
دمـای زیـاد محیـط در زمـان کاشـت بـه عـالوه می توانـد سـبب کاهش اثربخشـی 
علف کش هـای خـاک بـه سـبب بـی اثرسـازی )Degradation( و تبخیـر از سـطح 

خاک هـا )Volatilization( گـردد. 
"ترفـالن" در صـورت کاربـرد در شـرایط آب و هوایـی گـرم سـریعًا تبدیـل بـه بخـار 
)Vaporized( می شـود و از طریـق تبخیـر شـدن )Evaporate( از بیـن مـی رود لـذا 
از تأثیراتـش در خاک هـا بـر علف هـای هـرز به شـّدت کاسـته می شـود. در مواردی 
کـه از علف کش هـای تدخینـی و بخـار شـونده )Volatile( در خـاک اسـتفاده مـی 
گـردد، بـا افزایـش دما بر سـرعت نفوذشـان در زمین افزوده می شـود لـذا تأثیرگذاری 
آنهـا در کنتـرل علف هـای هـرز بهبـود مـی یابـد. علف کـش "Casoron" در دمـای 
باالتـر از 28 درجـه سـانتی گراد در خـاک بـه حالـت بخـار در مـی آید تـا اثربخش تر 
گـردد لـذا کاربـرد آن در مواقـع خنـک سـال نظیـر: پائیـز، زمسـتان و اوایـل بهـار بـا 

محدودیت هایـی مواجـه اسـت.
تحقیقـات نشـان مـی دهند که بیـش از 10 درصـد کل علف کش هـای مصرفی در اثر 
عـدم کالیبـره کردن سـمپاش ها و بواسـطه مصرف بیـش از اندازه به هـدر می روند و 

حتـی در برخـی مـوارد به گیاهـان اصلی نیـز صدمه وارد می سـازند. برای اثربخشـی 
مطلـوب علف کش هـای پیـش رویشـی بایـد به مـواردی چون : آماده سـازی مناسـب 
خـاک، رطوبـت کافـی، همـوار نمودن سـطح خـاک، جمـع آوری کلوخه هـا و بقایای 
گیاهـی، پخـش یکنواخـت و زمانبنـدی صحیح توجه داشـت و همچنین بر تشـخیص 

سـریع و کاربـرد بهنـگام علف کش ها تأکیـد ورزید.

*( نزوالت آسمانی :
وقـوع بارندگـی بالفاصلـه پـس از سمپاشـی برگی سـبب شسـته شـدن علف کش ها 
انتقـال  باعـث  بارندگـی  می گـردد.  هـرز  علف هـای  کنتـرل  کاهـش  نتیجـه  در  و 
علف کش هـای خـاک بـه داخـل محلول خـاک می شـود اّما افزایـش میـزان بارندگی 
بنابرایـن  نظـر می گـردد  مـورد  ناحیـه  از  موجـب شسـته شـدن علف کـش خـاک 
علف هـای هـرز مجـدداً قابلیت رشـد می یابنـد. در بسـیاری از برچسـب ها زمان الزم 

بـرای عـدم مواجهـه بـا بارندگـی پـس از برگ پاشـی ذکر شـده اسـت.
علف هـای هـرزی کـه در معـرض تنـش آب قرار مـی گیرند، نسـبت به حالـت عادی 
از حساسـیت کمتـری نسـبت بـه علف کش هـا برخوردارنـد کـه ممکـن اسـت بـه دو 

دلیـل عمده زیر باشـد: 
الـف( کاهـش سـرعت متابولیسـم در علفهـای هـرز زیـرا هرچـه علـف هـرز دارای 
سـرعت رشـد بیشـتری باشـد، با سـهولت بیشـتری با علف کش هـا کنترل مـی گردد.

ب ( افزایش ضخامت الیه مومی روی برگ ها.

*( رطوبت :
زمانیکـه یـک گیـاه در تحـت شـرایط محیطـی مرطـوب رشـد مـی کنـد آنـگاه 
محلـول علف کشـی که بصورت برگپاشـی مصرف می شـود با سـهولت و سـرعت 
بیشـتری جـذب علـف هـرز می گـردد. همچنین هـر چه بر شـرایط رطوبتی رشـد 
گیاهـان افـزوده شـود، برگ هـا شـاداب تـر و آبدارتـر می گردنـد و الیـه مومی و 

کوتیکـول ظریـف تـری خواهند داشـت.
*( باد :

بـاد مـی توانـد بر شـدت تنش های خشـکی و حرارتـی بیفزایـد بطوریکـه بادهای 
گـرم و خشـک باعـث افزایش ضخامـت الیه سـطحی و مومی برگ ها می شـوند 

و ایـن موضـوع سـبب دشـواری نفـوذ علف کش هـا بـه درون برگ ها مـی گردد.

