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هفدهم مردادماه روز خبرنگار مبارک باد 

درود برخبرنگاران؛ صاحبان اندیشه ای که راهیان وادی حق و عدالت، عشق 
و آزادی هستند. هنرمندانی که با قلم خود بیرق آگاهی بخشی را به دوش 
جهانیان  نظر  و  به سمع  را  عزیزمان  ایران  استقالل  و  و سربلندی  کشیده 

می رسانند.
هستند  خویش  زمان  تصویرگر  و  جهان  بیدار  وجدان  همان  قلم؛  صاحبان 
که نوشته خود  را چراغ راه جامعه  می کنند و دورنمای روشنی برای میهن 
عزیزمان ترسیم و فرداهایی بهتر را برای آینده ایران اسالمی رقم می زنند. 
باید بوسه زد، بر قلم آزاد اندیشانی که دردها و رنج های مردمان سرزمینشان 

را به تصویر می کشانند تا گرهی از مشکالت همنوع شان باز کنند.
و  شجاع  خبرنگار  صارمی  محمود  شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
وظیفه شناس، فرا رسیدن هفدهم مرداد ماه که به نام "روز خبرنگار" مزین 
شده است به اصحاب رسانه تبریک عرض می نمایم و امیدوارم صاحبان 
با خانواده  نقد منصفانه  و  توسعه محوری  رویکرد  با  قلم  همچون گذشته  
بزرگ جهاد کشاورزی تعامل سازنده داشته باشند و به تعالی این مجموعه 

کمک کنند.
حساس  های  زمان  در  جامعه  در  گذار  تاثیر  افراد  عنوان  به  خبرنگاران، 
کنونی  مانند شرایط  در شرایطی  و  دارند  بر عهده  را  رسانی  اطالع  وظیفه 
که جامعه با ویروس کرونا در گیر است، مردم را اقناع، توجیه و راهنمایی 
بین  واسط  حلقه  خبرنگاران  بخشند.  می  آگاهی  آنها  به  و  کنند  می 
وحدت  جامعه  در  توانند  می  آفرینی  نقش  با  و  هستند  مسئوالن  و  مردم 
ببرند. پیشرفت  سمت  به  را  جامعه  امید  و  نشاط  تزریق  با  و  بوده   آفرین 

بر این باوریم که دغدغه اصلی خبرنگاران  همواره پیشرفت استان و بالطبع 
کشور است و در سایه همدلی و تعامل سازنده با یکدیگر و مسئولین عامل 

توسعه هستند.
و  نقد  معرض  در  که  رسان  اطالع  دستگاه  بدون  و  خبرنگار  بدون  جامعه 
مطالبه گری خبرنگاران نباشد، قطعًا راهی جز تباهی و انحراف کشیده شدن 
و فساد های مختلف پیرامون آن نخواهد برد و حضور خبرنگاران می تواند 

فضای امنی برای مردم ایجاد کند. 
در شرایط فعلی قدرت تاب آوری مردم پایین آمده و خبرنگاران و اصحاب 
در  لذا  کنند  گذشته  از  تر  امیدوار  را  مردم  می توانند  آفرینی  امید  با  رسانه 
شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگر باال بردن سواد رسانه ای و ارتباطی 
ضرورت دارد و باید هوشمندانه و آگاهانه تر از گذشته اخبار دنبال شود. و در 

دو جمله به شما گرامیان و خبرنگاران ارجمند می توان گفت: 
زندگی؛ فرآیند ارتباطات، اطالعات و مبادالت است.

 و
صدای بیدار جامعه؛ اندیشه ات پویا و قلمت در مسیر حق

و عدالت جوهرافشان باد
با احترام، 

علیرضا واحدی پور
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معـاون امـور باغبانـی وزیر جهـاد کشـاورزی گفت: در کـره زمین عـرض جغرافیای 
26 تـا 29 درجه، کمربند تولید محصوالت اسـتراتژیک اسـت که شهرسـتان کازرون 
در ایـن کمربنـد جغرافیایـی قـرار دارد و تاکنـون نیـز توانسـته در تولیـد محصوالت 
اسـتراتژیک بـه ویـژه در حـوزه محصـوالت باغبانـی نقش مهـم و ارزنـده ای را ایفا 

کنـد و در امنیـت غذایی کشـور سـهم بسـیار مهمی را داشـته باشـد.
بـه  سـفر  در  برومنـدی  مهـدی  محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
شهرسـتان های کازرون و کوه چنـار از توابـع اسـتان فـارس ابراز کرد: در شهرسـتان 
کازرون قریـب بـه 600 هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی اعـم از زراعـی، باغـی و 
دامـی تولیـد می شـود بنابرایـن وظیفـه داریم بـا برنامه ریزی و تسـریع در سیاسـت 

گذاری هـا بـه پایـداری تولیـد در ایـن شهرسـتان کمـک کنیـم.
بـه گفتـه وی؛ اسـتان فـارس یکـی از مهمتریـن اسـتان ها در تامین امنیـت غذایی 
کشـور، بـه ویـژه در حـوزه باغبانی اسـت در این اسـتان 3.2 میلیون تـن محصوالت 

باغبانـی تولیـد می شـود و بـا توجه بـه تنوع تولیـد ویترین باغبانی کشـور اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان های کازرون و کـوه چنار شـرایط 
توسـعه گلخانـه وجـود دارد، اظهـار کـرد: تسـهیالت بسـیار خوبـی در ایـن زمینه در 
اختیـار وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار دارد و ایـن وزارتخانـه برای رفع همـه موانع از 
جملـه صـدور مجوزها و اعطای تسـهیالت صفر تـا صد در خدمت متقاضیان اسـت.

بـه گفتـه برومنـدی؛ صرفـه جویـی در مصـرف آب، افزایـش تولید در واحد سـطح و 
تولیـد محصـول یکنواخت خـارج از فصل، از جمله مزایای کشـت گلخانه ای اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی کشـور، ضـرورت توسـعه 
گلخانه هـا بـه عنـوان یک دسـتور کار روی میـز وزارت جهاد کشـاورزی قـرار دارد، 
تصریـح کـرد: تا سـال 1404، سـطح گلخانه ای کشـور باید به 48 هزار هکتار برسـد 

کـه در حـال حاضـر 25 هزار اسـت.
برومنـدی بیـان کـرد: در کوهسـتان کـوه چنـار 3500 تـن انجیـر ارگانیـک تولیـد 

می شـود کـه مـی توانـد بازارهـای جهانـی را تصـرف کنـد البتـه دغدغـه مـا حتمـا 
توسـعه تجـارت بخـش کشـاورزی اسـت و بـرای ایـن مهـم تـالش خواهیـم کرد.

تخصیص 1300 میلیارد تومان برای توسعه کشت گیاهان دارویی 
معـاون امـور باغبانـی وزیرجهـاد کشـاورزی گفـت: برای نخسـتین بار در یک سـند 
راهبـردی بیـن وزارت جهـاد کشـاورزی، صنـدوق کارآفرینـی امید و سـازمان برنامه 
بودجـه، هـزار و سـیصد میلیارد تومان اعتبار برای توسـعه کشـت گیاهـان دارویی در 

اختیـار وزارت جهاد کشـاورزی قـرار گرفت.
برومنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه هیـچ محدودیتـی بـرای اعطاء تسـهیالت بـه منظور 
کاشـت گیاهـان دارویـی نداریـم، ابـراز کـرد: از ایـن راهـکار قانونی می تـوان برای 

ایجـاد اشـتغال فـارغ التحصیالن دانشـگاهی اسـتفاده کرد.
وی بـا بیان اینکه رعایت الگوی کشـت متناسـب با آمایش سـرزمین و ظرفیت های 
کشـور بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن و محـوری تریـن موضوعاتی اسـت کـه امروز 
روی میـز وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار دارد، اظهار کرد: کشـاورزی ایران معیشـتی 
و مـردم محـور اسـت و اجـرای الگوی کشـت نیاز بـه هماهنگی با سـایر بخش های 

دارد. دولت 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
در استان فارس 3/2 میلیون تن محصوالت باغبانی تولید می شود
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بخش کشاورزی کشور ۶ میلیارد دالر درآمد ارزی داشت
معـاون امـور باغبانـی وزیرجهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـنوات اخیـر 
جنـگ  در  و  دارد  قـرار  تحریم هـا  شـدیدترین  تحـت  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
اقتصـادی صحنـه جنـگ سـفره های مـردم و غـذا اسـت، افـزود: مجوعـه جهـاد 
کشـاورزی و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی در صـف اول ایـن جنـگ قـرار دارنـد 
و علـی رغـم همـه فشـارها و محدودیت هـا تنهـا بخشـی که رشـد اقتصـادی مثبت 

داشـته بخـش کشـاورزی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه کشـاورزان و مدیـران ایـن بخـش موفـق شـدند تحریم هـا را 
شکسـت دهنـد، ابـراز کـرد: عـالوه بر ایجـاد امنیـت غذایی کشـور بـه تولیـد مازاد 
بـر مصـرف و صـادرات در ایـن بخـش دسـت پیـدا کردیم و فقط در سـال گذشـته 
بخـش کشـاورزی کشـور 6 میلیـارد دالر درآمـد ارزی داشـته که بیـش از 50 درصد 

آن مربـوط بـه صـادرات محصـوالت باغبانـی بوده اسـت.
برومنـدی ابـراز کـرد: کازرون یکـی از شهرسـتان های بسـیار مهـم و تاریـخ سـاز 
و تمـدن سـاز ایـران اسـالمی و اسـتان فـارس اسـت، شـهرحضرت سـلمان فارسـی 
و مفسـران قـرآن، شـهر والیتمـداری و شـهادت طلبی اسـت، مـردم شـریف ایـن 
شهرسـتان در همه عرصه های انقالب اسـالمی حضور بسـیار ارزشـمندی داشـتند از 
اینکـه توفیـق داریـم امروز در محضر این مردم باشـم خیلی خیلی خوشـحال هسـتم.

توجه به آبخیزداری برای حفظ منابع پایه ضروری است 
در ادامـه ایـن بازدیـد رئیس سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور بـا تاکید 
بـر اینکـه سـاالنه 16.4 تـن خـاک در هکتـار تحت فرسـایش آبـی قـرار دارد که با 
عملیـات آبخیـزداری حداقـل 9 متـر مکعـب کاهـش پیـدا مـی کند،گفـت: یکـی از 
راه هـای اصلـی نجات کشـور در حفـظ منابع پایه توجه به مسـائل آبخیزداری اسـت. 
مسـعود منصـور ابـراز کـرد: در سـنوات اخیـر بـا انجـام فعالیت هـای آبخیـزداری و 
آبخوانـداری سـه هـزار و500 قنـات احیـا، کـه باعـث شـده برخـی افـرادی کـه بـر 
 اثـر خشـک شـدن قنات هـا مهاجـرت کـرده بودند مجـدد بـه زادگاه خود برگشـتند. 

وی از مسـئولین سیاسـی منطقـه خواسـت تـا بـه اعتبـارات بخـش آبخیـزداری در 
سـطح شهرسـتان کمـک کننـد.

منصـور بیـان کـرد: بـه منظـور تجهیز وسـایل و امکانـات عملیـات آبخیـزداری،70 
میلیـارد ریـال بـه اعتباراتی که پیـش از این به شهرسـتان های کوه چنـار و کازرون 

تخصیـص یافت، اضافه شـود.
40 درصد از آب کشور توسط پوشش گیاهی زاگرس آزاد می شود

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا بیـان اینکـه حـق حیـات، حـق زیسـتن و امنیت 
حیاتـی متعاقـب امنیـت غذایـی مهـم ترین حـق بشـردر جامعه اسـت، اضافـه کرد: 
جنگل هـا ثـروت عمومـی و متعلـق بـه مردم دیـروز، امروز و نسـل آینده اسـت و ما 

در منابـع طبیعـی بایـد بتوانیـم حافظیـن ثـروت عمومی مردم باشـیم.
منصـور تصریح کرد: 40 درصد از آب کشـور توسـط پوشـش گیاهـی زاگرس ذخیره 
و بـه تدریـج آزاد می شـود، بـا توجـه بـه ریزگردهـای موجـود در کشـور و نقـش 

جنگل هـا در جـذب گـرد و غبـار، اهمیـت ایـن منابـع پایه مشـهود اسـت.

وی افـزود: ضمـن تامیـن امنیـت غذایـی باید حفظ منابـع پایه آب ، خاک و پوشـش 
گیاهـی بـه عنـوان یک ضـرورت مورد توجه قـرار گیرد تـا امنیت غذایی در سـنوات 
آینـده از بیـن نـرود. رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور اظهـار 
کـرد: توسـعه سـطحی در حـوزه اراضـی سیاسـت وزارت جهاد کشـاورزی نیسـت و 
بایـد بـا روش هایـی مثـل گلخانه هـا، مکانیزاسـیون و سیسـتم های نویـن آبیـاری 

تولیـد در واحـد سـطح را افزایش داد.
سرمایه گذاران در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی مورد حمایت قرار می گیرد 

در ادامه این بازدید رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: از سـرمایه 
گـذاران در حـوزه صنایـع تبدیلی تکمیلـی با در اختیار گذاشـتن تسـهیالت کم بهره 

می شـود.  حمایت 
احمـد طمراسـی تصریـح کـرد: صنایـع تبدیلـی تکمیلـی مخصوصـا در بحـث خرما 
بـرای شهرسـتان کازرون جـز مزیت هـا اسـت کـه از مسـئولین محتـرم شهرسـتان 

تقاضـا دارم متقاضیـان را حمایـت و هدایـت کننـد.
وی ابـراز کـرد: کشـت های گلخانـه ای بـه عنـوان یکـی از محورهای مهم توسـعه 
اسـتان اسـت و متقاضیـان در ایـن زمینـه از تسـهیالت بـا نـرخ بهـره بسـیار پایین 

برخـوردار می شـوند.
در ایران دشت غیر ممنوعه وجود ندارد

طمراسـی اظهار کرد: آب امروز آدرس بسـیار خوبی برای تصمیمات کالن کشـوری 
اسـت چـرا کـه در ایران هیچ دشـت غیر ممنوعه وجـود ندارد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود: مـا میـراث دار منابـع پایه 
تولیـد هسـتیم و در زمـان اخـذ تصمیمـات عـالوه بـر حفظ منابـع موجـود در برنامه 

ریـزی بلنـد مـدت، بایـد تجدیـد منابـع از دسـت رفتـه در دسـتور کار قـرار گیرد.
سـفر رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس همـراه بـا محمـد مهـدی 
برومنـدی معـاون وزیـر در امـور باغبانی، مسـعود منصـور رئیس سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور صـورت گرفـت کـه در ایـن سـفر از باغ هـای دیـم 
روسـتای دوسـیران از توابع شهرسـتان کوه چنار و چند طرح کشـاورزی شهرسـتان 

کازرون بازدیـد شـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه باغ های دیم روسـتای دوسـیران مسـاحت دو هـزار هکتاری 
دارد و درختـان انجیـر، انگـور، بـادام و گردو دارد کـه عمده درختان ایـن باغ ها انجیر 
اسـت، باغ هـای مذکـور در عرصـه منابـع ملـی قـرار دارد، تعییـن تکلیـف وضعیـت 
مالکیـت باغ هـا، پیگیـری پرونـده رفـع تداخـل پالک هـای کوهمـره نـودان و بـه 
سـازی جـاده دسترسـی به ایـن باغ ها از مـواردی بود که در این بازدید بررسـی شـد.

در ایـن بازدیـد که بـه دعوت فریدون عباسـی دوانـی نماینده مردم شهرسـتان های 
کازرون و کـوه چنـار در مجلـس شـورای اسـالمی صـورت گرفـت، احمد طمراسـی 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید محسـن قائمی مسـئول حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن سـازمان و عبدالحسـن صمـد نـژاد مدیـر کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس و جمعـی از مدیـران در ایـن بازدیـد معاونیـن 

وزیـر جهـاد کشـاورزی را همراهـی کردند.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در این اسـتان و بـه ویژه 
در شهرسـتان پاسـارگاد بـه واسـطه همـت تولیدکننـدگان گلخانه هـای کوچـک 

زودبـازده و کـم هزینـه در کنـار مـزارع در حال توسـعه اسـت. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمد طمراسـی در بازدیـد از روسـتای گلخانه 
ای همـت آبـاد واقع در شهرسـتان پاسـارگاد که به همراه اسـتاندار فـارس صورت 
گرفـت، ابـراز کرد: سـرمایه الزم بـرای متقاضیان احـداث گلخانـه کوچک مقیاس 

و بـزرگ فراهم می شـود.
وی بـا اشـاره محدودیـت منابـع پایـه تولیـد، اظهار کـرد: بـه منظور تامیـن غذای 
جامعـه ناگزیـر بـه افزایش طولـی واحد تولید بـا اسـتفاده حداقلی از منابـع به ویژه 

هستیم. آب 
طمراسـی افـزود: در گلخانه هـا بـه عنـوان واحدهـای تولیـد متراکـم عـالوه بـر 
افزایـش جـدی و معنـادار عملکرد، به واسـطه شـرایط قابل کنتـرل در مصرف آب 

بـه شـکل قابـل مالحظـه ای صرفـه جویی می شـود.
روسـتای گلخانه ای همت آباد واقع در شهرسـتان پاسـارگاد، متشـکل از 21 واحد 
گلخانـه ای کـه متـراژ هـر واحد 2000 متر مربع اسـت، سـال شـروع تاسـیس 97 
و سـال گذشـته بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. اکنـون پیشـرفت فیزیکـی 100 

دارد. درصد 
مجموعـه مذکـور اشـتغال زایـی مسـتقیم 40 نفـری دارد و هر واحـد 250 میلیون 

تومـان تسـهیالت دریافت کرده اسـت.

سرمایه الزم برای متقاضیان گلخانه فراهم می شود 

در بازدید استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس
از روستای گلخانه ای همت آباد واقع در شهرستان پاسارگاد مورد تاکید قرار گرفت؛
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کارخانـه مـواد غذایـی تبسـم و کارخانه تولیـد لبنیات 
باصری واقع در شهرسـتان پاسـارگاد بـا حضور عنایت 
الـه رحیمی اسـتاندار، نوروزی رئیس سـازمان مدیرین 
و برنامـه ریـزی اسـتان فارس، احمد طمراسـی رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و تنی چند 

از مدیران ارشـد اسـتانی و شهرسـتانی افتتاح شـد. 

بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امیـد"، کارخانه مواد غذایی 
تبسـم در سـال گذشته تاسیس شـده و در سال جاری 
بـه بهره برداری رسـیده اسـت، پیشـرفت فیزیکی 90 
درصـد دارد و بـا ظرفیـت تولیـد پنج هزارتن در سـال 
فعالیـت مـی کند.تسـهیالت دریافتی کارخانـه مذکور 
هشـت میلیـارد تومـان و میزان اشـتغال زایـی 20 نفر 

دائـم و 70 نفر فصلی اسـت .
کارخانـه تولیـد لبنیـات باصری با ظرفیـت تولید 5 تن 
در روز فعالیـت مـی کند، سـال تاسـیس ایـن کارخانه 
98 و سـال گذشـته بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت، 
کارخانـه مذکور پیشـرفت فیزیکـی 100 در صد دارد، 

اشـتغال زایـی در ایـن کارخانه ده نفر اسـت.

با حضور استاندار فارس؛

افتتاح دو کارخانه مواد غذایی در شهرستان پاسارگاد
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اولیـن غرفه عرضه مسـتقیم محصوالت گواهی شـده 
بـا حضـور علیرضـا رفیعـی پور مدیـرکل دفتـر محیط 
زیسـت و سـالمت غـذا وزارت جهاد کشـاورزی، احمد 
طمراسـی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، ابراهیـم ابراهیمی معـاون پیشـگیری از وقوع 
و  عمومـی  دادسـتان  عامـه  حقـوق  احقـاق  و  جـرم 
انقـالب شـیراز و جمعی از مسـئولین آغاز بـه کار کرد. 
عرضـه  غرفـه  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مسـتقیم محصـوالت گواهـی شـده بـرای اولیـن بـار 
و سـالمت  ارتقـاء دسترسـی  منظـور  بـه  در کشـور، 
شـهروندان و کاهش حاشـیه بازار در شهرسـتان شیراز 

راهـی انـدازی شـد.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
در مراسـم مذکـور گفـت: باعـث افتخـار اسـت کـه 
بیـش از 90 درصـد از محصـوالت غـذای مـورد نیـاز 
کشـور توسـط بهره بـرداران بخـش کشـاورزی تامین 
می شـود و اولیـن حلقـه زنجیـره تامین امنیـت غذایی 

اسـت. شـده  ایجاد 
احمـد طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکـه تولیـد محصول 

زنجیـره  حلقـه  دومیـن  اسـتاندارد  و  شـده  گواهـی 
تامیـن امنیـت غذایی اسـت، تصریـح کـرد: علی رغم 
تحریم هـا و تهدیدهـا بهره بـرداران بخش کشـاورزی 
در ایـن راسـتا گام برداشـتند و امـروز می توانیـم ایـن 
افتخـار را داشـته باشـیم کـه نـه تنهـا در اثنـای ایـن 
نامالیمـات توانسـتیم تولیـد را تضمیـن کنیـم بلکـه 
سـطح کیفی سـالمت محصـوالت کشـاورزی در حال 

اسـت. ارتقا 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولین مرکـز عرضه مسـتقیم 
محصـوالت گواهی شـده و اسـتاندارد ایران در اسـتان 
شـهرداری  همـت  بـه  شـیراز  شهرسـتان  و  فـارس 
شـیراز آغـاز بـه کار کـرده اسـت، تصریـح کـرد: در 
ایـن مرکز هشـت محصـول پر مصـرف گواهی شـده 
مـورد نیـاز شـهروندان به عرضه گذاشـته شـده اسـت 
و بـا هماهنگـی سـایر دسـتگاه های اجرایـی ذی ربط 
مراکـز عرضـه مسـتقیم محصـوالت  تعـداد  ارتقـای 

گواهـی شـده در دسـتور کار قـرار دارد.
طمراسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم شـریف اسـتان 
فـارس باید ضـرورت مصـرف محصوالت کشـاورزی 

گواهـی شـده و اسـتاندارد را در برنامـه غذایـی خـود 
احسـاس کننـد، افـزود: ایجـاد مراکـز عرضـه از ایـن 

قبیـل بایـد بـه مطالبـه عمومـی تبدیـل شـود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی؛
مدیریت تولید با ارائه محصول گواهی شده و 

استاندارد 
در ادامـه ایـن مراسـم مدیـرکل دفتـر محیـط زیسـت 
تاکیـد  بـا  وزارت جهـاد کشـاورزی  غـذا  و سـالمت 
بـر اینکـه اولیـن غرفـه عرضـه مسـتقیم محصـوالت 
گواهـی شـده و شناسـنامه دار کشـور در شـیراز آغـاز 
بـه کار کرده اسـت، گفـت: امیدواریم مراکز مشـابه در 

سـایر اسـتان های کشـور راه انـدازی شـود. 
علیرضـا رفیعـی پـور در مراسـم آغـاز بـه کار "اولیـن 
غرفـه عرضـه محصـوالت گواهـی شـده" با اشـاره به 
اینکه تامین امنیت غذایی بیشـترین سـهم در اشـتغال، 
اقتصـاد و تولیـد ناخالـص ملـی را دارد؛ تصریـح کـرد: 
غـذا یکـی از ارکان حیـات بشـر اسـت کـه سـه جـزء 

مهـم در تولیـد آن نقـش دارد.

اولین غرفه عرضه محصوالت گواهی شده در فارس آغاز به کار کرد
با حضور علیرضا رفیعی پور مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی:
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بـا  تولیـد  مدیریـت  شـامل  اجـزا  ایـن  افـزود:  وی 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، مدیریت بهداشـت 
با مسـئولیت وزارت بهداشـت، وزارت جهاد کشـاورزی 
و سـازمان اسـتاندارد و مدیریـت بـازار بـا مسـئولیت 
دیگـر  و  صمـت  وزارت  و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
دسـتگاه ها اسـت کـه این سـه مدیریـت بایـد به یک 
نقطه اشـتراکی برسـد تـا نارضایتـی از مشـکالتی که 
از تولیـد تـا عرضـه محصوالت کشـاورزی وجـود دارد 

شـود. مرتفع 
ایـن  اقدامـات  بـه  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  مشـاور 
زد  گریـزی  تولیـد  مدیریـت  راسـتای  در  وزارتخانـه 
تولیـد  سـامانه  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  افـزود:  و 
محصـوالت گواهـی شـده و ارگانیک را به نام سـامانه 
"سـرگانیک" راه انـدازی کـرده اسـت و از سـال 94 با 

کمـک وزارت بهداشـت در تولیـد محصـوالت گواهی 
محصـول  هشـت  بـر  تمرکـز  بـا  اسـتاندارد  و  شـده 
پرمصـرف سـیب زمینـی، پیاز، سـیب درختـی، پرتقال 

و خیـار و گوجـه فرنگـی گام برداشـته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا تولیـد محصـول گواهـی شـده و 
درمـان،  هزینه هـای  کاهـش  بـر  عـالوه  ارگانیـک 
کاهـش ضایعـات کشـاورزی نیـز اتفـاق مـی افتد که 
در نهایـت تحـول در اقتصاد کشـاورز رخ می دهد و در 
نتیجـه منجـر بـه تحـول اجتماعی مهاجـرت معکوس 

از شـهر بـه روسـتا می شـود.
رفیعـی پـور، تحـول در محیط زیسـت را از دیگر نتایج 
دانسـت  ارگانیـک  و  گواهـی شـده  تولیـد محصـول 
تولیـد  بـر  مبتنـی  پایـدار  کشـاورزی  کـرد:  ابـراز  و 
محصـوالت سـالم و بـا کیفیـت بـا حفظ منابـع خاک، 

مراتـع محقـق می شـود. و  و جنگل هـا  آب 

سالمت و امنیت غذایی از حقوق عمومی
مردم است 

در ادامـه ایـن مراسـم معـاون پیشـگیری از وقوع جرم 
و احقـاق حقـوق عامـه دادسـتان عمومـی و انقـالب 
شـیراز گفـت: مهمتریـن شـقوق حقـوق بشـر حقـوق 
شـهروندی و حقـوق عمومـی مردم حق بر سـالمت و 

امنیـت غذایی اسـت. 
ابراهیـم ابراهیمـی تصریـح کرد: بـا تاکیـد رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان فـارس و دادسـتان محتـرم مرکـز 
اسـتان در راسـتای اصـل 156 قانـون اساسـی نظارت 
بـر صیانت از منافـع عمومی بر عهده دسـتگاه قضایی 

گذاشـته است.
وی بـا بیـان اینکه اسـتان فـارس یکی از اسـتان های 
پیشـرو در تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی اسـت، 
عرضـه  و  تولیـد  در  کـه  داشـت  جـا  کـرد:  ابـراز 
محصـوالت گواهـی شـده و اسـتاندارد نیز این اسـتان 

پیشـرو باشـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه آغـاز طرحـی تحت 
عنـوان تهیـه محصوالت سـالم بـرای شـهروندان که 
بـا طـرح ارتقـای کیفیـت هشـت محصـول همزمـان 
زحمـت  و  کمـک  بـا  دادیـم  ترجیـح  افـزود:  بـود، 
مجموعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی، دانشـگاه علـوم 
پزشـکی و شـهرداری شـیراز یک طرح چهـار جانبه را 

شـروع کنیـم ایـن دو طـرح را ادغـام کردیـم.
ابراهیمـی از برگـزاری جلسـات مختلـف در رابطـه بـا 
نحـوه نظـارت بر تولیـد و نحـوه قیمت گـذاری، نحوه 
تهیـه غـرف ارائـه محصـوالت و موضوعـات مرتبـط 
بـا مسـائل انگیزشـی و تشـویقی بـرای تولیدکنندگان 
سـخن گفـت و افـزود: ایـن جلسـات نهایتـا منجـر به 
جشـن آغـاز بـه کار "اولیـن غرفه عرضـه محصوالت 

گواهی شـده" شـد.
در ادامـه رئیـس گـروه محیط زیسـت و سـالمت غذا 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
راه انـدازی غرفـه زنجیـره ارزش محصـوالت گواهـی 
شـده کشـاورزی بـرای اولیـن بـار در کشـور، بـرگ 
زرینـی دیگـر از مجموعـه افتخارات بخش کشـاورزی 

فـارس در سـال 1400 مـی باشـد.
محمـد مهـدی غیاثی ضمن اشـاره به اهمیـت زنجیره 
ارزش بـه عنوان موضوع محوری در بخش کشـاورزی 
بیـان کـرد: از الزامـات تحقـق امنیـت غذایـي، سـالم 
بـودن مـواد غذایي اسـت و تامین غذاي سـالم در گرو 
تولیـد هدفمنـد و ارتقاء کیفیت محصوالت کشـاورزی 
و اسـتاندارد سـازی آن مي باشـد کـه در نهایـت منجر 

بـه ارتقاء سـالمت جامعـه می گردد. 
وی تصریـح کـرد: همـان گونـه کـه تولیـد کننـدگان 
هزینه هـای  صـرف  بـا  شـده  گواهـی  محصـوالت 
بیشـتر در این مسـیر گام برداشـته اند، ضروری اسـت 

بـه منظـور تـدارم ایـن مهـم مصـرف کننـدگان نیـز 
بـا اسـتقبال و حمایـت بیشـتر از محصـوالت گواهـی 
شـده، زحمـات آن ها را ارج نهاده و بدینوسـیله سـبب 
تشـویق آن هـا به تولید بیشـتر این محصوالت شـوند.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: هـدف از ایجاد 
زنجیـره ارزش، بهینـه سـازی ارزش ایجـاد شـده در 
طـول زنجیـره )از مزرعـه تـا سـفره( و نیـز بـاز توزیع 
مناسـب ارزش حاصـل شـده در میـان فعـاالن اصلـی 
زنجیـره اسـت و تقویـت زنجیـره ارزش محصـوالت 
کشـاورزی، کلیـد تامیـن امنیـت غذایی در کشـور می 
باشـد، در ایـن غرفه، محصوالت گواهی شـده توسـط 
عرضـه  مظفـری  تولیـد  تعاونـی  و  پیـکا  هولدینـگ 

گردید.
بیـن  ای  جانبـه  نامـه هشـت  تفاهـم  سـال گذشـته 
بخشـی در زمینـه عرضه مسـتقیم محصـوالت گواهی 
شـده و اسـتاندارد امضـا شـد کـه راه انـدازی غرفـه 
شهرسـتان  قصرالدشـت   62 کوچـه  "نبـش  مذکـور 

شـیراز" در راسـتای ایـن تفاهـم نامـه بـود.
تفاهـم نامـه مذکور فی مابین شـورای اسـالمی شـهر 
شـیراز، شـهرداری شـیراز، سـازمان جهاد کشـاورزی، 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی، دانشـگاه علـوم 
پزشـکی، اداره کل اسـتاندارد، سـازمان صنعت و معدن 
و تجـارت و سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس 

شـد. امضا 
ایـن تفاهـم نامه با هـدف عرضه مسـتقیم محصوالت 
منظـور  بـه  اسـتاندارد،  و  شـده  گواهـی  کشـاورزی 
ارتقـای دسترسـی و سـالمت شـهروندان و کاهـش 
حاشـیه بـازار در بازارچه هـای عرضـه ارزاق عمومـی 
شـهرداری شـیراز بـا اسـتفاده از ظرفیـت تشـکل ها و 
کشـاورزی  بخـش  توزیعـی  و  تولیـدی  شـرکت های 
دارای گواهی هـا و مجوزهـای قانونـی منعقـد شـد.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس10
شمــاره 75 - مردادمـــــاه 1400

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
آغـاز نسـخه نویسـی نویـد بخـش آینده ای روشـن و 

رسـیدن بـه تعالی در بخش کشـاورزی اسـت. 
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، احمد طمراسـی در 
آئیـن افتتـاح کلینیک هـای گیاه پزشـکی ابـراز کـرد: 
ارزش بخـش کشـاورزی بـه عنـوان یـک مجموعـه 
تخصصـی ایـن اسـت کـه نهاده هـا را از یـک بسـتر 
کارشناسـی تجویز و مدیریت کند که نسـخه نویسـی 

بستراسـت. همین 
و  نویسـی  نسـخه  کـردن  نهادینـه  وی؛  گفتـه  بـه 
ترغیـب تولیـد کننـدگان بخش کشـاورزی بـه اجرای 
توصیه هـای فنـی بایـد توسـط کارشناسـانی کـه در 

ایـن زمینـه فعالیـت مـی کننـد، محقـق شـود.
 طمراسـی افـزود: بایـد فضـای کلینیـک بـه شـکلی 
بـرای تولیدکننـده ترسـیم شـود کـه بـا رغبـت برای 

رفـع مشـکالت گیاه پزشـکی مراجعـه کنـد.
از  حمایـت  بـرای  الزم  شـرط  کـرد:  اظهـار  وی 
کافـی  شـرط  و  اسـت  نویسـی  نسـخه  کلینیک هـا 
اجـرای مـوارد، اصـول و قوانینـی اسـت که از سـوی 
بـه همـه اعـالم می شـود. تعییـن و  نباتـات  حفـظ 

نباتـات  حفـظ  کارشناسـان  کـرد:  بیـان  طمراسـی 
افـرادی متخصـص و توانمند هسـتند که بایـد تجربه 
خـود را به نسـل جدیـد یعنـی کارشناسـانان کلینیک 

کنند. منتقـل 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تعامل 
سـازنده سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
شـکل  در  خصوصـی  و  دولتـی  بخـش  بـا  طبیعـی 
قابـل  و  ارزشـمند  را  نویسـی  نسـخه  طـرح  گیـری 
تقدیـر برشـمرد و ابـراز کـرد: تالش برای سـاماندهی 
و تخصصـی کـردن بخـش کشـاورزی کار سـاده ای 

. نیست
مدیر حفظ نباتات فارس:

توسعه طرح نسخه نویسی گیاه پزشکی
در فارس 

در ادامه این مراسـم مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد 
کلینیک هـای  افتتـاح  از  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
گیاه پزشـکی در شهرسـتان های پاسـارگاد، مرودشت 

و زرقـان خبر داد. 
حمیـد دبیـری تصریـح کـرد: ایـن کلینیک هـا بـرای 
اولیـن بـار بـا هـدف نسـخه نویسـی گیاه پزشـکی در 

فعالیـت کردنـد  بـه  شهرسـتان های مذکـور شـروع 
و در هـر شهرسـتان یـک فروشـگاه سـم فروشـی بـا 

کلینیـک همـکاری مـی کند.
در  گیاه پزشـکی  نویسـی  نسـخه  کـرد:  ابـراز  وی 
راسـتای سـاماندهی فروشـندگی های سـموم، کاهش 

و بهینـه سـازی مصـرف سـموم انجـام می شـود.
نسخه نویسـی  اینکـه  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
گیاه پزشـکی بـرای اولیـن بـار در شهرسـتان شـیراز 
بـا همـکاری چهار کلینیک و سـم فروشـی آغاز شـد، 
افـزود: در ادامـه، ایـن طـرح در شهرسـتان ارسـنجان 

نیـز اجرا شـد.
وی بیـان کرد: طرح نسـخه نویسـی گیاه پزشـکی به 
سراسـر اسـتان گسـترش پیدا می کند تا سـمی بدون 

نسـخه به فـروش نرود.
دبیـری اظهـار کـرد: در کنـار ایـن موضوع بـه منظور 
خریـد  گیاه پزشـکی  کلینیک هـای  توانمندسـازی 
ایـن  از  نباتـات  حفـظ  توسـط  کارشناسـی  خدماتـی 
بـا  مذکـور  کلینیک هـای  و  انجـام شـد  کلینیک هـا 
از حفـظ  را  دسـتمزد  بـه کشـاورزان  ارائـه خدمـات 

نباتـات دریافـت مـی کننـد.

نسخه نویسی
نوید بخش آینده 
روشن در بخش 

کشاورزی
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بـرای نخسـتین بـار بـه صـورت رسـمی در اسـتان 
در  گیاه پزشـکی  نویسـی  نسـخه  طـرح  فـارس 
کلینیک هـا و فروشـگاه های سـم فروشـی اجرایـی 

شـد.  عملیاتـی  و 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در آییـن شـروع 
بـه کار ایـن طـرح، رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فارس ابـراز کرد: 
طبق سیاسـت گذاری های وزارت خانه نسـخه نویسـی 

سـموم بـرای اولیـن بـار در این اسـتان شـروع شـد.
محمـد جـواد احمدی بـا بیـان اینکه تمـام مجوزهای 
توسـط  داروخانه هـا  و  گیاه پزشـکی  کلینیک هـای 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی صـادر می شـود، 
بیـان کـرد: تمامـی کلینیک هـا بایـد حتمـا مسـئول 
فنی هایـی داشـته باشـند کـه در ایـن مجموعـه تایید 
نظـام  سـازمان  از  را  تخصصـی  و  فنـی  صالحیـت 

مهندسـی کشـاورزی دریافـت می کنـد.
وی خاطرنشـان کـرد: در رابطـه بـا نسـخه نویسـی 
در اسـتان کلینیک هـای گیاه پزشـکی بـا تشـخیص 
بـا  چشـمی  صـورت  بـه  می تواننـد  بیماری هـا 
تجربـه ای کـه دارنـد نسـخه را بنویسـند یا اگر شـک 
در تشـخیص دارنـد بـا آزمایشـگاه های مربوطـه پس 
از ایـن که آزمایشـگاه تشـخیص داد نسـخه را تجویز 

کنند  .
رئیـس نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فارس ادامه داد: سـه برگ نسـخه وجـود دارد 
کـه یـک بـرگ نسـخه نـزد گیاهپزشـک می مانـد و 
دو نسـخه بـه داروخانـه مـی رود و شـخصی می تواند 
نسـخه بنویسد که مسـئول فنی کلینیک گیاه پزشکی 
باشـد و مسـئول فنـی داروخانـه باید دو فرم و نسـخه 
را تاییـد کنـد کـه یـک نسـخه نـزد داروخانـه و یک 

نسـخه بـه بهره بـردار تحویـل داده می شـود. 
احمـدی بـا بیان اینکـه این اقـدام برای اولیـن بار در 
اسـتان رقـم خـورده اسـت و در زمینـه امنیـت غذایی 
موثـر اسـت، عنـوان کـرد: بهره بـرداران بایـد از ایـن 

مسـیر اسـتقبال کننـد و بـه نفـع خودشـان اسـت چرا 
کـه ممکـن اسـت سـم فـروش چنـد نمونه سـم داده 
تـا بیمـاری تشـخیص داده شـود و در ایـن حالت چند 
نمونـه سـم بـه محصـول وارد شـده کـه در بحـث 

امنیـت غذایـی خیلـی خطرناک اسـت.
وی افـزود: اگـر سـموم از حـد مجـاز بیشـتر اسـتفاده 
شـود بازهم از حالت اسـتاندارد خارج شـده و مشـکل 
دارد. لـذا نسـخه نویسـی بـه نفـع خـود بهره بـردار 
اسـت که در مسـئله هزینـه یک بار هزینه تشـخیص 

وجـود دارد.
احمـدی بـا اشـاره بـه راه انـدازی اولین مرکز نسـخه 
نویسـی در کلینیـک گیاه پزشـکی گفـت: دو کلینیک 
بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس افتتـاح می شـود 
و در هفتـه بعـد هـم دوره آموزشـی نسـخه نویسـی 
و  گیاه پزشـکی طبـق ضوابـط  کلینیک هـای  بـرای 

چهارچـوب اجـرا می کنیـم.
رئیـس نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه بیـش از 495 مجـوز 
سـم فروشـی صادر شـده اسـت بیان کرد: طبـق آمار 
550 فروشـگاه هسـتند که 55 تا سـم فروشی قدیمی 
هسـتند و بـا رایزنـی سـازمان نظام مهندسـی کشـور 
شـرایطی بـرای آنهـا فراهم کنیـم که بحث مسـئول 
فنـی شـان حل کنیـم و چارچوب را سـاماندهی کنیم.

احمـدی خاطرنشـان کـرد: تالش داریم که همه سـم 
فروشـی ها بـه داروخانـه تبدیـل شـوند و از آنجـا که 
محصـوالت کشـاورزی مسـتقیم بـا خـود انسـان ها 

ارتبـاط دارنـد ایـن موضـوع بسـیار ضروری اسـت.
وی گفـت: بیـش از 80 کلینیـک گیاه پزشـکی فعـال 

در سـطح اسـتان داریم و نسـخه نویسـی در برخی از 
کشـورهای توسـعه یافتـه اسـتارت زده شـده اسـت و 
در فـارس نیـز اسـتارت خـورده اسـت و تـا زمانی که 
کلینیک هـای گیاه پزشـکی هویـت خـود را بگیرنـد و 
بداننـد کـه مـی تواننـد تشـخیص و تجویز کنـد خود 
بـه خـود کیلینیک هـای مـا در سـطح اسـتان بیشـتر 

می شـود.

نسخه نویسی با هدف پایش سموم
در تولیدات گیاهی

در ادامـه معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی فـارس نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه بـا هدف 
کنتـرل و پایـش سـموم و مصـرف درسـت در بخش 
کشـاورزی نسـخه نویسـی سـموم در کلینیک هـای 
گیاه پزشـکی اجرایـی می شـود، عنـوان کـرد: نقـش 
سـموم در تولیـدات از این جهـت اسـت کـه باقیمانده 
سـموم و شـیوه های مصرفـی و اتفاقاتی کـه می تواند 
بـرای سـالمت جامعـه داشـته باشـد حائـز اهمیـت 

ست. ا
 فرهـاد شـریفی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بـه 
از  مـواد  تمـام  و  می شـود  پایـش  سـموم  سـختی 
توسـط  می شـود  تولیـد  کشـور  در  آنچـه  و  واردات 
مصـرف کننـده و باقیمانـده محصول پایش می شـود 
سـاماندهی و پایش نسـخه نویسـی را از استان فارس 

شـروع مـی کنیـم.
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن خصـوص کیفیـت یک 
در  و  می گیـرد  قـرار  بازدیـد  مـورد  گیاهـی  نمونـه 
کلینیـک گیاه پزشـکی همـواره متخصـص نـوع آفت 

اجرای طرح نسخه نویسی گیاه پزشکی
در کلینیک ها و فروشگاه های سم فروشی استان فارس
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بیمـاری یـا هر عارضـه که باشـد تشـخیص می دهد 
و طـی یک نسـخه فرمت دار کاماًل رسـمی سـمومی 

را بـرای معالجـه و درمـان تجویـز می کنـد.
بـه گفتـه شـریفی در ایـن رونـد دقیقـًا مشـابه گـروه 
نویسـی  نسـخه  از  بعـد  و  می شـود  رفتـار  پزشـکی 
داروخانـه  بـه  و  دریافـت  را  نسـخه  مصرف کننـده 
امضـاء  نسـخه  ایـن  دهـد  مـی  تحویـل  کشـاورزی 
بایگانـی  می شـود و توسـط گیاهپزشـک و کشـاورز 
می شـود و از ایـن جهـت قابـل رصـد اسـت کـه چه 

مقـدار سـم مصـرف شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه از اواخـر سـال نسـخه نویسـی 
سـموم کشـاورزی بـه طـور کامـل در سـطح اسـتان 
فراگیـر می شـود، ابـراز کرد: بـا این روند فـروش آزاد 
و عرضـه آزاد سـموم نداریـم و هر اختـالف و خطایی 
کـه در ایـن زمینـه اتفـاق بیفتـد کامـال قابـل ردیابی 
اسـت و برداشـت مـا برایـن اسـت کـه شـبکه بسـیار 

سـالم تـری خواهیم داشـت.