منابع:
Mathers , Hannah.2006. Weed control in the landscape :choosing 
the right herbicide – Ohio State University.
Parker , Robert & et al.2008. Turf & ornamental weed management 
principles – Washington State University Extension.
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عالیه سادات رفعت حقیقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی، 

کارشناس معاونت سازمان و مدیریت جهاد 
کشاورزی الرستان، استان فارس 

 بررسی تاثیر کود شیمیایی بر میزان 
و نوع ترکیبات اسانس گیاه دارویی 

آویشن باغی
)Thymus vulgaris L( 

)قسمت دوم(

مقدمه 
یکـي از نیازهـاي مهـم در برنامـه ریـزي زراعـي بـه منظـور حصول عملکـرد باال 
و بـا کیفیـت مطلـوب مخصوصـًا در مـورد گیاهـان دارویـي ارزیابي سیسـتم هاي 
مختلـف تغذیـه گیـاه اسـت. بـا روش صحیـح حاصل خیـزي خـاک و تغذیـه گیاه 
مي تـوان ضمـن حفـظ محیـط زیسـت، افزایـش کیفیـت آب، کاهـش فرسـایش 
و حفـظ تنـوع زیسـتي، کارایـي نهاده هـا را افزایـش داد. همچنیـن بـا اجتنـاب از 
کاربـرد غیرضـروري و بـي رویـه مصـرف عناصر غذایـي هزینه تولیـد را به حداقل 

کاهـش داد کـه ایـن امـر مـي تواند راهـي به سـوي کشـاورزي پایدار باشـد.
رویکـرد روز افـزون بـه اسـتفاده از گیاهـان دارویـي در سـطح جهانـي مخصوصـًا 
گیاهـان دارویـي معطـر، اهمیـت کشـت و تولید ایـن گیاهان را روشـن تر مي سـازد. 
 )Lamiaceae( از خانـواده نعناعیان )Thymus vulgaris( آویشـن باغی با نام علمـی
یکـی از گونه هـای دارویـي معطـر مـي باشـد که به واسـطه داشـتن اسـانس فراوان 

در صنایـع داروسـازي و بهداشـتي و یـا بـه صـورت ادویه کاربـرد دارد. 
مهمتریـن اثـرات گـزارش شـده از آن شـامل: ضـد درد، ضـد آلرژی، ضـد آلزایمر، 
ضـد آرتریـت، ضـد میکروب، ضد سـلولیت، ضد باکتـری، ضد التهـاب، ضد عفونی 
کننـده، ضـد اسپاسـم، ضـد قارچ، ضـد کرم، ضد سـرفه، ضـد نفخ، قابـض، معرق، 
خلـط آور، کاهـش دهنـده ی چربـی خـون، کاهـش دهنـده ی پرفشـاری خـون، 
محـرک سیسـتم ایمنـی بـدن، کاهـش دهنـده ی ترشـحات بزاقـی، مسـکن و 
محرک می باشـد. اسـانس این گیاه شـامل ترکیبات متعددي اسـت که بیشـترین 

درصـد متعلـق بـه تیمـول و کارواکرول مي باشـد. 
 در راسـتاي کاربـرد کمتـر کودهـاي شـیمیایي بـه منظـور تولیـد محصـول سـالم 
از آلودگـي محیـط زیسـت همچنیـن دالیـل اقتصـادي و اطـالع  و پیشـگیري 
کشـاورزان از کاربـرد کمتـر کودهـای شـیمیایی، ایـن تحقیـق بـه اجـرا درآمـد.

مواد و روش ها
ایـن تحقیـق در سـال های 13۹6 و 13۹7 در منطقـه صحـرای نیمـه شهرسـتان 
الرسـتان واقـع در جنـوب اسـتان فـارس بـه طـول جغرافیایـی ˊˊ27 ˊ24 52° و 
33 27° انجـام شـد. مشـخصات خـاک و آب مزرعـه در   ́35ˊ عـرض جغرافیایـی́ 

جـدول شـماره 1 و 2 آورده شـده اسـت.