نسخه نویسی با هدف حفظ امنیت
زنجیره غذایی

مدیرعامل شـرکت نهاده گسـتر گوهر ثمـر و کلینیک 
گیاه پزشـکی نیـز در ایـن مراسـم با اشـاره به سـابقه 
محصـوالت  سـموم  حـوزه  در  فعالیـت  سـال   15
کشـاورزی گفـت: طـی پنـج سـاله گذشـته کلینیـک 
گیاه پزشـکی بـا مجـوز فعالیـت خـود را آغـاز کـرده 
اسـت و بـا شـروع نسـخه نویسـی در زمینـه حفـظ 

امنیـت زنجیـره غذایـی عمـل خواهیـم کـرد.
علـی اصغـر گرمنجانـی بـا اشـاره بـه اهمیـت امنیت 

زنجیـره غذایـی و عرضه محصول سـالم عنـوان کرد: 
در واقـع بـا کمک هـای فـارغ التحصیالن کشـاورزی 
و گیاه پزشـکی توانسـتیم ضمـن بررسـی چالش ها از 
سـر مزرعـه نمونه بـرداری از محصـول را انجـام و با 

دسـتگاه بیمـاری و آفـت را شناسـایی کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه در صورت وجود مشـکل با تمرکز 
بـه نقطـه خسـارت زا بیماری حـل می شـود و این در 
حالـی اسـت کـه بیـش از ایـن ممکـن بود چند سـم 
تجویـز شـود چـرا کـه نـوع آفـت را حـدس می زدنـد 
ابـراز کـرد: زمانـی کـه نـوع بیمـاری توسـط کلینیک 
بررسـی می شـود دقیقـا مـاده شـیمیایی خاصـی کـه 
بایـد مصـرف شـود تجویـز می شـود و ایـن باعـث 
می شـود کـه امنیـت سـالمت غذایـی مـردم تامیـن 

. د شو
بقیـه  ادامـه  در  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  وی 
فروشـندگان سـموم بـه ایـن زنجیـره کمـک کنند تا 

باشـیم. داشـته  سـالم  محصـوالت  بتوانیـم 
نسخه نویسی اصل و اساس ساماندهی سموم

جهـاد  نباتـات  حفـظ  مدیـر  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
کشـاورزی فـارس نیـز بـا اشـاره بـه اهمیـت مصرف 
آفـت کش هـای گیاهـی در سـالمت جامعـه گفـت: 
در ایـن راسـتا قانـون حفـظ نباتـات در سـال 1346 
بـه  مربـوط  کامـل  فصـل  یـک  و  شـده  تصویـب 
فروشـنده های سـموم و قوانیـن مربوط به نفت اسـت 
و ایـن قوانیـن به صورت کامل اسـت که هنـوز تغییر 

اسـت. نکرده  پیـدا 
حمیـد دبیـری افـزود: ایـن قانـون سـعی کـرده بـه 
نحـوی سـاماندهی کند کـه خریـد، توزیـع، واردات و 

صـادرات سـموم به نحوی باشـد که کمتریـن خطر را 
داشـته و داشـتن مـدارک تحصیلـی برای کسـانی که 

فعالیـت دارنـد در نظـر گرفته شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تمام مـوارد مربـوط به فروشـنده 
سـموم اسـت ابـراز کـرد: اختالفـات بیـن صنعـت و 
معدن و سـازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشـاورزی 
پیـش آمـد و در واقـع قانون خـاص اجازه مـی داد که 
فروشـندگی های سـموم بـه صـورت کامـل زیـر نظر 
داروخانه هـا مشـابه داروخانه هـای انسـانی زیـر نظـر 
جهـاد کشـاورزی و بـه ویـژه مدیریت حفـظ نباتات و 
سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی باشـند تـا نظارت 
کاملتـری صـورت گیـرد و بـا همین شـرایط جلسـات 
مختلفـی بـا اتحادیه فروشـندگان سـموم برگزار شـد.

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: نسـخه نویسـی 
ایـن بخـش  اصـل و اسـاس سـاماندهی سـموم در 
اسـت کـه زیرسـاخت های زیادی نیـاز دارد ولـی باید 
شـروع شـود کـه خوشـبختانه امـروز بـرای اولیـن بار 
نسخه نویسـی گیاه پزشـکی آغـاز می شـود و در ادامـه 
بـه سراسـر اسـتان گسـترش پیـدا می کند که سـمی 

بـدون نسـخه بـه فـروش نرود.
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فارس در ادامه طرح عملیاتی شـدن 
داروخانه هـای  و  کلینیک هـا  نویسـی  نسـخه  طـرح 
گیاه پزشـکی؛ در مجموعـه توزیـع سـموم و نهاده های 
نویسـی  نسـخه  کشـاورزی گل سـم گـرگان گفـت: 
سـموم در کلینیک هـای گیاه پزشـکی با هـدف کنترل 
و پایـش سـموم و مصـرف درسـت آن هـا در بخـش 

می شـود. اجرایـی  کشـاورزی 
بـه گـزارش روابط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، فرهـاد شـریفی افـزود: نقـش سـموم 
در تولیـدات کشـاورزی از ایـن  لحـاظ مهـم اسـت که 
باقیمانـده سـموم و شـیوه های مصرفـی آن و اتفاقاتـی 
کـه می تواند برای سـالمت جامعه داشـته باشـد بسـیار 

حائـز اهمیت اسـت.
وی تصریـح کـرد: با اجرای طرح نسـخه نویسـی یک 
نمونـه گیاهـی که توسـط بهره بردار بـه کلینیک آورده 
می شـود مـورد بازدیـد قـرار می گیـرد و در صـورت 
نیـاز مزرعـه و بـاغ نیـز مـورد بازدیـد قـرار می گیـرد 
و بـا توجـه بـه اینکه در کلینیـک گیاه پزشـکی همواره 
متخصـص حضـور دارد و نسـبت بـه تشـخیص نـوع 
آفـت و بیمـاری اقدام و نسـبت به تجویز نسـخه برای 

درمـان و معالجـه اقـدام مـی نماید. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در ایـن رونـد 
دقیقـا مشـابه گـروه پزشـکی رفتـار می شـود و بعـد از 
نسـخه نویسـی مصرف کننـده نسـخه را دریافـت و بـه 
داروخانـه کشـاورزی تحویـل می دهد بنابرایـن در این 
روش میـزان مصرف سـم و موارد مصرف سـموم قابل 

رصد اسـت.
نسـخه  طـرح   1401 سـال  از  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نویسـی سـموم کشـاورزی بـه طـور کامـل در سـطح 
اسـتان فراگیـر می شـود، ابـراز کـرد: بـا ایـن رونـد در 
سـال آینده فـروش آزاد و عرضـه آزاد سـموم نداریم و 
هـر اختـالف و خطایی کـه در ایـن زمینه اتفـاق بیفتد 
کامـاًل قابـل ردیابـی اسـت و برداشـت ما براین اسـت 
کـه شـبکه بسـیار سـالم تـری در ایـن زمینـه خواهیم 
داشـت و امیدواریـم کـه ایـن طـرح کـه بـرای اولیـن 
بـار در اسـتان فـارس در حال اجـرا اسـت در آینده ای 

نزدیـک در سراسـر کشـور اجرایـی شـود.
شـریفی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی، 
خـاک، نوع کشـت و نوع محصول و همچنین اسـتفاده 
بولتـن  یکبـار  روز   15 هـر  هواشناسـی  داده هـای  از 

داده هـای  بررسـی  بـا  و  می شـود  تهیـه  کشـاورزی 
هواشناسـی در 2 هفتـه طـی شـده و پیش بینی هـای 
هواشناسـی در هفتـه پیـش رو نسـبت به پیـش آگاهی 
در زمینـه آفـات و بیماری هـای گیاهـی اقـدام و ایـن 
پیـش آگاهی هـا توسـط اداره روابـط عمومی سـازمان 
بـه مرکـز صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران 
مرکـز فـارس جهـت اطـالع بـه بهره بـرداران ارسـال 

گـردد. می 

تاکید بر اهمیت مصرف صحیح آفت کش های 
گیاهی در سالمت جامعه

در ادامـه ایـن مراسـم مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: اهمیت مصرف 
صحیـح آفـت کش هـای گیاهـی در سـالمت جامعـه 

اهمیـت بسـزایی دارد.
حمیـد دبیـری افزود: در این راسـتا قانـون حفظ نباتات 
در سـال 1346 تصویـب شـده و یـک فصـل کامـل 
مربـوط بـه فروشـنده های سـموم و قوانیـن مربوط به 
نفـت اسـت و ایـن قوانیـن بـه صـورت کامل اسـت و 

هنـوز تغییـر پیـدا نکرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در ایـن قانـون سـعی شـده خریـد، 
کـه  نحـوی  بـه  سـموم  صـادرات  و  واردات  توزیـع، 
و  شـود  سـاماندهی  باشـد  داشـته  را  خطـر  کمتریـن 
سـموم  فروشـندگی  عرصـه  در  تواننـد  مـی  کسـانی 
فعالیـت داشـته باشـند کـه مـدارک تحصیلـی داشـته 

باشـند.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـا هماهنگی های 
صـورت گرفتـه بـا ایـن کلینیـک مقـرر شـد زمانی که 

بهره بـردار اقـدام بـه ارائـه نمونـه گیاهـی مـی نمایـد 
کلینیـک گیاه پزشـکی هزینـه ای بابـت تشـخیص از 

ننماید. دریافـت  بهره بـردار 
وی تصریـح کـرد: پـس از تشـخیص عارضه، مسـئول 
فنی کلینیک نسـبت به نسـخه نویسـی اقـدام و جهت 
اسـتقبال کشـاورزان از ایـن طرح سـم تجویز شـده به 

قیمـت عمـده در اختیـار بهره بـردار قـرار می گیرد.
دبیری افزود: نسـخه نویسـی اصل و اساس ساماندهی 
سـموم در بخـش کشـاورزی اسـت کـه بـا آغـاز طرح 
نسـخه نویسـی در اسـتان فـارس در آینـده ای نزدیک 
شـاهد گسـترش ایـن مهـم در کشـور باشـیم و سـمی 

بدون نسـخه بـه فـروش نرود.
در ادامـه ایـن مراسـم مدیرعامـل شـرکت رویش سـم 
کیمیـا گفـت: مـا اعتقـاد داریـم کـه در هنـگام بـروز 
کاشـت  زمـان  از  قبـل  حتـی  و  بیماری هـا  و  آفـات 
بایـد یـک مراجعـه کننـده  تنهـا  محصـول، کشـاورز 
و دریافـت کننـده خدمـات تخصصـی باشـد و هیـچ 
دغدغـه دیگـری را در فکر و ذهن خود نداشـته باشـد.

محمـد حسـنی بـا بیـان اینکـه کشـاورزان مـا امـروزه 
درگیر یک سیسـتم سـنتی مبارزه با آفـات و بیماری ها 
هسـتند، اظهار کرد: پایبندی به همین سیسـتم سـنتی 
نیـز باعـث شـده تـا کشـاورزان در برخـی مـوارد برای 
مقابلـه بـا یـک آفـت یا بیمـاری، پنج، ِشـش نوع سـم 
مختلـف را مـورد اسـتفاده قـرار دهند و حتی بـه نتیجه 

دلخـواه هم نرسـند.
از سـمومی کـه توسـط  وی تصریـح کـرد: بسـیاری 
کشـاورزان بـرای مقابلـه بـا آفـات و بیماری هـا مـورد 
ندارنـد  ضرورتـی  عمـال  گیـرد،  مـی  قـرار  اسـتفاده 

در ادامه طرح عملیاتی شدن طرح نسخه نویسی کلینیک ها و داروخانه های گیاه پزشکی؛

چهارمین کلینیک نسخه نویسی گیاه پزشکی استان فارس
در شیراز افتتاح شد
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و آن هـا مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه مجموعـه مـا و 
دریافت خدمات مشـاوره ای و نسـخه نویسـی رایگان، 
بـا کمتریـن هزینـه و بیشـترین بهـره وری مشـکل 

زمیـن یـا بـاغ خـود را حـل کننـد.
حسـنی یکی دیگر از فواید و مزایای اسـتفاده از خدمات 
پزشـکی  گیـاه  نویسـی  نسـخه  کلینیـک  ای  مشـاوره 
شـرکت رویش سـم کیمیـا را حفظ کیفیـت محصوالت 
کشـاورزی و کاهـش آالیندگـی شـیمیایی آن هـا بـه 
منظـور حفـظ امنیـت غذایـی شـهروندان عنـوان کرد و 
ادامـه داد: اراده مـا برایـن اسـت کـه خدمات مشـاوره و 
مبـارزه با آفـات و بیماری هـا را به عنـوان یک فرهنگ 
در میان کشـاورزان شـیراز و اسـتان فارس و حتی دیگر 

مناطـق کشـور نهادینـه کنیم.
همچنیـن  کیمیـا  سـم  رویـش  شـرکت  مدیرعامـل 
گسـترش تولید محصوالت سـالم در سراسـر کشـور را 
از جملـه اهـداف فعالیـت مجموعـه متبوع خـود عنوان 
کـرد و اذعـان کـرد: در ایـن مجموعـه 15 نفـر نیروی 
متخصـص در کنـار یکدیگـر کار مـی کننـد کـه اکثـر 
آن ها کارشـناس ارشـد گیاه شناسی، حشـره شناسی و 

سـم شناسـی هستند.
وی در بخـش دیگری از سـخنان خو د به تالش برای 
تشـویق کشـاورزان به دریافت گواهینامه "آی.سـی.ام" 
یـا گواهی محصوالت سـالم اشـاره و خاطرنشـان کرد: 
ایـن گواهینامـه نشـان مـی دهد کـه کشـاورز در تولید 
محصـوالت خـود کمتریـن آالیندگـی و اسـتفا ده از 

سـموم و کودهای شـیمیایی را داشـته است.
حسـنی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه امیـد مـا این اسـت که 
ایـن کار بـه صـورت یـک فرهنـگ عمومـی درآیـد، 
تاکیـد کـرد: اگـر این اتفـاق بیفتـد و همه کشـاورزان، 
بـرای دریافـت ایـن گواهینامه اقدام کننـد عماًل بخش 
قابـل توجهـی از امنیـت غذایـی در کشـور مـا تامین و 

تثبیـت می شـــو د.
مدیرعامـل شـرکت رویـش سـم کیمیـا بـا اشـــاره 
بـه ایـن کـه ایـن شـرکت از سـال 1376 تاکنـون بـه 
فعالیـت مشـغول بو ده اسـت، ابراز کرد: ایـن مجموعه 
از سیسـتم ها، ابزارهـا و کارشناسـان دارای تجربه الزم 
برای پیشـگیری و درمـان آفـات و بیماری های بخش 
کشـاورزی برخـور دار اسـت و مـی توانیـم بگوییـم در 
95 درصـد بیماری هـا و آفـات، امـکان پیشـگیری و 
درمـان وجـود دارد، مگـر اینکـه درختان یـا گیاهان در 
بـاغ یـا زمیـن کشـاورزی، بـه بیمـاری العـالج دچـار 

باشند. شـده 
وی در ادامـه سـخنان خـود بـا تاکیـد بـر اینکـه خـود 
درمانـی یـا مزرعـه درمانی توسـط کشـاورزان خطرات 
و خسـارت های جبـران ناپذیـری را مـی توانـد بـرای 
آن هـا و عمـوم مـردم بـه دنبال داشـته باشـد، یـادآور 
شـد: انتخـاب تصادفـی سـموم توسـط کشـاورزان بـه 

هیـچ عنـوان نمـی توانـد تضمیـن کننده حل مشـکل 
و یـا آفت هـا و بیماری هـای رخ داده باشـد، عـالوه بر 
این هـا آن هـا را دچار هزینه های گزاف سـم پاشـی و 
کارگـر و همچنیـن از دسـت رفتـن زمان مفیـد درمان، 
آلـوده شـدن محصـول بـه مـواد شـیمیایی و در نتیجه 
از دسـت رفتـن محصـول کشـاورزی و بـازار مصـرف 

کند.  مـی 
حسـنی بـا بیـان اینکـه مشـکالت ناشـی از مزرعـه 
درمانـی توسـط کشـاورزان قابـل توجـه اسـت و عماًل 
همـه چیـز در ایـن شـرایط در ابهـام قـرار دارد، گفت: 
تـالش مـا در "کلینیـک نسـخه نویسـی گیاه پزشـکی 
شـرکت رویـش سـم کیمیـا" ایـن اسـت کـه زحمـات 
کشـاورزان را کـم کنیـم و او فقط مراجعه کننده باشـد 
و عـالوه بـر این زمینـه کاهش هزینه هایـش را فراهم 
کنیـم و همـه امور اعم از تشـخیص بیمـاری به عنوان 
قـدم اول درمـان تـا تجویز درسـت و رعایـت دز کود و 
سـموم به عنـوان فرآینـد درمان، به صـورت تخصصی 

توسـط کارشناسـان ما انجام شـــود.
ابـراز  بـا  کیمیـا  سـم  رویـش  شـرکت  عامـل  مدیـر 
خرسـندی از اینکـه پـس از طـی مراحـل بسـیار زیـاد 
کنـد،  جلـب  را  کشـاورزان  اعتمـاد  اسـت  توانسـته 
خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه راه کارهایی کـه دادیم 
کشـاورزان مناطـق مختلـف را راضـی کردیـم بـا مـا 
همـــکاری کننـد و این سیسـتم بـرای آن ها بـه اجرا 

در آیـد.
ایـن  انجـام  بـار  یـک  از  پـس  حسـنی،  گفتـه  بـه 
فعالیت هـا، خـود کشـاورزان از مـا می خواسـتند که با 
آن هـا همـکاری کنیم و مراحـل مشـاوره و پیگیری را 

از کاشـت تا برداشـت بـرای آن ها به اجـرا بگذاریم که 
از انتخـاب نـوع بـذر تا پیشـگیری و درمـان بیماری ها 

را شـامل می شـد. 
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بـه دنبـال توسـعه و ارائـه 
خدمـات خـود بـه کشـاورزان سراسـر کشـور هسـتیم؛ 
بیـان کـرد: مـا هیـچ هزینـه ای را در مرحلـه مشـاوره 
و نسـخه نویسـی از کشـاورزان اخـذ نمی کنیـم و تنها 
هزینه هـای سـموم و خدمـات اجرایـی از متقاضیـان 

دریافـت می شـود. 
بـه گفتـه وی، هـدف ایـن مجموعـه ایـن اسـت کـه 
کشـاورزان بـا کمتریـن اسـتفاده از سـموم و کودهـای 
شـیمیایی، تولیـد محصـوالت سـالم و ارگانیـک را در 
دسـتور کار قـرار دهنـد و بـا توجـه بـه اینکـه سـموم 
تقلبـی بـه صـورت خـارج از شـبکه و ارزان قیمـت در 
بـازار عرضـه مـی شـود، فرهنـگ اسـتفاده از خدمـات 
کلینیک هـای نسـخه نویسـی نهادینه شـو د و سـموم 
اصلـی و بـا کیفیـت بـا قیمت مناسـب مـورد اسـتفاده 

گیرد.  قـرار 
حسـنی در همیـن راسـتا بـه کشـاورزان توصیـه کـرد: 
تـا سـموم مـورد نیـاز خـود را صرفـًا از فروشـگاه ها و 
عاملیـن توزیـع مجـاز و دارای پروانـه و مـورد تاییـد 

سـازمان حفـظ نباتـات تهیـه کننـد. 
وی در پایـان سـخنان خـود بـا قدردانی از همـکاری و 
همراهـی کارگشـا و راهگشـای مدیـران سـازمان جهاد 
سـازمان  فـارس،  اسـتان  نباتـات  حفـظ  و  کشـاورزی 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان و 
همچنیـن اتحادیه فروشـندگان سـموم کشـاورزی ابراز 
کـرد: امیدواریـم بـه توانیـم به شـعار خود که "کشـاورز 
بایـد تنهـا یک مراجعـه کننده و گیرنده خدمات باشـد و 
دغدغه دیگری نداشـته باشـد" جامه عمل به پوشـانیم.

شـدن  عملیاتـی  ادامـه  در  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
طـرح نسـخه نویسـی کلینیک هـای و داروخانه هـای 
گیاه پزشـکی؛ مجموعـه توزیـع سـموم و نهاده هـای 
کشـاورزی گل سـم گـرگان بـه مدیریـت حسـنی و 
فنـی  مسـئولیت  بـه  اندیشـه  گیاه پزشـکی  کلینیـک 
اسـتان  در  کلینیـک  چهارمیـن  عنـوان  بـه  رئوفـی، 
فـارس و در شـهر شـیراز آغـاز بـه کار کـرد و در ایـن 
مراسـم فرهـاد شـریفی معاون بهبـود تولیـدات گیاهی 
احمـدی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی اسـتان فـارس، دبیـری مدیـر حفـظ نباتـات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، واحـدی پور 
رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و جمعـی از کارشناسـان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس نیـز حضور 

داشـتند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس:

نسخه نویسی اصل و اساس 
ساماندهی سموم در بخش 

کشاورزی است که با آغاز طرح 
نسخه نویسی در استان فارس در 
آینده ای نزدیک شاهد گسترش 
این مهم در کشور باشیم و سمی 

بدون نسخه به فروش نرود
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
تاکیـد بـر اینکـه روابـط عمومـی و حـوزه ارتباطـات 
اسـت،  سـازمانی  مقوله هـای  تریـن  از جـدی  یکـی 
گفـت: در ایـن حـوزه بایـد افـراد دانش محـور فعالیت 

. کنند
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، احمد طمراسـی در 
اولیـن نشسـت شـورای اطالع رسـانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس کـه بـه ریاسـت وی برگزار 
شـده بـود، تصریـح کـرد: مدیـران یـک سـازمان باید 
حـوزه ارتباطـات مردمی و اجتماعـی را جزو محورهای 
مهـم قابـل ارزیابـی قـرار دهند و عـدم هنرمنـدی در 
ارتبـاط بـا مردم و رسـانه و ارائه گزارش را پشـت واژه 

ریـا مخفـی نکنند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه یـک سـازمان باید 
بتوانـد بـا ارائـه دسـتاوردها و اقدامات، یـک مجموعه 
قـوی و قابـل اتـکا را بـه عمـوم جامعـه معرفـی کند، 
اظهـار کـرد: روابـط عمومی هـا بایـد بـا ایجـاد ارتباط 
دو سـویه بـا جامعـه ذی نفعـان و انتقـال مطالبـات 

جامعـه بـه مسـئولین به مشـارکت جامعـه مخاطب در 
تصمیـم سـازی کمـک کنند. 

بـه عقیـده وی؛ در اجـرای پروژه ها بایـد بازخورد های 
بـه  نفعـان گرفتـه شـود؛  از ذی  اقدامـات  اجتماعـی 
دیگـر  از  مخاطـب  جامعـه  شـناخت  منظـور  همیـن 

وظایـف روابـط عمومی هـا اسـت.
طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکـه مباحـث مطـرح شـده 
نکاتـی اسـت کـه بایـد در مجموعـه روابـط عمومی و 
در نگاه هـا بـه روابـط عمومـی راجـع بـه آن تجدیـد 
نظـر شـود، افزود: افـرادی که در حـوزه روابط عمومی 
فعالیـت مـی کننـد عـالوه بر دانـش و مهـارت باید به 

ایـن حـوزه عالقـه مند باشـند. 
وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه جـا بـه جایـی 
مسـئولین روابـط عمومـی بـه فضـای ارتباطی آسـیب 
مـی زنـد، با تدویـن یـک بخشـنامه داخلی و ابـالغ به 
مدیـران جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها از جـا به جایی 

ایـن افـراد جلوگیری شـود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با تاکید 

بـر لـزوم بازبینـی برنامه هـای سـاالنه شـورای اطـالع 
رسـانی این سـازمان با مشـارکت همه اعضـا و تصویب 
آن، ابـراز کـرد: روابـط عمومـی مکلـف اسـت اعتبارات 
سـه در هـزار قانـون بودجـه را نهادینـه و از ایـن محل 

بخشـی از هزینه هـای مربوطـه را مرتفـع کند.
ایـن مقـام مسـئول تاکید کـرد: رئیس گروه نوسـازی و 
تحول اداری و معاون توسـعه مدیریت و منابع سـازمان 
بـا هماهنگـی وزارتخانـه متبـوع حداقـل یـک پسـت 

روابـط عمومـی بـرای هر شهرسـتان تعریـف کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

روابط عمومی از جدی ترین مقوله های سازمانی است
• جا به جایی مسئولین روابط عمومی به فضای ارتباطی آسیب می زند
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کشـاورزی  بخـش  خبرنـگاران  نکوداشـت  آئیـن 
اسـتان فـارس بـه همـت مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز برگـزار شـد در این مراسـم از 50 
نفـر از خبرنـگاران بخـش کشـاورزی اسـتان فارس 

شـد.  تجلیل 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در آئیـن مذکـور با 
تاکیـد بـر اهمیـت موضـوع اطـالع رسـانی و احترام 
اجرایـی  نظام هـای  گفـت:  رسـانه،  اصحـاب  بـه 
دقـت  شـفافیت،  اهمیـت  از  معمـوال  دولت هـا  و 
سـخن  خـود  ماموریت هـای  انجـام  در  صحـت  و 

می گوینـد.
احمـد طمراسـی افـزود: اصحاب رسـانه بـا انعکاس 
برنامـه و اقدامـات هـر سـازمان بهتریـن عامل برای 
شفاف سـازی و صحـت برنامه هـای اجرایی هسـتند.

وی ابـراز کـرد: مجموعـه دولتـی با قبول مسـئولیت 
خدمـت به مـردم در معـرض کنترل هـا و نظارت ها 
قـرار گرفتنـد از این رو باید با ارائه شـفاف اطالعات، 

ماموریـت خـود را انجام دهند.

طمراسـی اظهـار کـرد: مسـئولین باید با سـعه صدر 
در اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ها بـه منظـور انتقـال 
اخبـار و اطالعـات اهتمـام کننـد تـا جامعـه ای کـه 
وظیفـه انتقـال اخبـار و اطالعـات را برعهـده دارنـد 

هماننـد گذشـته موفـق و پیروز باشـند.
فعالیت اصحاب رسانه مقدس است

در ادامـه مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به 
اینکـه تـالش اصحـاب رسـانه مقدس اسـت، گفت: 
بایـد در کنـار تـالش اصحاب رسـانه سـه شـاخصه 

صداقـت، شـجاعت و صراحت باشـد.
مجموعـه  اینکـه  بیـان  بـا  قائمـی  محسـن  سـید 
جهـاد کشـاورزی کـه با غـذای مـردم سـروکار دارد 
تـالش  اگـر  افـزود:  اسـت،  عظیمـی  مجموعـه  و 
خبرنـگاران نبـود فعالیت این مجموعـه ابتر می ماند.

قائمـی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس سـومین 
حـرم اهـل بیـت و به فرمـوده مقـام معظـم رهبری 
مـردم فـارس همـواره جزو پیشـروها بوده انـد، و این 
اسـتان حقـًا و انصافـًا یـک قلـه اسـت، ابـراز کـرد: 

فـارس بـه جهـت شـاخصه های تاریخـی، مذهبی و 
فرهنگـی در کشـور تاثیرگـذار اسـت.

مطالبه گری پیشرفت جامعه را به دنبال دارد
در ادامه این آئین، مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
شـیراز گفـت: انعـکاس اخبـار و فعالیت هـای بخش 
باعـث  مدیـران  وظایـف  تبییـن  و  و  کشـاورزی 
مطالبه گـری در جامعـه می شـود و در نتیجـه مطالبه 
گری پیشـرفت و ترقـی درون جامعه اتفـاق می افتد.

ذبیـح اهلل سیروسـی با بیان اینکه شهرسـتان شـیراز 
پیشـانی اسـتان فـارس اسـت و بخـش بزرگـی از 
تولیـدات کشـاورزی فـارس در ایـن شهرسـتان رقم 
مـی خـورد، افـزود: بایـد زحمـت تولیدکننـدگان بـه 
سـمع و نظـر جامعـه برسـد کـه ایـن امـر توسـط 

اصحـاب رسـانه صـورت می گیـرد.
وی بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهید صارمـی، 
فـرا رسـیدن هفدهـم مـرداد مـاه روز خبرنـگار را به 
خبرنـگاران تبریـک گفـت و از تعامل بسـیار خوب و 
سـازنده اصحـاب رسـانه با بخـش کشـاورزی تقدیر 

. د کر
فارس قطب کشاورزی کشور

در ایـن مراسـم رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: اسـتان فارس 
بـا تامیـن بیـش از 11 درصـد تولیـدات کشـاورزی 
کشـور و اشـتغال 50 درصـدی در بخش کشـاورزی 
قطـب کشـاورزی کشـور اسـت، بنابرایـن اصحـاب 
رسـانه در ایـن بخـش بزرگـی از فعالیت کشـاورزی 

کشـور را پوشـش مـی دهند.
علیرضـا واحـدی پـور ابـراز کـرد: خبرنـگاران دیـده 
بـان امیـن جامعـه و مدافعـان آگاهـی هسـتند کـه 
پرچـم رسـالت بـزرگ اطـالع رسـانی را بـر دوش 

گرفتـه و چـراغ راه جامعـه خویـش گشـته انـد.
وی افـزود: در ایـن میانـه میـدان، گاه خبرنـگار خود 
کنـد  مـی  داغـدار  را  ای  جامعـه  و  می شـود  خبـر 
همچـون دو خبرنـگار فقیـدی که در حادثـه اتوبوس 
ارومیـه و در حیـن انجـام رسـالت جـان خـود را از 
دسـت دادنـد یـا خبرنـگاران جنگـی کـه دوربیـن و 
ضبـط بـه دسـت در خـط مقـدم حضـور یافتنـد تـا 
بـه  را  مقـدس  دفـاع  صحنه هـای  از  ای  صحنـه 
تصویـر بکشـند امـا کسـی نبـود کـه صحنـه جـان 

دادن آن هـا را بـه اکـران بگـذارد.
در ایـن آئیـن فرهاد شـریفی معـاون بهبـود تولیدات 
گیاهی و محسـن محمـدی صفری کوچکـی معاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فارس نیـز حضور داشـتند.

تجلیل از خبرنگاران بخش کشاورزی استان فارس

طمراسی:
تاکید بر اهمیت 
اطالع رسانی و 

احترام به اصحاب 
رسانه

سیروسی:
در نتیجه مطالبه 
گری پیشرفت و 

ترقی درون جامعه 
اتفاق می افتد

قائمی:
اگر تالش 

خبرنگاران نبود 
فعالیت این مجموعه 

ابتر می ماند

واحدی پور:
خبرنگاران دیده 
بان امین جامعه و 
مدافعان آگاهی 

هستند
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تجلیل از خبرنگار ایانا در استان فارس 
بـه مناسـبت روز خبرنـگار از خبرنـگار و مسـئول نمایندگـی خبرگـزاری ایانـا در اسـتان 

فـارس بـا اهـداء کیـک، گل و لـوح تقدیـر تجلیل شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس در آییـن تجلیل از شـهربانو جویبار مسـئول و خبرنگار ایانا در این اسـتان، 
گفـت: امـروز هفدهـم مردادماه در تقویم رسـمی کشـور بـه روز خبرنگار نامگذاری شـده 
اسـت، مناسـبتی که بـه دنبال به شـهادت رسـیدن محمود صارمـی خبرنـگار خبرگزاری 

جمهوری اسـالمی توسـط شـورای فرهنـگ عمومی به ثبت رسـید.
علیرضـا واحـدی پـور گفـت: خبرنـگاری شـغل نیسـت، عشـق اسـت! جـان سـپردن به 
تـالش مقدسـی اسـت که پویایـی و بالندگی جامعه و امید به سـاختن فرداهای روشـن تر 

را نویـد می دهـد.
وی افـزود: خبرنـگاران دیـده بـان امیـن جامعـه و مدافعـان آگاهـی هسـتند کـه پرچـم 
رسـالت بـزرگ اطـالع رسـانی را بـر دوش گرفتـه و چـراغ راه جامعه خویش گشـته اند.

واحـدی پـور تصریـح کرد: در ایـن میانه میـدان، گاه خبرنگار خود خبر می شـود و جامعه 
ای را داغـدار مـی کنـد همچـون دو خبرنـگار فقیـدی کـه در حادثـه اتوبـوس ارومیـه و 
در حیـن انجـام رسـالت جـان خود را از دسـت دادنـد یا خبرنـگاران جنگی کـه دوربین و 
ضبـط بـه دسـت در خط مقدم حضـور یافتند تـا صحنـه ای از صحنه های دفـاع مقدس 
را بـه تصویـر بشـکند امـا کسـی نبود کـه صحنه جـان دادن آن هـا را به اکـران بگذارد.

رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس ابـراز کرد: در همـه فراز و 
فرود هـای جامعـه، اصحـاب رسـانه دوشـادوش با مسـئولین حضـور دارنـد همچنان که 
بـا شـیوع ویـروس منحـوس کرونا، ایـن خبرنـگاران بودند که تمـام قد به پوشـش اخبار 

آن پرداختنـد و بـی محابـا بـه میـان مردم رفتنـد، وجود و حضـور فداکارانـه خبرنگاران و 
فعالیـن رسـانه همراه با مدافعان سـالمت توانسـته اسـت نقـش بسـزایی در ایجاد فضای 
تعامـل و همراهـی عمومـی مـردم بـا دسـتورالعمل های بهداشـتی را فراهـم سـازد؛ این 

خـود گواهـی بر نقـش و اهمیت خبرنگاری و رسـانه اسـت.
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور رئیـس و کارکنـان اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد از خبرنـگار ایانا بـا اهداء کیـک، گل و لـوح تقدیر 

شـد.  تجلیل 
گفتنـی اسـت خبرگـزاری ایانـا بـا بیشـترین تولید محتـوای اخبـار بخش کشـاورزی این 

اسـتان، رتبـه برتـر را بیـن سـایر خبرگزاری ها کسـب کرده اسـت. 

رئیـس سـازمان جهـاد      کشـاورزی فـارس بـه اتفـاق برخـی مد     یـران و معاونـان 
ایـن سـازمان، بـه مناسـبت روز خبرنـگار د     یـروز بـا حضـور د     ر سـاختمان مرکزی 

»خبرجنـوب« از خبرنـگاران ایـن روزنامـه تقد     یـر بـه عمـل آورد     نـد     .
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد      طمراسـی از »خبرجنـوب« بـه عنوان 
یکـی از برترین هـا د     ر رسـانه  های مکتـوب یـاد      کـرد      و پیشـنهاد      د     اد      کـه نشـریه 
اختصاصـی حـوزه کشـاورزی از سـوی »مؤسسـه نشـریات خبـر« د     ر قالـب یـک 

مـد     ل خاص منتشـر شـود     .
وی افـزود : بیشـتر خبرهایـی کـه د ر نشـریات تخصصـی بخش کشـاورزی چاپ 
می شـود  معمـواًل سفارشـی اسـت و از ایـن رو فعـاالن ایـن حـوزه باید  بـه د نبال 
اخبـار خـود  د ر صفحات و رسـانه  های مختلف باشـند . ایـن مقام مسـئول با تأکید  
بـر ضـرورت انتشـار یک نشـریه تخصصـی د ر بخش کشـاورزی، یاد آور شـد:  قد ر 
و سـهم ایـن حـوزه د ر ایـران، اد ا نشـد ه و باید  بیـش از این مورد  توجه قـرار گیرد .

رئیـس سـازمان جهـاد  کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه گسـترد گی بخش 
کشـاورزی، تأکیـد  کـرد : هر جا بر سـاختارهای بیرونـی و اجرایی، تمرکـز گرد ید ه 

مشـخص شـد ه ایـران د ر این حـوزه ظرفیت های بسـیار بالقـوه ای د ارد . 
وی بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کـرد  متاسـفانه بخـش کشـاورزی هنـوز جـزو 
اولویت هـای اقتصـاد ی کشـور قـرار نگرفتـه و تنهـا وقتی بـه آن توجه می شـود  

کـه اقتصـاد  نفتـی، بـازار ند اشـته باشـد . 

طمراسـی بـا تأکیـد  بـر توسـعه محـوری و نقـد  منصفانـه یاد آور شـد : بـا تعامل با 
رسـانه  ها مـی تـوان تبییـن کرد  کـه حـوزه کشـاورزی چقـد ر د ر توسـعه و تعالی 

کشـور نقـش به سـزایی د ارد .
د ر ایـن د یـد ار علیرضـا واحد ی پور رئیس روابط عمومی سـازمان جهاد  کشـاورزی 
اسـتان فـارس ضمن تشـکر از تـالش خبرنـگاران حوزه جهـاد  کشـاورزی، تاکید  
رئیـس سـازمان د ر تعامـل و همـکاری با رسـانه ها را یـاد آور و خواسـتار همکاری 

بیشـتر »خبرجنوب« با بخش کشـاورزی شـد .
د ر پایان مراسـم، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از فعاالن رسـانه  

ای »خبرجنـوب« بـا اهـد ای لوح و شـاخه های گل تقد یر بـه عمل آورد . 
د ر جریـان ایـن بازد یـد ، حسـین واحـد ی پور مد یر مؤسسـه نشـریات بیـن المللی 
»خبـر« د ر رابطـه بـا نحـوه فعالیت هـای خبـری و فرهنگـی و چـاپ نشـریات 

بین المللـی خبـر توضیحاتـی ارائـه د اد .

تقد یر رئیس و مد یران سازمان جهاد  کشاورزی 
استان فارس از خبرنگاران »خبرجنوب«
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سـازمان  اقتصـادی  امـور  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: از 37 پـروژه 
جهـش تولیـد کـه در تفاهـم نامـه اسـتاندار فـارس، 
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامـه و 
بودجـه منعقد شـده اسـت، تعـداد 21 پـروژه به بخش 

کشـاورزی فـارس اختصـاص یافـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت برنامـه ریـزی 
و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، جعفر صبـوری پـور افـزود: پروژه های بخش 
بـا  اقتصـادی  طـرح   13 شـامل  فـارس  کشـاورزی 
سـرمایه گـذاری بالغ بـر 4160 میلیارد ریال و هشـت 
طـرح عمرانـی با اعتبـاری بالغ بـر 150 میلیـارد ریال 

ست. ا
وی بیـان کـرد: از هشـت پـروژه عمرانی، پنـج پروژه 
تامیـن و انتقـال آب اراضـی شـیب دار بوان ممسـنی، 
مرکـز اسـالمی فاطمیـه مهـر، سـد خاکـی شـرفویه، 
اصـالح  ایسـتگاه  و  ماهـی  تنـگ  تغذیـه مصنوعـی 

زنبورعسـل اکبرآبـاد دارای پیشـرفت فیزیکـی 75 تـا 
100 درصـد و مابقـی بـه دلیـل تاخیر در ابـالغ منابع 
اعتبـاری دارای پیشـرفت 30 تا 50 درصدی هسـتند.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از پروژه های 
اقتصـادی، چهـار پـروژه سـردخانه شـرکت زاگـرس 
کنجـد  گیـری  پوسـت  و  ارده  تولیـد  اقلیـد،  سـپید 
جوهـری در نیریـز، سـردخانه یوسـف تختـدار شـیراز 
و سـردخانه رسـول برزگـر کازرون بـه بهره بـرداری 

رسـیده اسـت.
وی تصریـح کـرد: دو پـروژه 100 تنی پـرورش ماهی 
یکـی بـا پیشـرفت 85 درصدی تـا پایان هفتـه جاری 
و دیگـری بـا پیشـرفت 70 درصـدی در شـهریور ماه 

بـه بهره بـرداری می رسـند.
صبـوری پـور اظهـار کـرد: پـروژه توسـعه تولیـد در 
محیـط کنتـرل شـده )گلخانـه( شـرکت کشـاورزی 
سـیرجان بنیـاد تاکنـون سـه هکتـار در مرحله بسـتر 
کشـت و دو هکتار نصب پوشـش پلـی کربنات دارای 

پیشـرفت فیزیکـی 85 درصـد بـوده اسـت کـه سـه 
هکتـار در هفتـه دولـت افتتـاح و دو هکتـار تـا پایـان 

شـهریور مـاه بـه بهره بـرداری مـی رسـد.
وی یـادآور شـد: سـردخانه زیرصفـر و بـاالی صفـر و 
بسـته بنـدی خرمـا در فراشـبند بـا پیشـرفت فیزیکی 
بـاالی 90 درصـد، بـه دلیـل فـوت مجـری و عـدم 

انحصـار وراثـت فعـال متوقف شـده اسـت.
معـاون برنامـه ریزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: پنج طـرح مرغ 
مادر گوراسـپید ممسـنی، کشـت بافت نخلیات جهرم، 
کنسـانتره انگـور کـوار، سـردخانه 6000 تنـی شـیراز 
و عمـل آوری ماهـی و میگـو المـرد در مرحلـه اخـذ 
تسـهیالت و اجرای پروژه 15 تا 85 درصدی هسـتند.

پیشرفت پروژه های جهش تولید بخش کشاورزی
در استان فارس

معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: پرداخـت 
ارزش  زنجیره هـای  بـه  قیمـت  ارزان  تسـهیالت 
بخـش کشـاورزی در برنامه تولید و اشـتغال سـال 

1400 وزارت کشـاورزی قـرار گرفـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونت برنامـه ریزی 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اقتصـادی  امـور  و 
اسـتان فـارس، جعفـر صبـوری پور بـا بیـان اینکه 
تسـهیالت قابـل پرداخـت در سـطح کشـور 7560 
میلیـارد ریـال اسـت، تصریـح کـرد: اسـتان فارس 
بـا توجـه به شناسـایی، سـاماندهی و صـدور مجوز 
مختلـف،  حوزه هـای  در  ارزش  زنجیره هـای 
ظرفیـت مناسـبی برای جذب سـهم قابـل توجهی 

زنجیره هـای  تکمیـل  و  توسـعه  و  منابـع  ایـن  از 
دارد. را  ارزش 

وی تصریـح کـرد: نرخ سـود تسـهیالت بـه میزان 
10 درصـد در مناطـق غیربرخـوردار و 14 درصد در 
مناطـق برخـوردار و از محـل اعتبـارات بنـد الـف 
تبصـره 18 قانـون بودجه سـال 1400 تامین شـده 

ست. ا

بـا  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
تولیـد،  سـال  در  آمـده  عمـل  بـه  پیگیری هـای 
ارزان  تسـهیالت  زدایی هـا،  مانـع  و  پشـتیبانی ها 
زنجیره هـای  تکمیـل  و  توسـعه  بـرای  قیمـت 
طریـق  از  کشـاورزی  بخـش  دار  اولویـت  ارزش 
در  و  تجهیـز  پشـتیبان  و  پیشـرو  شـرکت های 

می شـود. پرداخـت  نزدیـک  آینـده ی 

اعطای تسهیالت ارزان قیمت به زنجیره های ارزش بخش کشاورزی 
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مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی 
بنگاه هـای  مالـی  تامیـن  گفـت:  فـارس  اسـتان 
اقتصـادی در سـال 1400 از محـل اعتبـارات رونـق 

می شـود. انجـام  تولیـد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور سـرمایه 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گـذاری 
محمـود کجـوری افـزود: در راسـتای تـداوم حمایـت 
و  تکمیـل  نیـز  و  فعـال  اقتصـادی  بنگاه هـای  از 
راه انـدازی پروژه های در دسـت اجـرا و اولویت دار در 
سـال " تولیدپشـتیبانی ها ومانـع زدائی هـا" و با توجه 
بـه نامه شـماره 00/80625 مـورخ 1400/3/19 بانک 
مرکـزی جمهوری اسـالمی ایران جهت هموارسـازی 
مسـیر تولیـد ملـی و حمایـت از بنگاه هـای اقتصادی 
در راسـتای تحقـق شـعار سـال 1400، بـه منظـور 
تامیـن تسـهیالت الزم بـرای نگهداشـت و افزایـش 
تولیـد و اشـتغال در بنگاه هـای اقتصـادی، نوسـازی 
تولیـدی و تکمیـل  بنگاه هـا و صنـوف  بازسـازی  و 
طرح هـای نیمـه تمـام بـا پیشـرفت فیزیکـی بیـش 
از 60 درصـد بـا شـرایط منـدرج در این دسـتورالعمل 

یابد. تخصیـص مـی 
وی تصریـح کـرد: بنگاه هـای اقتصـادی دارای مجوز 
از وزارت جهـاد کشـاورزی و طرح هـای نیمـه تمـام 
درصـد  از60  بیـش  فیزیکـی  پیشـرفت  بـا  تولیـدی 
مشـمول ایـن موضـوع خواهند بـود و بانـک عامل یا 
موسسـه اعتبـاری غیـر بانکی کـه به موجـب قانون و 

یـا با مجـوز بانـک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایران 
تاسـیس شـده است.