جدول شماره 1 : نتایج آنالیز خاک محل انجام آزمایش

عمق نمونه 
برداری

) سانتیمتر(

هدایت 
الکتریکی

EC
ds/m

اسیدیته 
کل 
اشباع

PH

کربن 
آلی

%OC

ازت 
کل

%N

فسفر 
قابل 
جذب

ppm

پتاسیم 
قابل 
جذب

ppm

بافت 
خاک

لومی0-255.27.50.۹0.07175۹0

جدول شماره 2 : نتایج آنالیز آب محل انجام آزمایش

هدایت الکتریکی

EC ds/m 

اسیدیته کل اشباع

PH

کل مواد جامد محلول 
ppm درآب

نمک محلول 
در آب

3.86.91.62.2

آزمایـش بـر پایـه طـرح بلوک های کامـل تصادفـي با 3 تکـرار در شـرایط مزرعه 
اجرا شـد.

خالصه
 ،)Thymus vulgaris( بـه منظـور مطالعـه تاثیر کودهاي شـیمیایي بر عملکـرد، میزان اسـانس و ترکیبات اصلي اسـانس گیاه دارویي آویشـن باغـی
آزمایشـي طـي سـالهاي 1396 و 1397 در شهرسـتان الرسـتان واقـع در جنوب فـارس در قالب طرح بلوک هـای کامل تصادفي، تحت شـرایط مزرعه 
ای انجـام شـد. تیمارهـای آزمایشـی شـامل کـود شـیمیایی اوره و کود شـیمیایی سـوپر فسـفات تریپـل هر کدام در دو سـطح اسـتفاده ) بـه ترتیب به 
میـزان 150 و 50 کیلوگـرم در هکتـار( و عـدم اسـتفاده بودنـد. اسـانس سرشـاخه های گلـدار بـا اسـتفاده از روش تقطیـر بـا آب اسـتخراج و اندازه 
 Benzene مورد شناسـایی قرار گرفتند. در شـرایط اسـتفاده از کود چهـار ترکیب GC/MS گیـری شـد. ترکیبـات اصلي اسـانس به روش دسـتگاه
acetaldehyde، Geranial، Bicyclogermacrene و b-Eudesmol از مجمـوع مـواد موثـره حـذف گردیـد. درصد مواد موثره در شـرایط 
اسـتفاده از کـود و سـم در برخـی از ترکیبـات کاهـش یافـت و Thymol مهمتریـن مـاده موثـره آویشـن باغی بـا خاصیت ضـد میکروبی در شـرایط 

عـدم اسـتفاده از سـم و کـود از 49.64 درصد بـه 52.04 درصـد افزایش یافت.
کلمات کلیدي: آویشن باغی، کود شیمیایی،اوره، سوپر فسفات تریپل، اسانس، تیمول



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس70
شمــاره 73 - خردادمـــــاه 1400

عامل هـای آزمایشـی شـامل: کـود نیتروژن بـه فرم اوره بـه میـزان 150 کیلوگرم 
در هکتـار بـه صـورت سـرک در شـرایط اسـتفاده و عدم اسـتفاده و کود فسـفر به 
فـرم سـوپر فسـفات تریپـل به میـزان 50 کیلوگـرم در هکتـار به صورت کـود پایه 

در شـرایط اسـتفاده و عدم اسـتفاده می باشـد.
 در طول دوره رشـدگیاه، علفهاي هرز توسـط دسـت در دو مرحله کنترل و آبیاري 

بـه صورت قطره ای انجام شـد. 
سـر شـاخه های گلـدار در مراحـل ابتدایـی گلدهـی )شـکل شـماره 1(، پـس از 
برداشـت از 10 سـانتی متـری سـطح خـاک، ابتدا در سـایه خشـک، سـپس برگها 
و گلهـا از شـاخه ها جـدا و آسـیاب شـدند و جهـت تعیین میزان اسـانس بـه مقدار 
200 گـرم بـه دسـتگاه کلونجر جهت اسـانس گیری منتقل شـدند ) شـکل شـماره 

2 و 3(.