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: سـامانه اینترنتی 
www.behinyab.ir جهـت  نشـانی  بـه  یـاب  بهیـن 

ثبـت درخواسـت متقاضیان اسـت.
وی بیـان کـرد: تامیـن مالـی بنگاه هـای اقتصـادی 
مشـمول، ازطریـق منابـع داخلـی بانک هـای عامـل 
بنگاه هایـی  در  اقتصـادی  تحـرک  تقویـت  جهـت 
کـه بـه علـت محدودیـت در تامیـن نقدینگـی امکان 
دریافـت  بـا  و  وجودنـدارد  آن هـا  کامـل  فعالیـت 
تسـهیالت امـکان تثبیـت و یـا افزایـش اشـتغال و 

می شـود. فراهـم  آن هـا  تولیـد 
کجـوری اظهـار کـرد: تامیـن تسـهیالت مـورد نیـاز 
جهـت بازسـازی و نوسـازی بنگاه هـای اقتصـادی و 
صنـوف تولیـدی مشـمول جهـت کاهـش مصـرف و 
شـدت انرژی و آالیندگـی، افزایش بازدهـی و ارتقای 
کیفیـت تولیـدات داخلـی و رقابـت پذیـری آن هـا و 
طرح هـای  راه انـدازی  و  تکمیـل  جهـت  همچنیـن 
نیمـه تمـام تولیـدی با پیشـرفت فیزیکی بیـش از 60 

درصـد می باشـد.
وی تاکیـد کـرد: اولویـت اصلـی پردخـت تسـهیالت 
موضـوع این دسـتورالعمل بـه آن دسـته از بنگاه های 
اقتصادی اسـت کـه عمدتا دارای مشـکالت نقدینگی 
بـوده و از لحـاظ ظرفیـت تولیـد، دانـش فنـی، تـوان 
راه انـدازی  مانـع  کـه  مشـکلی  بـازار،  و  مدیریـت 

یـا افزایـش تولیـد باشـد، نداشـته و بـا دریافـت ایـن 
تسـهیالت قادر بـه راه اندازی سـریع، انجام نوسـازی 
و بازسـازی الزم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشـتغال 
باشـند و همچنین میزان تسـهیالت قابـل پرداخت به 
هـر بنـگاه اقتصـادی، براسـاس نیـاز واقعـی بنـگاه و 

تائیـد کارگـروه اسـتانی خواهـد بود.
کجـوری یادآور شـد: اطالع رسـانی کامل با اسـتفاده 
توسـط  موجـود،  ای  رسـانه  ظرفیت هـای  تمـام  از 
اقتصـادی  بنگاه هـای  بـه  اسـتانی  سـازمان های 
مشـمول جهـت ثبـت نـام در سـامانه صـورت مـی 
بنگاه هـای  تسـهیالت  درخواسـت  ثبـت  و  پذیـرد 
اقتصـادی مشـمول ایـن دسـتورالعمل، در فرآیندهای 
پیـش بینـی شـده در سـامانه بـوده و ابـالغ مصوبات 
کارگروه اسـتانی به بانک های عامل توسـط سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت انجـام می گیـرد. 
وی اذعـان کـرد: بنگاه اقتصادی متقاضی تسـهیالت، 
موظـف اسـت درخواسـت خـود را در فرآینـد مربـوط، 
بـا درج اطالعـات صحیـح در سـامانه ثبـت نمـوده 
و حداکثـر ظـرف مـدت یـک مـاه پـس از تصویـب 
مسـتندات  و  مـدارک  عامـل،  بانـک  بـه  معرفـی  و 

درخواسـتی را بـه بانـک عامـل ارائـه نمایـد.

تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سال 1400
از محل اعتبارات رونق تولید
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ه  نامـه شـماره 42048/ت58945  تصویـب  ابـالغ 
وزیـران 1400/4/19هیئـت  مـورخ 

مدیر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: تصویب نامه شـماره 42048/ت 
58945 ه مـورخ 1400/4/19 هیئـت محترم وزیران 

شد. ابالغ 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امور سـرمایه 
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
محمـود کجـوری افـزود: بـا توجـه به تصویـب نامه 
هیئـت محترم وزیران در جلسـه مـورخ 1400/4/16 
و بـه پیشـنهاد وزارت کشـور و تائید سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور و بـه اسـتناد اصـل یکصد و سـی و 
هشـتم قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی تصویب 
بـه  ریـال  میلیـارد  شـده اسـت کـه مبلـغ 10000 
صـورت تملـک دارایـی سـرمایه ای ازمحـل منابـع 
بنـد )م( مـاده )28( قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه 
دولـت  مالـی  مقـررات  از  بخشـی  تنظیـم  قانـون 
اضطـراری  کشـاورزی  آب  تامیـن  منظـور  بـه 
قنـوات،  بازسـازی  و  مرمـت  روبـی،  ازطریـق الی 

آبیـاری،  شـبکه های  آبـی  تجهیـزات  و  تاسیسـات 
مرمـت  انحرافـی،  بندهـای  پمپـاژ،  ایسـتگاه های 
سـردهنه های  و  عمومـی  کانال هـای  بازسـازی  و 
کشـاورزی، چشـمه سـارها، اسـتخرهای ذخیـره آب 
و آب بندان هـا، پوشـش انهـار، انتقـال آب بـا لولـه 
در اختیـار وزارت جهـاد کشـاورزی قرارمی گیـرد تـا 
براسـاس موافقتنامـه مبادلـه برابـر قوانیـن ومقررات 

مربـوط هزینـه شـود.
وی تصریـح کـرد: کارگـروه موضـوع بنـد )خ( مـاده 
33 قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصادی، 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
در  کـه  شهرسـتان هایی  در  صرفـا  اسـت  موظـف 
سـال زراعـی 1400-1399 تحـت تاثیر خشکسـالی 
بحـران  مدیریـت  سـازمان  توسـط  و  گرفتـه  قـرار 
کشـور بـه اسـتانداری ها اعالم شـده اند، مشـمولین 
واجـد بهـره مندی از امهـال تسـهیالت موضوع این 
تصویـب نامـه را بـه بانک هـای عامل معرفـی کند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بانک هـای 
عامـل موظفنـد ضمـن بخشـودگی سـود، کارمـزد و 

جرایـم تسـهیالت دریافتی خسـارت دیـدگان بخش 
کشـاورزی کـه در سـال زراعـی 1400-1399 دچار 
خشکسـالی شـده انـد و سـر رسـید بدهـی آن ها در 
سـال 1400 اسـت، اصـل تسـهیالت دریافتـی را به 
مـدت سـه سـال امهـال نماینـد و بـار مالـی ناشـی 
از اجـرای ایـن بند توسـط سـازمان برنامـه و بودجه 

کشـور تضمیـن خواهد شـد.
وی بیـان کرد: مبلغ 30000 میلیارد ریال تسـهیالت 
قـرض الحسـنه بانکـی با کارمـزد چهـار درصد پس 
از وصـول دسـتورالعمل اجرایـی و تامیـن منابـع بـا 
راهبـری بانـک مرکـزی جمهوری اسـالمی ایران از 
طریـق بانک هـای عامـل بـا معرفـی وزارت جهـاد 
کشـاورزی )سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ها( و 
بـا ضمانـت زنجیره ای برای جبران خسـارت ناشـی 
از خشکسـالی سـال آبـی جـاری بـه آسـیب دیدگان 
بدهـی،  و  می شـود  پرداخـت  کشـاورزی  بخـش 
معوقـات و چـک برگشـتی احتمالـی آسـیب دیدگان 
بـه بانک هـا مانـع از دریافت این تسـهیالت نخواهد 

. بود

اعطای تسهیالت ارزان قیمت به زنجیره های ارزش بخش کشاورزی 

تولید 130 تن سیاه دانه از مزارع
استان فارس

سـازمان  دارویـی  گیاهـان  مجـری 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از آغاز 
برداشـت سـیاهدانه در ایـن اسـتان خبر 
از  دانـه  سـیاه  برداشـت  گفـت:  و  داد 
بیضـا  شهرسـتان  در  تیرمـاه  پانزدهـم 
و تـا نیمـه مـرداد مـاه در اسـتان ادامـه 

داشـت.  خواهـد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  باغبانـی 
الـه صادقـی  فـارس، حشـمت  اسـتان 

اظهـار کـرد: سـطح زیـر کشـت سـیاه دانـه 135 هکتار اسـت و پیـش بینی 
شـود. برداشـت  محصـول  تـن  از130  بیـش  می شـود 

وی ابـراز کـرد: گیـاه دارویـی سـیاه دانـه در شهرسـتان های کـوار، بیضـاء، 
اقلید، آباده، بوانات و شـیراز کشـت شـده و بیشـترین سـطح زیر کشـت این 

گیـاه مربـوط به شهرسـتان کواراسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکه کشـت و تکثیر سـیاه دانه به صـورت بذری 
انجـام می شـود، خاطـر نشـان کـرد: در کشـت مکانیـزه 8 تـا 10 کیلوگرم و 

در کشـت بـه صـورت بذر پاشـی 15 تـا 20 کیلوگرم بـذر مورد نیاز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت سـیاه دانه مکانیـزه و بـا دسـتگاه کمباین 
اسـت یاد آور شـد: سـطح زیر کشـت سـیاه دانه در سـال گذشـته در اسـتان 

فـارس 30 هکتـار بـوده و در سـال جـاری بـه 135 هکتار رسـیده اسـت.

شریفی قائم مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزي 
استان فارس شد

رئیـس  مقـام  قائـم  شـریفی  فرهـاد 
اسـتان  کشـاورزي  جهـاد  سـازمان 

شـد. فـارس 
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
را  فـارس در حکمـی فرهـاد شـریفی 
بـا حفـظ پسـت بـه سـمت قائـم مقام 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزي استان 

فـارس منصـوب نمـود.
بـه  بنـا  اسـت  آمـده  حکـم  ایـن  در 
پیشـنهاد اینجانـب و موافقـت سـتاد وزارت متبوع، نظر بـه تخصص، تعهد 
و تجربیـات جنابعالـی، بـه موجـب ایـن ابـالغ بـا حفـظ سـمت بـه عنوان 
"قائـم مقـام رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان فـارس" منصـوب 

مي گردیـد. 
امیـد اسـت با اتـکا به پـروردگار متعال و بهـره گیري از کلیـه توانمندي هاي 
نیـروي انسـاني و هماهنگـي بـا سـازمان ها و ادارات وابسـته، تعامل سـازنده 
بـا سـازمان ها و ادارات مرتبـط و بخـش خصوصـي، در کمـک بـه پیشـبرد 
و افزایـش بهـره وري بخـش کشـاورزی و نیـل بـه اهـداف نظـام مقـدس 

جمهـوري اسـالمي موفق باشـید.
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جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: نهاده هـای دامـی 
جو، ذرت و کنجاله سـویا مخصوص گاوداران شـیری 
مرحلـه یازدهـم و جو و ذرت گوسـاله پـرواری مرحله 

هشـتم توزیـع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهبـود تولیدات 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی 
کرامـت الـه کیومرثـی افزود: بر اسـاس مجوز شـماره 
معـاون   1400/4/28 مـورخ   1400/900/22202
وزیـر در امـور تولیـدات دامـی بـا موضـوع تخصیص 
نهاده هـای دامـی ویـژه واحدهای پرورش دام سـبک 
و سـایر دام های سـنگین بر اسـاس اطالعـات هویت 

گردید. توزیـع  گـذاری 
وی تصریـح کـرد: توزیـع نهـاده جـو، ذرت و کنجاله 

سـویا جهـت گاوداران شـیری )مرحلـه یازدهـم( بـه 
میـزان 2433 تـن جـو، 3402 تـن ذرت و 739 تـن 
شـیری  گاوداران  بیـن  توزیـع  بـرای  سـویا  کنجالـه 

بـاالی 30 راس صـورت پذیرفـت.
همچنیـن  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
میـزان 677 تـن جـو و 901 تـن ذرت جهـت توزیـع 
پـرواری مرحلـه هشـتم  بهره بـرداران گوسـاله  بیـن 

انجـام شـد.
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان فـارس 
قطـب تولیـد شـیر، گوشـت قرمـز و سـفید و تخـم 
مـرغ کشـور اسـت و بخـش دام و طیـور عمـده تولید 
نهـاده  تامیـن  دارد  عهـده  بـر  را  اسـتان  اشـتغال  و 
دغدغه هـای  از  تولیـد  ادامـه  بـرای  واحد هـا  ایـن 
اصلـی معاونـت بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس بـوده و به حمد الـه با توجه 
بـه تالش هـای صـورت گرفتـه توفیق نسـبی در این 

زمینـه حاصل شـده اسـت.
محدودیـت  دلیـل  بـه  کـرد:  اظهـار  کیومرثـی 
زمـان جهـت خریـد و جلوگیـری از تضییـع حقـوق 
و  تشـکل ها  بـا  هماهنگـی  ضمـن  بهره بـرداران 
اتحادیه هـای تخصصـی بخـش دام و مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان های مـورد نظـر، ثبـت جهـت 
خریـد بـه موقـع نهاده هـای توزیـع شـده در سـامانه 

سـپند صـورت مـی پذیـرد.

توزیع نهاده های دامی جو، ذرت و کنجاله سویا 
مرحله هشتم و یازدهم

اسـتان  باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
فـارس گفـت: 15539 میلیـون ریـال یارانـه نهـال 
در سـال 1399 بـه باغـداران ایـن اسـتان اختصاص 

. فت یا
به  گـزارش روابط عمومی مدیریت باغبانی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مجید رضـا پاکاری 
افـزود: یارانـه مذکور بـه طرح های سرشـاخه کاری 
کلکسـیون  و  بـاغ  احـداث  پسـته  و  انگـور  گـردو، 
زوال  بـه  مقـاوم  الگویـی  بـاغ  احـداث  برانجیـر، 
مرکبـات و کشـت پایلـوت آناناس تمشـک و گوجی 
بـری و پاپایـا و همچنین احداث باغ سـازگاری ارقام 
و ژنوتیپ هـای انـار و اجـرای پیونـد اتصالـی با پایه 

مقـاوم به زوال مرکبـات و همچنیـن پرداخت یارانه 
بـه گونه های اولویت دار اسـتان طبق دسـتورالعمل 
ارسـالی از وزارت متبوع اختصاص داده شـده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ کل اعتبار تخصیصی توسـط اسـتان 
فـارس جذب شـد.

ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه اسـتان فـارس با 
50 نهالسـتان مجـوز دار و تولیـد سـاالنه بیش از ده 
میلیـون اصلـه نهـال، مقـام اول کشـور را داراسـت، 
اسـتان  نهالسـتان های  در  کـرد:  نشـان  خاطـر 
گونه هـای درختـان میـوه دانـه دار، هسـته دار، نیمه 
گرمسـیری، دانـه ریـز، سردسـیری و خشـک تولید 

می شـود.
توانایـی  فـارس  اسـتان  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
صـادرات نهـال بـه سـایر کشـور ها را دارد، اظهـار 
کـرد: نهال هـای تولیـدی ایـن اسـتان بـه تمامـی 
نقـاط کشـور از جملـه اسـتان های کرمـان، مشـهد، 

یـزد، اصفهـان و کردسـتان صـادر می شـود.
پـاکاری بیـان کـرد: تولیـد نهال شناسـه دار و سـالم 
بـه عنـوان مهم ترین مسـئله زیر بنایـی باغبانی می 
باشـد و در حـال حاضـر 5 بـاغ مـادری بـه منظـور 

تولیـد و تامیـن انـدام تکثیری در کشـور وجـود دارد 
کـه بـا برنامـه ریزی هـای انجـام شـده و اعـالم 
مـادری  بـاغ   5 احـداث  آمادگـی سـرمایه گـذاران 
تولیـد نهـال گواهی شـده در اسـتان در دسـت اقدام 

باشـد. می 

اختصاص 1۵۵3۹ میلیون ریال یارانه نهال در سال 13۹۹ 
به باغداران استان فارس
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مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: برخـی از باغـات انجیـر شهرسـتان 
کـوه چنـار در سـال جـاری شـدیدا دچـار آلودگی به 

شپشـک سـتاره ای انجیر شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفـظ نباتات 

حمیـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
آن  دالیـل  تریـن  مهـم  از  یکـی  افـزود:  دبیـری 
سمپاشـی های بـی رویـه بـا سـموم حشـره کش یا 

سـموم دو منظـوره ماننـد آبامکتیـن اسـت. 
وی تصریـح کـرد: سمپاشـی موجـب از بیـن رفتـن 

حشـرات مفیـد و افزایـش جمعیت آفت شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـه دلیـل 
زمسـتان مالیـم در سـال گذشـته جمعیت زمسـتان 
گـذران آفـت باالتـر از حـد معمـول بـوده اسـت، از 
باعـث  تابسـتانه  بارندگـی  و  ابـری  هـوای  طرفـی 
افزایـش رطوبـت محیـط و نهایتـا افزایـش جمعیت 

ایـن آفت شـده اسـت.
وی بیـان کرد: همزمان در برخـی باغات نیز آلودگی 
بـه مگـس آفریقایی انجیر مشـاهده می شـود که در 
همین راسـتا کالس آموزشـی ترویجـی کنترل آفات 
و بیماری هـای انجیـر بـا حضور کارشـناس مدیریت 
کشـاورزی  جهـاد  کارشناسـان  و  نباتـات  حفـظ 
شهرسـتان کـوه چنـار در محـل روسـتای دوسـیران 
تشـکیل و اطالعیـه شناسـایی و کنتـرل مگس میوه 

انجیـر در بین باغـداران توزیع شـد.

بازدید از انجیرستان های شهرستان کوه چنار

مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: جلسـه 
همـکاری با بسـیج سـازندگی در خصوص نحـوه شناسـایی و ردیابی آفت 
سـر خرطومـی نخیـالت بـا حضـور روسـای بسـیج سـازندگی و مدیـر و 
کارشناسـان مدیریـت حفظ نباتات در سـالن جلسـات ایـن مدیریت برگزار 

 . شد
جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، حمیـد دبیـری افـزود: در ایـن جلسـه در مورد 
چگونگـی جـذب اعضای بسـیج و آموزش نحـوه ردیابی و شناسـایی آفت 
سـرخرطومی خرمـا کـه یکی از مهمتریـن آفات قرنطینـه ای نخیالت می 
باشـد بـه صـورت مشـروح مذاکـره گردیـد و مقرر شـد پـس از تهیه طرح 
و بـرآورد هزینه هـا، پیگیری هـای الزم جهـت تامیـن اعتبـار ایـن طـرح 

شـود.  انجام 

کنترل آفات قرنطینه ای نخیالت در سطح استان فارس
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ابالغ دستورالعمل حمایت از دامداران
تولیدکننده شیرخام

اسـتان  بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  توسـعه  مدیـر 
فـارس گفـت: دسـتورالعمل حمایت از دامـداران تولیـد کننده 

شـیر خـام ابـالغ گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، صمد رنجبری افـزود: قیمت 
تضمینـی خریـد هـر کیلوگرم شـیر خام بـا 3.2 درصـد چربی 
در مراکـز خریـد بـه خریدان کارخانجات شـیر خشـک و لبنی 
64000 ریـال بـه عـالوه هزینـه حمـل از محل دامـداری به 

مراکـز خرید تعیین شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: شـروع خریـد شـیر از تاریـخ 1400/05/10 تـا متعادل شـدن قیمت شـیر در 

کشـور بـا قیمـت مصـوب 64000 بـرای هـر کیلوگرم می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کل ظرفیت دریافت شـیر خام توسـط کارخانجـات تولید 
شـیر خشـک کشـور 5000 تن در روز می باشـد و سـهمیه هر اسـتان بر اسـاس ضریب تولیدی 

کشـور و بـر اسـاس ظرفیت تولیـد کارخانجـات ذی نفع ابـالغ می گردد.
وی بیـان کـرد: مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا هماهنگی 
گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران از طریـق پنجره تجـارت فرامـرزی گمـرک ))EPL((، مقدار 
برخـورداری از صـادرات اقالمـی چـون شـیر خشـک، کـره و روغـن حیوانـی بـدون پرداخـت 
ما به التفـاوت بـه گمـرک جمهوری اسـالمی ایـران را بـرای هر صـادر کننده اعالم مـی نماید.

صدور مجوز ورود موقت 2000 تن
ریشه شیرین بیان

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در سـال جـاری مجوز 
ورود موقـت 2000 تـن ریشـه شـیرین بیـان بـه عنـوان مـواد اولیـه کارخانجـات شـیرین بیان 

اسـتان فـارس صادر شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
صمـد رنجبـری افـزود: ایـن مجوز هـا برای دو شـرکت سـپیدان عصاره جنـوب و شـیرین دارو 
صـادر گردیـده اسـت که شـرکت های مزبـور موظفند پـس از فـرآوری محصوالت فـوق الذکر، 

پـودر و عصـاره حاصلـه را به خارج از کشـور صـادر کنند.
وی تصریـح کـرد: پـودر و عصـاره ریشـه شـیرین بیـان بـه عنـوان یـک کاالی دارویـی بـه 
کشـورهایی همچـون آلمـان، امـارات متحـده عربـی، هلنـد، فرانسـه و فنالند صادر مـی گردد. 

گزارش پرداخت و خرید محصوالت
شتوی گندم و کلزا

مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: خرید محصوالت شـتوی 
گنـدم از ابتـدای برداشـت تا تاریـخ 1400/05/12 بـه میزان 503813 تن بوده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
صمـد رنجبـری افـزود: مبلغ پرداخت شـده بـه کشـاورزان تا تاریـخ مذکـور23299000 میلیون 
ریـال بوده اسـت کـه درصد پرداخت وجـه تا تاریخ مذکـور 98.8 درصد کل محصـول خریداری 

باشد. شـده می 
وی تصریـح کـرد: خریـد دانه روغنـی کلزا نیز تـا تاریـخ 1400/05/12 به میـزان 10563 تن و 
مبلـغ پرداخت شـده بـه کشـاورزان 834690 میلیون ریال بوده اسـت که وجه کلـزای خریداری 

شـده توسـط بخش خصوصی و دولتی به حسـاب کشـاورزان واریز گردیده اسـت.
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مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
افزایـش  قانـون  مـاده 9  اسـاس  بـر  فـارس گفـت: 
بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابع طبیعـی، وزارت 
تثبیـت  بـه  جهـاد کشـاورزی مکلـف اسـت نسـبت 
مالکیـت دولـت بـر منابـع ملـی و اراضـی مـوات و 
دولتـی بـا رعایـت حریـم روسـتاها و همـراه بـا رفـع 
تداخـالت ناشـی از اجـرای مقـررات مـوازی اقـدام و 
سـند مالکیـت این عرصه هـا را به نمایندگی از سـوی 

دولـت اخـذ کند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
جهـاد  وزارت  افـزود:  باصـری  محمـود  فـارس، 
کشـاورزی مکلـف اسـت بـا همـکاری سـازمان ثبت 
اسـناد و امـالک کشـور در اجـرای قوانیـن و مقررات 
مربـوط، بـا تهیـه حدنـگاری )کاداسـتر( و نقشـه های 
مـورد نیـاز، نسـبت بـه تثبیـت مالکیـت دولـت اقدام 

. کند
وی تصریـح کـرد: کمیسـیون رفـع تداخـالت اراضی 

اسـتان فـارس در مـرداد مـاه سـال جـاری بـه منظور 
بررسـی مشـکالت رونـد اجـرای رفـع تداخـالت در 
سـطح اسـتان فـارس و تعییـن تکلیـف پالک هـای 
آبـاد  جـالل  و  چغـان  محمـودی،  احمـد  بنارویـه، 
شهرسـتان الرسـتان و پالک ذیغان شهرسـتان جهرم 

شـد. برگزار 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از مجمـوع 
کل مسـاحت 44485 هکتـار در 4 پـالک شهرسـتان 
الرسـتان، در پـالک بنارویـه 2474 هکتـار اراضـی 
ملـی تثبیـت شـده و 25548 هکتـار نیـز اراضـی غیر 
ملـی مـورد تاییـد اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت. 

وی یـادآور شـد: در پالک احمد محمـودی نیز 8100 
تثبیـت شـده و 1100 هکتـار  اراضـی ملـی  هکتـار 
اراضـی غیـر ملـی، در پـالک چغـان 4500 هکتـار 
اراضـی ملـی تثبیـت شـده و 960 هکتـار اراضی غیر 
ملـی و در پـالک جـالل آبـاد 203 هکتـار اراضـی 
تثبیـت شـده و 1600 هکتـار اراضـی غیـر ملـی مورد 

تاییـد اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت.
باصـری بـا اشـاره بـه اینکـه در مجمـوع نیـز 3972 
هکتـار از اراضـی رفـع تداخـل مـورد تاییـد اعضـای 
کمیسـیون  کـرد:  اظهـار  گرفـت،  قـرار  کمیسـیون 
منظـور  بـه  فـارس  اسـتان  اراضـی  تداخـالت  رفـع 
رفـع همپوشـانی قوانیـن و مقـررات مـوازی و اصالح 
سـوابق، نقشـه ها و کلیه دفاتر و اسـناد ازجمله اسـناد 
مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار شـد.

شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون رفـع تداخـالت 
سـازمان  رئیـس  بـا حضـور  فـارس  اسـتان  اراضـی 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیر کل ثبت اسـناد 
و امـالک اسـتان فـارس، مدیـر کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان فـارس، مدیـر کل امـور اقتصادی 
و دارایـی اسـتان فـارس، مدیـر امـور اراضی سـازمان 
اعضـای  سـایر  و  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
کمیسـیون در سالن جلسات سـازمان جهاد کشاورزی 

اسـتان فـارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: کمیسـیون اصالحـات ارضـی اسـتان 
فـارس پـس از تعییـن اراضی مورد تقسـیم هر منطقه، 
طبـق این قانون تصمیـم خود و بهـای اراضی ارزیابی 

شـده را بـه مالکیـن ذی نفـع اطـالع می دهد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
محمـود  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
باصـری افـزود: مالکینـی کـه اعتراضـی نسـبت بـه 
اراضـی مـورد تقسـیم بـا بهـای ارزیابی شـده داشـته 
باشـند می تواننـد حداکثـر ظـرف مدت 2 مـاه از تاریخ 

اصالحـات  کمیسـیون  بـه  را  خـود  اعتـراض  آگهـی 
ارضـی اسـتان تسـلیم نماینـد. 

وی تصریـح کـرد: به همیـن منظور در مردادماه سـال 
جـاری بررسـی 38 پرونـده واصلـه بـه دبیرخانه شـورا 
انجـام و تصمیمـات الزم بـر اسـاس مبانـی قانونـی و 

اصـالح اسـناد و مدارک اصالحـات ارضـی متقاضیان 
پذیرفت. صـورت 

کمیسـیون شـورای اصالحـات ارضی اسـتان فارس با 
حضـور رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی، مدیـر امور 

اراضـی سـازمان و سـایر اعضـاء برگـزار می گردد.

برگزاری کمیسیون شورای اصالحات 
ارضی استان فارس
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مدیـر امور اراضی جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
از ایـن پـس مرجـع قانونی واگـذاری تمامـی طرح های 
زراعـت، بـاغ و گلخانـه در اراضـی ملـی و دولتی توسـط 

شـورای هیـات 7 نفـره واگـذاری اراضـی خواهد بود. 
اراضـی  امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمود باصری 
افـزود: ایجـاد اشـتغال، افزایش تولید و مانـع زدایی ها در 
سـال پیش رو در بخش کشـاورزی از مهـم ترین اهداف 

جلسـات شـورای هیات واگـذاری اراضی اسـت. 
وی تصریح کرد: جلسـه شـورای هیات 7 نفـره واگذاری 
پرونـده   32 بـه  رسـیدگی  منظـور  بـه  اسـتان  اراضـی 

واگـذاری طرح هـای مختلـف در نیمـه اول مـرداد مـاه 
سـال جـاری تشـکیل شـد و پـس از بحـث و بررسـی 
و مطابقـت درخواسـت ها بـا موازیـن شـرعی و قانونـی 
تصمیمـات الزم در خصـوص تعییـن اجـاره، فـروش و 

انتقـال قطعـی اراضـی اتخـاذ شـد.

هیـات 7 نفـره واگـذاری اراضی فـارس با حضـور حاکم 
شـرع هیـات واگـذاری و احیـاء اراضـی اسـتان فـارس، 
منابـع  کل  مدیـر  کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
طبیعـی و آبخیـزداری، نماینـده اسـتانداری و مدیـر امور 
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس برگـزار شـد.

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: جلوگیری از سـاخت و سـازهای غیرمجاز 
از مهمتریـن دغدغه هـای ایـن مدیریـت بـوده اسـت. 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت امور اراضی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمود باصـری افزود: 
ایـن مدیریـت بـه صورت تمـام وقـت حتـی در روزهای 
تعطیـل اقـدام به پایش اراضـی و جلوگیری از گسـترش 
سـاخت و سـازها غیر مجاز در سـطح اسـتان مـی نماید. 
وی تصریـح کرد: شـهروندان عزیـز می توانند در صورت 
مشـاهده هرگونـه تغییر کاربری اراضـی زراعی و باغی از 
طریـق تماس با سـامانه ارتبـاط مردمـی حفاظت اراضی 
کشـاورزی بـه شـماره 131 و یا بـا مراجعه حضـوری به 
اداره هـای امـور اراضـی در سـطح شهرسـتان ها مراتب 

را اطـالع دهند.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: به همیـن منظور 
در نیمـه اول مردادماه سـال جاری به تمامـی 95 پرونده 
واصل شـده بـه دبیرخانه کمیسـیون تبصـره 1 ماده یک 

حفـظ کاربـری اراضی رسـیدگی و تصمیم گیری شـد.
وی بیـان کـرد: در ایـن کمیسـیون بـر اسـاس مبانـی 
قانونـی بـه طرح هـای احـداث مسـکن، اتـاق کارگری، 
طرح های هـادی و گردشـگری رسـیدگی و بـا 79 فقره 
پرونـده موافقـت و بـا 9 فقـره از طرح هـا مخالفـت شـد 

و در خصـوص 7 مـورد از طرح هـا نیـز مقـرر گردیـد که 
بازدیـد مجـدد توسـط اعضـا انجـام پذیرد.

شـایان ذکر اسـت که کمیسـیون فـوق با حضـور رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، مدیـر امـور اراضی سـازمان، 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان، مدیـر کل حفاظـت 
محیـط زیسـت اسـتان و یک نفـر نماینده اسـتانداری در 
سـالن جلسـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

برگزار شـد.

برگزاری جلسه شورای هیات 7 نفره 
واگذاری اراضی استان فارس

حفظ کاربری اراضی کشاورزی ضامن 
تولید محصوالت کشاورزی

اقدامات دبیرخانه هیات نظارت 
ماده 33 قانون حفاظت

استان فارس
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: کمیسـیون مـاده 33 بـه 
جهـت  واگـذاری  اراضـی  بـر  نظـارت  منظـور 
اجـرای طرح های کشـاورزی، دامپروری و سـایر 
طرح هـای غیـر کشـاورزی و تشـخیص تعلل یا 

تخلـف و عـذر موجـه مجریـان طرح هـا و تعیین 
درصـد عملیـات انجـام شـده برگـزار مـی گردد.

به گـزارش روابـط عمومی مدیریت امـور اراضی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمود 
اجـرای  بـر چگونگـی  نظـارت  افـزود:  باصـری 
مـردم  متقابـل  لـزوم حفـظ حقـوق  و  طرح هـا 
و دولـت وظیفـه خطیـر نظـارت کـه وظیفـه ای 
ضمـن  آن هـا  تصمیـم  و  بـوده  قضایـی  شـبه 
بایسـتی موجـب اسـتمرار  انفـال  حفـظ حقـوق 

فعالیـت مجریـان طرح هـا و توسـعه و سـرعت 
اجـرای طرح هـای کشـاورزی و  بـه  بخشـیدن 

غیـر کشـاورزی گـردد.
وی تصریـح کـرد: از مجمـوع 3 پرونـده بررسـی 
شـده در مـرداد مـاه سـال جـاری کـه حـدود 3 
هکتـار از اراضی اسـتان را شـامل می شـود، یک 
مـورد از طرح هـا مـورد تائیـد، یک مـورد تمدید 
قـرارداد اجـاره و یـک مـورد فسـخ قـرارداد مورد 

تائیـد اعضـای کمیسـیون قـرار گرفت.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس26
شمــاره 75 - مردادمـــــاه 1400

رئیـس گـروه محیـط زیسـت و سـالمت غذا در سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: رفیعی پور مشـاور 
وزیـر و مدیـر کل دفتـر محیـط زیسـت و سـالمت غـذا 
در وزارت جهـاد کشـاورزی از پـروژه روسـتای پـاک در 

شهرسـتان کـوار بازدیـد کرد. 
و  زیسـت  محیـط  گـروه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـالمت غذا در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
روسـتای  بهره بـرداران  افـزود:  غیاثـی  مهـدی  محمـد 
مظفـری در سـطحی بالـغ بـر 130 هکتـار موفـق به اخذ 
پروانـه حـد مجـاز آالینده هـا در محصـول پیاز شـده اند 
کـه بخشـی از آن در قالـب برنـد مظفـری توزیـع شـده 

 . ست ا
واسـطه  بـه  کـه  موفقیـت  ایـن  در  کـرد:  بیـان  وی 
کارگروهـی و همـکاری خـوب بیـن بخـش خصوصـی و 
دولتـی در شهرسـتان کـوار شـکل گرفت اقداماتـی نظیر 
بازدیـد مسـتمر از مـزارع متقاضیـان تولیـد محصـوالت 
گواهی شـده، اجـرای طـرح آزمایش کاربردی سـموم در 
پیـاز جهـت کنتـرل تلفیقی تریپـس پیاز با تاکیـد بر تولید 
محصـول گواهی شـده، کاربـرد روش های غیرشـیمیایی 

نظیـر اسـتفاده ازکارت هـای زرد و آبی، کاربـرد کودهای 
بیولوژیـک و انجـام مدیریـت بهینه تغذیه و بـه طور کلی 

بـا اجـرای مدیریـت تلفیقـی محصـول صـورت گرفت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: قبـل از زمـان 
بـه  پیـاز  مـزارع  از  بـرداری  نمونـه  برداشـت محصـول 
صـورت پلـی گنـی و در سـطحی معـادل 130 هکتار که 
معـرف 800 هکتـار مـزارع پیـاز منطقـه تحـت پوشـش 
تعاونی اسـت توسـط نماینده شـرکت بازرسـی بـا حضور 
مدیـران کنتـرل کیفـی و دبیـر طـرح جهـت ارسـال بـه 
بـا توجـه بـه  انجـام گرفـت و  آزمایشـگاه های معتمـد 

عـاری بـودن محصـوالت از باقیمانـده سـموم، نیتـرات 
و فلـزات سـنگین در نهایـت 20 پروانـه ملـی اسـتاندارد 
تشـویقی و 4 پروانـه اسـتانی ICM در سـطح 130 هکتار 

شـد.  صادر 
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن بازدیـد، ناظمـی مدیـر 
کل دامپزشـکی اسـتان، احمـدی رئیـس سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان، شـمس 
مدیرعامـل تعاونـی تولید مظفری و جمعی از کارشناسـان 
بخـش خصوصـی و دولتـی فعـال در زمینـه محصـوالت 

گواهـی شـده حضور داشـتند. 

صدور 20 پروانه ملی استاندارد تشویقی و 4 پروانه استانی ICM در سطح 130 هکتار از اراضی روستای مظفرآباد

مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 33  از  فـارس گفـت: 
مـورد کد اسـتخدامی مسـتخدم رسـمی قطعـی برای 
کارکنان مشـمول قانـون ایثارگری، از سـامانه کارمند 

ایـران اخذ شـده اسـت.
اداری  امـور  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـمیه  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
سـلیمي افـزود: در راسـتاي اجـراي دسـتورالعمل بنـد 
"د" تبصـره 20 قانـون بودجه سـال 1400 کل کشـور 

موضـوع تبدیـل وضعیـت ایثارگـران، مدیریـت امـور 
اداري در مرحلـه اول پـس از فراخوان در سـطح مرکز 
اسـتان و مدیریـت جهاد کشـاورزي شهرسـتان ها، در 
تیرمـاه سـال جـاري اقـدام بـه دریافـت مسـتندات و 
مـدارک مـورد نیاز از 20 نفر از کارکنان شـرکتي و 15 

نفـر از کارکنان قـرارداد حجمي مدیریـت امور اراضي 
نمـود کـه پس از بررسـي اولیـه این افراد بـه مدیریت 

هسـته گزینـش معرفي شـدند.
وی تصریـح کـرد: مدیریت امور اداری سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس اسـامي و اطالعات واجدین 
شـرایط را در سـامانه پاکنا )پایگاه اطالعـات کارکنان 
نظـام اداري( از مجموعه سـامانه هاي سـازمان اداري 

و اسـتخدامي کشـور ثبت کرده اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از ابتداي سـال 
جـاري تاکنـون 33 مورد کد مسـتخدم رسـمي قطعي 
بـراي کارکنـان مشـمول قانـون ایثارگران از سـامانه 

کارمنـد ایران اخذ شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: همچنیـن فرآینـد درخواسـت حدود 
69 مـورد از کارکنـان رسـمي آزمایشـي، پیماني، قرار 

داد مشـخص، کارگـري و طرحي عمراني شـامل این 
طرح در سـامانه در دسـت اقدام مي باشـد و مستندات 
تبدیـل وضعیـت کارمنـدان ایثارگر طرحي و شـرکتي 
نیـز پـس از تامیـن اعتبار از سـازمان برنامـه و بودجه 

کشـور، قابلیـت پیگیـري و بارگذاري خواهد داشـت.

اخذ کد استخدامی رسمی قطعی برای کارکنان مشمول قانون ایثارگری

پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 13۹۹
مدیـر امـور برنامـه و بودجـه سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: پـاداش پایـان خدمت بازنشسـتگان 

سـال 1399 پرداخت شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امـور برنامه و بودجه 
محمدرضـا  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
خالقـي پـور افـزود: بـا پیگیري هـاي انجام شـده پاداش 

پایـان خدمـت بازنشسـتگان سـال 1399 بـه مبلـغ 198 
میلیـارد ریـال تامیـن و جهت پرداخـت بـه ذي نفعان در 
اختیـار امور مالي سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بازنشسـتگان رسـمي و  قرارگرفـت. وی تصریـح کـرد: 

پیمانـي سـال 1399 بـه تعـداد 118 نفـر مي باشـند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: مطالبـات مانـده 

جهـاد  سـازمان   1398 سـال  بازنشسـتگان  مرخصـي 
کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز در موافقتنامـه هزینـه اي 
سـازمان ثبـت و بـه امضاء روسـاي محترم سـازمان هاي 
کشـاورزي  جهـاد  سـازمان  و  برنامه ریـزي  و  مدیریـت 
اسـتان فـارس رسـیده و بـه محـض تامیـن نقدینگـي 

پرداخـت خواهـد شـد.
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رئیـس گـروه نوسـازی و تحـول اداری سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: دوم مرداد 
مـاه 1400 پایـان فرآینـد ارزیابـی دسـتگاه های 
ارزیابـی  عمومـی  شـاخص های  در  اجرایـی 

عملکـرد سـال 1399 اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه نوسـازی و 
تحـول اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، میعـاد امیـن پور افـزود: ارزیابـی عملکرد 
یکـی از مهمتریـن فرآیندهـای راهبـردی اسـت 
کـه ضمـن ارتقـاء پاسـخگویی، میـزان تحقـق 
اهـداف و برنامه هـای هـر سـازمان را مشـخص 

می کنـد.
وی تصریـح کـرد: ارزیابـی بـه عنـوان یکـی از 
فعالیت هـای کلیـدی و از عناصـر اصلی مدیریت 
بـه شـمار مـی رود و ابـزاری اسـت کارآمـد کـه 
مدیـر و کارکنـان از طریـق آن بـه نقـاط قوت و 
ضعـف سـازمان پـی بـرده و بـا ریشـه یابی آن ها 
اقدامـات اصالحـی جهت بهبود عملکـرد را انجام 

می دهـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ارزیابـی 
دسـته  دو  در  اجرایـی  دسـتگاه های  عملکـرد 
انجـام  ی شـاخص های عمومـی و اختصاصـی 
تمـام  در  عمومـی  کـه شـاخص های  می گیـرد 
دسـتگاه ها مشـترک بوده و از تکالیـف و وظایف 
عمومـی و برگرفتـه از برنامه هـای اصـالح نظام 
اداری دوره دوم و سیاسـت های کلی نظام اداری 
اسـت کـه در قالـب تفاهـم نامه هـای مشـترک 
در قالـب 5 محـور اصلـی و شـاخص های مطرح 
شـده در ذیـل محور ها بـه دسـتگاه های اجرایی 

ابـالغ می شـود. 
وی محـور توسـعه دولت الکترونیـک را با ضریب 
300 امتیـاز از 1000 امتیـاز مهمترین محور مورد 
توجـه در ارزیابـی عملکرد سـال جـاری عنوان و 
تاکیـد کـرد: الکترونیکـی کـردن خدمـات دولت 
بـه منظـور توسـعه دولـت الکترونیـک، سـرعت 
بخشـی در ارائـه خدمات، شـفاف سـازی عملکرد 

از جملـه شـاخص های اصلـی ارزیابـی عملکـرد 
دسـتگاه ها اسـت. 

امیـن پـور بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اتمـام دوره 
در   )97-99( اداری  نظـام  جامـع  برنامـه  دوم 
ارزیابـی شـاخص های عمومی سـال 99 عملکرد 
اجرایـی  دسـتگاه های  ی  سـاله  سـه  تجمیعـی 
ارائـه و بـر اسـاس برنامـه ریـزی بـه عمـل آمده 
کشـور  اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان  توسـط 
ارزیابـی تـا قبـل از پایان دولـت دوازدهـم انجام 

خواهـد گرفـت.
وی اذعـان کـرد: نتایـج ارزیابی هـا هـر سـاله در 
هفتـه دولـت اعـالم و از دسـتگاه های برتـر در 

جشـنواره شـهید رجایـی تقدیـر مـی گردد.
امیـن پـور یادآور شـد: سـازمان جهاد کشـاورزی 
مجمـوع  در  گذشـته  سـال  در  فـارس  اسـتان 
ارزیابـی شـاخص های عمومـی و تخصصـی بین 
دسـتگاه های اجرای اسـتان عنوان دسـتگاه برتر 

را کسـب نموده اسـت.

پایان فرآیند ارزیابی دستگاه های اجرایی
در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۹۹

اداری سـازمان  نوسـازی وتحـول  رئیـس گـروه 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: فرآینـد 
توانمند سـازی مدیران سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس آغاز شـد.
و  نوسـازی  گـروه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تحـول اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، میعـاد امین پـور افـزود: اولیـن پودمان از 
برنامـه توانمندسـازی ویـژه مدیران میانـی که در 
کانـون ارزیابی و توسـعه مدیـران نیازمند آموزش، 
مرکـز  همـکاری  بـا  شـده اند  داده  تشـخیص 
نوسـازی و تحـول اداری، دفتـر آمـوزش کارکنان 
و مرکـز آموزش امـام خمینی )ره( برگـزار گردید.

وی تصریـح کـرد: در اجـرای مصوبـه 575095 
بـر  و  اداری  عالـی  شـورای   1395/4/1 مـورخ 
اساس بخشـنامه 1657363 مورخ 1396/11/14 

تاریـخ  در  اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان 
1400/05/11 فـاز اجرایـی توانمندسـازی ویـژه 
مدیـران میانـی کـه در کانـون ارزیابی و توسـعه 
داده  تشـخیص  آمـوزش«  بـه  نیـاز   « مدیـران 

گردیـد. آغـاز  شـده اند 
ایـن  کـرد:  نشـان  مقـام مسـئول خاطـر  ایـن   
دوره هـای آموزشـی در قالـب 5 پودمـان شـامل: 
تفکـر  و  نوجویـی  هماهنگـی،  و  ریـزی  برنامـه 
خـالق، مهارت ارتباطی، مدیریـت زمان و نظارت 
و کنتـرل، برنامـه ریـزی شـده اند که بـا توجه به 
شـرایط موجـود )شـیوع پاندومـی covid19( بـه 

شـیوه ی الکترونیکـی اجـرا می گـردد.
تاریـخ  در  گذشـته  سـال  کـرد:  بیـان  وی 
1399/11/6 اولیـن مرحلـه توانمنـد سـازی ویژه 
کارکنـان ارزیابـی شـده در سـطح مدیـران پایـه 

آغاز شـد و امسـال نیز دومین پودمـان با موضوع 
تیـم و شـبکه سـازی از تاریـخ 1400/5/12 اجرا 
گردیـد کـه دوره هـای آموزشـی این سـطح در 6 
پودمـان آموزشـی بـا عناویـن: هـدف گرایـی و 
هدایت عملکرد، تیم و شـبکه سـازی، مسـئولیت 
پذیـری، تفکـر تحلیلـی و حـل مسـئله، تعهـد و 
تعلـق سـازمانی، مـردم گرایـی و تکریـم اربـاب 

رجـوع برنامـه ریزی شـده اسـت.
امیـن پور اظهـار کرد: طبق بخشـنامه صدرالذکر، 
فراگیـران پـس از گذرانـدن دوره هـای آموزشـی 
دریافـت  بـه  مجـاز  آزمون هـا  در  موفقیـت  و 
پسـت های  تصـدی  شایسـتگی  گواهینامـه 
مدیریتـی سـطح مـورد ارزیابـی در نظـام اداری 
کشـور مـی گردند کـه ایـن گواهینامه هـا دارای 
سـه سـال اعتبـار در بخـش دولتـی مـی باشـند.