 

شکل شماره1 : مرحله گلدهی گیاه آویشن باغی مزرعه مورد آزمایش

   
 

شکل شماره 2 و 3 : مرحله اسانس گیری توسط دستگاه کلونجر
اسـانس های بـه دسـت آمده ابتـدا بـه دسـتگاه کروماتوگـراف گازي )GC( تزریق 
شـد و درصد ترکیب های تشـکیل دهنده و شـاخص بازداري هر ترکیب محاسـبه 
 گردیـد. سـپس بـه دسـتگاه گازکروماتوگـراف متصـل بـه طیـف سـنج جرمـی 

)GC/MS( تزریق و طیف جرمي ترکیبات بدست آمد ) شکل شماره 4(.
 شناسـائي ترکیب هـا بـا اسـتفاده از شـاخص بـازداري کواتس و بررسـي طیفهاي 
جرمـي پیشـنهادي کتابخانـه اي کامپیوتـر دسـتگاه GC /MS صـورت گرفـت و 
درصـد نسـبي هـر ترکیـب بـا توجـه بـه سـطح زیـر منحنـي آن در طیـف GC و 
نرمـال کـردن آن بـه دسـت آمـد ) شـکل شـماره 5(. آنالیـز آمـاري داده هـا بـا 
اسـتفاده از نـرم افـزار SAS انجام گردیـد. در پایان تجزیه واریانـس مرکب برروي 
داده هـای 2 سـال انجـام شـد و میانگین هـا توسـط آزمون چنـد دامنـه اي دانکن 

شدند.  مقایسـه 

 شکل شماره 4 : جداسازی کمی و کیفی ترکیبات اسانس 

شکل شماره 5: نمودار کروماتوگرافی تجزیه اسانس آویشن باغی

نتایج و بحث
طـی نتایـج یـه دسـت آمـده از تجزیـه واریانـس و درصد ترکیبـات اسـانس حاصله از دسـتگاه 
GC /MS، نشـان داده شـد مصـرف کود هـای شـیمیایی اگرچـه سـبب افزایش عملکـرد برگ 

آویشـن نسـبت بـه شـرایط عدم مصـرف کود می گـردد اما نوع و میـزان ترکیبات اسـانس این 
گیـاه تحـت تاثیـر کودهای شـیمیایی مورد مصـرف در این تحقیـق دچار تغییرات چشـمگیری 
Benzene acetalde�  می شـود. بـه گونـه ای کـه در شـرایط اسـتفاده از کـود چهـار ترکیـب

از مجمـوع مـواد موثـره حـذف   b�Eudesmol hyde، Geranial، Bicyclogermacrene و 

گردیـد. درصـد مـواد موثـره در شـرایط اسـتفاده از کـود و سـم در برخـی از ترکیبـات کاهـش 
یافـت و Thymol مهمتریـن مـاده موثـره آویشـن باغـی بـا خاصیت ضـد میکروبی در شـرایط 

عـدم اسـتفاده از سـم و کـود از 4۹.64 درصـد بـه 52.04 درصد افزایـش میابد.
ترکیب Benzene acetaldehyde، سـبب خاصید آنتی اکسـیدانی، Geranial، سـبب خاصیت 
b�Eudes� سـبب خاصیت ضـد قارچی و Bicyclogermacrene  ضـد باکتـری و ایجاد رایحه،

mol سـبب ایجـاد رایحـه و مزه تلـخ در گیاه مذکـور می گردد.

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه نتایـج بدسـت آمـده در ایـن تحقیـق مشـخص گردیـد، بـه کارگیـري کودهـاي 
شـیمیاي در مقایسـه بـا شـرایط عـدم مصـرف آن، سـبب تاثیر بـر عملکـرد ترکیبات اسـانس 
گیـاه دارویـی آویشـن می شـود و در نهایـت بـر میـزان اثـر گـذاری خـواص دارویـی آن تاثیر 

دارد. سـزایی  به 
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حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس 

کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

آشنایی با مواد موثره
گیاهان دارویی

)قسمت دوم(

اسانس ها )روغن های فرار(
اسـانس ها )روغن هـای فـرار( یکـی از مهمتریـن مـواد موثـر گیاهـان دارویـی را 
تشـکیل مـی دهنـد. این مواد در قسـمت های مختلف بسـیاری از گیاهـان دارویی 

وجـود دارند. 
تبخیـر  داده شـوند  قـرار  اگـر در حـرارت معمولـی در معـرض هـوا  اسـانس ها 
می شـوند. از ایـن رو بـه آنهـا روغن هـای فـرار گفتـه می شـود و بـوی مخصوص 

بعضـی از گیاهـان مربـوط بـه ایـن دسـته از ترکیبـات مـی باشـد. 
اسـانس ها معمـواًل بـی رنـگ هسـتند مخصوصـًا هنگامـی کـه تـازه تهیـه شـده 
باشـند ولـی بـه مـرور زمان اکسـیده و رزینـی شـده و در نتیجـه تیره مـی گردند، 
لـذا بـرای جلوگیـری از این تغییـرات باید اسـانس ها را در جای خنک و خشـک و 