آغاز فرآیند توانمند سازی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارسآغاز فرآیند توانمند سازی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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تکمیل شاخص های اختصاصی و عمومی برای جشنواره شهید رجایی
کارشـناس سـامانه های مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: درخواسـت بازنگری نسـبت به امتیازات کسـب شـده در شـاخص های عمومـی و اختصاصی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در جشـنواره شـهید رجایـی در مـرداد ماه بـر روی سـامانه مربوطـه ارائه 

گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حسـین هوشـیار افـزود: در فروردیـن مـاه سـال جـاری مسـتندات عملکـرد واحدهـای تخصصی و 

عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اخـذ و در سـامانه Jashnvareh.maj.ir بارگـذاری گردید. 
وی تصریـح کـرد: پـس از راسـتی آزمایـی توسـط وزارتخانه و سـایر مراجع ذی صـالح، موارد به سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی اسـتان ها اعـالم و نتیجـه نهایـی در مـرداد مـاه، توسـط کارشناسـان مربوطـه بـه سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس و سـایر سـازمان های درون اسـتانی اعـالم 
گردید.

هوشـیار بیـان کـرد: مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات و گـروه نوسـازی و تحول اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـر اسـاس برنامه ریـزی و زمـان بنـدی اعـالم شـده از 
طـرف سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی نسـبت به جمع بنـدی اطالعات 
و مسـتندات تکمیلـی از فعالیت هـا و فرآیندهـای سـازمانی اقـدام و در 
بارگـذاری  زمـان مقـرر مـوارد را در سـامانه جشـنواره شـهید رجایـی 

نموده انـد.
وی اظهـار کـرد: جشـنواره شـهید رجائـی هـر سـاله در هفتـه دولـت در 
سـطح ملـی و اسـتانی برگـزار می شـود و از دسـتگاه برتـر کـه حائـز 

باالتریـن امتیـاز شـده باشـد تقدیـر مـی گـردد.

بررسی روند توزیع جوجه یک روزه مؤسسه جوجه کشی فدک تهران
کارشـناس امـور دام مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: ارزیابـی روند 
توزیـع جوجـه یـک روزه توزیعـی موسسـه جوجـه کشـی فدک اسـتان تهـران و کنتـرل قیمت بر اسـاس قیمـت اعالمـی وزارت خانه انجـام گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، افشـین طیبی 
افـزود: بـا توجـه بـه تصمیمـات کارگروه سـاماندهی مرغ کشـور مبنی بـر رصد جوجه هـای یک روزه وارد شـده به مرغداری های گوشـتی اسـتان و 
بـا توجـه بـه گـزارش رسـیده از مدیریـت بازرسـی، ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان تهـران از تعدادی از 

مرغداری هـای گوشـتی شهرسـتان ها کـه از توزیـع مذکـور برخـوردار بودنـد بازدید بـه عمل آمد.
وی تصریـح کـرد: پایـش مذکـور بـه همـراه کارشـناس طیـور مدیریـت طیور، زنبور عسـل و کرم ابریشـم، بر اسـاس لیسـت و مشـخصات ارسـالی 
بـا هـدف جلوگیـری از توزیـع خـارج از شـبکه جوجـه یـک روزه و کنترل قیمـت توزیع انجـام گردید و گـزارش نهایی بـه مدیریت بازرسـی، ارزیابی 

عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات اسـتان تهران ارسـال گردید. 
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شناسایی تغییر کاربری های در حال انجام
در شهرستان ها

مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه 
شـکایات سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس گفت: 
از تغییـر کاربری هـا و تفکیـک اراضـی زراعـی و باغی 
جدیـد شهرسـتان های سـپیدان، مرودشـت، زرقـان و 

کـوار بازدیـد به عمـل آمد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد  پاسـخگویي  عملکـرد و 
کشـاورزی اسـتان فـارس، فرج اله عباسـی افـزود: این 
پایـش در راسـتای اجـرای تبصـره 2 مـاده 10 قانـون و عمـل بازدارندگـی قبل از شـکل 
گیـری، سـاخت و سـاز غیر مجـاز مجموعه هـای جدید تحـت عناوین تجاری، مسـکونی 

و بـاغ شـهری صـورت پذیرفت.
وی تصریـح کـرد: بـه دلیـل حساسـیت شناسـایی و اقـدام بـه موقـع در مقابل هـر گونه 
تفکیـک و تغییـر کاربـری غیـر مجاز اراضـی زراعی و باغـات و همچنین برخـورد قانونی 
در شهرسـتان ها، گشـت مسـتمر و بازدیدهـای گسـترده همـکاران امور اراضـی ضرورت 

دارد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: هـدف از این بازدیدها، بررسـی نحـوه تغییر کاربری 
اراضـی مطابـق بـا قانون، بررسـی تخلفات در حال انجـام بر روی اراضـی زراعی، باغی و 

نقـض قوانیـن و مقررات، برخـورد قانونی با متخلفین و ... می باشـد.

پایش مستمر شبانه عملکرد کشتارگاه های مرغ گرم در سطح شهرستان شیراز
کارشـناس ارزیـاب امـور دام مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: بازدید 
از کشـتارگاه های مـرغ گـرم در سـطح شهرسـتان شـیراز همچنـان بـه صـورت مسـتمر توسـط کارشناسـان ایـن مدیریت در حـال انجام می باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، افشـین طیبی 
افـزود: در راسـتای دسـتور العمـل ابالغـی وزیر جهاد کشـاورزی در خصـوص تامین و توزیع مرغ و همچنین دسـتور ریاسـت سـازمان مبنی بر پایش 
عملکـرد کشـتارگاه ها کارشناسـان مدیریـت بـه صورت مسـتمر اقـدام به پایـش عملکـرد کشـتارگاه ها و تنظیم صورتجلسـات و گزارشـات مربوطه 

و ارسـال بـه حوزه ریاسـت مـی نمایند.
وی تصریـح کـرد: هدف از بررسـی شـبانه هفت کشـتارگاه طیور شـهر شـیراز، بررسـی حضور نماینـدگان سـازمان و نمایندگان اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان در محـل کشـتارگاه و بررسـی نحـوه عملکـرد کشـتارگاه ها، میـزان بـار تحویلـی و خروجـی، قطعـه بنـدی یا خـروج بار بـه خارج از اسـتان، 
بررسـی میـزان توزیـع مـرغ گـرم سـهمیه تنظیم بـازار، میزان دریافتی گوشـت مرغ توسـط شـرکت های صنایع غذایی شـهر شـیراز و ... می باشـد.
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اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
فـارس در مراسـم تودیع و معارفه سرپرسـت 
شـهرک های  شـرکت  شـعب  مدیریـت 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: مـا در جهاد 
قالـب  در  را  روسـتایی  صنایـع  سـازندگی 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی داشـتیم و تقریبـا 
فرآینـد آن را هماننـد اتفاقـی که در شـرکت 
شـهرک های صنعتـی انجـام مـی شـد ما در 
جهـاد سـازندگی ایـن مهـم را سـامان دهـی 

یم. د کر
بـه گـزارش خبرنـگار پرتوامیـد، احمـد طمراسـی افـزود: بعـد از سـال 1370 و 
انتـزاع وظایـف دام و طیـور از وزارت کشـاورزی بـه وزارت جهـاد سـازندگی ما 
شـاهد ایجـاد دامپـروری و مرغداری هایـی بـه شـکل مجتمـع بودیـم و پس از 
ادغـام دو وزارتخانـه کشـاورزی و جهـاد سـازندگی مـا بـه دنبال سـازمان دهی 
شـرکتی بـه صورت شـرکت شـهرک های صنعتـی در بخش کشـاورزی بودیم 
و ایجـاد شـرکت شـهرک های کشـاورزی به عنـوان یک مطالبـه جدی بخش 

بود. کشـاورزی 
وی تصریـح کـرد: ایـن مطالبه در ظرفیت قانونی در شـرکت مـادر تخصصی در 
سـتاد وزارتخانـه تحـت عنوان شـرکت شـهرک های کشـاورزی ایجاد شـد و ما 

تنوانسـته ایم مسـیر رو به رشـدی را در این شـرکت شـاهد باشـیم.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: محدودیـت منابع پایـه ای تولیـد گریزی 
نیسـت جـزء اینکـه تولیـد را به سـمت توسـعه عمـودی ببریـم و تولیـد متراکم 
بـرای اسـتفاده از حداکثـر ظرفیت هـای تولیـد را در دسـتور کار خـود داشـته 

. شیم با
وی بیـان کـرد: امروز رسـیدن و دسـتیابی به منابـع پایه ای و خدماتی به شـدت 
از لحـاظ اقتصـادی طرح هـا را دچار مشـکل مـی کنـد بنابراین حـوزه ماموریت 

شـرکت شـهرک های کشـاورزی یک ضـرورت اجتناب ناپذیر اسـت.
طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر قـرار باشـد جایـی برنامه توسـعه ای داشـته 
باشـیم بایسـتی از مسـیر شـرکت شـهرک ها اتفـاق بیافتـد تاکیـد کـرد: جریان 
اقتصـادی برنامـه توسـعه کشـاورزی مبتنـی بـر اقتصـاد کشـور باشـد و اصالح 

قوانیـن بایسـتی بیشـتر از این باشـد.
وی با اشـاره به اینکه 11 شـرکت شـهرک کشـاورزی در سطح 400 هکتار 
در اسـتان فـارس موجود اسـت، اظهـار کـرد: زمانی که صحبت از شـرکت 
شـهرک ها می شـود فقـط نظرهـا بـه سـمت گلخانـه معطوف می شـود و 
این در حالی اسـت که در شـرایط کنونی شـرکت شـهرک های کشـاورزی 
در سـه محـور اصلـی توسـعه شـهرک های گلخانـه ای، شـهرک های دام 
و طیـور و شـهرک های آبزی پـروری کـه در آنهـا بـه زنجیـره ارزش نیـز 
توجـه ویـژه ای خواهد شـد، فعالیـت دارد که همـه این فعالیت هـا در تامین 
امنیـت غذایـی، تنظیم بازار محصوالت کشـاورزی و توسـعه صـادرات موثر 

. هستند
طمراسـی یـادآور شـد: مـا در شـرکت شـهرک های کشـاورزی اسـتان فـارس 
بایسـتی بـه دنبال مـگا پروژه گلخانه باشـیم و ظرفیت اسـتان فارس در توسـعه 

کشـاورزی بیشـتر از این اسـت.
وی با اشـاره به اینکه هدف از انتخاب مدیر جدید شـعب شـرکت شـهرک های 
کشـاورزی جـوان گرایـی بـوده اسـت بـرای شـریفی آرزوی توفیـق و بـرای 
زکی پـور سرپرسـت جدیـد مدیریـت شـعب شـرکت شـهرک های کشـاورزی 

آرزوی موفقیـت و سـربلندی نمـود.
روابـط  مدیرعامـل،  حـوزه  مدیـر  ادامـه  در 
شـرکت  عملکـرد  مدیریـت  و  عمومـی 
گفـت:  کشـور  کشـاورزی  شـهرک های 
کشـاورزی،  شـهرک های  و  مجتمع هـا 
محصـوالت  تولیـد  کنترل شـده  محیط هـای 

هسـتند.  کشـاورزی 
کنترل شـده  محیـط  افـزود:  جهـازی  علـی 
تولیـد، مکانـی بـا محـدوده معیـن، مدیریـت 
و  رعایـت ضوابـط  بـا  هدفمنـد  و  یکپارچـه 
معیارهـای فنی بـرای اسـتقرار مجموعه ای از 

واحدهـای تولیـدی کشـاورزی و مدیریـت زنجیـره تامیـن اسـت.
وی بیـان کـرد: ماموریـت شـرکت شـهرک های کشـاورزی هدایـت، حمایت و 
نظـارت بـر احداث و توسـعه ی شـهرک ها و مجتمع های کشـاورزی بـا فن آوری 
نـو به  منظـور بهبـود بهـره وری عوامـل تولیـد از طریق تسـهیل و تسـریع فرایند 

سـرمایه گذاری و کارآفرینی اسـت.
سـرمایه گذاران،  بـرای  بخـش  اطمینـان   فضـای  ایجـاد  کـرد:  بیـان  جهـازی 
تولیدکننـدگان و کارآفرینـان بـا هـدف تولیـد محصـوالت کشـاورزی در محیط 
کنترل شـده تولیـد تـا سـال 1404 از چشـم اندازهـای شـرکت شـهرک های 

کشـاورزی اسـت.
در ایـن مراسـم زکـی پـور بـه عنـوان مدیـر جدید شـعبه شـرکت شـهرک های 
کشـاورزی اسـتان فـارس معرفـی و از زحمـات فرهاد شـریفی در طـول تصدی 

گـری ایـن سـمت قدردانـی به عمـل آمد.
شـایان ذکـر اسـت کـه شـریفی از 2 مـاه گذشـته بـا حفـظ سـمت بـه عنـوان 
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس معرفی 

و مشـغول کار بـوده انـد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت شعب
شرکت شهرک های کشاورزی استان فارس
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در  و سـاالر شـهیدان  عـزاداری سـرور  مراسـم 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار 

. شد
مراسـم  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
عـزاداری سـرور و سـاالر شـهیدان حضـرت امام  

حسـین )ع( در حیـاط سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس با رعایـت پروتکل های بهداشـتی، 
ضـد عفونـی کـردن دسـت ها، اسـتفاده از تـب 
اختیـار  در  صندلی هـا،  فاصلـه  رعایـت  سـنج، 
گذاشـتن ماسـک سـه بعـدی و پدهـای الکلی در 

ایـام محـرم برگزار شـد.
ایـن مراسـم بـا قرائـت قـرآن کریـم و زیـارت 
عاشـورا و سـینه زنی و با حضور قاریان و مداحان 
اهـل بیـت)ع( و بـه همت حـوزه نمایندگـی ولی 
فقیه و هیات شـهدای سـنگر سـاز بی سـنگر این 
سـازمان در ایام محرم تا روز تاسـوعای حسـینی، 
هـر روز صبـح از سـاعت 7 لغایـت 8 صبـح بـا 
حضـور رئیـس، مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه، معاونیـن، مدیـران، کارشناسـان و کارکنان 
ایـن سـازمان برگزار و در خاتمـه از میهمانان امام 

حسـین)ع( پذیرایـی صـورت گرفت.
شـایان ذکـر اسـت کـه در خاتمـه ایـن مراسـم 
سـید محسـن قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگـی 
ولـی فقیه در این سـازمان از کلیـه همکارانی که 
نسـبت بـه برگـزاری ایـن مراسـم کمـک مالی و 
معنـوی کـرده و نیـز کلیـه شـرکت کنندگانی که 
در چنـد روز برگـزاری همراهـی نمودنـد، به ویژه 
اعضـاء هیات شـهدای سـنگر سـازان بی سـنگر 
که نسـبت به باشـکوه تر شـدن آن اقـدام نمودند 

تشـکر و قدردانـی کرد.

برگزاری مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

یک مرکز تولید و پرورش حشرات مفید
در اقلید ایجاد شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد با تاکیـد بر اینکـه شـرایط و امکانات 
مبـارزه غیـر شـیمیایی و بیولوژیـک با آفـات نباتی بایـد برای کشـاورزان فراهم 
شـود، گفـت: اولیـن مرکـز تولیـد و پـرورش حشـرات مفیـد )اینسـکتاریوم( در 

منطقـه حسـن آباد ایـن شهرسـتان راه اندازی شـد. 

اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـید علـی آقـا میرطالبـی بـا بیـان اینکه مرکـز مذکـور "زنبـور براکـون" تولید 
می نمایـد، تصریـح کـرد: ایـن مرکـز آمادگـی تولید بیـش از پنج میلیـون زنبور 

براکـون را بـرای سـال جـاری دارد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه اینسـکتاریوم پـارس ارگانیک بـا توجه به 
نیاز شهرسـتان و اسـتقبال کشـاورزان در به کارگیری روش های غیر شـیمیایی 
و بیولوژیـک بـرای کنتـرل آفـات ایجـاد شـده اسـت، افـزود: زنبور براکـون در 
کنتـرل هلیوتیـس )کـرم پیلـه خـوار( در مـزارع حبوبـات، گوجه فرنگی و سـایر 

میزبان هـای ایـن آفت در مـزارع منطقـه مورد اسـتفاده دارد.
بـه گفتـه وی؛ وجـود سـطح باالی زیر کشـت مـزارع حبوبات و گوجـه فرنگی، 
اثربخشـی زنبـور براکـون در کنتـرل آفـت هلیوتیـس، پـرورش گونـه بومـی 
زنبـور، کیفیـت بـاالی زنبـور پرورشـی و تلفـات ناچیـز آن در زمـان انتقـال به 
مـزارع و ایجـاد امکان دسترسـی آسـان اعضـای کلینیک های گیاه پزشـکی به 

اینسـکتاریوم از جملـه دالیـل راه انـدازی ایـن واحـد بوده اسـت.
 

پیش بینی برداشت 76 هزار تن پیاز
از مزارع اقلید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفت:  برداشـت پیـاز از 1500 هکتار از 
زمین  هـای کشـاورزی ایـن شهرسـتان آغـاز شـده کـه پیش بینی می شـود 76 

هـزار تـن از این محصول برداشـت شـود.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـیدعلی 
آقا میرطالبی افزود: برداشـت این محصول از اواسـط تیرماه شـروع شـده اسـت 

و تا اواخر تابسـتان نیـز ادامه دارد.
بـه گفتـه وی؛ متوسـط برداشـت پیـاز در هـر هکتـار در اقلید 50 تن اسـت که 

شـامل ارقـام سـفید، قرمز و زرد می شـود.
او تصریـح کـرد: بـه دلیل مناسـب بـودن شـرایط آب و هوایی شهرسـتان برای 
کشـت ایـن محصـول، پیـاز برداشـت شـده دارای کیفیـت مطلـوب و از بـازار 

پسـندی باالیـی برخوردار اسـت.
میرطالبـی اظهـار کـرد: با توجه به کشـت نشـایی ایـن محصـول در اراضی در 
فصـل کاشـت و برداشـت حـدود صـد هـزار نفـر روز کارگـر به صـورت فصلی 
مشـغول بـه کار می شـوند که نقـش مهمی در اشـتغال فصلی مردم شهرسـتان 

دارد. اقلید 

مرمت و باز سازی قنوات در اقلید انجام شد
رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید 
گفت: کار مرمت و باز سـازی 6 رشـته قنات در شهرسـتان اقلید به پایان رسـید.

اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا ارجمنـد نیـا تصریح کـرد: با مرمت و بازسـازی این قنـوات دبی آب 
بیـن 20 تـا 50 درصـد افزایـش یافته و حـدود 250 هکتـار از اراضـی زراعی و 

باغـی شهرسـتان اقلیـد کشـت می شـوند. 

او افـزود: ایـن قنـوات از ابتـدای سـال جـاری با صـرف اعتباری بالـغ بر 5800 
میلیـون ریـال مرمـت و بازسـازی شـد کـه 85 درصـد ایـن اعتبـارات سـهم 

مشـارکت دولـت و 15 درصـد سـهم مشـارکت بهره بـرداران اسـت.
بـه گفتـه وی؛ قنات هـای تل خاکـی، تنـگ ده، بیدچاله، تل سـنگی، دره قنات 
و انارچـه قنواتـی بـوده کـه عملیـات مرمـت و بهسـازی شـامل کول گـذاری، 
ریـزش بـرداری، سـنگ بنـد سـیمان، طوقه چینـی، بغل بـری و سـایر اقدامات 
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اصالحـی در آن انجام شـده اسـت.
ارجمندنیـا، بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجـه بـه شـرایط خشکسـالی های اخیر در 
شهرسـتان یکـی از بـا صرفه تریـن و مطمئن ترین شـیوه اسـتحصال آب، قنات 
اسـت، ابـراز کـرد: این موضـوع ضـرورت تامین اعتبـار برای طرح هـای مرمت 

و بازسـازی قنـات را دو چنـدان می کند.

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

آغاز برداشت انگور از تاکستان های بوانات
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات گفت: برداشـت 

انگـور از تاکسـتان های ایـن شهرسـتان از نیمـه مـرداد ماه آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، 
جهانبخش هاشـمی تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود کار برداشـت انگـور 
از سـطح 3500 هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان تـا نیمه هـای مهـر مـاه 

آتـی ادامـه یابد.
ایـن کارشـناس اظهار کـرد: خلیلی رقم غالـب انگور تولیدی شهرسـتان بوانات 
اسـت کـه حـدود 30 درصد محصـول تولیدی به مصـرف تازه خـوری و مابقی 

بـه صورت کشـمش فرآوری می شـود. 
او بـا بیـان اینکـه کشـمش فـرآوری شـده در شهرسـتان بوانـات شـامل انواع 
آفتابـی، تیـزاب، سـایه خشـک و پلویـی می شـود، افـزود: آبغـوره، غورغـوره، 
ترشـی انگـور، شـیره انگـور و دوشـاب از دیگر محصـوالت حاصـل از انگور در 

این شهرسـتان اسـت.
هاشـمی نبـود کارخانجـات و کارگاه هـای فـرآوری و بسـته بنـدی محصوالت 
متنـوع انگـور را مشـکل اساسـی تولیدکننـدگان این شهرسـتان دانسـت و ابراز 
کـرد: ایـن معضـل باعث می شـود باغـداران علی رغـم میل باطنـی، مجبور به 

فـروش حاصـل دسـترنج یکسـاله خود بـا قیمت اندک شـوند. 

سارا بویری

شهرستان بیضاء 

برآورد تولید 18 هزار تن انگور در بیضا 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت انگور 
از تاکسـتان های ایـن شهرسـتان از تیـر مـاه گذشـته آغـاز شـده اسـت، گفت: 

پیـش بینـی می شـود تا اواسـط آبـان ماه حـدود 18 هـزار و 800 تـن محصول 
جمع آوری شـود. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، منصور 
امیریـان بـا اشـاره بـه سـطح 1570 تاکسـتان های آبـی و دیـم این شهرسـتان 
تصریـح کـرد: عمـده محصـول انگـور ایـن شهرسـتان از ارقـام ریـش بابـا، 

عسـکری، سـمرقندی و رطبـی اسـت.
ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: انگور شهرسـتان بیضـا به میادین اسـتان فارس 
و اسـتان های همجـوار ارسـال می شـود و مصـارف مختلـف در آبغـوره گیری، 

غـوره خشـک، پـودر غوره، ترشـی غـوره، تازه خوری، کشـمش و مویـز دارد.
امیریـان افـزود: بـا توجه بـه کیفیت مطلـوب انگـور تولیدی در شهرسـتان بیضا 
و کـم آب بـر بـودن آن، توسـعه صنایع فـرآوری آن مـی تواند برای رسـیدن به 

اهـداف اقتصادی و اشـتغالزایی حائز اهمیت باشـد.
او یاد آور شـد: انگور و مویز سرشـار از مواد معدنی چون آهن، پتاسـیم، کلسـیم 

و "ویتامین های گروه ب" اسـت.

ارتقاء و بهبود عملکرد جهاد کشاورزی بیضا
نماینـده مـردم محتـرم بیضـا و سـپیدان در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
عملکـرد یـک سـال اخیر جهاد کشـاورزی بیضا نشـان از ارتقا و بهبـود عملکرد 
ایـن مدیریـت دارد و مـردم از نحـوه خدمات دهـی این مجموعـه رضایت دارند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا، محسـن 
علیـزاده در بازدیـد سـرزده از ایـن مدیریـت کـه بـه دیـدار چهـره بـه چهـره با 
بهره بـرداران و کارکنـان اختصـاص یافـت، تصریـح کـرد: بـرای تحقـق شـعار 
سـال در حـوزه کشـاورزی، تصویـب قوانیـن تسـهیل کننده تولیـد بـا کمـک و 
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همراهـی دیگـر نماینـدگان مجلـس مـورد نیاز اسـت.
ایـن نماینـده در مجلس شـورای اسـالمی اظهار کـرد: پیگیری جـذب اعتبارات 
بـه منظـور رفـع محرومیـت از شهرسـتان بیضـا و رونـق اقتصـادی بخـش 
کشـاورزی، رفـع کمبـود نیـروی انسـانی در جهاد کشـاورزی این شهرسـتان با 
هماهنگـی معاونت توسـعه مدیریت و منابع انسـانی جهاد کشـاورزی و پیگیری 

راه انـدازی مرکـز جهـاد کشـاورزی حومـه را دنبال مـی کنیم. 

گوجه گیالسی از بیضا روانه بازار شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفـت: پیـش بینـی می شـود حـدود 
180 تـن گوجـه گیالسـی از یک مزرعـه این شهرسـتان برداشـت و روانه بازار 

خصوصـا تهران شـود. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا ، منصور 
امیریـان بـا اشـاره بـه اینکه بـرای اولین بـار سـطح 1.5 هکتار به کشـت گوجه 
گیالسـی در فضـای بـاز اختصاص داشـته اسـت، افـزود: رقم گوجـه فرنگی در 
ایـن مزرعـه "چری" اسـت کـه برآورد می شـود تا آبـان ماه می توان سـه چین 

محصول برداشـت کرد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: تولیـد رقـم چـری بیـش از دو برابـر میانگین 
عملکـرد دیگـر ارقـام گوجـه فرنگـی اسـت کـه بـه کار گیـری روش آبیـاری 
نـواری، کنتـرل تلفیقـی در مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا و بهـره گیـری از 

توصیه هـای فنـی نیـز در افزایـش تولیـد نقـش بسـزایی دارد.

سعیده سروعلیشاه

شهرستان پاسارگاد 

برداشت هویج از مزارع پاسارگاد ادامه دارد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد با اشـاره به آغـاز برداشـت هویج 
از مـزارع ایـن شهرسـتان از نیمـه تیر ماه گذشـته تاکنـون، گفت: کار برداشـت 

ایـن محصـول تـا اواخـر مرداد مـاه نیـز ادامه خواهد داشـت.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
سیدحسـن موسـوی با اشـاره به اینکه امسـال حـدود 200 هکتـار از اراضی این 
شهرسـتان بـه کشـت هویج اختصاص داشـته اسـت، تصریـح کـرد: پیش بینی 

می شـود بیـش از 14 هـزار تـن هویـج از این مزارع برداشـت شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه عمـده کشـت هویـج شهرسـتان پاسـارگاد 
در اراضـی بخـش کمیـن اسـت، اظهـار کرد: کشـت مکانیـزه، اسـتفاده از ارقام 
مطلـوب و همچنیـن اجـرای آبیاری نویـن از جمله دالیل عملکـرد خوب مزارع 

هویـج در سـال زراعی جاری اسـت.
بـه گفتـه وی؛ رقـم کانیون رقم غالب هویج کشـت شـده در اراضی شهرسـتان 
پاسـارگاد اسـت کـه از ارقـام نیمـه زود رس بـه شـمار مـی آیـد و بـا توجـه به 
کیفیـت مطلـوب آن ضمـن مصـارف تـازه خـوری در صنایـع غذایی نیـز مورد 

دارد.  استفاده 

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

باد و باران؛ کشاورزی جهرم را در هم کوبید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفـت: بـاد و بـاران چنـد روز اخیـر 
بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان را در هـم کوبیـد و خسـارتی بالـغ بـر 500 

میلیـارد ریـال بـر جـای نهاد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، علی 
جـوکار بـا اشـاره بـه اینکـه خسـارت های وارده بـه بخـش کشـاورزی ایـن 
شهرسـتان جـدی و چشـمگیر اسـت، تصریـح کرد: عـالوه بر بروز خسـارت در 
سـطح 1600 هکتـار از باغ هـا و مزارع این شهرسـتان، واحد هـای دامپروری و 

تاسیسـات زیـر بنایـی نیز آسـیب دیـده اند.
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بـه گفتـه وی؛ یک مزرعـه 2.5 هکتاری گیـاه دارویی آلـوورا در بخش مرکزی 
شهرسـتان جهـرم بر اثـر باد شـدید 70 درصد زیان دیده اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: آثـار و خسـارات طوفان و بارندگی سـیل آسـا 
در مناطقـی از بخـش مرکـزی خصوصـا منطقه هـای محمـد آبـاد و صـادق 
آبـاد و در بخـش سـیمکان و کردیـان با شکسـتن درختـان و تخریـب دیوار ها 

هست. مشـهود 
جـوکار ابـراز کرد: جمـع بندی خسـارت های وارده پـس از تائید فرمانـدار ویژه 

شهرسـتان جهرم به مراجع باالدسـتی ارسـال می شـود. 

برداشت صیفی جات از بالغ بر هزار هکتار 
از مزارع جهرم

مسـئول زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفت: برداشـت 
صیفـی جـات از1300 هکتـار از مـزراع ایـن شهرسـتان در خرداد مـاه آغاز و تا 

اوایـل مهر مـاه آتی ادامـه دارد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، مریم 
جعفـری تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود امسـال 50 هـزار تـن محصـول 

صیفـی از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود. 
وی افـزود: 300 هکتـار از مـزارع انـواع صیفـی شهرسـتان جهـرم بـه صورت 
کشـت نشـایی بوده که باعـث صرفه جویـی در مصـرف آب و نهاده هایی مثل 
کـود، سـم و بذر شـده اسـت و محصـول مطلـوب تری نیـز تولید کرده اسـت. 
جعفـری ابـراز کـرد: در طول دوره برداشـت محصوالت صیفی، بیـش از 1500 

نفـر بـه صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم در مزارع مشـغول به کار می شـوند. 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

راه اندازی اولین داروخانه گیاه پزشکی در خرامه
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفت: با توجـه به لزوم توسـعه جامعه 
سـالمت محـور، اولین فروشـندگی سـموم دفـع آفات نباتـی در این شهرسـتان 

براسـاس دسـتورالعمل های ابالغـی بـه داروخانه گیاه پزشـکی ارتقـاء یافت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، ایرج 
دهقانـی تصریـح کـرد: بـه منظـور فراگیـری ایـن طـرح و دسـتیابی بـه اهداف 
وزارت جهاد کشـاورزی دو فروشـگاه دیگر سـموم کشـاورزی این شهرسـتان با 
مراجعـه بـه سـامانه سـانکا نسـبت به اخـذ مجـوز داروخانـه گیاه پزشـکی اقدام 

کـرده اند.

بـه گفتـه وی؛ بـا اجـرای ایـن طـرح کشـاورزان و باغـداران ضمـن مراجعـه به 
کلینیک هـای گیاه پزشـکی ملـزم بـه اخذ نسـخه های گیاه پزشـکی هسـتند تا 
با در دسـت داشـتن آن نسـبت بـه خرید و دریافت سـموم مورد نیـاز از داروخانه 

گیاه پزشـکی اقـدام کنند. 
وی بـا تاکیـد بر اینکه گیاه پزشـکی پایه سـالمت و امنیت غذایی کشـور اسـت، 
ابـراز کـرد: مهندسـی سـازی فرآینـد توزیـع و مصـرف نهاده هـای کشـاورزی 

گامـی بـه سـوی تامین سـالمت جامعه محسـوب می شـود. 
دهقانـی؛ اسـتفاده از سـموم شـیمیایی را آخریـن راهـکار بـرای مبارزه بـا آفات 
کشـاورزی دانسـت و اظهار کرد: مشـورت با کارشناسـان هزینه تولید را به نحو 

چشـمگیری کاهـش داده، اقتصـاد خانوارهای روسـتایی را بهبود می بخشـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بکارگیری نیـروی انسـانی متخصـص زمینه 
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انتقـال دسـتاوردهای علمـی بـه عرصـه اجـرا را فراهم سـاخته، از دخالـت افراد 
فاقـد صالحیـت در امـور فنـی کشـاورزی جلوگیری مـی کند.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از تعامل علمی مسـئولین داروخانه ها 
و کلینیک هـای گیاه پزشـکی بـه عنوان شـاه کلیـد موفقیت در تولیـد محصول 

سـالم یاد کرد.

ایجاد بیش از ۲60 فرصت شغلی جدید 
در کشاورزی خرامه

برنامـه  و  طـرح  کارشـناس 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
فراهـم  از  خرامـه  شهرسـتان 
شـغلی  فرصـت   264 شـدن 
ایـن  کشـاورزی  بخـش  در 
داد و گفـت:  شهرسـتان خبـر 
بـا ایـن تعـداد اشـتغال جدیـد، 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
خرامـه توانسـت رتبه نخسـت 

دهـد. اختصـاص  خـود  بـه  را  رصـد  سـامانه  در  اطالعـات  ثبـت 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، سـعید 
عبـدی طالـب بیگـی ابـراز کرد: در چهـار ماه اول سـال جاری، سـهمیه ابالغی 

ایجـاد اشـتغال در حوزه کشـاورزی شهرسـتان به طـور کامل محقـق گردید.
بـه گفتـه وی؛ از ایـن تعداد اشـتغال ایجاد شـده 74 فرصت شـغلی دائم و 190 

مـورد به صورت اشـتغال موقت اسـت.
گرایـش  موجـب  پدیـده خشکسـالی  بـروز  اینکـه  بیـان  بـا  کارشـناس  ایـن 
بهره بـرداران بـه تولیـد محصـوالت کـم آب بـر شـده، اظهـار کـرد: توسـعه 
باالتریـن سـهم  فرصـت شـغلی  بـا 90  قـارچ خوراکـی  تولیـد  و  گلخانه هـا 
اشـتغالزایی را بـه خـود اختصـاص داده و زیـر بخـش امـور دام بـا 73 فرصـت 

شـغلی جدیـد در رتبـه بعـدی قـرار دارد.
عبـدی طالـب بیگـی؛ دو بخـش زراعت و مشـاغل خانگـی زنان روسـتایی را از 
دیگـر حوزه هـای مهـم و کلیـدی در افزایـش اشـتغال و بهبود درآمد سـاکنین 

جوامع روسـتایی نـام برد.
وی افـزود: توسـعه زیـر سـاخت های صنایـع تبدیلـی و سـاماندهی صـادرات 
محصـوالت کشـاورزی نیروی محرکه ای بـرای ایجاد تحول در اقتصاد روسـتا 

بود. خواهـد 
کارشـناس طـرح و برنامـه مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه تصریح 
کـرد: بـا راه انـدازی صنایـع تبدیلـی، فـرآوری و بسـته بنـدی ارزش افـزوده 
محصـوالت کشـاورزی افزایـش یافتـه و زمینـه رهایـی از بحـران اقتصـادی 

می شـود. فراهـم 

تولید گوجه فرنگی گواهی شده در خرامه
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از اجـرای طرح تولید محصول سـالم 

در مـزارع گوجـه فرنگـی این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، ایرج 
دهقانـی گفـت: در سـال زراعی جـاری 296 هکتـار از اراضی کشـاورزی خرامه 

به کشـت گوجـه فرنگـی اختصاص یافته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اهمیـت محصـول گواهـی شـده در تامیـن 
سـالمت جامعـه اظهـار کرد: پیـش بینی می شـود تا پایـان فصل برداشـت 17 

هزارتـن گوجـه فرنگـی بـا گواهـی Icm روانـه بـازار مصرف شـود.

دهقانـی بـا تاکیـد بر نقـش آموزش در گسـترش تولیـد محصول سـالم تصریح 
کـرد: بـا برنامـه ریزی هـای مـدون و اصولـی انتظـار مـی رود تعـداد گواهـی 
صـادره بـرای گوجـه فرنگی نسـبت بـه سـال گذشـته 81 درصد افزایـش یابد.

بـه گفتـه وی؛ اندیشـه پایداری و سـالم سـازی فعالیت های کشـاورزی در گرو 
همنوایـی بـا طبیعـت و کاهـش مصـرف سـموم و کودهـای شـیمیایی اسـت؛ 
بـه کارگیـری مشـوق ها و ابزارهـای حمایتـی ازالزامات تـداوم تولیـد محصول 

سـالم هست.

بالغ بر 1600 تن نهاده دامی در خرامه
 توزیع شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفت: از ابتدای سـال جـاری تاکنون 
بیـن  انـواع نهـاده در  بیـن دامداری هـا و 1154 تـن  450 تـن نهـاده خـام 

گاوداری هـای ایـن شهرسـتان بـا نـرخ دولتـی توزیـع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، ایرج 
دهقانـی ابـراز کـرد: ایـن میـزان نهـاده توزیعـی شـامل 702 تن جـو، 500 تن 
خـوراک دام آمـاده، 244 تـن ذرت و 158 تن سـویا بوده که بـه دام های هویت 

گذاری شـده تخصیـص یافت.
ایـن مقـام مسـئول بـه اهمیـت و نقـش دامپـروری در تامیـن مایحتـاج مـردم 
اشـاره کـرد و افزود: سـاالنه بیـش از 15 هزار تن گوشـت قرمـز و 12 هزار تن 

شـیر در واحدهـای پـرورش دام خرامـه تولید می شـود.
دهقانـی بـا بیـان اینکـه 1600 واحـد دامداری بـا 155 هزار راس گوسـفند و بز 
و 400 واحـد گاوداری بـا ظرفیـت هشـت هـزار راس در صنعت دامپـروری این 
شهرسـتان فعـال هسـتند، اضافـه کـرد: تخصیـص اعتبـار و تامین نهـاده مورد 

نیـاز دام مولـد، سـرمایه گـذاری بـرای حفظ امنیت غذایی کشـور اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ تولیـد چـرم و پشـم بـرای صنایع نسـاجی و کـود حیوانـی قابل 
اسـتفاده در کشـاورزی از دیگر محصـوالت صنعت دامپروری به شـمار می آید.

بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  خرامـه  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
خشکسـالی های اخیـر و هزینـه بـاالی خریـد علوفه، تـداوم تولیـد محصوالت 
پروتینـی، لبنـی و ... مشـروط بـه حمایـت گسـترده و بـه موقـع از ایـن بخـش 

. هست
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مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 

خسارت 5 میلیارد ریالی باران در خرم بید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: بارندگی هـای تابسـتانه 
روزهـای اخیـر بـه زیـر بخش هـای مختلـف کشـاورزی ایـن شهرسـتان 5 

میلیـارد ریـال آسـیب وارد کـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خسـروانی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـدت بارش هـای اخیـر زیـر 
سـاخت های کشـاورزی ایـن شهرسـتان از جملـه چهار رشـته قنات بـه میزان 
3.5 میلیـارد ریـال و یـک کانـال آبیـاری به طول یـک کیلومتر بـه ارزش 500 

میلیـون ریـال آسـیب دیده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: در بخش زراعت نیـز دو هکتار از مزارع سـیب 
زمینـی و لوبیـا کـه بـه صـورت نـواری آبیاری می شـد، خسـارت یـک میلیارد 

ریالی را متحمل شـده اسـت.
بـه گفتـه خسـروانی؛ گـزارش خسـارت های حـادث شـده توسـط اکیپ هـای 
کارشناسـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید تهیه و پـس از تائید 
در شهرسـتان به سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ارسـال شـده اسـت.

عملیاتی شدن احداث دو واحد گلخانه سبزی و 
صیفی درخرم بید 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد از اجرای طـرح سـاخت دو واحد 
گلخانـه سـبزی و صیفـی در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن طرح هـا 
بیـش از 16 هـزار متـر مربـع وسـعت دارد و تـا چند مـاه آینده بـه بهره برداری 

می رسـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
آرش خسـروانی بـا بیـان اینکـه یکـی از طرح ها به صـورت توسـعه ای و خود 
اجرایـی در سـطح 3500 متـر مربـع اسـت، افـزود: طـرح دیگر جدیـد االحداث 
و بـه مسـاحت 13 هـزار متـر مربع اسـت که سـالن های تولید آن هشـت هزار 

متـر مربع فضـا دارد.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور اجـرای ایـن طـرح اعتبـار 75 میلیـارد ریالی بـرآورد 

شـده اسـت کـه بـا بهره بـرداری از آنها زمینه اشـتغال بـرای 11 نفـر به صورت 
مسـتقیم فراهم می شـود. 

خسـروانی بـا اشـاره بـه فعالیـت 11 واحـد گلخانـه ای بـا مجموع مسـاحت 90 
هـزار متـر مربـع در شهرسـتان خـرم بید اظهـار کـرد: صرفه جویـی در مصرف 
آب، افزایـش چنـد برابـری تولید محصـوالت کشـاورزی و ایجاد اشـتغال پایدار 

از مزایـای راه انـدازی واحد هـای گلخانه ای اسـت. 