در ظـروف مـات و سربسـته و دور از نـور نگهـداری کرد.
اسـانس ها از نظـر بعضـی خصوصیـات شـیمیایی و فیزیکـی بـا روغن هـای ثابت 

اختـالف دارنـد که اهـم ایـن اختالفـات عبارتند از:
1. اسـانس ها قابـل تقطیـر بـوده و از ایـن جهـت بـه راحتـی می تـوان آنهـا را از 

طریـق روش هـای تقطیـر اسـتخراج نمود.
اسـترهای  از  ثابـت  بـر خـالف روغن هـای  اسـانس ها  2. سـاختمان شـیمیایی 

گلیسـیرین و اسـیدهای چـرب سـاخته نشـده اسـت.
بلکـه در  فاسـد و تـرش نگشـته  ثابـت،  بـر خـالف روغن هـای  اسـانس ها   .3

مجـاورت هـوا و نـور اکسـیده و رزینـی شـکل خواهنـد شـد.
اسـانس ها در بیشـتر خانواده هـای گیاهی بـه ویژه گیاهـان خانـواده نعنایان وجود 
دارد کـه میـزان آنهـا نیـز بسـته به نـوع گونـه گیاهـی، ویژگی های مناطق رشـد، 

شـرایط اقلیمـی و خصوصیـات ژنتیکی گیاه بسـتگی دارد.
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سایر مواد موثره
مواد تلخ

ایـن مـواد تلـخ مـزه انـد و ضمـن تحریـک اشـتها ترشـح شـیره معـده را نبـز زیاد 
می کننـد. فارماکولـوژی ایـن مـواد را مواد تلخ موجـود در گیاهان ترپنیـک می نامند 
کـه باعـث آزاد سـازی آزولن و همچنیـن گلوکوزیدهایـی با سـاختمان های مختلف 
بیوشـیمیایی مـی شـوند. بـه عنـوان مثال اولیـن گروه شـامل عصاره هـای تلخ گیاه 
دارویـی افسـنتین و بـاد آورد مـی شـوند و گـروه دوم که بسـیار معمول ترند شـامل 

عصـاره گیاهـان خانـواده جینتیاناسـه و گل گندمیان می شـود.

فالون ها
فالون هـا بـه دسـته ای از مـواد تعلـق دارنـد کـه منشـا گیاهـی داشـته و جـزو مواد 
غذایـی نیسـتند امـا در سـالمت انسـان تاثیر بسـزایی دارنـد. در این میان متوکسـی 

فـالون و اکدیسـترون آخریـن و پیشـرفته ترین مکمل هـای غذایـی هسـتند.
چـای، پرتقـال و کلـم بروکلـی از جملـه گیاهانـی هسـتند کـه فالونـول دارنـد. 
فالونول هـا هرچـه بیشـتر در خـون وجـود داشـته باشـند، بیشـتر در جلوگیـری از 
آلزایمـر و زوال عقـل کارسـاز هسـتند. از دیگـر گیاهـان و میوه هایـی کـه فالونول 
دارنـد روغـن زیتـون، توت هـا، پیازها، انگـور، گوجه فرنگی چای های سـیاه و سـبز 

ست. ا

تانن ها
ایـن مـواد دارای ترکیبـات شـیمیایی مختلفی هسـتند، خاصیتی مشـترک دارند و آن 
ایـن اسـت کـه توانایـی انعقـاد آلبومین هـا، فلـزات سـنگین و آلکالوییدهـا را دارند. 
آنهـا در آب محلـول هسـتند و اسـتفاده طبی از آنها اساسـأ به خاطـر خاصیت قابض 

بودنشـان است.
موسیالژها

موسـیالژها گروهـی از ترکیبات گیاهی هسـتند که مملو از پلی سـاکارید می باشـند. 
موسـیالژها در تمـاس بـا آب حـل می شـوند و 

مـاده ای لـزج، ماننـد ژالتیـن تولیـد کـرده و حجیـم می شـوند. موسـیالژها دارای 
خاصیـت ضـد التهـاب، مرطـوب کنندگـی، نـرم کنندگـی، چسـبندگی و بادکننـده 
هسـتند. مصـرف آن هـا همچنین موجب تسـهیل در خروج فضـوالت روده می گردد. 
بـه همیـن دلیـل عصـاره ختمی، ماننـد عصاره اسـپرزه و تخـم کتان و برخـی دیگر 

از گیاهـان حـاوی موسـیالژ، ملین می باشـد.

فالونوئیدها
فالونوئیدهـا بزرگتریـن گـروه ترکیبـات فنلـی طبیعی را تشـکیل می دهنـد. بیش از 
پنـج هـزار نـوع از ایـن ترکیبـات تاکنون شـناخته شـده که تقریبـًا 500 نـوع آن به 

صـورت آزاد در گیاهـان موجودند. 
فالونوئیدهـا بزرگتریـن گـروه ترکیبـات فنلـی طبیعی را تشـکیل می دهنـد. بیش از 
پنـج هـزار نـوع از ایـن ترکیبـات تاکنون شـناخته شـده که تقریبـًا 500 نـوع آن به 

صـورت آزاد در گیاهـان موجودند.
فالونوئیدهـا جـزء ترکیبات پلـی فنلی )C6 H6 O یا C6 H5 OH( گیاهان محسـوب 

می شـوند. گـروه فنل یـک حلقـه آروماتیکی با یک گروه هیدروکسـیل می باشـد. 
مهمتریـن مشـتقات فالون هـا معمـواًل به رنـگ زرد می باشـند )نام فـالون از کلمه 
التیـن " فـالووس" بـه معنـی زرد گرفته شـده اسـت که در پوسـت میوهایـی مانند 

مرکبات وجـود دارد(. 
واکوئـل جمـع  در  و سـپس  گرفتـه  کلروپالسـت صـورت  در  فالونوئیدهـا  سـنتز 

می گردنـد.
از آنجایـی کـه فالون هـا در مـواد مختلـف بـه سـادگی قابـل حـل نیسـتند، خـارج 

سـاختن آنهـا از پیکـر سـلول مشـکل اسـت. 

نقش فالونوئیدها در گیاهان
الـف- جـذب پرنـدگان و حشـرات بـه طـرف گیاهان جهـت کمک به عمـل گرده 

افشانی.
ب- مهار و یا فعال کردن آنزیم های گیاهی.

ج- جذب اشعه ماوراء بنفش و جلوگیری از آسیب رساندن به گیاه.
گیـاه دارویـی خـار مریـم )ماریتیغال( یک منبع مهـم برای فالونوئیدهـای با ارزش 

اسـت کـه برای درمـان هپاتیت، سـیروز کبـدی و بیماری های 
الکلی کبد اسـتفاده می شـود. 
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سنگرساز بی سنگر
شهید کاوه فوالدگر

دانشجوی پزشکی 
تولد: آبادان

شهادت: 13 /3/ 1370 

در بین شـهدای جهادگر فارس، جوان مومن و پاکبازی اسـت که دانشـجوی 
رشـته پزشـکی دانشـگاه شـیراز بود مطالب زیر بخش هایـی از وصیتنامه این 

شـهید عزیز است:
...شـواهد و قرائـن بـوی خوشـی دارد و نویـد شـهادت مـی دهـد. البتـه ایـن 
حقیـر خـود را الیـق ایـن فـوز عظیـم نمـی دانـد و در واقـع همیشـه پس از 
شـهادت بچه ها)آشـنایان( برایـم سـؤال مطـرح می شـد، مگر فالنـی به چه 
مقامـی رسـید کـه لیاقـت شـهادت یافت؟ بلکـه این بـار این معمـا برایم حل 

شـود، بـاال روم و مشـمول عنایـت خداونـد گردم.
خواهـرم، بـا گریـه از مـن پرسـیدی: آیـا مـی خواهند مرا بـه جبهه بفرسـتند 
یـا مـی خواهـم داوطلبانـه بـروم؟ در جوابـت گفتـم: داوطلبانه مـی روم. ملت 
مـا ملتـی شـهید پـرور اسـت. ملتی اسـت کـه از امـام درخواسـت مـی کنند، 
او را دعـا کنـد کـه آنهـا شـهید شـوند. من هم یکـی از آنهـا هسـتم...البته ما 
مسـلمان ها در درجـه اول سـعی مـی کنیـم زنـده بمانیـم و پیـروزی را در 
آغـوش کشـیم، امـا از مـرگ در راه خـدا هم با آغـوش باز اسـتقبال می کنیم 

و شـهادت طلبیم.
مـادر جـان، دفعـه قبـل گفتی کـه فرزند مـن هم مثـل بقیه، مـن حاضرم آن 
را در راه خـدا بدهـم. اکنـون ایـن امـر عملی شـده و حاال زمان آن اسـت که 
زینـب وار عمـل کنـی. خـون از مـن و پیـام از تو. بر شـهادت مـن گریه کن 
کـه گریـه تـو شـرکت در ثواب شـهادت من اسـت. منتهـی گریه ات وسـیله 
باشـد بـرای هدفمـان، لقـاءاهلل و قرب بـه خداوند. مبـادا از خود ضعف نشـان 

دهـی، مبـادا دیگـران را بـه ضعـف کشـانی، مبـادا نعـوذ بـاهلل کفـر گویی و 
معصیـت کنـی که مـن به تو زیـاد امیـدوارم...