شهربانو زارعی

دهستان خنجشت

برداشت مزارع تریتیکاله خنجشت
و تولید 100 تن محصول 

رئیس مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت گفت: کار برداشـت 25 هکتار 
از مـزارع تریتیکالـه این دهسـتان با موفقیت به پایان رسـید. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت ، عباس 
مومنـی بـا اشـاره بـه اینکـه گیـاه تریتیکالـه غلـه جدیدی اسـت کـه جایگزین 
کشـت های پـر آب بـر می شـود، تصریـح کـرد: از مـزارع زیر کشـت ایـن گیاه 

صـد تن محصول برداشـت شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول با ایـن توضیح کـه گیـاه تریتیکالـه از تالقی گنـدم و نوعی 
جـو بـه نـام چـاودار بـه وجـود مـی آیـد، اظهـار کـرد: توسـعه کشـت تـوام بـا 
موفقیـت تریتیکالـه از آنجـا اهمیـت مـی یابـد کـه ایـن غلـه عالوه بـر مصرف 
دام و طیـور بـه دلیـل داشـتن پروتئیـن بـاال، مـی تـوان در آرد نان نیـز مخلوط 

اسـتفاده کرد. و 
وی بـا بیـان اینکـه تریتیکالـه در زمین هـای کـم بازده نیز قابل کشـت اسـت، 
افـزود:  مقـاوم بـودن در برابـر کـم آبی، شـوری، سـرمازدگی، آفت هـا، عملکرد 
باالتـر نسـبت بـه جـو و همچنیـن سـازگاری به دامنـه وسـیعی از اقلیـم اعم از 

سـرد و گـرم از مزایـای کشـت تریتیکاله اسـت.
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کاظم نظری

شهرستان داراب 

کاشت آزمایشی 3 نهال استوایی در داراب
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: بـرای اولیـن بـار نهال هـای 
آنانـاس، پاپایـا و گـوآوا در محیـط یـک گلخانـه در ایـن شهرسـتان بـه صورت 

آزمایشـی کشـت شـده است.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن اقـدام به منظـور تغییـر الگوی کاشـت 
محصـوالت گلخانـه ای در شهرسـتان داراب صورت گرفته اسـت، تصریح کرد: 
بـا بهـره گیـری از اعتبـارات یارانـه نهـال سـال 1399 مبالـغ تهیـه نهال های 
کشـت بافـت تامین و بـه فرد متقاضی در بخـش جنت این شهرسـتان پرداخت 

. شد
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بـر اینکـه میوه هـای ایـن نهال های تازه کاشـت 
اسـتوایی گـران قیمت و لوکس هسـتند، اظهـار کرد: در صورت به ثمر نشسـتن 
ایـن طـرح تحول چشـمگیری در تولید محصوالت گلخانه ای شهرسـتان داراب 

ایجـاد می شـود و تنـوع محصـوالت تولیدی افزایـش می یابد.
صالحـی ابـراز کـرد: تولیـد میوه هایـی ماننـد آنانـاس، پاپایـا و گوآوا عـالوه بر 
منافـع اقتصـادی بـرای کشـاورزان در تامیـن نیـاز روز افـزون مـردم بـه مـواد 
غذایـی بـه ویـژه میوه هـای گرمسـیری کـه بـازار بـه آن کشـش دارد موثـر 

بود. خواهـد 
وی بیـان کـرد: داراب از جملـه مناطق جنوبی اسـتان فارس اسـت کـه در تولید 
میوه هـای نیمـه گرمسـیری خصوصـا مرکبـات بـه عنـوان یک قطـب تولید به 

آید. شـمار می 
 

تولید بیش از یک و نیم میلیون قطعه نشاء 
در داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب بـا اشـاره بـه اینکـه 3700 مترمربـع 
از گلخانه هـای ایـن شهرسـتان بـه کار تولیـد نشـاء انـواع سـبزی و صیفـی 
اختصـاص دارد، گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون یـک میلیـون و 700 

هـزار نشـاء در ایـن گلخانه هـا تولیـد شـده اسـت. 
داراب،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
احمدرضـا صالحـی تصریـح کـرد: نشـاء های تولیـدی شـامل 600 هـزار قطعه 

نشـای گل کلـم، 450 هـزار قطعـه نشـای گوجـه فرنگـی، 200 هـزار قطعـه 
نشـای هندوانـه، 200 هـزار قطعـه نشـای خربـزه، 150 هـزار قطعـه نشـای 

بادمجـان و صـد هـزار قطعـه انـواع فلفـل دلمـه رنگـی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: نشـاء های تولیدی در ایـن گلخانه هـا به علت 
دور بـودن از تنـش محیطـی، آفـات، بیماری هـا و تغذیـه مناسـب از کیفیـت 
باالیـی برخـوردار هسـتند کـه عـالوه بـر تامین نیـاز گلخانـه داران شهرسـتان 

داراب بـه اسـتان هرمـزگان و برخـی از شـهرهای همجـوار ارسـال می شـود.
بـه گفتـه وی؛ مهـم تریـن مزایـای نشـاء کاری مصـرف بـذر کمتر، زود رسـی 
محصـول، امـکان کنتـرل بهتـر شـرایط محیطـی در مراحـل مختلـف تولیـد و 
امـکان انتخـاب گیاهـان قـوی و سـالم جهـت کاشـت و کاهـش هزینه هـای 

اسـت.  تولید 

توسعه کشت حفاظتی پنبه در اراضی داراب
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت: بـه دنبـال اقدامـات ترویجی 
انجام شـده در سـه سـال گذشـته سـطح کشـت حفاظتی پنبه در این شهرستان 

افزایـش بیـش از پنـج برابری یافته اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال جـاری سـطح زیـر کشـت پنبه در 
ایـن شهرسـتان 5500 هکتـار اسـت، تصریح کرد: بالـغ بر نیمی از سـطوح زیر 

کشـت پنبـه برابـر بـا 2800 هکتـار به صورت حفاظتی کاشـت شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در سـال 1397 سـطح زیـر کشـت پنبـه حفاظتی در شهرسـتان 
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سیروس انصاری

شهرستان رستم 

داراب تنهـا 500 هکتـار بـوده اسـت کـه موفقیـت در افزایش سـطح این روش 
از کشـت بـا توجـه به ترویج و تشـویق های انجام شـده و اسـتقبال کشـاورزان 

حاصـل گردید.
 ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه به منظور توسـعه کاشـت حفاظتـی پنبه در 
شهرسـتان داراب در سـال گذشـته بـا اسـتفاده از خـط اعتبارات مکانیزاسـیون 
کشـاورزی چهار دسـتگاه بذرکار کشـت مسـتقیم توسـط کشـاورزان خریداری 
و بـه نـاوگان مکانیزاسـیون اضافـه شـده اسـت، افـزود: بـرای هر دسـتگاه 20 
میلیـون تومـان کمـک بالعـوض پرداخـت و مابقـی قیمـت آن را بـه صـورت 

تسـهیالت 5 سـاله بـا نـرخ مشـارکت 15 درصد بوده اسـت.
صالحـی ابـراز کـرد: در سـال جـاری نیـز چهـار نفـر دیگر بـه منظـور دریافت 
تسـهیالت مذکـور و خریـد دسـتگاه بـذرکار کشـت مسـتقیم بـه بانـک عامل 

معرفـی شـده اند.
او مهـم تریـن اهداف کشـت مسـتقیم را فراهـم آوردن محیطی مناسـب جهت 
سـبز شـدن بـذر، رشـد و نمـو بهتر ریشـه، کنتـرل مکانیکـی علف هـای هرز، 
کنتـرل فرسـایش خـاک و افزایـش مـاده آلـی خـاک، حفـظ رطوبـت خـاک و 
کاهـش هزینه هـای کاشـت و داشـت محصـول دانسـت و اظهـار کـرد: ایـن 
اهـداف بـا حفـظ مقـدار کافـی بقایـای گیاهـی در سـطح خـاک، تـردد کمتـر 

تراکتـور در زمیـن و دسـتکاری کمتـر خـاک بـه دسـت مـی آید. 

4 هزار هکتار از اراضی کشاورزی داراب زیر کشت 
ذرت می رود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از آغـاز کشـت ذرت در شهرسـتان 
داراب خبـر داد و گفـت: در سـال زراعـی جـاری چهـار هـزار هکتـار از اراضـی 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان زیـر کشـت ذرت دانـه ای و علوفـه ای مـی رود.
داراب،  مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
احمدرضـا صالحـی بـا تأکیـد بـر اینکـه داراب یکـی از قطب هـای تولید ذرت 
در اسـتان فـارس محسـوب می شـود، افـزود: کشـت ایـن محصـول زراعی در 
شهرسـتان از نیمـه دوم تیرمـاه شـروع شـده و تـا نیمـه اول مـرداد مـاه ادامـه 

داشـت. خواهد 

صالحـی میانگیـن تولیـد ذرت دانه ای را هشـت تن و متوسـط عملکـرد مزارع 
ذرت علوفـه ای را 45 تـن در هـر هکتـار از مـزارع شهرسـتان داراب بیان کرد 
و تصریـح کـرد: پیـش بینـی می کنیـم در پایان فصل برداشـت ایـن محصول 
حـدود 24 هـزار تـن ذرت دانـه ای و 45 هزارتن ذرت علوفه ای در شهرسـتان 

تولید شـود.

ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد: پیـش بینی می شـود   به دلیل تداوم خشکسـالی 
در چنـد سـال اخیـر، پاییـن رفتـن سـفره های آب زیر زمینـی و نیاز آبـی باالی 
ذرت در سـال زراعـی جـاری نسـبت بـه سـال زراعـی قبل حـدود هـزار هکتار 

کاهش سـطح زیر کاشـت این محصول در شهرسـتان داشـته باشـیم.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ترویج کشـاورزی حفاظتـی را یکی از 
راه هـای موثـر بـرای برون رفـت از بحـران خشکسـالی، مدیریـت آب و جبران 
مـواد آلـی خـاک عنـوان و ابـراز کـرد: بـه کشـاورزان توصیـه مـی کنیـم برای 
حفـظ منابـع آبـی موجود از کشـاورزی حفاظتی و شـیوه های نویـن آبیاری مثل 
آبیـاری نـواری و همچنیـن کشـت ارقـام زودرس ذرت کـه نیـاز آبـی کمتـری 

دارنـد اسـتفاده کنند. 
وی در ادامـه مهـم تریـن ارقـام ذرتی که در این شهرسـتان کشـت می شـود را 

ارقـام مای، سـینجنتا، سـیمون، وال بـوم، 704 و 703 معرفی کرد.

برداشت برنج بهاره از شالیزارهای رستم

رئیـس اداره تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: 
کار برداشـت برنج بهاره از سـطح 200 هکتار از شـالیزارهای این شهرسـتان تا 

اوایـل مـرداد مـاه به انجام می رسـد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، جمشـید 
کریمـی ولـد بـا اشـاره بـه اینکه در کشـت بهـاره برنـج، خزانه گیـری در بهمن 
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فهیمه السادات کامران

شهرستان زرین دشت 

ماه سـال قبل انجام می شـود، تصریح کرد: شـروع نشـاء کاری از اواخر اسـفند 
مـاه اسـت و پـس از گذشـت مرحله داشـت، عملیات برداشـت از اواخـر تیر ماه 

آغاز شـده است.
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه کشـت برنج بهاره در شهرسـتان رسـتم سـابقه 
سـه سـاله دارد، ابـراز کـرد: پیـش بینـی می شـود از هر هکتـار شـالیزار ده تن 

محصـول برداشـت شـود کـه عمدتـا از ارقـام شـمیم و ناز بانو هسـت. 
بـه گفتـه وی؛ صرفـه جویـی در مصـرف آب بـا توجـه بـه اسـتفاده از آب های 
جـاری در فصـل بهـار و کاهـش تبخیـر مهـم تریـن مزیت کشـت بهـاره برنج 

به شـمار مـی آید.

ورود خسارت به بخش کشاورزی زرین دشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت گفـت: بارش های سـیل آسـا 
بـه همـراه وقـوع طوفـان در اوایـل مـرداد مـاه 210 میلیـارد ریـال بـه بخـش 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان خسـارت وارد کـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح اهلل دیانـت تصریـح کـرد: بـا توجه بـه وقوع ایـن رویداد های جـوی قریب 
بـه 200 هکتـار از مـزارع پنبه به دلیل عبور سـیالب از آن دچار آسـیب های30 

تا 100 درصدی شـده اسـت.
زیـر  و  تاسیسـات  و  نخـل  و  زیتـون  باغ هـای  ذرت،  مـزارع  وی؛  گفتـه  بـه 

انـد. دیـده  آسـیب  نیـز  کشـاورزی  سـاخت های 

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به شـدت بارش هـا در برخـی از نقاط شهرسـتان 
زریـن دشـت اظهـار کـرد: در مناطـق حاجی آبـاد ،بن دشـت، حاجـی طاهره و 
مزایجـان عـالوه بـر تلفـات بیـش از 75 راس دام سـبک، نزدیک بـه 110 متر 

اماکـن دامـی نیز تخریب شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ آمـار دقیـق از میـزان خسـارت ها و ارزش ریالـی پـس از تائیـد 
مراجـع ذی ربـط به سـتاد حوادث غیر مترقبه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس و اسـتانداری اعالم شـد.
او بـا اشـاره بـه اینکه بـا توجه بـه اطالعیه های هواشناسـی هشـدار های الزم 
صـادر و اطالع رسـانی های در خصـوص بارش هـا صـورت گرفتـه بـود، اظهار 
می تواننـد  کشـاورزی  بیمـه محصـوالت  پوشـش  دارای  بهره بـرداران  کـرد: 
نسـبت بـه ارائـه درخواسـت خود به شـرکت های خدمـات بیمه ای اقـدام کنند.

لیال نمازی 

شهرستان سپیدان 

 قنات هرایجان در سپیدان احیاء شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از اتمـام عملیـات احیـاء و مرمـت 
قنـات هرایجـان در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: این قنات بـه طول 250 

متـر بـا اعتبـار 1059 میلیون ریال بازسـازی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری اظهـار کـرد: 900 میلیـون ریـال از اعتبـارات اجـرای ایـن 
عملیـات، از محـل کمک هـای فنی-اعتبـاری و 159 میلیـون ریـال از سـهم 

خـود یـاری مردمـی تأمیـن شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در احیـاء و مرمـت قنـات مذکـور عملیات هـای الیروبـی، 
ریـزش بـرداری و دس گـذاری اجـرا شـده اسـت تصریح کـرد: بـا افزایش دبی 

قنـات سـطح 20 هکتـار از اراضـی تحت شـرب آن جـان دوبـاره گرفت.
نصیـری تاکیـد کـرد: تعـداد 30 نفـر از تولیـد کننـدگان بخـش کشـاورزی بـا 

بهره بـرداری از ایـن قنـات، از نعمـت آب آبیـاری بهـره منـد مـی شـوند.
 

ترسیم بیش از 18 هزار قطعه در سامانه سیاک 
سپیدان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از اجـرای طـرح سیسـتم یکپارچه 
اطالعـات کشـاورزی )سـیاک( خبر داد و گفت: از ابتدای سـال جـاری تا کنون 
محـدوده مکانـی 25 هزار هکتار از اراضی کشـاورزی این شهرسـتان ترسـیم و 
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زینب طالیی

شهرستان سرچهان 

در سـامانه سـیاک بـر روی تصاویر هوایی جانمایی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
و  الکترونیـک  دولـت  توسـعه  راسـتای  در  کـرد:  اظهـار  نصیـری  مهـدی 
مدیریـت هوشـمند بخـش کشـاورزی، مدیـران پهنه این شهرسـتان با کسـب 
آموزش هـای فنی-تخصصـی در زمینـه اجرای ایـن طرح، به ترسـیم محدوده 
قطعـات زراعـی و باغـی در پایـگاه اطالعـات مکانـی وزارت جهـاد کشـاورزی 

دارند. اشـتغال 
وی بـا بیـان اینکه با ترسـیم محـدوده بیـش از 70 درصد از اراضی کشـاورزی 
شهرسـتان سـپیدان، ایـن شهرسـتان در جایـگاه اول اسـتان فـارس اسـت، 
تصریـح کـرد: ثبـت اطالعات توصیفـی از جملـه اطالعات عمومـی بهره بردار، 
زمینـه فعالیـت، نـوع کشـت و سـطح زیر کشـت، بـا شناسـایی و احـراز هویت 

بهره بـردار یـا مالـک قطعـات ترسـیمی، انجـام خواهد شـد.
نصیـری تأکیـد کـرد: این طرح با هدف هوشـمند سـازی و افزایـش بهره وری 
در بخـش کشـاورزی و بـا سـه رویکـرد علمـی و فنـی؛ جمع آوری و سـنجش 
داده هـا، تحلیـل و آنالیـز داده ها و در نهایت ذخیره و اشـتراک گـذاری داده ها، 

راه اندازی شـده است.
وی افـزود: تحقـق ایـن طرح دسـتاورد هایی از جملـه؛ امکان رقومی سـازی و 
تهیـه نقشـه اراضـی کشـاورزی، شـفافیت در آمـار، مقابلـه مؤثر و به هنـگام با 
مخاطـرات و حـوادث غیـر مترقبـه، برنامـه ریـزی و مدیریت هوشـمند کشـت 
محصـوالت زراعـی و باغـی، سـازگاری بـا چالش هـای تغییـر اقلیـم و ایجـاد 
امنیـت غذایـی مبتنی بر آمایش کشـاورزی هوشـمند را به ارمغـان خواهد آورد.

تولید ساالنه نزدیک به هفت میلیون شاخه گل 
در سپیدان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از تولیـد گل هـای شـاخه بریده و 
زینتـی از گلخانه هـای تولیـد گل در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: سـاالنه 

قریـب بـه هفـت میلیـون شـاخه گل در ایـن گلخانه هـا تولید می شـود.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری تصریح کرد: کار برداشـت این گل ها در سـطح هفـت هکتار، 

در طول سـال اسـتمرار دارد.
وی بـا بیـان اینکـه عمـده ارقـام گل هـای رز شـاخه بریـده تولیـدی در ایـن 
شهرسـتان از ارقـام هلنـدی، سـامورایی، لـب صورتـی، آنجلینـا، زرد وآواالنـچ 
اسـت، اظهـار کـرد: ایـن ارقام به دلیـل ماندگاری، سـایز غنچه درشـت و طول 
شـاخه گل بلنـدی که دارنـد، از کیفیت مطلوبـی برخوردارند و توسـط 15 واحد 

گلخانـه تولیـد و روانـه بازارهـای فروش می شـوند.
نصیـری تأکیـد کـرد: عـالوه بر تولیـد انواع گل هـای شـاخه بریـده رز در این 
شهرسـتان، یـک واحـد گلخانـه گل شـاخه بریـده زینتـی در سـطح 8000 متر 

مربـع در روسـتای رودبـال از توابـع بخـش همایجـان این شهرسـتان بـه تولید 
سـاالنه 120 هزار شـاخه گل عروس و 75 هزار شـاخه گل لیسـیانتوس اشـتغال 
دارد کـه یکـی از دو واحـد تولیـدی ایـن نـوع گلهـای زینتـی در سـطح اسـتان 

اسـت. فارس 
بـه گفتـه وی، کشـت در تمامـی ایـن گلخانه ها بـه روش هیدروپونیک اسـت و 
عمـده ایـن گلخانه ها در بخـش همایجان این شهرسـتان تجمع یافتـه و زمینه 

اشـتغال بیـش از 70 نفـر نیرو را فراهـم آورده اند.

شروع برداشت گندم از مزارع سرچهان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان از آغـاز برداشـت گنـدم از سـطح 

3700 هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، علی 
موسـی پور جشـنی اظهار کرد: عملیات برداشـت به وسـیله 33 دسـتگاه کمباین 
سـبک و سـنگین ، از نیمه تیرماه آغاز شـده اسـت و تا اواسـط مرداد ادامه دارد.

وی بـا بیـان اینکـه میانگیـن عملکـرد ایـن محصول 2.7 تـن در هکتار اسـت، 
افـزود: پیـش بینـی می شـود امسـال 9 هـزار تن گندم در سـرچهان برداشـت و 

روانه سـیلو ها شـود.
بـه گفته او؛ میهن، پیشـگام، سـیروان و ناریـن از مهم ترین ارقـام گندم تولیدی 
در مزارع شهرسـتان سـرچهان اسـت که با توجه به خشکسـالی شـدید، بیشـتر 

مـزارع با افت عملکـرد مواجه بـوده اند. 
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کلنگ یک گاوداری در سرچهان به زمین زده شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفـت: کلنـگ احداث یـک طرح 
گاوداری مولـد دو هـزار راسـی در ایـن شهرسـتان بـا حضـور مقامـات ارشـد 

اسـتانی و شهرسـتان بـه زمیـن زده شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، 
علـی موسـی پـور جشـنی بـا اشـاره بـه حضـور عنایـت الـه رحیمـی اسـتاندار 
فـارس، احمـد طمراسـی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی این اسـتان و رحیم 
زارع نماینـده مردم شهرسـتان در مجلس شـورای اسـالمی در آئیـن کلنگ زنی 
گاوداری مذکـور افـزود: ایـن طـرح بـا بـرآورد اعتبـار 250 میلیـارد تومـان اجرا 

شـد. خواهد 
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: طـرح گاوداری مولـد سـرچهان در زمینی به 
وسـعت 20 هکتـار عملیاتـی می شـود و بـا بهره بـرداری کامـل از آن زمینـه 
اشـتغال بـرای صـد نفـر بـه صـورت مسـتقیم و بـرای 400 نفـر بـه طـور غیر 

مسـتقیم فراهـم خواهد شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن طرح با مشـارکت سـتاد اجرایی فرمان حضـرت امام خمینی 

)ره( در شهرسـتان سـرچهان اجرا می شود.

مریم یارمحمودی

شهرستان سروستان 

اختصاص یارانه به نهال شناسه دار
در سروستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: مبلـغ 400 میلیـون ریال 
یارانـه بـه بیـش از 28 هـزار نهـال شناسـه دار کاشـته شـده در این شهرسـتان 

یافت. اختصـاص 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
سـهراب عاشـوری تصریـح کـرد: مبالغ یارانـه به کاشـت 22هـزار و 150 اصله 
نهـال پسـته، 3500 اصلـه نهـال گل محمـدی و 2625 اصلـه نهـال انجیـر به 

منظـور ترویـج توسـعه باغ هـای سـالم و تجـاری تخصیـص یافته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: باغـداران بـه منظـور بهـره منـدی از یارانـه 
نهال هـای شناسـه دار همزمـان بـا غـرس نهـال می توانند نسـبت بـه مراجعه 

بـه واحـد باغبانـی جهـاد کشـاورزی و تشـکیل پرونـده اقـدام کننـد.

بـه گفتـه وی؛ ارائـه اسـناد و مدارک مربـوط به خرید نهال سـالم و شناسـه دار 
از نهالسـتان های معتبـر بـرای پرداخـت یارانه الزم و ضروری اسـت.

 
فعالیت نخستین واحد پرورش گاومیش در 

سروستان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفـت: نخسـتین واحـد پرورش 
گاومیـش بـا ظرفیـت 23 راس در ایـن شهرسـتان مشـغول بـه فعالیـت اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
سـهراب عاشـوری بـا اشـاره بـه اینکـه خواسـتگاه اصلـی ایـن دام هـا اسـتان 
خوزسـتان اسـت، تصریـح کـرد: ایـن دام هـا بـا سـرمایه جـاری 350 میلیـون 
تومانـی خریـداری و پـس از انجام مراحل انتقـال در یک واحد دامپـروری واقع 

در روسـتای قـالت شهرسـتان سروسـتان نگهـداری می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه گاومیـش از منابـع بـا ارزش دامـی در 
تامیـن پروتئیـن مـورد نیـاز انسـان به صورت گوشـت قرمز و شـیر اسـت، ابراز 
کـرد: بـا راه انـدازی واحـد مذکـور دو نفـر به صـورت مسـتقیم مشـغول به کار 

اند. شـده 
عاشـوری بـا بیـان اینکـه هر چنـد به نگهـداری و پـرورش گاومیش نسـبت به 
دیگـر دام هـای اهلـی سـبک و سـنگین توجـه و اسـتقبال نشـده اسـت، اظهار 
کـرد: امـکان تغذیـه از علوفه هـای متنوع و ارزان تـر، مقاومت باالتر نسـبت به 
برخـی بیماری هـا، سـازگاری خـوب بـا شـرایط محیطی، تولید شـیر و گوشـت 
بـا میـزان کمتـر کلسـترول و قیمت باالتـر آن از مزایـای پـرورش گاومیش ها 

است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان ضمـن تاکیـد بـر حمایـت از 
پـرورش دام سـنگین مذکـور در ایـن شهرسـتان افـزود: عالقه منـدان به ورود 
بـه ایـن حرفه بـرای اخذ مشـاوره، راهنمایـی و مجوز هـای الزم مـی توانند به 

ایـن مدیریـت مراجعـه کنند.

برداشت بادام از باغ های سروستان آغاز شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفت: برداشـت بـادام از باغ های 
ایـن شهرسـتان از ابتـدای مـرداد مـاه آغـاز شـده اسـت و تـا اواخر همیـن ماه 

نیـز ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
سـهراب عاشـوری تصریـح کـرد: 411 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه 

باغ هـای بـادام از رقـم سـنگی اختصـاص دارد.
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ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: پیـش بینی می شـود تـا پایـان کار برداشـت 
بـادام از سـطوح زیـر کشـت این محصـول در شهرسـتان سروسـتان، 400 تن 

محصـول جمع آوری شـود.
بـه گفتـه وی؛ بـادام محصـول ارزشـمندی اسـت کـه ضمـن تامیـن منافـع 
اقتصـادی باغـداران مصـارف گوناگونـی در صنایـع غذایـی و خشـکبار کشـور 

دارد.
 

توزیع نهاده های دامی در سروستان ادامه دارد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفت: بیـش از 1200 تـن نهاده 
دامـی یارانـه دار از ابتدای سـال 1400 تاکنون در بین دامداران این شهرسـتان 

توزیع شـده است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
سـهراب عاشـوری اظهار کـرد: نهاده های دولتـی تخصیص یافته شـامل 293 
تـن جـو دامـی، 210 تـن ذرت، 110 تن سـبوس، 81 تن کنجاله سـویا و 604 

تن خـوراک دام می شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: مقادیـر مذکـور از نهاده هـای دامـی در بین 
30 نفـر از گاوداران شهرسـتان سروسـتان بـا جمعیـت دامی سـه هـزار راس و 
250 نفـر از دامـداران بـا دارا بـودن قریـب بـه 230 هـزار راس گوسـفند و بـز 

انجام شـده اسـت.
عاشـوری با بیان اینکه در شهرسـتان سروسـتان شـرکت تعاونی های گاوداران 
و نـوآور کوهنجـان در توزیـع نهاده هـای دامـی بـا نظـارت مسـتقیم مدیریـت 
جهـاد کشـاورزی مشـارکت دارنـد، افـزود: دامـداران بـرای دریافـت سـهمیه 
نهاده هـای تخصیـص بایـد نسـبت بـه هویت گـذاری گله خـود اقـدام کرده و 

شناسـه یکتـای دامـداری را اخـذ نمایند.

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

مشاورین امالک دخیل در تفکیک و قطعه بندی 
اراضی کشاورزی شهرستان شیراز تعطیل شدند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: پـس از طـرح موضـوع در 
شـورای حفـظ حقـوق بیت المـال و کمیتـه صیانـت از اراضـی اسـتان فارس و 
اخـذ دسـتور از مقـام محترم قضایی، سـه واحد مشـاور امالک دخیـل در خرید، 
فـروش، تفکیـک و قطعـه بنـدی غیر مجـاز اراضی کشـاورزی این شهرسـتان 

شـدند.  تعطیل 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی بـا تاکیـد بـر عـزم راسـخ تمامـی مراجـع ذی ربـط بـرای حفـظ 
کاربـری اراضـی کشـاورزی تصریـح کـرد: واحد هـای مذکـور در منطقـه صدرا 
و بـاغ شـهرهای بهـاران تـا زمـان تعییـن تکلیـف قضایـی تعطیل خواهنـد بود. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه شناسـایی و پلمـپ دیگـر واحد هـای 
مشـاور امـالک و بنگاه هـای تسـهیل کننـده تفکیـک، خرید و فـروش قطعات 
بـاغ شـهری و اراضـی کشـاورزی زیـر حـد نصـاب مقـرر در قانـون منـع خـرد 
شـدن اراضی کشـاورزی در دسـت اقـدام و پیگیری اسـت، اظهار کـرد: تعطیلی 
واحدهـای صـورت گرفتـه پـس از قرائـت دسـتور قضایـی و با حضـور ضابطین 

انجـام گرفته اسـت. 
سیروسـی ابـراز کـرد: تمامـی ایـن اقدامـات بـه منظـور رعایـت قانـون و حفظ 
امنیـت غذایـی جامعـه با پیگیـری اداره امـور اراضـی مدیریت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز، همکاری ویـژه مقام محتـرم قضایی و مشـارکت قابل تقدیر 

پلیـس امنیـت اقتصـادی در حـال شـکل گیری و اجرا اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با تاکید بـر ممنوعیت خریـد و فروش 
قطعـات بـاغ شـهری مجموعـه بهـاران افزود: شـهروندان هوشـیار باشـند تا در 
دام وسوسـه دالالن و سـودجویان گرفتـار نشـده و درگیر تبعـات قانونی اینگونه 

تخلفات نشـوند. 
بـه گفتـه وی؛ هـر گونـه خرید، فـروش، تفکیـک، قطعه بندی، سـاخت و سـاز، 
حصـار کشـی و تغییـر کاربـری در اراضی زراعـی و باغی نیازمند اخذ اسـتعالم و 

مجوز هـای الزم از اداره امـور اراضی جهاد کشـاورزی اسـت.

شیراز پیشرو در بهره برداری از صنایع 
کشاورزی شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: بـر اسـاس آخریـن آمـار این 
شهرسـتان در ایجـاد صنایع بخش کشـاورزی در اسـتان فارس پیشـرو اسـت و 

در فصـل بهـار سـال جـاری پنـج واحـد مختلف شـروع بـه کار کـرده اند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی تصریـح کـرد: بـا بهره بـرداری از واحدهـای مذکـور ورود بالـغ 
بـر 34 هـزار تـن مـاده خـام بـه چرخه صنایـع ایـن شهرسـتان افـزوده و زمینه 

اشـتغال 48 نفـر نیـز فراهم شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: صنایعی که در سـه ماهه نخسـت سـال جاری 
انـد در  فعالیت هـای خـود دریافـت کـرده  بـرای شـروع  را  مجوز هـای الزم 
زمینه هـای صنایـع بسـته بنـدی، گیاهـان دارویـی و سـایر صنایـع مشـغول به 

کار هسـتند. 
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سیروسـی بـا بیـان اینکـه تعهـدات ابالغـی بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان شـیراز در برخـی از گروه هـای بخـش صنایـع به طـور کامل محقق 
شـده اسـت، ابراز کـرد: تالش می کنیم تـا ظرفیت صنایع در بخش کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان را توسـعه بخشـیم و تعهـدات خـود در گـروه سـردخانه های 

نگهـداری نیـز محقق سـازیم.
بـه گفتـه وی؛ در طـول فصل بهار مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز 
بـا هماهنگـی سـازمان متبـوع خـود موفـق شـده اسـت با صـدور چهـار مجوز 
جدیـد تاسـیس بسـتر الزم برای افزایـش واحد های صنایع کشـاورزی را فراهم 

 . کند
توسـعه  منظـور  بـه  کـرد:  ابـراز  شـیراز  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
صنایـع کشـاورزی در ایـن شهرسـتان برنامه هـای مختلفـی ماننـد آمـوزش و 
مشـاوره های های انفـرادی و گروهـی برای عالقـه مندان، برگزاری نمایشـگاه 
بـا حضـور واحدهای تولیدی ،زنان روسـتایی و شـرکت های وابسـته و اعزام به 
نمایشـگاه های تخصصـی و بررسـی جدیدتریـن تکنولوژی ها و ارتبـاط با تولید 

کننـدگان بخـش صنعـت طـرح ریـزی و اجرا می شـود. 
او تاکیـد کـرد: تشـویق بـه توسـعه سـرمایه گـذاری در صنایـع تبدیلـی بخش 
کشـاورزی، افزایـش عرضـه مـواد بسـته بنـدی و فـرآوری شـده نسـبت بـه 
مـواد خـام کشـاورزی، ارتقـاء دانـش فنـی در صاحبـان صنایـع تبدیلـی بخش 
کشـاورزی و ارتقـاء سـطح تکنولوژی هـای واحد های صنعتی موجـود از اهداف 

راهبـردی صنایـع کشـاورزی در سـال های پیـش رو اسـت. 
وی؛ افزایـش فـرآوری محصـوالت کشـاورزی و کاهـش ضایعـات آن و بـاال 
بـردن سـهم صنایـع تبدیلـی در تولیـد ناخالـص ملـی و افزایش سـهم صادرات 
غیـر نفتـی را ماحصـل مـورد انتظـار از برنامه هـای راهبردی ابالغـی در بخش 

صنایع کشـاورزی دانسـت. 
سیروسـی اضافـه کـرد: رفـع برخـی مشـکالت در نظـام بانکـی همچـون عدم 
پرداخـت تسـهیالت بـا نرخ سـود پایین، سـخت گیـری بانک هـای عامل برای 
اعطـای تسـهیالت، کمبود وثیقـه و ارزش گـذاری پایین وثیقه ها توسـط بانک 
و ایجـاد امـکان پرداخـت تسـهیالت جدید توسـط بانـک به متقاضی مـی تواند 

توسـعه صنایع کشـاورزی را سـرعت بخشد. 

آغاز طرح نسخه نویسی گیاه پزشکی در شیراز
نویسـی  نسـخه   طـرح  آغـاز  از  شـیراز  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گیاه پزشـکی در کلینیک هـا و فروشـگاه های سـموم کشـاورزی این شهرسـتان 

بـرای نخسـتین  بـار در اسـتان فـارس خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
ذبیـح الـه سیروسـی بـا اشـاره بـه سیاسـت گذاری های وزارت جهاد کشـاورزی 
در زمینـه سـاماندهی مصـرف سـموم در بخـش کشـاورزی گفـت: ایـن طـرح 
بـا هـدف سـاماندهی مصـرف سـموم در تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی و 

دسـتیابی بـه محصـول سـالم اجرایی شـده اسـت. 

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه نسـخه  نویسـی در گیاه پزشـکی اصـل و 
اسـاس سـاماندهی مصـرف سـموم در مـزارع و باغ هـا اسـت، ابـراز کـرد: دو 
کلینیـک گیاه پزشـکی و دو فروشـگاه سـموم کشـاورزی در شهرسـتان شـیراز 
بـا بهـره گیـری از 14 نفـر نیـروی متخصـص در آغـاز و اجـرای ایـن طـرح 

مشـارکت دارنـد. 
سیروسـی با اشـاره به اینکه در اجرای طرح نسـخه نویسـی گیاه پزشـکی لزوم 
بـه کارگیـری دانـش آموختـه گان این بخـش نیز مـورد نظر بوده اسـت، افزود: 
بازیابـی هویـت و محوریـت یافتن فعالیـت کلینیک هـای گیاه پزشـکی، کنترل 
و پایـش سـموم و همچنیـن مصرف درسـت آن ها در بخش کشـاورزی از جمله 

دیگر اهـداف این برنامه اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ بـا به کارگیری کارشناسـان فنی که به عنوان نسـخه نویسـی در 
بخـش کشـاورزی مشـارکت مـی کننـد، می تـوان برای هـر مزرعه بر اسـاس 
نیـاز گیـاه و خـاک، کـود و سـم تجویز کـرد؛ مـی توانیـم محصولی بـا کیفیت 
همـراه بـا افزایـش راندمـان تولیـد مـزارع و مهم تـر از همـه، جامعـه و محیط 

زیستی سـالم داشـته باشیم.
او بـا بیـان اینکـه وضعیـت مصرف سـموم کشـاورزی در کشـور نسـبت به 20 
سـال گذشـته از 29 درصـد بـه 8 درصـد کاهـش یافته و این مسـیر بایـد ادامه 
یابـد، اظهـار کـرد: در اجـرای ایـن طرح سـه برگ نسـخه صـادر می شـود که 
یـک بـرگ در کلینیـک گیاه پزشـکی ثبت، بـرگ دوم در فروشـگاه سـموم نزد 

مسـئول فنـی ضبـط و برگ سـوم نیـز بـه بهره بـردار تعلـق می گیرد. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با تاکید بـر اینکه ضمـن اجرای طرح 
مذکـور هـر گونه اختالف و خطا در تجویز، فروش و مصرف سـموم کشـاورزی 
قابـل ردیابـی و پیگیـری اسـت، اضافـه کـرد: بـه صـورت تدریجـی فـروش و 
عرضـه آزاد سـموم کشـاورزی از مبـادی غیـر تخصصی ممنوع می شـود؛ پیش 
بینـی می شـود تـا پایـان سـال جـاری ایـن ممنوعیـت در شهرسـتان شـیراز 

محقق شـود. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تشریح کرد:
تغییر کاربــری اراضی کشــاورزی فقط با مجوز 

کمیســیون امکان پذیر است
بـا تشـدید تخریـب تغییرکاربری هـای غیـر مجـاز در زمین هـای کشـاورزی 
شـیراز؛ مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: تغییـر کاربـــری در 
حـوزه اراضـی کشـــاورزی وجـود نـــدارد مگـر آنکـه از کمیســـیونِ  تبصره 
یـک مـاده یک امـور اراضی بـرای کارگاه هـای تولیـدی، مجوز دریافـت کنند. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح اهلل 
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سیروسـی بـا تاکیـد بر اینکـه تفکیک 
اراضـی  فروش هـای  و  خریـد  و 
و  اســـت  غیرقانونـی  کشـــاورزی، 
هیـــچ کـــد ام از تغییر کاربــری ها 
نیـز قانونـی نیســـت، تصریـح کـرد: 
کاربـــری  تغییـر  آســـیب  اولیـن 
زمین های زراعـــی، متوجـه تولیدات 
محصوالت کشـــاورزی خواهد شــد 
و در واقـع این مســـئله مهـــم را به 

مخاطـــره می انـدازد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه 
در بخش هایـــی از شـــهر شـیراز همچون قالت، برخی از مشـاوران امالک 
مـردم را تشـویق بـه خریـد زمین هـای کشـاورزی بـا قیمت هـای انـدک می 
کننـد و بـا وعـده تغییر کاربری قانونی ایـــن اراضی بـــه آنها اطمینـــان می 
دهنـد کـه از ایـــن راه، ارزش افـزوده بســـیاری نصیبشـــان خواهد شـــد، 
افـزود: ایـن افـراد سـودجو از ناآگاهـی مـردم ســـوء اســـتفاده می کننـد و با 

فـروش اراضـی کشـاورزی، آنهـا را به درد سـر مـی اندازند.

او مـی گویـد: با پیگیری هـای متعدد، بارها دسـتگاه قضا به صنف مشـــاوران 
امـالک هشـدار داده و تاکیـد کرده کـــه بنگاه ها، حق خریـد و فروش و قطعه 
بندی اراضی کشاورزی را ندارنـــد؛ د ر واقـــع اگـــر قرار باشـــد زمین های 
کشـــاورزی به فروش برســـد باید از جهاد کشـــاورزی اسـتعالم شـود، حال 
آنکـه افراد ســـودجو با اســـتقرار در برخـی بنگاه های متفرقـه، اراضی زراعی 

را بـا وعـده تغییـر کاربری، معاملـه می کنند.
سیروسـی بـا تاکید بـر اینکه اراضی کشـاورزی اگر در حریم شـهر باشـد تحت 
هیچ شـرایطی تغییر کاربری پید ا نخواهد کـــرد، می افزاید: عـــده ای مردم 
را فریـب داده، زمین هـای کشـاورزی را از دستشـان در مـی آورنـد و بـا تغییـر 
کاربـری، شـروع به سـاخت و سـاز می کننـد؛ در هر حـال تغییـر کاربری های 
بـدون مجـوز، حیـات زمین هـای کشـاورزی را بـه خطـر انداخته و دولـت باید 
هـر چـه ســـریع تر با ایجـاد امکانـات و تجهیـرات بیشـــتر، جلـوی تخریب 

ایـن منابـع را بگیرد.

روند تغییر کاربری های غیر مجاز زمین های کشاورزی از سال ها قبل 
او با اشـاره بـــه اینکـــه این رونـــد از ســـال های قبل تا کنون بوده اسـت 
تاکیـد مـی کنـد: اگـر چـه در راسـتای حفظ کاربـری اراضـی زراعـی و اجرای 

قانـون، برخورد هـای الزم صورت گرفتـــه اما در عین حـــال بـه دلیل کمبود 
امکانـات و تجهیزاتـی همچـون خـودروی گشـت، توانایـی برخـورد در مراحل 

اولیـه وجـود ندارد. 
بـه اظهـار سیروسـی؛ همکاران او حتـــی در روز های تعطیـــل تـــالش می 
کننـد کسـانی که زمین های کشـاورزی را تغییـر کاربری می د هند، شناسـایی 
و بـا آنـان برخـورد کنند؛ البته شهرسـتان شـیراز با این پهنه، فقـط دو خودروی 

گشـــت و چهـار نیرو دارد که جوابگو نیسـت.
بـه گفتـه ایـن مسـئول علـي رغـم هجمه هایـی کـه بـه زمین هـای زراعـی 
در پهنـه 6 هـزار کیلومتـر مربعـی شهرسـتان شـیراز صـورت گرفتـه، امکانات 
بســـیار محـد ود اســـت؛ نزدیکـی بـه مرکـز فـــارس و آب و هـوای خوب 
برخی اقلیم های شهرســـتان شیراز موجب شـــده بعضی افراد از اســـتان ها 
و شـــهرهای دیگر به اینجا آمده و با خرید اراضـــی کشـــاورزی و تغییـــر 

کاربـری، شـروع بـه سـاخت و سـاز کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تغییـر کاربری هـا بیشـتر در مناطـق خـوش آب و هوا 
صورت می گیرد یاد آور می شـــود: در دشـــت ارژن و گلسـتان آب پـــرده، 
ایـن تغییـر کاربری هـا ســـرعت بیشـــتری دارد، ضمـن آنکـــه زمین هـای 

کشـــاورزی کـه در حومـه شـهر واقع شـده انـد نیز از نظـر دور نمانـده اند.
به گفته سیروسـی؛ افزایـــش بی رویه قیمت زمین، عده ای از ســـود جویان 
را بـه ایـن فکـــر انـد اختـه تـا بـا تغییـر کاربـری زمین هـای کشـــاورزی و 

سـاخت و ســـاز د ر آن، ارزش افـزود ه ای نصیـب خـود کنند.
مدیر جهاد کشـــاورزی شهرستان شـــیراز معتقــد اســـت: اگر امکانــات به 
گونـه ای بـود کـه به واسـطه آن می شـد در مراحـل اولیه تخلفات بـا خاطیان 
برخـورد کـرد، تغییـر کاربـری زمیـــن های زراعـی ایـن چنیـن توســـعه پیدا 

نمی کــرد. 
البتـه سیروســـی بـه ایـن نکته نیز اشـاره دارد که دســـتگاه قضا و نیـــروی 
انتظامـی در زمینـــه برخـــورد بـا متخلفـــان، همـکاری الزم را دارنـــد اما 
عمـده مشـــکالت د ر ایـن بخـش بـه این اصـــل برمـی گردد که مـردم در 

این حـــوزه اطالعـات چندانـی ندارند.

نا آگاهی؛ دلیل اعتراض مردم به تخریب تغییر 
کاربری های غیر مجاز

سـازهای  و  سـاخت  آنکـه  از  پـس 
زراعـی،  زمین هـای  در  غیرمجـاز 
تخریـب مـی شـــود عـده ای از افـراد 
بـه  و  کننـد  مـی  اعتـراض  متخلـف 
گفتـه سیروسـی، مـردم بعضـا اطالعات 
کمـــی دارنــد و از ارزش حفظ کاربری 
زمین های کشـــاورزی آگاه نیســـتند . 
کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  دیـدگاه  از 
شهرسـتان شـیراز هر چنـد قانونگذار در 

زمینه حفظ کاربری زمین های کشـــاورزی، قوانین خوبـــی تصویب کـــرده 
امـــا در کنـار آن وجـود امکانـات نیـز بســـیار اهمیـت دارد. 

او مـی گویـد: اگـــر امکانـــات د ر حـد و انـــدازه قوانیـن وضع شـده در این 
حـوزه بـود امـکان مقابلـه بـا تخلفـات، آسـان تر صـورت مـی گرفت.

سیروسـی تاکیـد مـی کنـد: بـا همیـن امکانـات محـدود بـا متخلفـان برخورد 
شـده و پیشـرفت های خوبی نیز حاصل شـده اسـت؛ در طول دو سـال گذشـته 
د ر راسـتای حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی بـا مـوارد بسـیاری برخورد شـده و 
بـا دسـتور قضایـی، تغییـر کاربری هـا و دیـوار سـازی ها تخریـب شـده انـد؛ 
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امکانــات و تجهیــزات مقابلـه بـا متخلفـان این حـوزه باید فراهم شـود. 
اقـدام مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  او؛ در جدیـد تریـن  بـه گفتـه 
شـیراز در حـوزه مقابلـه بـا تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز و به منظـور اجرای 
تبصـره 2 مـاده 10 قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی پـس از 
انجـام هماهنگی هـای الزم و تامیـن ادوات مـورد نیـاز 86 مـورد فنس کشـی، 
دیوارکشـی، پـی کنـی، و اتاقـک غیر مجـاز در منطقـه اکبر آباد این شهرسـتان 

قلـع و قمـع گردید.
 مدیـر جهـاد کشـــاورزی شهرسـتان شـــیراز بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره مـی 
کنـد کـه حـــد ود 6 هـزار پرونده در دســـتگاه قضا تشـکیل شـده و در نوبت 
دادرسـی اسـت و عـالوه بـر آن حـدود سـه هـزار پرونـد ه نیـز در حـوزه تغییر 

کاربری هـا در دسـت رسـیدگی هسـت. 
وی تاکیـد مـی کنـد: دولـت هـم بایـد در ایـن زمینـه، بودجه هایی بـرای تهیه 
امکانـات و تجهیـزات اختصـاص دهد تـا بتوان بـا متخلفـان، برخورد های الزم 

را انجـام د اد .
سیروسی اظهار کرد: تغییـــر کاربری اراضی کشـــاورزی د ر روســـتاها طبق 
ضوابطـــی اســـت کــه وزارت جهـــاد کشاورزی تعیین می کند؛ د ر مواردی 
کـه بـــه ایـن اراضی مجـوز تغییـر کاربری داد ه مـی شـــود 80 درصد قیمت 
روز اراضـی و باغ هـا بـا احتسـاب ارزش زمیـن پـس از تغییـر کاربـــری بابـت 

عـوارض از مالکیـن گرفته می شـود. 
وی ابـراز کـرد: بر اســـاس قانون، تغییـــر کاربری زمیـــن زراعـــی و باغ ها 
بـرای ســـکونت شـــخصی مالکیـن کـم درآمد در مسـاحت کوچـــک، برابر 
ضوابـــط و تعاریفـی کـه وزارت مذکور معیـن می کند مشـــمول این عوارض 

نمی شـود.

سودجویان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی آستین باال زده اند 
بنـا بـه گزارش هـا و اخبار؛ سـال ها اسـت برخی مالـــکان و متصرفـان اراضی 
کشـاورزی ایـن زمین ها را از کاربری کشـــاورزی خارج کرده و در آن سـاخت 
و سـاز مـی کننـد؛ در برخی مناطق اســـتان فارس به ویژه شهرسـتان شـیراز، 
عـده ای از سـود جویـان بـرای تغییـر کاربری زمین های کشـــاورزی، آسـتین 
بـاال زده انـد و در اقلیم هـای خـوش آب و هـوا زمین هـای زراعـی را خریداری 

کـرده و در آن خانـه بـاغ و منازل مسـکونی می سـازند.
زمین هـای کشـــاورزی از قـالت و دشـت ارژن گرفتـه تا برخـی مناطق دیگر 
در دام ســـودجویان افتـاده و آن طـور کـه یکـی از اهالی منطقـه می گوید این 
مســـئله، حیـــات تولید ات کشـاورزی را نیز به خطر انداخته اسـت؛ بسـیاری 
از زمین هـای زراعـی قـالت و گلســـتان، محل سـاخت و سـازهای غیر مجاز 
شـده و چـون جوانـان، تمایـل چندانی بـه کشـاورزی ندارند زمین هـای زراعی 

را مـی فروشـند و یا تغییـر کاربری مـی دهند. 
کاهـــش هـــر هکتــار از اراضــی کشــاورزی، امنیـــت غذایــی 20 نفر را 
تهدیـد مـی کنـد از ایـن رو دولت بایـــد جلـــوی تخریـب و تغییـــر کاربری 
غیرقانونـی اراضـی کشـاورزی را بگیرد؛ در واقع دالالن از نا آگاهی مردم، سـوء 
اسـتفاده کـرده و بـا وعـد ه هایی همچـون ایجـاد جاد ه آســـفالت و رسـاندن 
انشـعابات آب و بـرق بـه آن مـکان، وانمـود می کنند که سـاخت و سـاز در این 

زمین هـا هیـچ ممنوعیتـی ندارد. 

مطالبه گری پیشرفت جامعه را به دنبال دارد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: انعـکاس اخبـار و فعالیت های 
بخـش کشـاورزی و تبییـن وظایـف مدیـران باعـث مطالبه گـری در جامعـه 
می شـود و در نتیجـه مطالبـه گـری پیشـرفت و ترقـی درون جامعـه اتفـاق 

می افتـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
اهلل سیروسـی در آئیـن نکوداشـت خبرنـگاران بخـش کشـاورزی کـه یکشـنبه 
17 مـرداد مـاه در ایـن مدیریـت برگـزار شـد، تصریـح کرد: شهرسـتان شـیراز 
پیشـانی اسـتان فـارس اسـت و بخـش بزرگی از تولیـدات کشـاورزی فارس در 

ایـن شهرسـتان رقم مـی خورد. 
بـه گفتـه وی؛ بایـد زحمـت تولیدکنندگان به سـمع و نظر جامعه برسـد که این 

امر توسـط اصحاب رسـانه بـه خوبی صـورت می گیرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهید صارمـی، فرا رسـیدن 
هفدهـم مردادمـاه روز خبرنـگار را بـه خبرنـگاران تبریک گفت و افـزود: تعامل 
بسـیار خـوب و سـازنده اصحاب رسـانه بـا بخش کشـاورزی قابل تقدیر اسـت.

علیداد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

پیش بینی کاشت ۲50 هکتار گوجه فرنگی
در فراشبند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از آغـاز کاشـت گوجـه فرنگی در 
اراضـی ایـن شهرسـتان خبر داد و گفت: پیش بینی می شـود سـطح زیر کشـت 

ایـن محصـول کـه به صورت نشـایی اسـت بـه 250 هکتار برسـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی بـا بیـان اینکـه در کشـت نشـایی دوره رشـد گیـاه، خطـرات و 
هزینـه تولیـد کاهـش مـی یابـد، تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود از اواخر 
آبـان مـاه بالـغ بـر ده هـزار تـن محصـول از ایـن مـزارع برداشـت و بـه بـازار 
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شـود. عرضه 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: کشـت گوجـه فرنگـی از جملـه زراعت هـای 
عمده شهرسـتان فراشـبند اسـت که ایجاد و توسـعه صنایع نگهداری و تبدیلی 

مـی توانـد نقش ویـژه ای در افزایش بهره وری کشـاورزان داشـته باشـد.

آسیب میلیاردی از بارندگی به 
کشاورزی فراشبند 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفت: بارش های سـنگین روز های 
پایانـی تیـر ماه بیـش از 185 میلیارد ریال به بخش کشـاورزی این شهرسـتان 

کرد.  وارد  آسیب 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد: عمـده خسـارت ها مربوط بـه زیر بخـش باغبانی 

اسـت کـه بیـش از 150 میلیـارد ریـال برآورد شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: در زیـر بخش زراعـت نیز قریب بـه 35 میلیارد 
ریـال خسـارت ارزیابـی شـده کـه گزارش هـای فنـی و کارشناسـی تهیـه و به 

سـازمان متبوع ارسـال شـده است.
نوعـی بـا تاکیـد بـر اینکه در زمـان وقوع حـوادث و بحران ها نقـش بیمه بیش 
از پیـش آشـکار می شـود، ابراز کـرد: بهره بـرداران بخش کشـاورزی باید خرید 
پوشـش های بیمـه ای محصـوالت کشـاورزی را به عنـوان یک ابـزار حمایتی 
در برنامه هـای خـود داشـته باشـند؛ عـدم اسـتفاده از ایـن بیمه بـه منزله عدم 

بهـره منـدی از حمایت های دولت در بخش کشـاورزی اسـت. 

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

عملیات مرمت قنات "زر سفید" در فسا
به پایان رسید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از پایـان عملیـات احیا و مرمـت قنات 
"زر سـفید" ایـن شهرسـتان در منطقـه خیرآبـاد جنگل خبـر داد و گفـت: کانال 

آبرسـانی ایـن رشـته قنـات نیز بـه طـول 60 متر تکمیل شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری بـا اشـاره به طـول تقریبی 700 متـری این رشـته قنـات تصریح کرد: 
کار بـاز سـازی قنـات "زر سـفید" با هزینه یـک میلیارد و 480 میلیـون ریالی از 

محـل اعتبـارات ملی و اسـتانی تامین و پرداخت شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه بـه دنبـال این اقـدام عمرانـی 40 هکتـار از 
اراضـی زیـر دسـت متعلق بـه 20 خانوار از نعمـت آب بهره مند و کشـاورزی در 
آن رونـق مـی یابـد، افـزود: بـا مرمت رشـته قنـات موصـوف دبـی آب از دهانه 

خروجـی قنـات از 16 بـه 30 لیتـر بـر ثانیـه افزایش یافته اسـت. 
انصـاری بـا تاکیـد بـر اینکه حفـظ و نگهـداری از قنـوات به عنوان یـک میراث 
گـران بهـا موضوعـی اسـت کـه نیازمنـد مشـارکت ذی نفعـان و بهره بـرداران 
اسـت، اظهـار کـرد: بـه منظـور احیـا رشـته قنـات "زر سـفید" در طـول مسـیر 
عملیـات الیروبـی، بـاز کـردن دهانـه میلـه چاه هـا و خاکبـرداری انجـام شـده 

ست.  ا
شهرسـتان فسـا با اقلیم گرم و خشـک دارای بیش از 115 رشـته قنات هسـت 

که 70 رشـته آن فعال اسـت.

بارگیری بیش از 18 هزار راس دام از فسا
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن شهرسـتان 
از قطب هـای دامپـروری اسـتان فـارس اسـت، گفـت: در سـه ماهـه نخسـت 
سـال جـاری 18 هـزار و 255 راس دام زنـده از ایـن شهرسـتان بـه سـمت 

اسـت. بارگیـری شـده  مختلـف  کشـتارگاه های 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری بـا اشـاره به اینکه کشـتارگاه های اسـتان های یـزد، اصفهـان، کرمان 
و تهـران عمـده تریـن مقاصـد ایـن محموله هـای دام زنده بـوده اسـت، افزود: 
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دام هـای مذکـور شـامل 17 هـزار و 547 راس دام سـبک و 708 راس دام 
سـنگین می شـود.

ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: دام هـای زنـده بارگیری شـده به لحـاظ وزنی 
شـامل بیـش از 790 هـزار کیلوگرم گوسـفند و بـز مازاد، حذفی یا پـرواری بوده 
اسـت؛ گاو و گوسـاله های حذفـی یـا پـرواری ارسـال شـده نیـز وزنـی بالـغ بر 

400 هـزار کیلوگـرم در بر داشـت.
انصـاری بـا بیان اینکـه واحد های دامپروری کـه متقاضی بارگیری دام هسـتند 
بایـد نسـبت بـه هویـت گذاری دام هـا اقـدام کـرده و دارای کد شناسـه یکتای 
واحـد تولیـدی خود باشـند، ابراز کـرد: فرآیند صـدور مجوز حمل دام ها توسـط 

اداره دامپزشـکی انجام می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ بـه منظور حمـل و انتقـال محموله هـای دام زنده از شهرسـتان 

فسـا در فصـل بهـار 400 فقـره مجـوز بارگیری و حمل صادر شـده اسـت. 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا یـاد آور شـد: در این شهرسـتان بیش از 
500 هـزار راس دام سـبک و بالـغ بر 18 هـزار راس دام سـنگین در بیش از دو 

هـزار واحـد دامپروری در حـال نگهداری و پرورش اسـت.

پیش بینی تولید بیش از 600 تن لیمو ترش
در فسا

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
فسـا گفت: پیـش بینی می شـود 
بیـش از 600 تـن لیمـو تـرش از 
بالـغ بـر 50 هکتـار از باغ هـای 
ایـن شهرسـتان برداشـت و روانه 

بازار شـود. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
شهرسـتان فسـا، ناصر انصاری با 

اشـاره بـه اینکـه کار برداشـت ایـن محصـول پر طرفـدار از اواسـط تیـر ماه در 
این شهرسـتان آغاز شـده اسـت، تصریح کرد: انتظار می رود عملیات برداشـت 

یـدی لیمـو تـرش تـا اواسـط شـهریور مـاه آتـی بـه طـول انجامـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه لیسـبون و مکزیکـن الیـم از ارقـام لیموی 
کشـت شـده در باغ های شهرسـتان فسـا اسـت، اظهار کرد: عمده سـطوح زیر 
کشـت ایـن محصـول بـه صـورت پراکنـده در اراضـی روسـتا های خورنـگان، 

جلیـان، تنـگ ایـج و احمـد آباد قـرار دارد.
انصـاری ابـراز کـرد: لیموتـرش محصـول نـو بـر باغ هـای مرکبات شهرسـتان 
فسـا اسـت و بـا شـروع برداشـت آن اشـتغالزایی قابـل توجـه ای بـرای نیروی 

کارگـری منطقـه فراهـم می شـود. 

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

راه اندازی یک واحد گاو شیری در فیروزآباد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد از راه انـدازی یک واحـد پرورش 
گاو شـیری در ایـن شهرسـتان در قالـب طرح اشـتغال پایدار روسـتایی خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآباد، سـید کاظم 
موسـوی با تاکید بر اینکه طرح اشـتغال پایدار روسـتایی سیاسـتی اسـت که در 
روسـتاها بـه اجرا درآمده و فضای اشـتغال و کسـب و کار را بـا تغییر و تحوالت 
اساسـی روبـه رو کـرده اسـت، گفـت: ایـن واحـد گاوداری مولـد 30 راسـی بـا 

همـکاری اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی ایجاد شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه به مجـری طـرح مذکور پنـج میلیـارد ریال 
تسـهیالت ارزان قیمـت اختصـاص یافتـه اسـت، تصریـح کـرد: امیدواریـم بـا 
تداوم پرداخت تسـهیالت شـاهد شـکوفایی اشـتغال در روسـتاهای شهرسـتان 

باشـیم. فیروزآباد 
موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه کاهـش نـرخ بیـکاری و بـه حداقـل رسـاندن 
مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهرها در اجـرای طـرح اشـتغال پایدار روسـتایی به 
طـور ویـژه مـد نظر اسـت، افـزود: ایـن گاوداری در روسـتای امین آبـاد احداث 
شـده و بـه طور مسـتقیم بـرای پنج نفر و غیر مسـتقیم برای ده نفر اشـتغالزایی 

اسـت. کرده 

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

برداشت رطب نوبرانه از نخلستان های کازرون
مسـئول باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغاز برداشـت 
رطـب نوبرانـه از نخلسـتان های بخـش خشـت و کنارتختـه ایـن شهرسـتان 

خبرداد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، زهرا 
پنـاه اظهـار کـرد: هـر سـاله از اواسـط مـرداد برداشـت نوبرانـه رطـب شـیرین 
از نخلسـتان  های بخـش خشـت و کنارتختـه ایـن شهرسـتان آغـاز و تـا نیمـه 

شـهریور ماه ادامـه دارد.
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او افـزود: پیش بینی می شـود بیـش از 37هزار تن رطب از نخیالت شهرسـتان 
کازرون برداشـت و به بازارعرضه شود.

پنـاه تصریـح کـرد: بخـش خشـت و کنارتخته شهرسـتان کازرون بـا دارا بودن  
900 هـزار اصلـه نخـل از قطب هـای تولید رطـب باکیفیت و مرغـوب کبکاب 

در کشـور است.
مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد: کبـکاب و 

زاهـدی رقم هـای غالـب رطـب در ایـن شهرسـتان اسـت.

برداشت گیاه دارویی مرزنجوش برای اولین بار
در کازرون

دارویـی  گیـاه  برداشـت  گفـت:  کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
مرزنجـوش برای نخسـتین بـار، از 6 هزار مترمربع اراضی کشـاورزی روسـتای 

پیـر مهلـت بخـش کنارتختـه و کمـارج ایـن شهرسـتان آغاز شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکـه ایـن گیـاه دارویی چندسـاله، از سـال دوم بـه بعد طی 
چهـار مرحلـه در سـال برداشـت می گـردد، افـزود: پیش بینـی می شـود از این 

سـطح بیـش از 2500 کیلوگرم برگ خشـک در سـال تولید شـود.
ایـن مقام مسـئول تصریـح کرد: گیـاه دارویـی مرزنجوش ازجملـه محصوالت 
کشـاورزی کـم آب بـر اسـت کـه در مقابـل شـرایط جـوی بـه ویـژه گرمـای 
محیـط بسـیار تحمل پذیر اسـت و با شـرایط اقلیمی شهرسـتان کازرون بسـیار 

است. سـازگار 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیان کـرد: هر کیلوگـرم مرزنجوش 
بـه قیمـت 100 هـزار تومـان از کشـاورز خریـداری می شـود که با کشـت این 

محصـول بـرای بیـش از 15 نفر کارگر فصلی اشـتغالزایی شـده اسـت.
مرزنجـوش،  طبـی  خاصیـت  تریـن  معـروف  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رشـیدی 

آرامبخشـی آن اسـت، ابـراز کـرد: درمـان سـرماخوردگی، تقویـت بـدن در برابر 
عفونت هـا، قولنـج کـودکان، درد مفاصـل و عضـالت، درمـان سـردرد و... از 

خـواص درمانـی ایـن گیـاه دارویـی اسـت.

تخصیص جو ویژه خشکسالی به دام های کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: بـرای حمایـت از دامـداران، 
920 تـن جـو ویـژه خشکسـالی بـه ایـن شهرسـتان تخصیـص یافته اسـت که 

پـس از حمـل از بنـادر جنوبـی کشـور بیـن دامـداران توزیع می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
حمیـد رشـیدی با اشـاره بـه اینکه سـهمیه فوق ویژه خشکسـالی به دام سـبک 
اختصـاص یافتـه اسـت، افـزود: بـه ازای هـر راس گوسـفند کـه پـالک گذاری 
و درسـامانه جامـع هویـت گـذاری ثبـت شـده باشـد 20 کیلوگـرم جـو توزیـع 

می شـود.
رشـیدی بـا تاکیـد بـر اینکـه توزیع ایـن مقـدار نهـاده در شـرایط کنونی کمک 
بسـیار خوبـی بـه دامـداران شهرسـتان کازرون خواهـد کـرد، تصریح کـرد: این 
شهرسـتان بـا دارا بـودن بیـش از 480 هـزار راس دام سـبک، در اسـتان فارس 

رتبـه دوم جمعیـت دام سـبک و تولید گوشـت قرمـز را دارد. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: نهـاده مذکـور از طریـق تعاونـی دامـداران بـا 
هماهنگـی جهـاد کشـاورزی بین دامـداران شهرسـتان کازرون توزیع می شـود.

کازرون پیشگام در صنایع سردخانه ای خرما 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: ایـن شهرسـتان بـا 29 واحد 
سـردخانه زیـر صفر بـرای نگهـداری خرما و رطب پیشـگام و رتبه نخسـت این 

صنایـع در اسـتان فارس اسـت .

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی تصریـح کـرد: شهرسـتان کازرون بـا داشـتن این تعـداد سـردخانه زیر 
صفـر، ظرفیـت نگهـداری سـاالنه 33 هـزار و 350 تـن خرمـا را دارا هسـت و 

زمینـه اشـتغال 170 نفـر را در ایـن بخش فراهم شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه تولید سـاالنه بیـش از 42 هزار تـن خرما در شهرسـتان کازرون 
اظهـار کـرد: خرمـا یکـی از ظرفیت  های مهم کشـاورزی این شهرسـتان اسـت 

کـه نقـش مهـم و تأثیرگذاری در تولید، اشـتغال و صـادرات دارد.
کشـاورزی  محصـوالت  نگهـداری  سـردخانه های  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
زمینه سـاز رونـق اقتصـادی هسـتند، افـزود: سـردخانه ها در کاهـش ضایعـات 
محصـوالت کشـاورزی نقـش کلیـدی دارنـد و بـه عنوان حلقـه واسـط تولید و 
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بـازار می تواننـد در حفـظ کیفیـت محصـول، نقـش اساسـی ایفـا کننـد.
فضـای  توسـعه  بـا  کـرد:  بیـان  کازرون  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیـر 
سـردخانه ای در ایـن شهرسـتان عـالوه بر فراهم شـدن امکان نگهـداری خرما 
و رطـب باغـداران، مشـکالت کاهش در کیفیـت و قیمت محصول رفع شـده و 

باغـداران در زمـان نیـاز بـازار اقـدام بـه فـروش می کنند.
بـه گفتـه این مقام مسـئول؛ عمده سـردخانه ها ی شهرسـتان کازرون در بخش 

خشـت، کنارتخته و کمارج واقع اسـت.

تولید بیش از 30 هزار گرم ژل شاهانه در 
زنبورستان های کازرون

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: بـا پایان فصل تولیـد و احصاء 
ژل شـاهانه از زنبورسـتان ها پیـش بینـی می شـود میـزان تولیـد آن در ایـن 

شهرسـتان بـه 35 هزار گرم برسـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا اشـاره به اینکـه از ژل رویـال به عنوان اکسـیر جوانـی و طول عمر 
یـاد می شـود و یک محصـول ثانویه در صنعـت زنبورداری اسـت، تصریح کرد: 
تولیـد ایـن محصـول از صرفـه اقتصـادی بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت و هر 

گـرم از آن قریـب بـه 120 هـزار تومان به فـروش می رود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس آخریـن آمار هـا 415 واحـد 
زنبـورداری بـا حـدود صد هـزار کلنی در ایـن شهرسـتان فعالیت داشـته و رتبه 
دوم ایـن بخـش را در اسـتان فـارس به خـود اختصاص داده اسـت، افـزود: ژل 
رویـال بعـد از عسـل مهـم تریـن محصـول کندو بـوده و بـه عنوان یـک آنتی 
بیوتیـک طبیعـی و قـوی نقش دارویـی موثری دردرمـان برخـی از بیماری ها و 

تقویـت سیسـتم دفاعی بـدن دارد.
وی بـه توانمندی هـای شهرسـتان کازرون در تولیـد سـایر فرآورده هـای زنبـور 
عسـل نیـز اشـاره و ابـراز کـرد: سـاالنه 2500 کیلوگـرم گـرده گل، 11 هزار و 
500 کیلوگـرم مـوم عسـل و پنـج کیلوگـرم بـره مـوم از زنبورسـتان های ایـن 

شهرسـتان اسـتحصال می شـود.

آغاز کاشت هزار هکتاری کنجد در اراضی کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: کاشـت دانـه روغنـی کنجد 
در قریـب بـه هـزار هکتـار از اراضـی زراعی این شهرسـتان آغاز شـده اسـت و 

عملیـات کاشـت ایـن گیـاه ارزشـمند تـا اواخر مـرداد مـاه ادامه مـی یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی با اشـاره به کاشـت ارقام کنجد داراب 2، دشتسـتان و محلی در مزارع 
شهرسـتان کازرون، تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود در اواخـر مهـر مـاه و 

پـس از برداشـت بیـش از 1200 تـن از ایـن دانـه روغنی به دسـت آید.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بر اینکـه غالب مـزارع کنجـد شهرسـتان کازرون 
بـه روش کـم خـاک ورزی یـا بـی خاک ورزی کاشـت می شـوند، اظهـار کرد: 
در بالـغ بـر 80 درصـد سـطوح زیر کشـت مـزارع کنجد کشـت بـه روش خاک 
ورزی حفاظتـی انجـام کـه باعث جلوگیری از فرسـایش خاک، حفـظ رطوبت و 

افزایـش مـاده آلی خاک می شـود.
رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه امـکان کاشـت در مناطق خشـک و نیمه خشـک 
به عنـوان یـک زراعـت تابسـتانه، کشـت دوم در تنـاوب بـا غـالت و نباتـات 
جالیـزی و مقاومـت بـاال در برابـر خشـکی و کـم آبـی از مزایـای زراعت کنجد 
اسـت، افـزود: بـا توجه به نیاز کشـور بـه افزایش تولیـد گیاهان روغنـی، برنامه 
ریـزی بـرای توسـعه کشـت کنجـد از اولویت هـای مدیریـت جهاد کشـاورزی 

کازرون اسـت. 

وی؛ بـا تاکیـد بر اینکه شهرسـتان کازرون یکـی از تولیدکننـدگان بزرگ کنجد 
در اسـتان فارس اسـت، گفت: عمده ترین مناطق کشـت کنجد این شهرسـتان 

در بخـش جره و باالده هسـت. 
او بیـان کـرد: بـا توجـه بـه کیفیـت بسـیار خـوب محصـول کنجد شهرسـتان 
کازرون بیشـتر ایـن محصـول در صنایـع تولیـدی ارده، پخت نان، تهیـه حلوا و 
شـیرینی پزی هـای اسـتان فـارس و اسـتان های همجوار مـورد اسـتفاده دارد.

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

"ترکمن 4" در تاکستان های کوار به بار نشست
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفت: یـک باغ انگـور با رقـم تجاری 
"ترکمـن 4" بـرای اولیـن بـار در این شهرسـتان به بـار نشسـته و محصول آن 

می شود. برداشـت 
کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار بـا اشـاره بـه سـطح دو هکتـاری این بـاغ جدیـد االحداث 
تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود بتوان پـس از اقتصادی شـدن تولیـد از هر 
هکتـار ایـن بـاغ مقادیـر بسـیار قابـل توجهی محصـول برداشـت و روانـه بازار 

. د کر

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه انگـور رقـم "ترکمـن 4" از ارقام بـی دانه، 
سـیاه رنـگ و "میـان رس" اسـت، اظهـار کـرد: محصـول ایـن رقـم بـا توجه 
بـه خصوصیـات خـود از بـازار پسـندی باالیـی در بازارهـای داخلـی و خارجـی 
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برخـوردار اسـت و عـالوه بـر مصرف تـازه خـوری، پس از فـرآوری بـه عنوان 
کشـمش نیز مصـرف دارد.

جـوکار بـه سـطح زیـر کشـت 6500 هکتـاری تاکسـتان های شهرسـتان کوار 
بـا عمـده ارقـام ریـش بابـا نیز اشـاره کرد و افـزود: طـرح تجاری سـازی تولید 
در باغ هـای انگـور ایـن شهرسـتان بـا احـداث 60 هکتـار بـاغ جدیـد بـا ارقام 

تجـاری "ترکمـن4" و "سردشـت" در دسـت انجام اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـه کارگیـری روش هـای نویـن باغـداری در تاکسـتان های 
شهرسـتان کـوار نیـز دنبـال و ترویج می شـود از ایـن رو تا کنـون 15 هکتار از 
باغ هـای جدیـد انگـور بـا ارقام تجـاری به سیسـتم داربسـتی تجهیز شـده اند 

کـه بـا بهبـود مدیریـت بـاغ افزایش تولیـد در آنهـا انتظار مـی رود.
 

شروع برداشت انگور از تاکستان های کوار
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار از آغاز برداشـت انگور از تاکسـتان های 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: کار برداشـت انگـور از اواخر خرداد ماه شـروع 

شـده اسـت و تا اواسـط آبان مـاه آتی نیـز ادامه دارد.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار بـا اشـاره بـه سـطح 6500 هکتـاری باغ هـای انگـور در 
شهرسـتان کـوار تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود بـه دلیل سـرمازدگی بهار 
تولیـد تولیـد انگـور نسـبت به سـال های قبـل کاهش داشـته و بیشـتر از 160 

هـزار تن نشـود.
بـه گفتـه وی؛ محصـول انگـور شهرسـتان کـوار بـا هـدف تـازه خـوری بـه 
تمامـی میادیـن میوه کشـور و برخی از کشـور های حـوزه خلیج فارس ارسـال 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه وجـود ارقـام مختلـف زود رس یاقوتـی، میان 
رس عسـکری و دیـر رس ریـش بابـا در تاکسـتان های شهرسـتان کـوار ابراز 
کـرد: عمـده تریـن رقم انگـور در باغ هـای این شهرسـتان ریش بابا اسـت که 

بالـغ بـر 60 درصـد مسـاحت باغ هـا را به خـود اختصاص داده اسـت.
 جـوکار افـزود: باهـدف تجـاری سـازی تولیـد در باغ هـای انگـور شهرسـتان 
کـوار کشـت ارقـام تجـاری جدیـد در دو سـال اخیر توسـعه یافته اسـت و رتبه 
اول عملکـرد و رتبـه دوم سـطح زیرکشـت انگور آبی اسـتان فـارس را به خود 

داده ایم. اختصـاص 

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

بارش تابستانه در گراش خسارت 4۲ میلیارد ریالی 
برجای گذاشت 

بارش هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  گـراش  شهرسـتان  کشـاورزی  مدیرجهـاد 
اواخـر تیـر مـاه باعـث آبگیـری و ذخیـره آب در بندهـای تغذیـه مصنوعـی این 
شهرسـتان شـده اسـت، گفـت: ایـن بارش ها بـه همراه تنـد باد خسـارت بیش 

از 42 میلیـارد ریالـی بـرای بخـش کشـاورزی بـر جـای گذاشـت.

 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی تصریـح کـرد: مـزارع کنجـد و پنبـه، واحد هـای گلخانـه ای و برخی از 

نخلسـتان ها و دامداری هـا از ایـن پدیـده جوی آسـیب دیـده اند . 
بـه گفتـه وی؛ جمع بنـدی میزان خسـارت های وارده توسـط فرمانـدار و رئیس 
شـورای هماهنگی مدیریت بحران شهرسـتان تائید و به مراجع اسـتانی ارسـال 

شـده است.
او از آبگیـری سـازه های ذخیـره آبی شهرسـتان گراش نیز در پـی این بارش ها 
ابـراز خرسـندی کرد و افـزود: اکثر سـاز ها مقادیر قابل توجـه ای از روان آب ها 
را مهـار کـرده انـد بـه طـوری کـه سـد فـداغ بـا مسـاحت 70 هکتـار و حجـم 

مخـزن دو میلیـون متـر مکعـب، 80 درصد ظرفیت آن آبگیری شـده اسـت . 

 کاشت کنجد در گراش تا اواخر مردادماه
ادامه دارد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گراش گفـت: کاشـت کنجـد در اراضی این 
شهرسـتان از اواسـط تیـر مـاه آغاز شـده اسـت و تـا اواخر مـرداد ماه نیـز ادامه 

دارد کـه پیـش بینـی می شـود سـطح زیر کشـت آن بـه 350 هکتار برسـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی بـا اشـاره به اینکه توسـعه کاشـت مکانیزه کنجـد در اراضی شهرسـتان 
گـراش در دسـتور کار ترویجـی اسـت، تصریـح کـرد: با توسـعه کشـت مکانیزه 
کنجـد مصـرف بـذر از 25 کیلوگـرم بـه 6 کیلوگـرم در هـر هکتـار کاهـش می 

بد. یا
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه گـران قیمت بـودن بـذر کنجد ابـراز کـرد: با 
توجـه بـه ایـن موضـوع کاشـت مکانیـزه کنجـد بـرای کشـاورزان مقـرون بـه 

صرفـه و اقتصـادی تمـام می شـود.
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بـه گفتـه وی؛ دوره نسـبتا کوتاه رشـد، نیاز آبـی کم، پر فروش بـودن محصول 
و قیمـت بسـیار بـاالی کنجـد از جمله مزایا و انگیزه های توسـعه کشـت کنجد 

در مـزارع شهرسـتان گراش به شـمار می آید.
او اظهـار کـرد: دانـه روغنـی کنجـد عـالوه بـر مصـارف خوراکـی انسـانی در 
صنایـع شـیرینی پـزی و روغن گیری، کنجالـه آن به عنوان علوفه دامی بسـیار 

مغـذی و در شـرایط خشکسـالی بـرای دامـداران حائز اهمیت اسـت. 
 

افزایش 5 برابری توزیع نهاده های دامی
در گراش 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش گفـت: توزیع نهاده های دامی در سـه 
مـاه نخسـت سـال جـاری در ایـن شهرسـتان نسـبت به مدت مشـابه در سـال 

قبـل افزایـش پنـج برابری داشـته و به 600 تن رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی تصریـح کـرد: اقـالم نهاده هـا شـامل سـبوس، جـو، ذرت دانـه ای و 
خـوراک دام اسـت کـه جو بـا بیش از 200 تـن وزن بیشـترین میـزان توزیع را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا هـدف کـم تـر شـدن اثـرات منفـی خشکسـالی و حمایـت 
از دامـداران درایـن شـرایط، افزایـش میـزان نهاده هـای دامـی وارد شـده بـه 
شهرسـتان گـراش و توزیـع عادالنـه و بـه موقـع آن بـه طـور ویـژه دنبـال 

می شـود. 

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

کنتـرل بیماری هـا و آفـات اول فصـل ضدعفونی بـذور در برنامـه زارعین بوده 
است. 

او بـا بیـان اینکـه حفـظ و صیانت از خـاک و بهبـود و افزایش مـاده آلی در آن 
از جملـه مسـائل ترویجـی مدیریت جهاد کشـاورزی اسـت، ابراز کـرد: دو هزار 
هکتـار از سـطح مـزارع پنبـه شهرسـتان الرسـتان به صـورت کشـت حفاظتی 
انجـام کـه بیـش از 1100 هکتـار آن به روش کشـت مسـقیم و بـی خاکورزی 

صـورت گرفته اسـت. 

وی اظهـار کـرد: بـا هـدف کاهـش میـزان بـذر مصرفـی و هزینه هـای تولید و 
افزایـش راندمـان آبیـاری، کشـاورزان 2850 هکتـار از مـزارع پنبـه را با کمک 
و  پنوماتیـک  کارنده هـای  و  کارهـا  ردیـف  همچـون  مکانیـزه  دسـتگاه های 

بی خاکـورز کشـت کـرده انـد. 

ارائه خدمت به زنبورداران با راه اندازی تعاونی
در الرستان 

کارشـناس اداره بهبـود تولیـدات دامـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان از تاسـیس تعاونـی زنبـورداران ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بـا 
گشـایش ایـن تعاونـی ارائـه خدمت بـه بیـش از 60 زنبـوردار بومـی بهبود می 

 . بد یا
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
سـاغر رحیمـی فـرد با بیـان اینکه بیـش از 8490 کنـدوی مدرن با بالـغ بر 85 
تـن تولید عسـل سـاالنه در ایـن شهرسـتان فعالیت مـی کنند، افزود: تشـکیل 
تعاونـی زنبـورداران در تنظیـم و کنتـرل بـازار و بهـره گیـری هرچـه بهتـر از 
سـرمایه های اعضـای تعاونی بـرای رونق هرچه بیشـتر زنبورداری مفید اسـت.

این کارشـناس تصریح کرد: سـاماندهی کوچ و اسـتقرار کلنی های زنبورعسـل، 
فرهنـگ سـازی بـرای مصـرف محصـوالت زنبـور، آمـوزش عالقه منـدان به 

کاشت بیش از 5 هزار هکتار پنبه
در الرستان

 معـاون فنـی و اجرایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان با اشـاره 
بـه اینکـه کاشـت پنبـه در ایـن شهرسـتان از نیمـه اردیبهشـت تا اواخـر خرداد 
مـاه گذشـته انجـام شـده اسـت، گفـت: 5350 هکتـار از اراضـی به کشـت این 

محصـول صنعتـی اختصاص یافته اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، علی 
سـعیدی نـژاد تصریـح کـرد: این شهرسـتان 30 درصـد وش پنبه اسـتان فارس 
را تولیـد می کنـد و پیـش بینـی می شـود در زمـان برداشـت بالـغ بـر 15 هـزار 

تـن محصـول پنبه از مـزارع جمع آوری شـود.
بـه گفتـه وی؛ گلسـتان، سـاجدی، ارمغان، مـای، ماکسـا و لیدر از عمـده ترین 
ارقـام بـذور کاشـته شـده در مـزارع شهرسـتان الرسـتان اسـت کـه بـه منظور 
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حرفـه پرورش زنبورعسـل، صـدور دفترچه زنبـورداری ، تهیـه نهاده های مورد 
نیـاز و ابزار هـای زنبـورداری از دیگـر خدمـات تعاونی مذکـور خواهد بود. 

بـه گفتـه رحیمـی فرد؛ عسـل تولیـدی در الرسـتان به واسـطه وجـود درختان 
کنـار و گیاهـان دارویـی از مرغوبیـت مناسـبی برخوردار اسـت از ایـن رو یکی 
از مناطـق قشـالقی مسـتعد پـرورش زنبـور عسـل در جنـوب کشـور به شـمار 
می آیـد و در فصـول پائیـز و زمسـتان پذیـرای زنبـورداران کـوچ رو از سراسـر 

است.  کشـور 

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

برداشت خیار سبز در مرودشت آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت خیار سـبز بوته 
ای در 15 هکتـار از زمین هـای زراعـی ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: پیش 
بینـی می شـود تـا شـهریور مـاه بالـغ بـر 600 تـن محصـول در 20 مرحلـه 

برداشـت و روانـه بازار شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی اظهـار کـرد: خیـار سـبز تولیدی عـالوه بر مصرف تـازه خوری 
بـه منظـور اسـتفاده در صنایـع غذایـی شـوریجات و ترشـیجات بـه 27 واحـد 

صنایـع تبدیلـی در این شهرسـتان ارسـال می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ اجـرای آبیـاری تحـت  فشـار، رعایـت اصـول صحیـح کاشـت، 
تغذیـه بـه  موقـع و مناسـب، مبـارزه بـا آفـات، بیماری هـا، علف هـای هـرز و 
نظارت مسـتمر کارشناسـان از جمله دالیل تولید مناسـب در این مزارع اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود: برداشـت خیار عـالوه بر 
کسـب درآمـد مناسـب بـرای کشـاورز زمینـه اشـتغال کارگـران فصلـی را نیـز 

فراهـم کرده اسـت.

جذب بیش از 36۲ میلیارد ریال تسهیالت 
مکانیزاسیون در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: در سـال گذشـته 362 
میلیـارد و 850 میلیـون ریـال تسـهیالت از محـل خـط اعتباری مکانیزاسـیون 
کشـاورزی در ایـن شهرسـتان جذب شـد که نسـبت بـه تخصیـص اولیه بیش 

از دو برابـر افزایـش دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 

کاووس همتـی بـا بیـان اینکـه تسـهیالت مذکـور از محـل منابع داخلـی بانک 
کشـاورزی تامیـن و نـرخ مشـارکت 15 درصـدی دارد، تصریـح کـرد: 145 نفـر 

متقاضـی معرفـی شـده موفـق به جـذب ایـن اعتبارات شـدند.
بـه گفتـه وی؛ بـا پرداخـت اعتبـارات مکانیزاسـیون کشـاورزی 126 دسـتگاه 
بند هـا  دنبالـه  و  ادوات  انـواع  دسـتگاه   76 کمبایـن،  دسـتگاه  سـه  تراکتـور، 
خریـداری و بـه ناوگان مکانیزاسـیون شهرسـتان مرودشـت افزوده شـده اسـت.

ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکـه ورود این دسـتگاه ها و ادوات موجب ارتقاء 
ضریب مکانیزاسـیون بخش کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت به 3.9 اسب بخار 
در هکتار شـده اسـت، اظهار کرد: تسـریع در عملیات کاشـت، داشـت و برداشت 
محصـوالت کشـاورزی، کاهـش هزینه هـای تولیـد و اقتصـادی شـدن تولید از 

نتایـج این اقدامات اسـت.
او ابراز کرد: بخش کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با دارا بودن 5260 دسـتگاه 
تراکتـور و 1798 دسـتگاه کمبایـن از باالتریـن ضریب مکانیزاسـیون این بخش 

در اسـتان فارس برخوردار اسـت.

زنان روستایی مرودشت در تولید کمپوست 
توانمند می شوند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: بـا اجـرای طـرح تولیـد 
کمپوسـت توسـط زنان روسـتایی این شهرسـتان 30 نفر از بانـوان آموزش های 

عملـی الزم را در دوره مهارتـی فـرا گرفتنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه این طرح توسـط واحـد امور زنان روسـتایی 
در اداره آمـوزش و ترویـج جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان پیشـنهاد، تامیـن 
اعتبـار و اجـرا شـده اسـت، تصریح کـرد: در این طـرح از ضایعات گیـاه دارویی 

شـیرین بیـان و کـود حیوانـی برای تولید کمپوسـت اسـتفاده شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه کمپوسـت تولیـدی مقـرر اسـت در سـایت های گیاهـان 
دارویـی، باغچه محصول سـالم زنان روسـتایی و طرح تولید محصول اسـتاندارد 
زعفـران در مـزارع شهرسـتان مرودشـت مصـرف شـود، افـزود: تولیـد این نوع 
کودهـا عـالوه بـر کمک به احیـا و حفظ محیط زیسـت موجب اسـتفاده مطلوب  

از ضایعـات کشـاورزی، بقایـای گیاهـی و دامی می شـود.
همتـی؛ افزایـش دانـش و مهـارت زنـان روسـتایی، افزایـش بهـره وری و درآمد 
زنـان روسـتایی، ایجـاد و توسـعه اشـتغال در روسـتاها، توسـعه سـالمت افـراد 
جامعـه بـا تولید غذای سـالم تـر و افزایش ماده آلـی خاک هـا را از دیگر اهداف 

ایـن طرح دانسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تاکید کـرد: تولید کودهـای آلی به 
عنـوان یکـی از اهداف مهـم خصوصا در تولید محصوالت اسـتاندارد بسـیارحائز 

اهمیـت و مورد توجه اسـت.

جمع آوری بیش از ۲00 هزار تن کاه در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت: امسـال بیـش از 200 هزار 
تـن کاه و کلـش از سـطح 70 هـزار هکتـار مـزارع گنـدم و جـو این شهرسـتان 

جمـع آوری شـد و بـه مصـارف مختلف رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال زراعـی جـاری شـاهد کاهـش 
نـزوالت جـوی و کمبـود علوفـه دام بوده ایـم، تصریح کرد: امسـال بـا آموزش 
بهره بـرداران و اقدامـات ترویجـی، سـوزاندن کاه و کلـش مزارع در شهرسـتان 
مرودشـت بـه حداقـل ممکـن رسـید و میـزان جمـع آوری باقـی مانده هـای 

داشـت. افزایش  گیاهـی 
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ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: کاه و کلـش مـزارع غـالت عـالوه بـر تعلیف 
دام در صنایـع بسـته بنـدی، تولیـد مـواد شـیمیایی، تولیـد ورقه هـای چـوب، 
کمپوسـت و پـرورش قـارچ نیـز اسـتفاده دارد از ایـن رو بـه این مراکـز حمل و 

بـه فـروش می رسـد.
او بیـان کـرد: زارعیـن بـا جمـع آوری کاه و کلـش عـالوه بـر کسـب درآمـد 
حاصـل از فـروش کاه از مزایایـی برگردانـدن بقایای گیاهی به خاک که شـامل 
حاصلخیـزی خـاک و بهبـود کیفیـت خاک می شـود، نیز بهره مند خواهند شـد.

همتـی بـا اذعان بـه اینکه سـوزاندن بقایای گیاهـی مزارع موجـب از بین رفتن 
سـرمایه کشـاورز می شـود، افـزود: از بین رفتن موجـودات زنده خـاک، کاهش 
قـدرت حاصلخیـزی آن، افزایـش مصـرف کودهـای شـیمیایی، آلودگی هـای 
زیسـت محیطـی و ایجـاد ناراحتی بـرای بیماران تنفسـی از مضـرات آتش زدن 

کاه و کلـش باقی مانـده در اراضی اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت یـادآور شـد: وجـود مقادیـر قابل 
توجه از کاه و کلش غالت در این شهرسـتان بسـتر فعالیت و کسـب و کارهای 

جدیـد در ایـن زمینـه را به خوبـی فراهم کرده اسـت.

سیب رقم "گاال" محصولی جدید
از باغ های مرودشت

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: پیـش بینـی می شـود 
امسـال بالـغ بـر 36 هزار تـن محصـول از باغ های رقـم جدید سـیب "گاال" و 

رقم"چهـار" در ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی بـا اشـاره بـه سـطح 600 هکتـاری باغ هـای سـیب در بخـش 
کامفیـروز شهرسـتان مرودشـت، اظهـار کـرد: کار برداشـت سـیب تابسـتانه در 
این شهرسـتان از اوایل مرداد آغاز شـده اسـت و تا شـهریور ماه نیز ادامه دارد.

بـه گفتـه وی؛ کیفیـت باال، بازار پسـندی، رنگ، طعـم و مزه بسـیار مطلوب، از 
مهـم ترین مزیت های سـیب گاال نسـبت به سـایر ارقام اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه تمامـی محصـول سـیب شهرسـتان 
مرودشـت بـه دلیل شـرایط مسـاعد اقلیمی در بخـش کامفیروز تولید می شـود، 
افـزود: ایـن محصـول از کیفیت مناسـبی برخوردار اسـت و عالوه بـر فروش در 
بازار هـای اسـتان فـارس بـه دیگـر اسـتان ها از جملـه تهـران، اصفهـان و یزد 

نیز ارسـال می شـود.
نیـز  مرودشـت  باغ هـای سـیب شهرسـتان  اشـتغالزایی  موضـوع  بـه  همتـی 
پرداخـت و ابـراز کـرد: بالـغ بـر 30 هـزار "نفـر روز" در طـول دوره برداشـت از 

باغ هـای سـیب بـه طـور موقـت مشـغول بـه کار مـی شـوند.