ایجـاد دانشـگاه اسـالمی و دانشـکده پزشـکی اسـالمی یکـی از اهـداف مـا 
در ایـن حرکـت فرهنگـی- انقـالب فرهنگـی- بـوده اسـت. بیـش از پیـش 
بـر معلومـات خـود بیفزائیـد تـا در امـر فـوق تسـریع شـود. سـعی کنیـد در 
رشـته های خـود و بالخـره رشـته پزشـکی، شـما بچـه مسـلمان ها مثـل 
همیشـه عمـال دیگـران را بـه اسـالم جـذب کنید...امـر تصفیـه دانشـگاه از 
عناصـر نامطلـوب در عیـن رحمـت و عطوفـت اسـالمی جدی گرفته شـود و 
بـا توجـه بـه رهنمودهـای امام عمـل گردد. جـو و فرهنـگ اسـالمی باید بر 

باشـد. دانشـگاه حاکم 
کاوه فوالدگر فرزند شـاه محمد، متولد خرداد 1338 آبادان اسـت. سـال های 
دانش آمـوزی را بـا موفقیـت سـپری کرده و جـزء دانش آموزان ممتـاز آبادان 
بـوده. در سـال 1356 در رشـته پزشـکی دانشـگاه شـیراز پذیرفتـه شـد و 
بعلـت مصـادف شـدن بـا انقـالب و تعطیلـی دانشـگاهها، همـکاری خـود با 
نهادهـای انقالبـی شـروع و چنـد بار از طریق سـپاه و بسـیج به بـرای مبارزه 
بـا ضـد انقـالب و پاسـداری از ارزش های نظام اسـالمی به کردسـتان اعزام 
می شـود. بـا بازگشـایی دانشـگاه بـرای کسـب تخصص به سـنگر دانشـگاه 
برمـی گـردد. آمـا دل بی قـرار دوبـاره او را بـه جبهه ها رهنمـون می کند. آما 

ایـن بـار، در قامت یـک جهادگر.
شـهید فوالدگـر در 1361/2/۹ درسـت یـک روز قبـل از شـروع عملیـات 
بیت المقـدس از طریـق کمیتـه بهداشـت و درمـان جهـاد سـازندگی فـارس 
عـازم مناطـق عملیاتـی شـد و در مرحلـه دوم عملیـات، بـه شـهادت رسـید 
و اثـری از جسـد پاکـش بـه دسـت نیامـد و بـه عنـوان شـهید مفقودالجسـد 
اعـالم شـد. باالخـره در 1370/3/13 پیکـر مطهـرش بعد از ۹ سـال، توسـط 

گروه هـای تفحـص کشـف و در گلـزار شـهدای همـدان آرام گرفـت.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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سئواالت بیست و دومین مسابقه

- چه تعداد باغ مادری تولید نهال گواهی شده در کشور ایجاد می شود؟
- عرضه روزانه مرغ در استان فارس به چه میزان است؟

- فعالیت های روابط عمومی بایستی به چه صورت باشد؟ 
- مزایای کشت قراردادی کلزا را بنویسید؟

اسامی برندگان مسابقه شماره 21

در بیست و یکمین مسابقه "پرتو امید" 185 نفر به سئواالت جواب و از بین
آنان 175 نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به
قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی به رسم یادبود به

آنها اهدا خواهد شد
رضا زارع، نسرین عابدی، بابک محبی

و لیال محمودی

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

اصول و ابزارهای برنامه ریزی 
آبیاری مزارع و باغ ها

نویسنده:
محمد علی شاهرخ نیا

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزی
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