اجرای روش های نوین آبیاری در مرودشت به ۲5 
هزار هکتار رسید 

رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت گفـت: از زمـان آغـاز طرح هـای آبیـاری تـا کنـون 25 هـزار هکتار 
از زمین هـای کشـاورزی ایـن شهرسـتان مجهز به انـواع سیسـتم های آبیاری 

تحـت فشـار بـا اسـتفاده از اعتبـارات دولتی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مهـدی باصـری با بیـان اینکه اجـرای آبیاری نوین در شهرسـتان مرودشـت با 
جدیـت در حـال پیگیری اسـت، اظهـار کرد: اجرای سیسـتم های آبیـاری نوین 
بـه طـور مسـتمر در برنامـه ی اجرایـی ایـن مدیریـت قـرار دارد و مطالعـات و 

تدویـن طرح هـا و برنامه هـا ادامـه دارد.
باصـری بـا اذعـان به اینکـه اعتبارات سـامانه های نویـن آبیاری بـا حمایت 85 
درصـدی دولـت در اختیـار متقاضیـان قـرار گرفته اسـت افزود: این تسـهیالت 
شـامل 25 میلیـون تومـان به منظور اجـرای آبیـاری بارانی، 30 میلیـون تومان 
آبیـاری نـواری و 9 میلیـون تومـان بـه منظـور اجـرای آبیاری هـای کم فشـار 
در قالـب تسـهیالت بالعـوض ) اوراق خزانـه اسـالمی( در اختیـار بهره برداران 
قـرار می گیـرد کـه اقدامی مناسـب به منظـور توسـعه آبیاری های نوین اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیاری امـری اجتنـاب ناپذیر 
اسـت، افـزود: از کشـاورزان هـر چـه سـریعتر نسـبت به تجهیـز مـزارع خود به 
روش هـای نویـن آبیـاری اقـدام کنند و با اسـتفاده از تسـهیالت مذکـور عالوه 
بـر صرفـه جویـی در مصرف آب کشـاورزی درارتقـای تولید محصـول خود نیز 

پیش گام شـود. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـارات اجـرای پروژه هـای آبیـاری نویـن بـه صورت 
شـناور اسـت، اضافه کرد: هیـچ محدودیتـی در اجرای طرح هـای آبیاری تحت 
فشـار وجـود نـدارد و کشـاورزان و باغـداران مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه مراکز 
جهـاد کشـاورزی و ثبـت نام در سـامانه آبیاری تحت فشـار از فرصـت به وجود 
آمـده جهـت تجهیـز زمین هـای خـود بـه سیسـتم های آبیـاری نوین اسـتفاده 

. کنند
بـه گفتـه وی؛ شهرسـتان مرودشـت رتبـه اول طراحـی و رتبـه دوم اجـرای 

روش هـای نویـن آبیـاری در اسـتان فـارس را داراسـت.

ایجاد کانون گیاهان دارویی در مرودشت
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از راه انـدازی کانون انـواع گیاهان 

دارویـی در سـطح 6 هـزار متـر مربع در حومـه این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
کاووس همتـی گفـت: ایـن کانون به منظور آشـنایی کشـاورزان و عالقه مندان 
بـه کشـت گیاهـان دارویـی و آموزش کشـت انـواع گیاهـان دارویـی ایجاد که 
منابـع مالـی آن بـا اسـتفاده از اعتبـارات موافقتنامـه گیاهـان دارویـی در سـال 

1399 تامین شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه کانـون گیاهـان دارویی بـا تکیه بر کشـت 
گیاهـان مناسـب توسـعه و منطبـق بـا اقلیـم شهرسـتان مرودشـت راه انـدازی 
شـده اسـت، تصریح کـرد: نعنا اورینتـال، نعنا فلفلی، آویشـن باغـی، مریم گلی، 
رزمـاری، بـه لیمـو، آویشـن شـیرازی، کاسـنی و... از جملـه گیاهـان دارویـی 

کشـت شـده در ایـن کانون اسـت.
همتـی بـا بیـان اینکـه شهرسـتان مرودشـت به قطـب تولیـد گیاهـان دارویی 
در اسـتان فـارس تبدیـل شـده اسـت، ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه کشـت 1250 
هکتـاری انـواع گیاهـان دارویـی در ایـن شهرسـتان، تشـکیل زنجیـره تولیـد 

گیاهـان دارویـی از تولیـد تـا صـادرات ضـروری اسـت. 
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زهرا نوری

شهرستان مهر 

سطح زیر کشت پنبه در مهر افزایش یافت 
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر 
گفت: سـطح زیر کشـت پنبه در اراضی این شهرسـتان نسـبت به سـال زراعی 

قبـل 25 درصد افزایش یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی بـا بیان اینکـه امسـال 500 هکتـار از اراضی زراعی این شهرسـتان 
بـه کشـت پنبه اختصـاص دارد، تصریـح کرد: کشـت در این مـزارع به صورت 

مکانیـزه و بـا اسـتفاده از دسـتگاه های کـود کار بذر کار انجام شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـذور مـورد اسـتفاده بـرای کشـت محصـول صنعتـی پنبـه در 

شهرسـتان مهـر از ارقـام دلیتـه و گلسـتان هسـت. 
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکه محصـول پنبه شهرسـتان مهـر در دی ماه 
آتـی بـه مرحلـه برداشـت مـی رسـد، ابـراز کرد: پیـش بینی می شـود بـه طور 

میانگیـن از هـر هکتـار سـه هـزار کیلو گـرم وش پنبـه جمع آوری شـود. 
محمـودی؛ قیمـت خرید مناسـب وش پنبـه، کم آب بر بودن آن، تولید مناسـب 
و بـه طـور کلـی سـازگاری گیاه بـا اقلیم شهرسـتان مهـر را از دالیل اسـتقبال 

کشـاورزان و افزایش سـطح زیر کشـت پنبه دانسـت.
 

اختصاص هزار هکتار از اراضی به کشت کنجد
در مهر 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت: امسـال کشـاورزان این شهرستان 
بیـش از هـزار هکتـار از اراضـی خـود را در مناطـق وراوی، مرکـزی، گله دار و 

اسـیر به کشـت دانـه روغنی کنجـد اختصـاص داده اند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر،   
غالمحسـین مظاهـری تصریـح کـرد: از آنجایـی که با بحـران کم آبـی روبرو 
هسـتیم کشـاورزان ایـن شهرسـتان بـه کشـت های جایگزیـن با مصـرف آب 

کمتـر نظیـر کنجـد روی آورده انـد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه پیـش بینی می شـود بیش از هـزار تن کنجد 
در شهرسـتان مهـر تولیـد و روانـه بـازار مصـرف شـود، افـزود: ایـن محصـول 
عـالوه بـر مصـرف در شـیرینی پزی هـا و کارگاه هـای تولیـد ارده سـازی این 

شهرسـتان بـه اسـتان های یـزد، قـم، تبریـز و اصفهان نیز ارسـال می شـود.
 

خارک و رطب مهر به دست آمد 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفت: برداشـت خارک و رطـب از بالغ 
بـر هـزار هکتـار از نخلسـتان های این شهرسـتان آغاز شـده اسـت و تـا پایان 

شـهریور مـاه ادامه خواهد داشـت.
مهـر،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غالمحسـین مظاهـری بـا اشـاره بـه اینکـه نخلسـتان های این شهرسـتان به 
صـورت کشـت آبـی و دیـم هسـتند تصریح کـرد: پیش  بینی می شـود امسـال 
نخـل داران بیـش از پنـج هـزار تـن محصـول برداشـت و روانـه بـازار کننـد. 

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه بیـش از 50 رقم انـواع نخل در شهرسـتان 
مهـر شناسـایی شـده اسـت، اظهار کـرد: عمده ارقام آن شـامل خاصویی، شـاه 

محمـدی، هلیلـه، شـاهانی، مزویی، کبکاب و لشـت اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ محصـول خـارک و رطـب ایـن شهرسـتان بـا توجه به مـازاد بر 

مصـرف بـودن آن بـه سـایر شهرسـتان ها نیز ارسـال می شـود.

پالک گذاری تراکتور ها در نی ریز دنبال می شود
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: ایـن شهرسـتان 434 دسـتگاه 
تراکتـور دارد کـه از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 68 دسـتگاه ارزیابـی و صـد 

تراکتـور پـالک گذاری شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری بـا اشـاره بـه مصوبه کارگـروه "پیشـگیري از عرضـه خارج از شـبکه و 
مبـارزه بـا قاچـاق سـوخت" مبنـي براینکه در سـال آینـده فقط به ماشـین های 
کشـاورزي داراي پـالک سـوخت تعلـق خواهـد گرفـت، افـزود: در مرحلـه دوم 

پایـش 40 دسـتگاه تراکتور در دسـت  اقدام اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال 1400 تاکنـون تعـداد 424 در 
خواسـت سـوخت تراکتـور بـه میزان 665 هـزار و 680 لیتـر نفت گاز در سـامانه 

فرآورده هـای نفتـی تاییـد و حوالـه آنهـا صادر شـده اسـت.

نی ریز یکی از قطب های تولید انجیرکشور است
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز با اشـاره بـه آغـاز برداشـت انجیر از 
باغ هـای دیـم این شهرسـتان از اواسـط مـرداد ماه گفت: شهرسـتان نـی ریز با 
دارا بـودن پنـج هـزار هکتـار سـطح زیر کشـت انجیر یکـی از قطب هـای تولید 

این محصول در کشـور اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری بـا بیـان اینکه کار برداشـت انجیـر در این شهرسـتان تا نیمـه مهر ماه 
ادامـه دارد، تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود امسـال تنها 1600 تـن انجیر از 
باغ هـا برداشـت شـود کـه عـالوه بر مصـرف تـازه خوری بـه صورت خشـکبار 

نیـز عرضه می شـود.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه کاهـش نـزوالت جـوی در سـال زراعـی جـاری و 
خشکسـالی های گسـترده میـزان تولیـد انجیـر در باغ هـای شهرسـتان نـی ریز 

نسـبت بـه سـال گذشـته تـا 60 درصـد کاهـش عملکرد نشـان مـی دهد. 
او بـه کیفیـت ممتـاز و سـالمت محصـول انجیر تولیـدی در شهرسـتان نی ریز 
هـم اشـاره کـرد و افزود: این ویژگی ها باعث شـده اسـت انجیر این شهرسـتان 
در جهـان از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار باشـد و بـه کشـورهای هنـد، روسـیه، 

چیـن، اروپـای شـرقی و حـوزه خلیـج فارس صادر  شـود. 
بصیـری عـدم سـرمایه گـذاری مناسـب در حـوزه صنایع غذایـی و تبدیلـی میوه 
انجیـر را عاملـی دانسـت تـا ایـن محصول بـدون بسـته بندی یا فرآوری مناسـب 
از کشـور صادر و ارزش افزوده این صنایع به جیب دیگر کشـورها سـرازیر شـود. 

برداشت بادام از حدود ۲ هزار هکتار باغ های نی ریز
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفت: برداشـت بـادام از 2280 هکتار 

از باغ هـای ایـن شهرسـتان آغازشـده اسـت و تا نیمه شـهریور مـاه ادامه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه وقـوع خشکسـالی و سـرمازدگی 
در بعضـی نقـاط شهرسـتان نـی ریـز امسـال بـا کاهـش تولیـد 650 تنـی بادام 

مواجه ایـم و پیـش بینـی می شـود تولیـد محصـول حـدود 850 تـن باشـد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه محصـول بادام نی ریـز به بازار هـای داخلی و 
خارجـی ارسـال می شـود، افزود: عمـده محصول بادام نـی ریز از ارقـام دیرگل، 

محلی، تونو، سـوپرنوا، شـکوفه  تبریز، شـاهرودی، 7، 8، 10 و 12 هسـتند.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

مدیر کل امور عشایر فارس خبر داد:
توزیع پنل های خورشیدی در مناطق قشالقی 

عشایری فارس 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: بـه منظـور اجرای سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی و مدیریـت سـبز 1850 دسـتگاه پنـل خورشـیدی در مناطـق 

قشـالقی عشـایری این اسـتان توزیع شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامـی بـا تاکیـد بر ضـرورت اسـتفاده بهینـه و صرفه جویـی در منابـع انرژی 
و بهره منـدی از انرژی هـای پـاک، تصریـح کـرد: از ابتـدای اردیبهشـت مـاه 
تاکنـون و بـا همـکاری شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان ایـن پنل هـا در 

مناطـق عشـایری توزیـع شـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در مناطـق عشـایری به علـت فاصلـه زیاد 
از خطـوط انتقـال بـرق امـکان بـرق رسـانی بـرای آنهـا غیـر ممکن و اسـکان 
دشـوار بـوده اسـت، بیـان کرد: اقـدام مذکور نیازهای عشـایر آن مناطـق را رفع 

مـی کند.
بـه گفتـه وی؛ ادامـه اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی، گسـترش بیماری هـای 
تنفسـی و مشـکالت محیـط زیسـتی به دنبال داشـته اسـت که بهـره گیری از 
انرژی هـای پـاک مـی تواند آینـده بهتـری را برای جامعه عشـایری رقـم بزند.

مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس به مشـارکت همگانی عشـایر و مسـئولین 
بـرای گـذر از خشکسـالی نیز گریزی زد و افزود: خشکسـالی یکـی از بزرگترین 
مشـکالتی اسـت که بـا آن روبرو هسـتیم، برای عبـور از این بحـران همکاری 

تمـام دسـتگاه های اجرایـی از مهـم ترین اولویت ها اسـت.
وی تاکیـد کـرد: توزیـع پنل هـای خورشـیدی و خانه هـای بهداشـت عشـایر 
سـیار از جملـه اقدامـات مهـم سـایر دسـتگاه های اجرایی اسـت که بـه تدریج 

انجـام می گیـرد.
بهرامـی کـه در دیـدار با عشـایر شهرسـتان اقلید سـخن مـی گفت، ابـراز کرد: 
خریـد دام مـازاد و حذفـی دامـداران عشـایری، توزیـع علوفه، آبرسـانی سـیار و 
پرداخـت تسـهیالت از برنامه هـای مهـم در حـال اجرا بـرای حمایـت از جامعه 

عشـایری است.

مشارکت همگانی عشایر و مسئولین مربوطه
برای گذر از خشکسالی

مدیر کل امور عشـایر اسـتان فـارس در دیدار 
چهـره بـه چهـره بـا عشـایر شهرسـتان اقلید 
گفـت: بـرای گـذر از ایـن روزهـای سـخت 
و  عشـایر  همگانـی  مشـارکت  خشکسـالی 

مسـئولین مربوطـه را مـی طلبـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور 
بهرامـی  الـه  روح  فـارس،  اسـتان  عشـایر 
بیـان کـرد: نظـر به اینکـه یکـی از بزرگترین 
روبـرو  آن  بـا  کـه  مشـکالتی  و  معضـالت 
هسـتیم، خشکسـالی اسـت و برای رفع عبور 
از ایـن بحـران همـکاری تمام دسـتگاه های 

اجرایـی از مهـم تریـن اولویت هـا مـی باشـد. 
مدیـر کل امـور عشـایر در ادامه تصریح کـرد: خرید دام مـازاد و حذفی دامداران 
عشـایری، توزیـع علوفـه، آبرسـانی سـیار و پرداخـت تسـهیالت از برنامه هـای 

مهـم در حـال اجرا می باشـد. 
قابـل ذکـر اسـت توزیـع پنل هـای خورشـیدی و خانه هـای بهداشـت عشـایر 
سـیار از جملـه اقدامـات مهـم سـایر دسـتگاه های اجرایـی بـوده که بـه تدریج 

انجـام می گیـرد. 

چاره اندیشی مسئولین استان در برابر خسارت 
خشکسالی به جامعه عشایر

معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری در جلسـه شـورای عشـایری اسـتان 
گفـت: چـاره اندیشـی جـزء وظایـف ذاتـی، اخالقـی مدیران اسـتانی می باشـد 
و بایـد در برابـر خشکسـالی های مسـتمر کـه باعـث خسـارت های زیـادی بـه 
جامعه عشـایر شـده اسـت صورت پذیرد تا عشـایر به حق مسـلم خود برسـند. 
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس، ظفر افشـون با 
بیـان اینکه اثرات خشکسـالی در اسـتان فارس بحرانی اسـت و بـا کمبود علوفه 
در مراتـع مواجـه هسـتیم افـزود: هماهنگـی دسـتگاه های دولتی باید بیشـتر از 

سـال های قبل باشـد تـا بتوانیم بحران پشـت سـر بگذاریم. 

 معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اسـتان فـارس گفت: هـر چادر 
عشـایر بـه عنـوان یک کارگاه تولیدی می باشـد که با تسـهیالت کـه در اختیار 

آنـان قـرار می گیرد بایسـتی بـه آن ها رونـق دهیم.
افشـون اذعـان کـرد: بـا بـه کارگیـری تسـهیالت، مبلغـی بـه عنوان سـرمایه 
در گـردش در اختیـار اتحادیـه داده شـود تـا بتواننـد علوفـه و نهاده هـای دامی 
بیشـتری را تهیـه و در اختیـار عشـایر قـرار دهنـد تـا در ایـن بحـران جامعـه 
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

عشـایری کمتـر متضرر شـوند. 
در ادامـه ایـن جلسـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی با بیان اینکـه خدمت به 
عشـایر جـزء آرمان هـای اصلـی نظام مقـدس جمهوری اسـالمی می باشـند و 
بایـد بـه آن هـا توجه ویژه ایی داشـته باشـیم گفـت: دسـتگاه های اجرایی می 
بایسـت بـا همـکاری و همدلـی در بحـران خشکسـالی به ایـن قشـر از جامعه 

کمـک کنیم. 
احمـد طمراسـی اظهـار کـرد: اسـتان فـارس تنها اسـتانی اسـت کـه در بخش 
نهاده هـای دامـی در بنـادر مانـده ای نـدارد و آمادگـی ایـن را دارد تـا سـهمیه 

اسـتان های دیگـر را نیـز جـذب کند.
وی بیـان کـرد: اتحادیـه و تشـکل ها مـی توانند به شـکل متفـاوت ورود کنند 
و از تمـام ظرفیت هـا بـرای تهیـه علوفه و نهاده های دامی اسـتفاده و سـازمان 
جهـاد کشـاورزی نیـز در ایـن مـورد تمـام تـالش خـود و مجموعـه را بـه کار 

می گیـرد. 
در ادامـه ایـن جلسـه مدیرکل امور عشـایر اسـتان فارس با بررسـی چالش ها و 
بحران هـا کـه متحمـل جامعه عشـایر شـده اظهار کـرد: در حال حاضـر میزان 
25 میلیـارد تومـان تسـهیالت زنجیره گوشـت قرمز ماده 10 و 12 خشکسـالی 
بـه منظور میزان خسـارت خشکسـالی توسـط شـعب بانک کشـاورزی در حال 

انجام می باشـد. 
روح اهلل بهرامـی اذعـان کـرد: میـزان 40 هـزار تـن علوفـه نیـز تاکنـون بیـن 

دامـداران عشایرتوسـط شـرکت های تعاونـی عشـایر توزیـع گردیـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: طرح واکسـن افراد باالی 18 سـال در تمام مراکز بهداشـتی 
در حـال انجـام اسـت و از عشـایر درخواسـت کـرد کـه ایـن امر مهـم را انجام 

دهنـد تـا در کـوچ پاییـزه با مشـکل جدیدی روبه رو نشـویم. 

امنیت عشایر در جامعه باید تامین شود
فرمانـده سـپاه عشـایر اسـتان فـارس در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان 
بوانـات در خصوص سـایت های اسـکان سـرمیدان و تنگ بودن بـا بیان اینکه 
عشـایرصادق تریـن، مظلـوم ترین و وفادارتریـن افراد به نظام هسـتند گفت: از 

ایـن رو بایـد امنیت عشـایر در جامعه تامین شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فارس، سـید محمد 
شـکوهی اذعـان کرد: سـپاه عشـایر آمادگـی توزیع مهمـات در مرکز اسـتان و 
شهرسـتان های اقلیـد و فیروزآبـاد را دارد و مهمـات را به صـورت یارانه ای در 

اختیـار عشـایر قـرار می گیرد.
وی تصریـح کـرد: تمـام اسـلحه های عشـایر بایـد دارای مجـوز باشـد و مجوز 

اسـلحه ها بـه موقـع تمدیـد گـردد تا برای عشـایر مشـکل بـه وجـود نیاید.

شـکوهی بـا اشـاره بـه اعتبـارات محرومیت زدایـی در اسـتان فـارس افـزود: بـا 
بررسـی مناطـق عشـایری، مناطقـی کـه نیازمند بـه امکانات بیشـتری هسـتند 
شناسـایی خواهد شـد و از اعتبارات در غالب بهداشـت عشـایر، سـاخت اسـتخر، 
تانکرهـای آب رسـانی ثابـت و جـاده می تـوان اسـتفاده کـرد تا دینـی در گردن 

عشـایر نداشـته باشیم.
کـرد:  اظهـار  فـارس  اسـتان  عشـایر  امـور  مدیـر کل  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
کانون هـای اسـکان کاماًل اختیاری اسـت و هرگونه سـاخت و سـاز غیـر قانونی 
در مراتـع پیگـرد قانونـی دارد از این رو سـایت های اسـکان در چارچوب قوانین 

منابـع طبیعـی و بنیـاد مسـکن باید باشـد.
 روح الـه بهرامـی بیـان کرد: برخـورداری عشـایر از طرح مرتعـداری در کاهش 
تعرضـات بـه مراتـع نقش موثـری دارد، از ایـن رو طرح مرتعـداری تلفیقی برای 
عشـایر منجـر بـه ایجاد مالکیت پانزده تا سـی سـاله می شـود و اقـدام حمایتی 
موثـری از قبیل کاشـت گیاهان دارویـی، چاه مالداری، طرح گردشـگری و غیره 

بـرای حمایـت از ایـن جامعـه مولد به شـمار می رود.

۲0 هزار تن گندم شهرستان های شمالی استان 
فارس از گزند باران محافظت شد

مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس با بیـان اینکه بارش هـای رگباری 
و سـیل  آسـا در فصـل تابسـتان عامـل مخربـی بـرای محصـوالت کشـاورزی 
محسـوب می شـود گفـت: بـا پیـش بینـی اداره هواشناسـی در خصـوص بـروز 
بارندگـی، 20 هـزار تـن گنـدم موجود در مراکز خرید شـبکه تعاون روسـتایی در 

معـرض آسـیب قرارگرفت.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اله 
رحیمـی گفـت: در بیـن پارامترهـاي اقلیمـي، تغییرپذیري بارندگـي یکي از مهم 
تریـن فاکتورهـاي موثـر بـر کشـاورزی اسـت و تغییـرات بارندگـي غیـر فصلی 

حاصـل دسـترنج کشـاورزان را آسـیب پذیر مـی کند.
وی خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه فصـل برداشـت گنـدم و خریـد تضمینـی 
روزانـه 4 تـا 5 هـزار تـن گندم در اسـتان فارس، در پـی بارندگی اخیـر 20 هزار 
تـن محصـول مهم و اسـتراتژیک گنـدم در مراکز خرید شـبکه تعاون روسـتایی 
اسـتان فـارس در معـرض آسـیب قـرار گرفـت امـا بـا درایـت و هماهنگـی 
مجموعـه واقـدام بـه موقـع توانسـتیم گندم هـای موجـود در مراکز خریـد را از 
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آسـیب بـاران محافظـت کنیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در تمامـی دنیـا بـاران خـارج از فصـل بـه 
کشـاورزی آسـیب مـی رسـاند و ایـران هـم خـارج از این قائـده نیسـت افزود: 
بـا پیـش بینـی بـاران اخیـر در اسـتان فارس نیـز گندم موجـود در مراکـز خرید 
گنـدم شهرسـتان های شـیراز، اقلیـد، آبـاده، بوانـات و سـرچهان را در معـرض 
خطـر قـرار گرفـت که بـا هماهنگی شـرکت غله و خدمـات بازرنگانی اسـتان و 
مجموعـه تعـاون روسـتایی توانسـتیم حـدود پنـج هزارتن گنـدم را به سـیلو ها 
حمـل و 15 هـزار تـن را بـا چادرکشـی و پالسـتیک کشـی مصون نگـه داریم.

مدیرعامل شرکت تعاون روستایی سیاخ دارنگون شیراز:
سه هزار تن گندم ظرف 48 ساعت حمل و 

بارگیری شد
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی روسـتایی سـیاخ دارنگـون شـیراز و مسـئول مرکز 
خریـد کدنـج از توابع شهرسـتان شـیراز از حمل و بارگیری سـه هـزار تن گندم 

ظـرف 48 سـاعت خبر داد.

بـه گزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس، سـید عبداله 
حسـینی گفـت: بـا توجـه به فصل برداشـت گنـدم و خریـد تضمینـی محصول 
گنـدم، 3 هـزار تـن گنـدم در مرکـز خریـد سـیاخ دارنگـون وجود داشـت که با 

اعـالم بارندگـی در معرض آسـیب قـرار گرفت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اعـالم اداره هواشناسـی در خصـوص وقـوع سـیل و 
رگبارهـای پراکنده در شهرسـتان شـیراز و حومه 48 سـاعت فرصت داشـتیم تا 

3 هـزار تـن گنـدم را از آسـیب بـاران بی موسـم محافظـت کنیم.
حسـینی خاطـر نشـان کـرد: بـا هماهنگی بـا مدیـر سـازمان تعاونی روسـتایی 
اسـتان فـارس و همـکاری مدیـرکل غلـه اسـتان فـارس و رئیـس اداره تعـاون 
روسـتایی شهرسـتان شـیراز 3 هزار تن گندم موجود ظرف 48 سـاعت بارگیری 
و بـه سـیلوی اکبرآبـاد و کارخانجـات آرد خباز، آسـیا، کامران و خوشـه واقع در 

55 الـی 90 کیلومتـری مرکـز خریـد حمـل و از خطر آسـیب محفـوظ ماند.

تحولی بزرگ در کشت مکانیزه پنبه در مزارع شهرستان داراب؛
 صرفه جویی 70درصدی آب با کشت مکانیزه پنبه

مدیـر عامـل شـرکت تعاونـی کشـاورزی پنبـه کاران داراب بـا بیان ایـن گفت: 
بـا کشـت مکانیـزه پنبـه صرفـه جویـی 70 درصدی آب در کشـت پنبـه در این 

شهرسـتان رقـم خورد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، غالمرضا 
انصـاری افـزود: بـا انتقـال یافته هـای دانـش علمـی فنـی و کاربـردی سـایت 
علمـی تحقیقاتـی شـرکت پنبه کاران )شـرکت فجر( به سـایر اراضـی پنبه این 
شهرسـتان، توانسـتیم کشـت مکانیزه پنبـه را در قریب بـه 200 هکتار از اراضی 
پنبـه ایـن شهرسـتان بـه مرحله اجـرا در آوریم کـه با ایـن اقـدام 70 درصد در 

مصـرف آب مـورد نیـاز مزرعـه صرفه جویی شـد.

وی تصریبـا اشـاره بـه اینکـه پروسـه اجرای کشـت مکانیـزه زمان بـر و طاقت 
فرساسـت تصریـح کـرد: عـالوه بـر کاهـش مصـرف آب، مصـرف بـذر و کود 
شـیمیایی نیـز 60 درصـد کاهـش یافـت و همچنیـن اجـرای کشـت مکانیـزه، 
افزایـش سـطح زیرکشـت پنبـه را نیز به همـراه دارد و در مجمـوع 40 درصد از 

هزینه هـای تولیـد نیـز کاهـش می یابـد.
انصـاری خاطـر نشـان کـرد: بـرای رسـیدن به خـود کفایـی پنبه جهـت تامین 
مصـارف صنایع نسـاجی کشـور و کاهش مصرف آب و هزینه هـای تولید راهی 
جـز مکانیـزه شـدن کامـل مـزارع پنبه کشـور نداریـم لذا شـرکت تعاونـی پنبه 
کاران داراب بـا اعتقـاد بـه ایـن کار اجـرای واقعـی این طـرح را در دسـتور کار 
خـود قـرارداد و امیدواریـم بـا تـالش و همـت تمامی دسـت اندرکاران بـه نتایج 

خوبی برسـیم.

دام سبک مازاد عشایر استان فارس
خریداری می شود

مدیـر کل شـرکت پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس گفت: میـش و بز مازاد 
بهره بـرداران عشـایری از قـرار هـر کیلوگـرم 31 هـزار تومـان از طریق این 

شـرکت خریداری می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـتان 
فـارس، رهـام رحمانـی اظهـار کـرد: این قیمـت بر اسـاس مصوبـات کمیته 
نـرخ گـذاری خریـد دام عشـایر طـرح خشکسـالی اسـتان فـارس مشـخص 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـتارگاه های شـیراز و مرودشـت طـرف قـرارداد 
شـرکت پشـتیبانی اموردام اسـتان فارس هسـتند، تصریح کرد: بهره برداران 
عشـایری مـی تواننـد بـا هماهنگـی تعاونی هـا و اتحادیه عشـایری اسـتان، 
دام مـازاد خـود را بـه کشـتارگاه های مذکـور ارسـال کننـد تـا فرآینـد خرید 

)توزیـن و تحویـل دام( انجام شـود.
رحمانـی ابـراز کـرد: فـارس از نوزدهـم خـرداد مـاه به عنـوان اولین اسـتان 
در کشـور اقـدام بـه "خریـد حمایتـی دام زنـده از عشـایر خسـارت دیـده از 
خشکسـالی" کـرد و در صـورت تمایل بهره برداران عشـایری بـه تحویل دام 
بـه صـورت ترکیبی، خریـد ترکیبی نیـز همچنان بـه روند سـابق ادامه دارد.

اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
آرزو باقری

توزیع بالغ بر 70 هزار تن کود شیمیایی در فارس 
مدیـر شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در چهـار ماهه 
نخسـت سـال جـاری بیش از 76 هـزار تن کود اوره سـهمیه این اسـتان جذب 

و در بین کشـاورزان توزیع شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی اسـتان فارس، 
حمیـد ابراهیمـی زاده تصریـح کـرد: ایـن مقـدار نسـبت به مدت مشـابه سـال 
گذشـته 34 درصـد افزایش داشـته بـه طوری که بیـش از 19 هـزار و 500 تن 

کـود اوره بیـش از بـازه زمانی مذکور توزیع شـده اسـت. 
وی افـزود: میـزان توزیـع کـود در اسـتان فـارس صعـودی اسـت چرا کـه این 
میـزان نسـبت به سـال قبـل تـر 1398 بیـش از 115 درصد فزونی نشـان می 
دهـد؛ در چهـار ماهـه نخسـت سـال 1398 حدود 35 هـزار و 500 تـن کود در 

ایـن اسـتان توزیع شـده بود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: با عنایـت بـه هماهنگی های انجام شـده هیچ 
مشـکلی در تدارک کود اوره مورد نیاز کشـاورزان در اسـتان فارس وجود ندارد 
و ایـن کـود مطابق سـهمیه های اعالمی از محل تولیدات شـرکت پتروشـیمی 

شـیراز در دسترس است. 
ابراهیمـی زاده بیـان کـرد: کودهـای شـیمیائی مـورد نیاز کشـت پائیزه اسـتان 
اعـم از ازتـه، فسـفاته و پتاسـه نیـز از هم اکنـون به انـدازه کافی تـدارک و در 
انبارهـای سـازمانی ذخیره سـازی شـده و از ایـن بابت جای هیچ گونـه نگرانی 

وجـود ندارد. 
بـه گفتـه وی؛ کود های تخصیصـی از طریـق کارگزاری های شـرکت خدمات 
حمایتـی کشـاورزی در اقصـی نقـاط اسـتان فـارس در اختیـار کشـاورزان و 
بهره بـرداران قـرار می گیـرد؛ کارگـزاران مـی تواننـد از هـم اکنـون نسـبت به 
خریـد سـهمیه مربوطـه اقـدام تا در اسـرع وقت نسـبت بـه حمل اقـدام گردد.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
آرش مهدوی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس خبر داد:
اختصاص بالگرد اطفای حریق منابع طبیعی

به استان فارس 
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس از اختصـاص یـک فروند 
بالگـرد امـداد هوایـی بـه منظـور اطفـای حریق هـای احتمالـی در جنگل هـا و 
مراتـع بـا هـدف تسـریع در عملیات هـای امـدادی بـه اسـتان فارس خبـرداد. 

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
عبدالحسـن صمـد نـژاد گفـت: در نشسـتی کـه بـا حضـور عنایـت الـه رحیمی 
اسـتاندار فـارس و مسـعود منصـور معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیـس 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور برگـزار شـد، یـک فرونـد هلی 
کوپتـر از سـوی شـرکت پاسـکو بـه مـدت دومـاه در اختیـار اداره کل منابـع و 

آبخیـزداری اسـتان فـارس قـرار گرفت.
وی تصریـح کـرد: بـا پیگیری های انجام شـده در راسـتای پیشـگیری و مقابله 
بـا حریق هـای احتمالـی در عرصه هـای جنگلی و مرتعـی به ویـژه در ارتفاعات 
و نقـاط صعـب العبـور و نیـز تسـریع در عملیـات انتقـال و جابجایـی بـه موقـع 
نیروهـا، یـک فرونـد بالگـرد امدادی اطفـای حریق به اسـتان فـارس اختصاص 

فت. یا
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد: ایـن بالگـرد در صورت ضـرورت و هنـگام وقوع 
آتـش سـوزی های احتمالـی در عرصه هـا امـداد رسـانی های الزم را انجـام 

خواهـد داد. 
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راه اندازی نخستین مرکز توسعه کسب و کارهای 
کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی در فارس

رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس گفت: 
نخسـتین مرکز توسـعه کسـب و کارهای کشـاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی 

در اسـتان فارس راه اندازی شـد. 

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان فـارس، محمـد جواد احمـدی اظهار کـرد: نظام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی به عنـوان یک سـازمان مردمی و دانـش محور با تغییـر رویکرد، 
تمامـی راهبردهـا و برنامه هـای خـود را بـا اتـکاء بـه ظرفیت هـای مردمـی و 
بهـره گیـری از توانمنـدی اعضـای حقیقـی و حقوقی خـود تدویـن و اجرای آن 

را پیگیـری مـی کند. 
وی عنـوان کرد: در راسـتای اجرایی کردن اهداف و وظایـف قانونی در خصوص 
ارتقـاء سـطح دانـش و گسـترش فناوری هـای جدید، حفـظ و حمایـت از حقوق 
صنفـی اعضـاء، ارائـه خدمـات تخصصی کشـاورزی بـا راه اندازی مراکز توسـعه 
خدمـات کسـب و کارهای کشـاورزی و منابع طبیعی غیردولتـی )Agri-BDS( به 
عنـوان کانون هـای اشـاعه دانـش و اطالعات کشـاورزی در محیط هـای تولید، 

موجـب ایجاد دانـش در محیط های کشـاورزی خواهند شـد.
احمـدی بـا تاکیـد بر اینکه سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
بـه عنـوان حلقه مفقـوده بین کانـون تولید دانـش و محیط کشـاورزی، در حال 
شناسـایی و معرفـی فناوری هـای جدیـد در بخـش کشـاورزی اسـت، افـزود: 
معرفـی پهپـاد در کشـاورزی یکـی از ایـن برنامه ها اسـت که تاکنون سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس با برگـزاری دوره های 
متعـدد، خصوصـا همزمـان با هفدهمین نمایشـگاه کشـاورزی در فارس نسـبت 

بـه معرفی تکنولـوژی مذکـور اقدام نموده اسـت.
وی تصریح کرد: توسـعه مناسـبات جدید در کشـاورزی از جمله "اشـتغال دانش 
محـوری" و "سـهم بـری دانـش از تولید" یکـی دیگـر از اولویت های سـازمان 

نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس در عرصه کشـاورزی 
اسـت و بـرای نخسـتین بار تالش شـده تـا قرارداد"سـهم بری دانـش از تولید" 
در بخـش کشـاورزی را در بسـتر کشـاورزی محقـق نماییم که ایـن امر موجب 
برجسـته سـازی نقش علم، دانش و حضور مهندسـان کشـاورزی در کنار تولید 

کننـدگان و افزایـش راندمان تولیـد خواهد بود.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس بیان 
کـرد: سـازمان نظام مهندسـی، با توجه با شـعار سـال و فرمایشـات مقـام معظم 
رهبـری، تسـهیل و روان سـازی صـدور مجوزهـای تولیـد را بـه عنـوان درب 
ورودی سـرمایه گـذاری و کمـک بـه رونق تولید در دسـتور کار قرار داده اسـت.

گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت کاظمـی مشـاور امـور اقتصـادی و برنامـه ریزی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و رنجبـری مدیـر توسـعه بازرگانـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، حسـن پور محقق معین زنجیره ارزش، 
مقصـود بیگـی و حیدرپـور عضـو کارگـروه تشـخیص صالحیـت شـرکت های 

)Agri-BDS( و کمالـی مقـدم معـاون آموزشـی سـازمان حضور داشـتند. 
شـایان ذکـر اسـت که شـرکت مدیریت و توسـعه فـروغ افکار بـا مدیریت جواد 
مرادپـور بـه عنـوان اولیـن مرکز توسـعه کسـب و کارهـای کشـاورزی و منابع 
طبیعـی غیـر دولتی در اسـتان فارس اسـت که مـی تواند در زمینه های توسـعه 
و انتقـال تکنولـوژی، آمـوزش، بازاریابـی، خدمات فناوری، بهبود کسـب و کار و 
خدمـات مشـاوره ای را بـه زنجیـره ارزش محصوالت کشـاورزی فعالیت نماید.

برخورد      قاطع د     ر انتظار فروشند     گان
متخلف سموم

مهندسـی  نظـام  رئیـس 
کشـاورزی فـارس همزمان 
چهارمیـن  افتتـاح  بـا 
در  گیاهپزشـکی  کلینیـک 
قاطـع  برخـورد       از  شـیراز 
متخلـف  فروشـند     گان  بـا 

داد. خبـر  سـموم 
احمـد        ی،  محمـد         جـواد         
مهند        سـی  نظـام  رئیـس 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس نیـز د     ر اد     امـه این مراسـم با اشـاره 
بـه سیاسـتگذاری هـای وزارت جهـاد         کشـاورزی د        ر زمینـه سـاماند        هی مصرف 
سـموم د        ر بخـش کشـاورزی، گفـت: بـر اسـاس این طـرح، کلینیک هـای گیاه 
پزشـکی یا به صورت چشـمی و تجربی بیماری را شناسـایی و اقد        ام به نسـخه 
نویسـی مـی کننـد         و یا بـا روش های آزمایشـگاهی اقـد        ام به شناسـایی آفت یا 
بیمـاری مربوطـه مـی نماینـد         و بـر اسـاس نتایـج آزمایش ها نسـخه مـورد         نیاز 

را مـی نویسـند        .
وی د     ر بخـش د     یگـری از سـخنان خـود      بـا تاکیـد      براینکـه برنامـه بازد     یـد      و 
نظـارت بـر فروشـگاه هـای عرضـه سـموم کشـاورزی د     ر کل اسـتان انجـام و 
فرم هـای مربوطـه تکمیـل شـد     ه انـد     ، تصریح کرد     : براسـاس فرم هـای تکمیل 
شـد     ه چالـش هـای فروشـند     گان سـموم بررسـی و شناسـایی شـد     ه انـد      و د     ر 
جلسـات ماهیانـه د     ر اختیـار مسـئوالن حفظ نباتات اسـتان قـرار خواهند      گرفت.

بـه گفتـه احمـد        ی، چنانچـه فروشـند     گان سـموم تخلفـی را مرتکـب شـوند      د     ر 
وهلـه اول بـه صـورت بیانـی بـه آنهـا تذکـر مـی د     هیـم و د     ر صـورت تکـرار 
تخلـف تـا سـه نوبـت تذکرهـای مکتـوب بـه آنهـا ابـالغ خواهد      شـد     ، امـا اگر 
تخلفـی بیـش از ایـن اد     امه یابـد      مراحـل قانونی د     ر مـورد      متخلفین بـا قاطعیت 

اعمـال می شـود     .

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

حسین بامداد
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گفتگو با زکریا فرج زاده

دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی
دانشگاه شیراز 

بـــا توجـــه بـــه رویکرد ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس به دانش بنیان و علمی کـردن بخش کشـــاورزی در ایــن 
اسـتان، و اختصـاص یافتـن صفحـه و سـتونی در مجلـه پرتوامیـد بـه گفـت و گو با اسـاتید صاحب نظر دانشـگاه ها، و گشـودن 
فضای بحث و تبـــادل نظـــر در خصــوص راه کارهــای کشـــاورزی علمی، در ایـــن شـــماره از پرتــو امیـــد پــای صحبت دکتر 

زکریا فرج زاده دانشـیار بخش اقتصاد کشـاورزی دانشـگاه شـیراز نشســـتیم که ماحصــل آن از نظرتــان می گــذرد.

1( چـه راهـکاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده 
و ... پیشـنهاد مـی دهید ؟

تعریـف و اجـرای پروژه هـای مطالعاتـی مشـترک، تشـکیل کمیته مشـورتی برای 
سیاسـت گذاری در سـطح اسـتان، مشارکت کارشناسـان سـازمان جهاد کشاورزی 

در رسـاله های دانشـجویان و ...

2( چـه اقدامـات مشـترکی بـا محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی یـا 
ایـد ؟ داده  انجـام  تاکنـون  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  کارشناسـان 

اگـر منظـور از اقـدام، کار پژوهشـی مشـترک باشـد تاکنـون ایـن فرصـت فراهـم 
نشـده اسـت امـا اقـدام مشـترک بصورت برگـزاری سـمینار بـه میزبانی دانشـکده 
)بخـش اقتصـاد کشـاورزی( و همچنیـن مشـارکت در برگـزاری کنفرانـس بـوده 
اسـت. البتـه بـا توجـه بـه ارتبـاط نزدیک بـا دوسـتان و همـکاران سـازمان ارتباط 
نزدیـک بـه صـورت هم فکـری و تحلیـل شـرایط و سیاسـت ها داریـم. امـا ایـن 
میـزان ارتبـاط کافـی نبـوده و بـرای اثربخشـی بیشـتر الزم اسـت زمینـه ارتبـاط 

علمـی بیشـتری فرآهم شـود. 

3( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید ؟
بـرای مدتـی بـه عنـوان نماینـده دانشـکده در جلسـات پدافنـد غیرعامـل کـه بـه 
میزبانـی سـازمان برگـزار مـی شـد شـرکت داشـتم البتـه در مـواردی دیگـر مانند 
ارزیابـی قیمـت تضمینـی گنـدم نیـز هر چنـد بـه میزبانی اتـاق بازرگانی تشـکیل 
شـد امـا عمدتـًا کارشناسـان سـازمان به عنـوان متولی جلسـه بودند و بنـده هم از 

طـرف دانشـکده به عنـوان نماینده دانشـکده شـرکت داشـتم.

4( آیـا پایـان نامه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت 
برنامه هـای بخـش اجـرا سـوق داده ایـد؟

البتـه تاکنـون دانشـجوی دکتـری در مرحلـه تهیـه پروپـوزال و شـروع رسـاله 
نداشـته ام امـا توسـط سـایر همـکاران مطالعـات متعـددی بـه ویـژه در حـوزه آب 

تعریـف شـده اسـت کـه عمدتـًا ناظـر بـر مشـکالت درون اسـتان مـی باشـد. 
در مجمـوع جهـت گیـری رسـاله ها بویـژه در سـطح دکتـری بـه سـمت مسـایل 
اسـتانی بسـیار بـارز و چشـم گیر اسـت. ایـن جهـت گیـری بویـژه در حـوزه آب و 

خشکسـالی بسـیار عمیـق و مسـأله محـور بوده اسـت. 
چه مشـکالتی سـر راه این موضوع بوده اسـت؟ پیشـنهاد شـما برای اسـتفاده از 

ظرفیـت دانشـجویان فـوق لیسـانس و دکترا چه بوده اسـت؟
بـه نظـرم عمـده تالش هـای یادشـده بـرای تعریـف رسـاله ها تنهـا بـا کوشـش 
خـود همـکاران بـوده و حمایت از رسـاله ها از سـوی متولیان اسـتان درخـور توجه 
نیسـت. بـه طور مشـخص محـدود بـودن بودجه های اجـرای تحقیقـات مهمترین 
چالش می باشـد. به نظر می رسـد مشـکل دیگر محدودیت مانور سـازمان اسـتان 
بـه دلیـل مأموریت هـای محولـه از سـوی وزارت مـی باشـد و عمدتـًا تالش های 

سـازمان معطـوف بـه اجـرای سیاسـت های وزارت خانه می باشـد.