در  انتظـار  مـورد  منافـع   - آبیـاری  برنامه ریـزی  تعریـف   - مقدمـه 
برنامه ریـزی آبیاری - شـرایط حصـول موفقیت بیشـتر در برنامه ریزی 
آبیـاری -اطالعـات مـورد نیـاز بـرای برنامه ریـزی آبیـاری - معرفـی 
ابزارهـای معمـول برنامه ریزی آبیاری- اسـتفاده از دمای پوشـش گیاه 
- پتانسـیل آب بـرگ - روش تبخیـر سـنجی - انـواع دسـتگاه های 
آبیـاری  برنامه ریـزی  سـامانه های   - خـاک  رطوبـت  گیـری  انـدازه 
اتوماتیـک و هوشـمند - نتایـج تحقیقـات اخیـر در زمینـه برنامه ریزی 

آبیـاری - نتیجـه گیـری و توصیه هـا - منابـع

شمــاره 72 - اردیبهشت مــــاه 1400

 رحیمی، استاندار فارس: رحیمی، استاندار فارس:

با ارائه محصوالت کشاورزی در نمایشگاه ها، 
توانمندی های فارس را معرفی کنیم

 شجری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی: شجری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

مدل تولید قراردادی و زنجیره عرضه
گوشت مرغ طراحی شد

 برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی: برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:

تولید بذور هیبرید در اراضی
آستان مقدس شاهچراغ )ع(

علیزاده، نماینده مردم شهرستان های سپیدان و بیضا علیزاده، نماینده مردم شهرستان های سپیدان و بیضا 
در مجلس شورای اسالمی:در مجلس شورای اسالمی:

مجلس از بخش کشاورزی حمایت مجلس از بخش کشاورزی حمایت 
می کند می کند 

 پژمان، رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی پژمان، رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:استان فارس:

واسطه های عرضه مرغواسطه های عرضه مرغ
ساماندهی می شوندساماندهی می شوند

قادری، نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان قادری، نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان 
در مجلس شورای اسالمی:در مجلس شورای اسالمی:

سهم تجهیزات کشاورزی در استان سهم تجهیزات کشاورزی در استان 
فارس افزایش یابدفارس افزایش یابد

ضمن تقدیر از حسین پژمان؛ضمن تقدیر از حسین پژمان؛

با حکم وزیر جهاد کشاورزیبا حکم وزیر جهاد کشاورزی::

احمد طمراسی سکاندار بخش کشاورزی استان فارس شداحمد طمراسی سکاندار بخش کشاورزی استان فارس شد

ویژه نامه رویداد ملی روابط عمومی 1400 
در وزارت جهاد کشاورزی

ضمیمه این شماره

شمــاره 71-فروردین مـــــــاه 1400

رحیمی، استاندار فارس:رحیمی، استاندار فارس:

باید با همدلی و تالش مضاعف
در سال پیش رو خدمات بهتر و بیشتری

به مردم ارائه دهیم

 افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان فارس: افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان فارس:

قطعه بندی و انجماد مرغ
در کشتارگاه ها ممنوع است

پژمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:پژمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

در ایام نوروز روزانه
۴۵۰ الی ۵۰۰ تن مرغ در استان فارس

تامین شده است

صبوری پور، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی صبوری پور، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

توزیع سوخت در بخش کشاورزی توزیع سوخت در بخش کشاورزی 
شهرستان های جدید مستقل شد شهرستان های جدید مستقل شد 

 عالیی مقدم، رئیس سازمان امور عشایر کشور: عالیی مقدم، رئیس سازمان امور عشایر کشور:

عشایر میراث داران فرهنگ کهن ایران عشایر میراث داران فرهنگ کهن ایران 
اسالمی هستنداسالمی هستند

زارع قنات نویی، مدیرکل دفتر زارع قنات نویی، مدیرکل دفتر 
نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی:نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی:

»تولید اقتصادی«، »حمل و نقل ارزان« و »تولید اقتصادی«، »حمل و نقل ارزان« و 
»تعیین بازار هدف« در تکمیل زنجیره تولید»تعیین بازار هدف« در تکمیل زنجیره تولید

و صادرات محصوالت گلخانه ای و صادرات محصوالت گلخانه ای 
اهمیت دارنداهمیت دارند

آغازآغاز  برداشتبرداشت  389389  هزارهزار  هکتارهکتار  گندمگندم  ازاز  اراضیاراضی  استاناستان  فارسفارس  وو  
پیشپیش  بینیبینی  تولیدتولید  یکیک  میلیونمیلیون  وو  3۰63۰6  هزارهزار  تنتن  محصولمحصول



بازدید از شهرستان مرودشت

بازدید از مرکز تحقیقات مرغ بومی و زنبور عسل

مالقات چهره به چهره رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بهره برداران بخش کشاورزی و پاسخگویی در سامانه سامد

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
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