5( از منظر رسـته شـما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشـاورزی 
چیست؟

بـه لحـاظ نظـری عرضه محـور بودن تصمیمـات و عـدم توجه به سـمت تقاضای 
آب منشـأ مشـکالت ایجـاد شـده می باشـد. نتیجـه ایـن نـوع نـگاه این اسـت که 
آب را بـه عنـوان کاالی اقتصـادی مطـرح نمی کنـد. بایـد مناسـبات نهـادی در 
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زمینـه مدیریـت آب ایجـاد شـود. نهادهـای فعلـی مرتبـط با 
مدیریـت آب، تمامـا مربوط بـه دوران مازاد عرضه آب اسـت. 
متناسـب سـازی آنهـا بـا شـرایط مـازاد تقاضای آب بـه ویژه 
در زمینـه مالکیـت آب و تحویـل حجمـی آب، کاماًل ضروری 
اسـت. قطعـًا سیاسـت کاهـش مصـرف آب باید بـا پی گیری 
اسـتراتژی های معیشـت پایـدار غیـر متکـی بـر فعالیت های 

کشـاورزی همراه شـود. 
بـه طـور کلی ایـن چالـش را می تـوان در دو سـطح کالن و 

خـرد )منطقـه ای( تحلیـل نمود: 
در سطح کالن:

اتخـاذ اسـتراتژی های های مبتنـی بـر تأمیـن نیـاز داخلـی 
محصـوالت کشـاورزی از طریـق تولید داخلی بـدون توجه به 
ظرفیـت منابـع زیسـت محیطـی و از جمله آب نقـش مهمی 
در ایجـاد چالـش فعلی دارد. در خصـوص وضعیت بحرانی آب 
الزم بـه اشـاره اسـت کـه در شـرایط فعلـی میـزان منابع آب 
تجدیـد پذیر کشـور حـدود 100 میلیـارد مترمکعب اسـت که 
بـر اسـاس نرم های جهانـی، حداکثـر 40 میلیـارد آن باید در 
چرخـه ی تولیـد قـرار گیـرد، حـال آن که میـزان مصرف آب 
در شـرایط فعلـی افـزون بـر 100 میلیارد مترمکعب اسـت. به 
عبارتـی الزم اسـت مصرف آب متناسـب با تـوان اکولوژیکی 
باشـد. هرچنـد در آخریـن برنامـه پنـج سـاله توسـعه، کاهش 
مصـرف آب بـه میـزان 11 میلیـارد مترمکعب هـدف گذاری 
شـد. امـا نبـود اطالعات ناشـی از عـدم وجود حسـابداری آب 
در سـطح حوضـه و مزرعـه، حتی امکان بررسـی دسـت یابی 

بـه این هـدف را فرآهـم نکرد.
در سطح خرد و منطقه ای: 

تصمیـم  و  متولیـان  عمـده  اجرایـی  و  عملیاتـی  منظـر  از 
برخـوردار  فنـی  از تخصص هـای  آب  حـوزه  در  گیرنـدگان 
هسـتند و نقـش اقتصاددانـان حداکثـر محـدود بـه مشـاوره 
مـی باشـد که آن هم تنها پوششـی بـرای اجـرای تصمیمات 

فنـی - محـور اسـت. 
لـذا بایـد ابتـدا مسـأله آب را بازتعریـف نمـود. بـه گونـه ای 
کـه بـه جـای اهتمـام بـر "تأمیـن آب"، "مدیریـت منابع آب" 
محـور تصمیـم گیـری قـرار گیـرد و در همیـن راسـتا الزم 
اسـت سیاسـت ها منطقـه محور و محلی باشـد. ضمـن اینکه 
در بدنـه کارشناسـی و تصمیـم گیرنـده نقـش ویـژه ای برای 
اقتصاددانـان آب لحاظ شـود. چـرا که چالـش آب عمدتا یک 

"مسـأله اقتصـادی" اسـت نـه غیراقتصادی.

۶( شـاخص های شـما بـرای ارزیابـی علمی و فنـی بودن 
کشـاورزی چیست؟ 

- انطبـاق الگـوی تولیـد با پتانسـیل ها و منابع بـه ویژه منابع 
محیطی زیست 

- داشتن عملکرد قابل مقایسه با استانداردهای جهانی
- داشتن الگوی تولید )کشت( منطقه ای

- نوسان پایین در تولید و عملکرد
- حرکـت در جهـت سـازگاری بـا پدیده هـای مخـرب مانند 

اقلیم تغییـر 
7( چـه دغدغه هایـی درخصـوص امنیـت غذایـی پایدار 

دارید؟
مهمتریـن تهدیـد بـرای امنیـت غذایـی وقوع خشکسـالی ها 
متعـدد اسـت کـه ممکـن اسـت بـا تغییـرات اقلیمی تشـدید 
نیز بشـود امـا در کنـار آن نوسـانات در سیاسـت های اقتصاد 
کالن کـه تأمیـن از طریـق واردات را نیـز دچـار چالـش مـی 

کنـد مـی تواند منبـع دیگـری از تهدید باشـد.

بخـش  بهره بـرداران  بـه  را  توصیه هایـی  چـه   )8
داریـد؟ کارشناسـان  و  کشـاورزی 

سیاسـت  بـه  معطـوف  بایـد  عمدتـًا  توصیه هـا  نظـرم  بـه 
گذاری هـا باشـد امـا در زمینه هـای تخصصـی و عملیاتـی 

مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود:
- تربیـت و سـازماندهی کارشناسـان بـه منظـور ایجـاد حلقه 

ارتبـاط میـان دانشـگاه و جامعـه کشـاورزی )مزرعه(
- تعییـن کارشناسـان رابـط میـان کشـاورزان و دانشـگاه در 

منطقه سـطح 
- آمـوزش کشـاورزان جهـت بهـره گیـری از دانـش ایجـاد 

شـده در دانشـگاه

9( اگـر نظـر و صحبـت خاصـی را بـه مسـئولین، مـردم 
و بـه ویـژه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی داریـد بیان 

 . یید نما
هرچنـد در ایـن مصاحبـه تـالش بـر ارزیابـی ارتبـاط میـان 
سـازمان و دانشـگاه در مرحلـه اجـرا مـی باشـد اما بـه نظرم 
اثرگذاری سیاسـت های کالن اقتصاد و کشـور در مقایسـه با 
سیاسـت ها و اقدامات در سـطح سـازمان یا اسـتان به مراتب 

بیش  تـر خواهـد بود. 
در همیـن راسـتا به نظر می رسـد اصـرار بر تأمیـن نیاز داخل 
از طریـق تولیـد داخـل موجب افزایش فشـار بـر منابع بخش 
کشـاورزی و بـه ویـژه منابـع زیسـت محیطـی شـده اسـت. 
لـذا گام اول بـرای مقابلـه بـا چالش هـای بخش کشـاورزی 
اصـالح تصمیـم گیـری در سـطح کالن اسـت و دریافـت 
مشـاوره از دانشـگاه ها در سـطح کالن بسـیار حایـز اهمیـت 
اسـت. البتـه در سـطح اسـتانی و منطقـه ای نیـز همـکاری 
جهـاد  ماننـد  متولـی  سـازمان های  و  دانشـگاه  نزدیـک 

کشـاورزی ضـرورت زیـادی دارد. 
در خصـوص حـوزه کالن مـی تـوان گفـت قیمت گـذاری 
دسـتوری محصـوالت کشـاورزی موجـب تضعیـف نیروهای 
بـازار محصـوالت کشـاورزی و مانع نقش آفرینـی این نیروها 
شـده اسـت. دو عارضه مهم ایـن الگوی قیمت گذاری فشـار 
بیشـتر بـر منابـع زیسـت محیطـی و کاهـش انگیزه سـرمایه 
گـذاری در بخـش کشـاورزی و خـروج منابع محدود سـرمایه 

گـذاری از بخـش کشـاورزی بوده اسـت. 
ضمـن تقدیـم سـپاس بـرای تدویـن ایـن مصاحبـه، امید که 
ارتبـاط نزدیک میـان دانشـگاه و سـازمان های اجرایی زمینه 

چیره شـدن برمشـکالت بخش کشـاورزی را فرآهـم آورد.

به نظر می رسد اصرار بر 
تأمین نیاز داخل
از طریق تولید داخل
موجب افزایش فشار بر
منابع بخش کشاورزی
و به ویژه منابع زیست 
محیطی شده است

به لحاظ نظری عرضه محور 
بودن تصمیمات و عدم توجه 
به سمت تقاضای آب منشأ 
مشکالت ایجاد شده می باشد. 
نتیجه این نوع نگاه این است 
که آب را به عنوان کاالی 
اقتصادی مطرح نمی کند

هرچند در آخرین برنامه پنج 
ساله توسعه، کاهش مصرف 
آب به میزان 11 میلیارد 
مترمکعب هدف گذاری شد. 
اما نبود اطالعات ناشی از 
عدم وجود حسابداری آب در 
سطح حوضه و مزرعه، حتی 
امکان بررسی دست یابی به 
این هدف را فراهم نکرد

الزم است سیاست ها منطقه 
محور و محلی باشد. ضمن 
اینکه در بدنه کارشناسی و 
تصمیم گیرنده نقش ویژه ای 
برای اقتصاددانان آب لحاظ 
شود. چرا که چالش آب 
عمدتا یک "مسأله اقتصادی" 
است نه غیراقتصادی.
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عوامل موثر بر حفظ 
کاربری اراضی کشاورزی
در راستای کشاورزی پایدار

)قسمت دوم(

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

تاثیـر بـزرگ و بالقـوه تغییـر کاربـری و پوشـش اراضـی بـر محیـط فیزیکـی و 
اجتماعـی، انگیزه هایـی بـرای پژوهـش در زمینـه درک تغییرات کاربـری اراضی و 

علـل و آثـار اصلـی آن فراهـم کرده اسـت.
بر اسـاس گزارش سـازمان کشـاورزی و خواربار جهانـی )2012( درصد زمین های 
کشـاورزی از کل زمین هـا در جهـان، از 37/9 درصـد در سـال 2000 بـه 37/6 
درصـد در سـال 2010 کاهـش یافتـه اسـت، در قـاره آسـیا روند تغییـر زمین های 
کشـاورزی از کل زمین ها، از 53/6 درصد در سـال 2000 به 52/8 درصد در سـال 

2010 بـوده کـه بیشـتر از درصد جهانی اسـت.
همچنیـن در ایـران رونـد تغییرات درصد زمین هـای کشـاورزی از کل زمین ها در 
طـی سـال های اخیـر بـه ویـژه از سـال 2004 بسـیار قابل توجـه بوده بـه طوری 

کـه از 38/6 درصـد به 29/9 درصد رسـیده اسـت.
بخشـی از ایـن موضـوع بـه دلیـل افزایـش جمعیـت و بخـش اعظـم آن ناشـی از 

تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی بـه غیر کشـاورزی اسـت.
اهمیـت بیشـتر ایـن موضـوع بـرای ایـران از آن جهـت اسـت کـه سـطح اراضـی 
کشـاورزی در ایـران حـدود 8 درصـد کمتـر از میانگیـن سـطح این اراضـی در دنیا 

ست. ا
بـر اسـاس ایـن گـزارش، عامـل عمـده ایـن کاهـش، خـرد شـدن و پراکندگـی 
اراضـی، بـه ویـژه تغییـر غیر مجـاز کاربـری زمین هـای کشـاورزی بـه صنعتی و 

اسـت. بوده  مسـکونی 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در سـال 1374 قانون گـذاران کشـور بـا درک صحیح از 
مخاطـرات تغییـر کاربـری اراضـی زراعی و باغ ها در راسـتای ایجـاد امنیت غذایی 
پایـدار و حفـظ محیـط زیسـت اقدام بـه تصویب قانونـی تحت عنـوان قانون حفظ 
کاربـری اراضـی زراعـی و باغ ها نمودند که ایـن قانون در تاریـخ 1385/8/1 مورد 

بازنگـری و اصالح قـرار گرفت.
امـا بـه لحاظ وجود برخی مشـکالت اداری و حقوقی، طی سـال های اخیر تشـدید 
تغییـر کاربـری زمین هـای زراعـی و باغـی کشـور بـه اصلـی تریـن عامـل تهدید 
تولیـد کشـاورزی بدل شـده اسـت تا جایـی که مسـئوالن وزارت جهاد کشـاورزی 
و سـازمان محیـط زیسـت کشـور دربـاره خطـرات ایـن روند هشـدار داده انـد و به 
صراحـت تاکیـد کردنـد کـه تغییـر کاربـری و نابـودی زمین هـای کشـاورزی یک 

خسـارت جبـران ناپذیر برای کشـور اسـت. 
پیـش از ایـن نیـز تالش هـا برای بررسـی علـل تغییر کاربـری اراضی کشـاورزی 

در داخـل و خـارج از کشـور صورت گرفته اسـت.
بـه عنـوان مثـال، وانـگ و همـکاران روابط بیـن تغییـر کاربری اراضی کشـاورزی 
و عوامـل اقتصـادی اجتماعـی در شـمال شـرقی چین را بررسـی و نتیجـه گرفتند 
که سیاسـت های دولت )سیاسـت جمعیت، سـرمایه گذاری کشـاورزی، قانون ها و 
مدیریت سیسـتم کشـاورزی(، تکنولوژی )اسـتفاده از برق، پوشـش پالستیکی، کود 
و مـواد شـیمیایی(، مصـرف )شـاخص قیمت غـالت( بر تغییـرات کاربـری اراضی 

کشـاورزی تاثیر معنـی داری دارند.
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تأثیر تنش کم آبی
و تنظیم کننده رشد

»بر اسینواستروئید« در گیاه مادری
بر برخی صفات کیفی بذر تولیدی گندم

مرضیه دهقان
کارشناس جهاد کشاورزی

شهرستان شیراز

عملکـرد گیاهـان زراعـي تحـت تأثیـر سـاختار ژنتیکـي گیـاه، شـرایط محیطي و 
برهـم کنـش آنهـا مي باشـد. اگرچـه همـه تنش هـاي زنده و غیـر زنـده از عوامل 
مهـم کاهـش تولیـد محسـوب مي شـوند، ولـي تنـش خشـکي مهم تریـن عامـل 
محـدود کننـده تولیـد محصـوالت در سیسـتم های کشـاورزي در ایـن مناطـق 
خشـک و نیمـه خشـک به حسـاب مي آیـد )2(. بخش عمـده اراضی کشـور ایران 
از نظـر اقلیمـی از مناطـق خشـک و نیمـه خشـک محسـوب می شـود. در چنیـن 
مناطقـی وقـوع تنـش خشـکی در مراحـل زایشـی کـه بقـاي گیـاه به آن وابسـته 
اسـت امـري اجتنـاب ناپذیـر اسـت و عدم بـارش و توزیـع نامناسـب بارندگی علل 

محـدود کننـده عملکـرد غـالت زمسـتانه به-شـمار می رود.

هورمـون براسینواسـتروئید )بـه ویژه در شـرایط کاربرد خارجي( موجـب القاء اثراتي 
مثبـت در رابطـه بـا حفـظ فعالیـت فتوسـنتزي، فعـال کـردن آنتـي اکسـیدانت ها، 
تجمـع مـواد حفاظـت کننده اسـمزي، القـاء دیگـر هورمون هـا و ... مي شـود. بذر 
به طـور طبیعـي مملـو از ذخایـر غذایـي اسـت و داراي کارکردهـاي فیزیولوژیکـي 
اسـت کـه موجـب حفـظ رشـد گیـاه جـوان تـا زماني که گیـاه خود قـادر به سـنتز 

شـود، مي شـود. تحـت شـرایط خاصي، ممکن اسـت نقـص در فتوسـنتز و یا دیگر 
مـواد تنظیـم کننـده رشـد )هورمون هـاي گیاهـي( در زمـان شـکل-گیري بذر بر 
روي پایـه ي مـادري، موجـب کاهـش قابلیـت جوانه زني شـود )1(. تحت شـرایط 
خاصـی، ممکـن اسـت نقص در عملکرد فتوسـنتز و یـا نقص در دیگر مـواد تنظیم 
کننـده رشـد، در زمـان شـکل گیری بـذر بـر روی پایه ی مـادری، موجـب کاهش 
قابلیـت جوانه زنـی شـود. عوامـل محیطـی ماننـد، نـور، خـاک، اقلیـم و عملیـات 
زراعـی، در دوره رشـد و نمـو گیـاه مـادری از کاشـت تـا برداشـت، و دوره پـس 
از برداشـت، بـر کیفیـت بـذر تأثیـر می گذارنـد، امـا شـرایط آب و هوایـی نظیـر 
دمـا، رطوبـت نسـبی و بارندگـی در مراحـل زایشـی و پـر شـدن دانـه و رسـیدگی 
بـذر اهمیـت بیشـتری دارنـد صفـات مـورد بررسـي در بذرهـای تولیـدی گندم در 
ایـن آزمایـش شـامل هدایـت الکتریکـي بـذر، درصـد و سـرعت جوانه زنـي، وزن 
خشـک گیاهچـه، شـاخص بنیه گیاهچـه، طول ریشـه چه و سـاقه چه، درصد افت 
قبـل از بوجـاري، درصـد پروتئین بـذر، فعالیـت آنزیم کاتـاالز و پراکسـیداز در بذر 

مي باشـد.
نتایـج آزمایـش اخیـر نشـان داده اسـت کـه کـه تنهـا صفاتـی در بذر گنـدم چون 
فعالیـت آنزیم هـای پراکسـیداز و کاتـاالز، طـول سـاقه چه، طـول بـذر و شـاخص 
بنیـه گیاهچـه، اثـرات متقابـل سـه گانه معنـي دار بـوده اسـت. در صفـت درصـد 
جوانه زنـي عامـل زمـان محلول پاشـي اثـري بر میزان صفـت نداشـت، و در تنش 
مرحلـه ي گلدهـي بیشـترین میـزان مربـوط بـه غلظـت 0/1 میلی گـرم در لیتـر 
هورمـون بـود. در واقـع هورمـون براسـینولید در تنـش خشـکی در مرحله پرشـدن 
دانـه اثـري بـر صفـت درصـد جوانه زنـي نداشـته، امـا اسـتفاده از ایـن هورمـون 
در تنـش در مرحلـه گلدهـی نسـبت بـه شـاهد دارای تفـاوت معنـی دار بـود، و 
افزایـش نشـان داد. در بیـن غلظت هـای مختلـف براسـینولید در هـر سـطح تنش 
خشـکی، تنهـا در تنـش در مرحله گل دهی تفـاوت معنی دار میان سـطوح مختلف 

براسـینولید وجود داشـت.

در شـاخص بنیـه گیاهچـه بـا توجـه بـه معنـي دار بـودن اثـرات سـه گانه در بیـن 
سـطوح مختلـف تنـش بیشـترین اثـر را غلظـت 0/1 میلی گـرم بـر لیتـر هورمون 
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زمـان  و  هورمـون  غلظـت  خشـکي،  تنـش  سـه گانه  متقابـل  اثـرات  داشـت. 
محلولپاشـي در هـر دو صفـت فعالیت آنزیم پراکسـیداز و کاتاالز در بـذر، معني دار 
اسـت. اثـرات متقابل سـه گانه تنـش خشـکي،غلظت هورمون و زمان محلولپاشـي 
در هـر دو صفـت فعالیـت آنزیـم پراکسـیداز و کاتـاالز در بـذر معنـي دار اسـت، در 
تحقیقـي بـر روي اثر محلولپاشـي برازینواسـتروئید در دو مرحله رویشـي و زایشـي 
بـر عملکـرد و صفـات کیفي بـذر حاصل از گیـاه نخود انجـام دادند اعـالم نمودند 
کـه تفاوت هـاي معنـي داري در عملکـرد بـذر و کیفیـت بـذر از لحـاظ میـزان 

پروتئیـن در بیـن گیاهـان تیمـار شـده و نشـده وجود داشـت )3(.
برخـي نتایـج نشـان دادنـد کـه اسـتروئید به طـور معنـي داري سـطح آنزیم 
آلفـا آمیـالز را بـاال بـرده که میـزان این آنزیـم در بذر، حتـي در غلظت هاي 
پایین اسـتفاده شـده از هورمورن نیز نسـبت به حالت شـاهد افزایش داشـت. 
همچنیـن سـطوح هورمون کاتـاالز و پراکسـیداز، که مسـئول گلوکونئوژنزیز 
لیپیدهـاي الیـه ي آلئـورون هسـتند و همچنیـن ایـن آنزیم ها بـراي حذف 
مـواد حدواسـط سـمي که به دلیـل فعالیت هـاي متابولیکـي ایجاد شـده اند، 
تحـت تاثیـر هورمـون هوموبراسـینولید قـرار گرفتـه و افزایـش یافـت )5(. 
همچنیـن عمـل براسینواسـتروئید ایـن امـکان را بـه بذر مي دهـد که مجهز 
بـه برخـي آنتـي اکسـیدانت ها شـده و به عنـوان یـک عامـل حفاظتـي، که 
مي توانـد تحـت شـرایط نامسـاعد محیطـي در زمـان جوانـه زني و اسـتقرار 

اولیـه گیـاه در نسـل بعـدي گیـاه، مفید واقع شـود )4(. 
تأثیـر غلظـت  در مجمـوع مي تـوان گفـت کـه درصدجوانـه زنـي تحـت 
هورمـون در تنش هـاي مختلـف نسـبت بـه شـاهد، قـرار نگرفـت، امـا در 
رابطـه بـا فعالیـت آنزیم هاي آنتي اکسـیدانت نسـبت به غلظت صفر شـاهد 
و در مقایسـه تنـش خشـکي و آبیـاري شـاهد موجب افزایش صفـات مذکور 

گشـت )شـکل 2و 3(. 
 

شـکل 2- اثـرات سـطوح مختلـف تنـش خشـکي، غلظت هورمـون براسـینولید و 
مرحلـه محلول پاشـي بـر میـزان فعالیـت آنزیـم کاتـاالز در بذر

)حـروف مشـابه بـه معنـاي عـدم تفـاوت معنـي دار هسـتند و حـروف متفـاوت به 
معنـاي وجـود تفـاوت معني دار اسـت(

شـکل 3- اثـرات سـطوح مختلـف تنـش خشـکي، غلظت هورمـون براسـینولید و 
مرحلـه محلول پاشـي بـر میـزان فعالیـت آنزیـم پراکسـیداز در بذر

)حـروف مشـابه بـه معنـاي عـدم تفـاوت معنـي دار هسـتند و حـروف متفـاوت به 
معنـاي وجـود تفـاوت معني دار 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 پایانی(

پیشنهادات:
از نظـام دورکاري  اثربخـش و کارآ  آمـوزش بهتریـن روش بـراي بهره بـرداري 
اسـت. داشـتن اسـتراتژي، هـدف و برنامـه آموزشـي بـراي توسـعه مهارت هـا و 
آگاهي هـاي مـورد نیـاز کارکنـان بـراي دورکاري یک الزام اسـت. اکنـون، کمبود 
دانـش و مهـارت در نـزد بیشـتر کارکنان دولـت درامـر کاربري فنـاوري اطالعات 

کامال مشـهود اسـت. 
بـه  ایـن اسـت کـه دورکاران  بـراي موفقیـت نظـام دورکاري،  اساسـي  مسـاله 
ارتباطـات  از امکانـات فنـاوري اطالعـات و  مهارت هـاي اساسـي بهره بـرداري 
تسـلط داشـته باشـند. درغیرایـن صـورت، چگونـه مـي تـوان انتظـار داشـت کـه 
کارکنـان دورکار بـا ابـزار و تجهیزاتـي کـه بـا آن آشـنایي کافـي ندارنـد، کارهـا و 

ماموریت هـاي محولـه را بـه درسـتي انجـام دهنـد.
افـرادي کـه فاقـد مهارت هـاي اولیـه فنـاوري اطالعات هسـتند، هیـچ گاه تبدیل 
بـه یـک دورکار ماهـر و موثـر بـراي خـود، سـازمان و جامعـه نخواهنـد شـد. آنان 
تنهـا بـه کمـک آمـوزش، تبدیـل بـه دورکارخواهنـد شـد. درغیراین صـورت، این 
افـراد خـود بـه خـود از گردونـه دورکاري حـذف مـي شـوند. مگـر این کـه بتوانند 
بـه سـرعت از فرصت هـاي آموزشـي اسـتفاده نماینـد و خـود را پیـدا کننـد. با این 
وصـف، الزم اسـت دولـت بـه سـرمایه گـذاري آموزشـي بـراي توسـعه دانـش و 
مهارت هـاي دورکاري بـه دورکاران بالقـوه دسـتگاه ها و سـازمان هاي مختلـف 

اقـدام عاجـل به عمـل آورد. 
برخـي گزینه هایـي کـه در برنامه هـاي آموزشـي در سـطح ملـي باید مـورد توجه 

قـرار گیـرد، عبارتند از:
- برنامه هـاي آمـوزش زبـان انگلیسـي کاربـردي و تخصصـي بـا هـدف افزایـش 
و  افـزاري  سـخت  امکانـات  از  بهره بـرداري  و  کار  بـراي  کارکنـان  توانمنـدي 

ارتباطـات. نرم افـزاري در حـوزه فنـاوري اطالعـات و 
- برنامه هـاي آموزشـي ارتقـاي دانـش و مهارت هـاي دورکاران و دورکاران بالقوه 

در موضوعـات فناوري اطالعـات و ارتباطات.
- الویـت دادن بـه آموزش کارکنان سـطوح پاییـن بدنه سـازمان ها که تحصیالت 

کافـي ندارنـد )مانند کارکنان اداري، مالي، پشـتیباني و ...(. 
- تاکیـد و اولویـت دادن بـه برنامه ریـزي و اجـراي دوره هـاي آموزشـي حضوري 

درمقایسـه بـا آموزش هـاي از راه دور.
- تدویـن و اجراي اسـتانداردهاي آموزش دورکاري، از سـطوح مبتدي تا پیشـرفته 

در سـطح ملي. 
• تالش براي ترویج دورکاري: 

بـراي متمایـل سـاختن گرایشـات و توسـعه تمایـالت وعالقـه مردم بـه خصوص 
کارکنـان سـازمان ها و موسسـات دولتـي و عمومي بـه دورکاري، تدویـن و اجراي 

برنامه هـاي ترویجـي یکـي از بنیانـي تریـن اقدام هاي مسـئوالن و متولیـان نظام 
دورکاري درهرسـازمان و عمدتـا دولت اسـت. 

رئـوس برنامه هـاي مناسـب بـراي ترویـج و توسـعه دورکاري و برخـي اقدام ها را 
کـه بایـد توسـط دولـت تدویـن و بـه اجـرا گذاشـته شـود، مي تـوان به شـرح زیر 

مـورد توجه قـرارداد:
الف- تدوین چشم انداز دورکاري:

توسـعه  در  اطالعـات  عصـر  ارمغان هـاي  از  بهره گیـري  منظـور  بـه  اکنـون  هـم 
فعالیت هاي سـازمان ها، باید چشـم انداز روشـني داشـت. این چشـم انداز باید شـامل 
راهکارهـاي بالقـوه بـه منظور بهبـود کیفیت زندگي مردم باشـد. در تدوین چشـم انداز 

نظـام دورکاري، الزم اسـت کلیـد واژه هـاي زیـر محـور تدوین چشـم انداز باشـد: 
- توانمندسـازي کارکنـان: بـراي این کـه انتخاب کننـد چگونه، کجـا و چه زماني 

کنند. کار 
- سازمان مجازي: دورکاري یکي از جنبه هاي سازمان مجازي است.

- الگوهـاي جدیـدکار: دورکاري الگـوي جدیـدي بـراي انجـام کار اسـت. الزمـه 
موفقیـت تغییرفرهنـگ و عـادات سـنتي کار و ارائه خدمت به مخاطبـان و ذینفعان 

سـازمان ها مي باشـد.
- توسـعه اسـتعداد و امکانـات کارکنـان: تامین و توسـعه امکانات کارکنـان دورکار 
بـه خصـوص امکانـات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات یـک الـزام بـراي اجـراي 

دورکاري اسـت.
- ارائـه خدمـت از راه دور: ترویـج فرهنـگ ارائه خدمـت از راه دور بـه مخاطبان و 

ذینفعـان توسـط سـازمان ها و کارکنان یکـي از اصول دورکاري اسـت.
ب- دورکاري به عنوان یک استراتژي:

نقـش دورکاري بـه عنـوان یـک اسـتراتژي مناسـب اقتصـادي و اجتماعـي بـراي 
کشـور کـه ارمغـان آن نصیـب عمـوم مـردم مـي شـود؛ تبییـن گردد.

ج- آموزش مداري دورکاري:
تدویـن و اجـراي برنامه هـاي آموزشـي و انگیزشـي بـراي کارکنـان، بـه خصـوص 
کارکنـان فاقـد مهـارت دورکاري یـا مقـاوم دربرابـرآن. موضوعاتـي مانند اشـتغال، 
حمایت هـاي مالـي، افزایـش درآمـد از طریق اشـتغال در فرصت هاي شـغلي جدید 
)شـغل دوم(، فعالیت هـاي تجـاري و... مي توانـد از موضوعات این برنامه ها باشـد.

د- توسـعه فرصت هـاي شـغلي: وجـود ظرفیت هـاي دورکاري در ایجـاد و 
توسـعه فرصت هـاي شـغلي مناسـب در کشـور بیان شـود. 

ه- توسـعه خدمت رسـاني: نقـش دورکاري را بـه عنوان گزینـه مطلوب براي 
توسـعه خدمت رسـاني سـازمان ها وکارکنـان به جامعه تبیین شـود.

مزایـاي  و- خدمـت رسـاني بـه مـردم مناطـق روسـتایي و محـروم: 
دورکاري بـراي سـازمان ها و کارکنـان و نیـز تسـهیل خدمـت رسـاني بـه مـردم 
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سـاکن مناطـق روسـتایي و محـروم، ترویـج و اطـالع رسـاني شـود. 
ح- اجـراي آزمایشـي: برنامـه عملـي اجـراي آزمایشـي و تمرینـي بـراي شـروع 
دورکاري درکشـور بـه عنـوان یـک برنامـه ضربتـي در اسـرع وقت تصویـب و ابالغ 

شـود. سـپس برپایـه ارزیابي هـا طـرح اصلـي و درازمـدت را سـامان دهـد. 
ط- برنامـه مداربـودن دورکاري: بایـد برنامـه توسـعه دورکاري )کوتاه 
مـدت، میـان مـدت، درازمـدت( همـراه بـا تامین بودجـه انگیزشـي بـراي مدیران و 

کارکنـان تدویـن و اجرا شـود.
ي- انجمن هـاي دورکاري: تشـکیل و فعال شـدن انجمن هـاي دورکاري منظور 
ارزیابـي و حمایـت از طرح هـاي  همـکاري، مشـارکت در برنامه ریـزي، نظـارت، 
ابتـکاري دورکاري در دسـتگاه هاي دولتـي و سـایربخش ها بـراي توسـعه دورکاري 

بسـیار سـودمند است. 
ج( عـزم راسـخ بـراي حـذف موانـع دورکاري: در کشـورمان، موانـع قابـل 
توجهـي برسـر راه نظـام دورکاري بـه عنـوان یـک روش جدیـد کار وجـود دارد که 
اسـتقرار دورکاري درکشـورمان را بـه تاخیر خواهنـد انداخت. برخـي از این موانع که 
دولـت بـراي خـذف و از بین بردن آن ها بایـد تمهیدات الزم را بیندیشـد، عبارتند از:

اجتماعـي  گروه هـاي  نهادهـا،  شـرکت ها،  سـازمان ها،  مسـئوالن  از  بسـیاري   -
و سـرانجام بیشـتر کارکنـان و کارگـزاران از راهبردهـا، اهـداف، فنـاوري، دانـش و 

... دورکاري، آگاهـي کافـي ندارنـد.  مهارت هـا، اصـول برنامه ریـزي و 
- مهمتریـن رکـن براي اجـراي دورکاري، آموزش کارکنان و دورکاران بالقوه اسـت. 
عـدم تدویـن راهبردهـا و برنامه هاي آموزشـي مـورد نیاز براي این موضـوع از جمله 

موانع اجراي دورکاري در کشـورمان است.
بـراي دسـتگاه هاي  بـه خصـوص  دورکاري  قانونـي  و  - هنـوز مسـائل حقوقـي 
دولتـي تدویـن نشـده اسـت. از ایـن رو، ابعـاد حقوقـي دورکاري هنـوز به حـد کافي 
بـراي کارکنـان روشـن نیسـت. به همیـن دلیـل، عموما بـه دورکاري رغبتي نشـان 

نمي دهنـد.
- از نظـر برخـي جامعـه شناسـان و دسـت انـدرکاران، دورکاري باعث بـروز انزواي 
اجتماعـي بـراي دورکاران مـي شـود. بـراي ایـن نقیصه بعضـي سـازمان ها دردیگر 
کشـورها، تدابیـري اندیشـیده انـد. دولـت نیز بایـد در این بـاره تدبیراندیشـي نماید.

- بیشـتر مدیـران و کارکنـان کم یـا زیاد از نتایـج، سـودمندي ها و پیامدهاي واقعي 
دورکاري بـي اطـالع هسـتند. آگاه نمـودن آنـان درایـن بـاره، از وظایـف دولـت و 

سـازمان هاي دورکار اسـت.
- مدیـران سـازمان ها، راه و روش شـروع دورکاري و طـي نمـودن گام هـاي اولیـه 

بـراي دورکاري را نمي داننـد. 
- فقـدان آگاهـي کافـي از فنـاوري اطالعـات درنزد بسـیاري از کارکنـان مهمترین 

مانـع دورکاري بـه حسـاب مي آید.
- روشـن نبـودن مسـائل مالـي و حقوق و دسـتمزد کارکنـان دورکاراز جمله مواردي 
اسـت کـه نیـاز بـه وضـع قوانیـن و مقـررات خـاص خـود را دارد. قانـون و مقررات 
دورکاري کنونـي بـراي بسـیاري از مدیـران و کارکنـان پیچیده و مبهم و غیرشـفاف 
اسـت. تمهیـد منبعـي براي اطـالع رسـاني مقـررات دورکاري به کسـاني که عالقه 

منـد بـه دورکاري هسـتند و یـا سازمانشـان آنـان را بـه دورکاري معرفي مـي کنند، 
اجتنـاب ناپذیر اسـت. 

• توسعه مراکز فني پشتیباني دورکاري:
بـا توجـه به ناکافي بـودن امکانـات و تجهیزات اطالعـات و ارتباطات در موسسـات 
دولتـي و غیردولتـي و نیـز در منـازل کارکنـان درسـطح کشـور، مي توان بـه منظور 
ترویـج و گسـترش دورکاري در کشـور تجهیـزات ارتباطـي را که عمدتا مشـتمل بر 
سـه مـورد زیـر اسـت، توسـط بخـش خصوصـي ایجـاد و گسـترش داد تـا دراختیار 

دورکاران ) فـردي و گروهـي( قـرار گیرد.
الـف- ارتباطـات از دور: ازطریـق تامیـن امکانـات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، 
کارکنـان بـه جـاي تردد به سـازمان یا محل اسـتقرار مشـتري، از خانه خـود وظایف 

و کار مشـخص شـده را انجـام و ارائـه مـي دهد. 
تامیـن و تقبـل هزینه هـاي خطـوط مختلـف  ب- ارتباطـات رادیویـي: ازطریـق 
رادیویـي یـا مخابراتي)ماننـد موبایـل، تلفن و...( مدیـران و کارکنان بـه صورت فعال 
اقدام هـاي الزم را بـراي خدمـت رسـاني، پاسـخگویي و... بـه مشـتریان بـه عمـل 

آورند.  مـي 
ج- مراکـز از راه دور: ایـن مراکـز مجهـز بـه امکانـات، مناسـب کسـاني اسـت کـه 
ترجیـح مـي دهنـد در خانـه کار نکنند؛ امـا مایل بـه دورکاري)صرفه جویـي هزینه، 
زمـان و زحمـت رفـت و آمد به سـازمان( مي باشـند. ازطریق تقبل هزینه ها توسـط 
سـازمان ها، ایـن مراکـز جایگزین مناسـبي بـراي خرید تجهیـزات الزم مي باشـند.

نکات الزم الرعایه دراعزام دورکاران:
انتخـاب کارکنـان و چگونگـي اعزام آنان بـه دورکاري، در کیفیت و کسـب موفقیت 
بسـیار تاثیـر گـذار اسـت. از ایـن رو، توجه مدیـران و کارکنـان سـازمان ها به نکات 

زیـر توصیه مي شـود:
الـف- قبـل از آغـاز زمـان دورکاري، مدیـران و کارکنـان ذینفـع بایـد طي نشسـتي 
دربـاره کار و وظایـف موردنظـر دورکاري بحـث کافي انجام شـود و وظایـف دورکار 

بـراي انجـام در خانـه، شناسـایي و تعیین شـود. 
ب- روش و معیارهـاي ارزیابـي نتایـج کار انجـام شـده در ایـام دورکاري مشـخص 

و تعیین شـود.
ج- بـا توجـه بـه نـوع کار و ماموریـت، مناسـب ترین زمـان، مـدت زمانـي و ... 

گـردد. ابـالغ  و  مشـخص  دورکاري 
د- مـواد، وسـایل و فایل هـاي داده هـا و اطالعـات مورد نیـاز براي انجـام وظایف، 

مشـخص و در دسـترس دورکار قرار داده شـود.
ه- بـراي تـداوم و اسـتمرار ماموریت هـاي سـازمان، خطـوط تلفني و سـایر راه هاي 
ارتباطـي بـراي تماس هـاي متقابل دورکار و همکاران و ذینفعان سـازمان مشـخص 

و اطالع رسـاني شود.
و- امـور اداري و پرسـنلي دورکار، مـورد نظـر قرارگیـرد. دراین باره روشـن شـود که 
چـه کسـاني و کدام واحد سـازماني نیاز اسـت بداند کـه فرد به دورکاري اعزام شـده 

اسـت؟ بـه این افـراد و واحدهاي سـازماني چـه اطالعاتي باید ارائه شـود؟ 
ز- زمانـي کـه فـرد در دورکاري بـه سـر مي بـرد، مسـئول ارزیابي از طریـق ایمیل 
یـا تلفـن یـا ... شـروع، پایـان و جریـان دورکاري در خانه یـا مراکـز از راه دور و... را 

بررسـي و کنتـرل کند. 
ح- مسـئول ارزیابـي درمـوارد پیـش بیني نشـده، دسـتورالعمل ها، ضـرب االجل ها، 
گزارش هـاي پیشـرفت، اطالعـات جدید، اخبـار و ... را از طریق ارتباطـات از راه دور 

در اختیـار دورکار قـرار دهد.
ط- براسـاس برنامـه، پـس از دورکاري، طـي نشسـتي چهـره بـه چهـره، دورکار 
گـزارش کار و محصـول و نتایـج کار را ارائـه دهـد و مسـئول ارزیابـي نیـز بازخـورد 

الزم را ارائـه کنـد.
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سنگرساز بی سنگر
شهید محمود اردکانی

فرزند: جواد

تولد: 1343/09/01 

شهرستان: کازرون

شهادت: 13۶3/02/31 محور اهواز - خرمشهر 

نماز عشق خلق با خالق است 
» فریضـه نمـاز فقـط مربـوط به دین اسـالم نیسـت، بلکه مربـوط به تمام 
ادیـان و پیامبـران اسـت. نماز عشـق خلـق با خالق اسـت. نمـاز یعنی اتکا 
بـه قـدرت ابـدی. انسـانی روی کـره زمیـن پیـدا نمی شـود کـه عشـق و 
سـتایش نداشـته باشـد. چـون خـدا مـا را افریـده. بایـد در برابرش تشـکر 
کنیـم. پس-البتـه- خـدا نیـاز به تشـکر ما نـدارد. همان طور کـه معلم نیاز 
بـه درس شـاگرد نـدارد، ولـی درس خوانـدن شـاگرد بـرای خـودش خوب 
اسـت. امـا ایـن نیاز اثـر سـازندگی در خود مـن دارد. نمـاز مـی خوانیم، به 
خاطـر یـاد خـدا. اگـر نمـاز خوان هـا اقتصـاد و فرهنـگ ندارنـد- اشـکال 
از نمازشـان نیسـت بلکـه- در اقتصـاد و فرهنـگ عقـب افتـاده انـد. مـا 
نمی گوئیـم: “ایـاک نعبـد و ایـاک نسـتعین” تـا مختـرع و اقتصـاددان و یا 
بـا فرهنـگ شـویم. بلکه بایـد بخوانیم، یـاد بگیریـم و درک کنیم تـا اینها 
را بـه دسـت بیاوریـم. فـرم و نظـم و طریـق نمـاز این اسـت که خواسـت 
خداونـد بزرگ اسـت کـه چنیـن خوانده شـود.« این جمـالت، بخش هایی 

از وصیتنامـه شـهید محمـود اردکانی اسـت .

متولـد  جـواد،  فرزنـد  اردکانـی  محمـود  شـهید  سـنگر  بـی  سنگرسـاز 
بـود.  کازرون  شهرسـتان   1343/09/01

اسـتعداد  پایـان دوره متوسـطه درس خوانـد و دیپلـم داشـت. دارای  تـا 
سرشـار، بسـیار مـودب، صبـور و متواضع بود. آراسـته بـه زیور تقـوا و آگاه 
بـه مسـائل روز بـود.، و وصیتنامـه شـهید، موید این ادعا اسـت. بـه عنوان 
جهادگـر در جبهه هـای جنـگ حضـور داشـت. در تاریـخ 1363/02/31 در 

محـور اهـواز - خرمشـهر به شـهادت رسـید.
دل  و  روزانـه  خاطـرات  حـاوی  قطـوری  دفتـر  بزرگـوار  شـهید  ایـن  از 

اسـت. مانـده  جـا  بـه  او  نوشـته های 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

الگوی خیس شدگی خاک
در سیستم آبیاری قطره ای

زیر سطحی
نویسنده: امیر اسالمی

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:

مطالب اصلی
اجزا سامانه ی آبیاری قطره ای زیر سطحی

واحد آبیاری
لوله آبده

الگوی خیس شدگی خاک
آرایش لوله های قرائت رطوبت در اطراف لوله آبده

عمق مناسب نصب لوله های آبده
نتیجه گیری

تسلیت

مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان جهـرم بـر اثـر ابتـال بـه کرونـا فوت 
 . د کر

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
شهرسـتان جهـرم گفـت: دکتر علـی جوکار، روز یکشـنبه 24 مـرداد به  
دلیـل ابتـال به کرونـا ویـروس در بیمارسـتان پیمانیه جهرم فـوت کرد.

محمـد رحمانیـان افـزود: مرحـوم جـوکار از چنـد روز گذشـته بـه کمـا 
رفـت، از شـب گذشـته حـال وی وخیم تـر شـد و بـا وجـود تالش های 
فـراوان کادر درمانـی بیمارسـتان متأسـفانه جـان خـود را از دسـت داد. 
مرحـوم دکتـر علـی جـوکار، عـالوه بـر مدیریـت جهـاد کشـاورزی در 
شهرسـتان های داراب، زرین دشـت و گـراش، چند دوره نیـز کاندیدای 
نمایندگـی مجلس شـورای اسـالمی در حـوزه انتخابیه جهرم شـده بود.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم
بر اثر کرونا فوت کرد 

به نام یگانه دانای هستی بخش
کرام کل من علیها فان و یبیق وجه ربک ذوالجالل و اال

خانواده محترم و داغدیده جوکار،
همکاران ارجمند مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم؛

خبر ناباورانه درگذشت همکار و مدیر الیق و شریف مان "شادروان دکتر علی 
جوکار" سخت متاثر و اندوهگین مان کرد. 

تقدیر  برابر  در  ولی  تان  گونه  دریا  غم  برابر  در  ایست  قطره  تسلیت  گرچه 
حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.

آقای  "جناب  عزیزمان  همکار  ویژه  به  و  شما  خدمت  را  جانگداز  ماتم  این 
مهندس عبدالرسول جوکار: صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان 
آرزوی می نمایم در این ایام پر سوز و گداز؛ روح پاکش را با سرور و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم محشور نماید و به بازماندگان 

به ویژه خانواده محترم آن همیشه زنده یاد صبر جزیل عنایت فرماید.
روحش شاد، یادش همیشه باقی.

احمد طمراسی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس



مراسم سوگواری دهه اول محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی در سازمان

دیدار چهره به چهره رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با ذی نفعان
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سازمان جهاد کشاورزی استان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771
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لینک را لمس کنید

اسکن کنید

به منظور ارتقاء دسترسی و سالمت شهروندان و کاهش حاشیه بازار

برای اولین بار در کشور،
غرفه عرضه مستقیم محصوالت گواهی شده در شیراز راه اندازی شد

http://www.fajo.ir
http://www.fajo.ir

