رحیمی ،استاندار فارس:

با ارائه محصوالت کشاورزی در نمایشگاه ها،

توانمندی های فارس را معرفی کنیم

شجری ،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

مدل تولید قراردادی و زنجیره عرضه

گوشت مرغ طراحی شد
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برومندی ،معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:

ویژه نامه رویداد ملی روابط عمومی 1400
در وزارت جهاد کشاورزی
ضمیمه این شماره

تولید بذور هیبرید در اراضی
آستان مقدس شاهچراغ (ع)

ضمن تقدیر از حسین پژمان؛

با حکم وزیر جهاد کشاورزی:

احمد طمراسی سکاندار بخش کشاورزی استان فارس شد

پژمان ،رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

واسطه های عرضه مرغ
ساماندهی می شوند

قادری ،نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان
در مجلس شورای اسالمی:

سهم تجهیزات کشاورزی در استان
فارس افزایش یابد

علیزاده ،نماینده مردم شهرستان های سپیدان و بیضا
در مجلس شورای اسالمی:

مجلس از بخش کشاورزی حمایت
میکند

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی
شامل ماشین آالت ،نهادهها ،سیستم های آبیاری نوین
و فن آوری های نوین ،تجهیزات گلخانه ای و پهبادها در مرکز نمایشگاههای بینالمللی

سرمقاله:

روز و هفته ارتباطات
و روابط عمومی بر تالشگران
عرصه هنر هشتم خجسته باد

بیسـت و هفتـم اردیبهشـتماه
تداعیگـر اهمیـت و نقـش بـه
سـزای صنعـت روابـط عمومـی
در دنیـای ارتباطـات اسـت و ایـن
روز و هفتـه فرصـت مغتنمـی
اسـت تـا همه بـا هم برای توسـعه
فعالیتهـای سـازمان و ارتباطـات
اجتماعی عهدی دوباره بسـته و در
جهـت ارتقـاء رشـد کمـی و کیفی
فعالیت هـای گسـترده خانـواده
بـزرگ جهـاد کشـاورزی قدمهـای موثـری برداریـم.
امـروزه روابـط عمومی هـا بـه قلـب تپنـده مجموعههـای مختلف
مجسـوب شـده و نـه بـه عنـوان یـک سـامانه تشـریفاتی و حتـی
اجرایـی بلکـه بـه عنـوان یـک سـامانه مشـورتی و مدیریتـی و به
عنـوان عنصـر اصلـی در ارتقـاء و پیشـرفت هـر سـازمانی جایـگاه
ویـژهای دارنـد و بـدون داشـتن روابطعمومـی قـوی هیـچ فعالیتی
بـه خوبـی انعـکاس نمـی یابد.
روابـط عمومـی یـک شـغل نیسـت ،بلکـه یـک ویژگـی اخالقـی
و انسـانی اسـت و بـی جهـت نیسـت کـه شـادروان دکتـر منطقی
بنیانگـذار علـم روابـط عمومـی در کشـور گفتهاند" :روابـط عمومی
یـک شـغل اداری نیسـت بلکـه یـک شـوق اداری اسـت" چـرا که
تمامـی فعـاالن در ایـن حـوزه بـا عشـق ،شـور ،نشـاط ،بهرهگیری
از تکنولوژیهـای روز و ایدههـای نـو و نیـز تزریـق هنـر و تفکـر
خلاق در حـوزه اداری گام برمیدارنـد و روحشـان بـا ایسـتایی و
سـکون منافـات دارد.
روابـط عمومی هـا از یـک سـو بهتریـن نمایانگـر اوضـاع داخلـی
سـازمان و منعکـس کننـده چگونگـی مسـائلی اسـت کـه در آن
سـازمان می گـذرد و از سـوی دیگـر انعـکاس دادن وضعیـت و
دیدگاه هـای کلیه ذی نفعان سـازمان به مسـئولین ارشـد سـازمان
اسـت و روابـط عمومـی ها می تواننـد فعالیـت نهادهـا را ارزیابی و
منعکـس نماینـد و مشـخص کننده روشهـا و نقصهای دسـتگاه
مربوطـه خود باشـند.
در نهایـت می تـوان اذعـان داشـت :روز ارتباطـات و روابط عمومی
فرصتـی اسـت مبـارک تـا همـه بـا هـم بـرای توسـعه ارتباطـات
اجتماعـی و غنای معنوی و ارزشـی این حرفه ارزشـمند ،با حمایت،
تقویـت و همراهـی مدیرانـی تحول طلـب و با تفکر متعالـی و بهاء
دادن روزافـزون بـه نظـام آزاد ارتباطـات و اطالعـات ،بـا رعایـت
اخلاق حرفـهای در عملکـرد خـود ،تلاش نمـوده و جایـگاه ایـن
حرفـه را در جامعـه آرمـان خـواه و اسلامی خـود تثبیـت نماییم.
اینجانـب بـه عنـوان یـک خدمتگـزار فرصـت را محتـرم شـمرده
فرارسـیدن ایـن روز و هفته ارزشـمند را به تمامی دسـت اندرکاران
سـخت کـوش حـوزه روابطعمومـی ،بـه عنـوان ششـمین شـغل
اسـترس زای جهـان؛ صمیمانه تبریـک و تهنیت عـرض می نمایم
و برای آنان در این مسـیر دشـوار ،حسـاس ،پرمخاطره و مسـئولیت
آفریـن آرزوی توفیـق روز افـزون را دارم.
علیرضا واحدی پور
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در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منصوب شد

در حکمـی از سـوی وزیـر جهـاد کشـاورزی؛ احمـد
طمراسـی به عنـوان رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس منصوب شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید" ،روز شـنبه بیسـت
و پنجـم اردیبهشـت ماه در جلسـه ای بـا حضـور
محمدرضـا قدسـی مشـاور وزیـر و مدیـر کل امـور
اسـتان ها از زحمـات حسـین پژمـان تقدیـر شـد و
طمراسـی پـس از قرائـت سـوگندنامه مدیـران جهـاد
کشـاورزی ،حکـم رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس را دریافـت کـرد.
طمراسـی متولـد شـیراز و در حـال حاضـر رئیـس
سـازمان حراسـت وزارت جهـاد کشـاورزی نیز اسـت.
وی؛  29سـال سـابقه خدمـت دارد کـه رئیـس هیأت
مدیـره شـرکت هواپیمایـی ،رئیـس هیـأت مدیـره
شـرکت پشـتیبانی امور دام کشـور ،مدیرعامل شرکت
خدمات حمایتی کشـاورزی ایران ،عضـو هیأت مدیره
شـرکت مادر تخصصـی خدمات کشـاورزی ،معاون و
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قائم مقام سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی کشـور
و رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بوشـهر از
جملـه پسـت هایی اسـت کـه طمراسـی در کارنامـه
کاری خـود ثبـت کرده اسـت.
طمراسـی در اولیـن سـاعات پـس از انتصـاب ،بـه
منظـور بررسـی نحـوه خریـد گنـدم بـذری بـه ایـن
شهرسـتان سـفر کـرد و پـس از نشسـت بـا مدیـر و
جمعـی از کارکنـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن
شهرسـتان اطالعـات ریـزی را در مـورد بخـش
کشـاورزی ایـن شهرسـتان کسـب کـرد و از مرکـز

خریـد گنـدم بذری (مادری ،گواهی شـده و پرورشـی)
اتحادیـه تعاونروسـتایی کازرون بازدیـد و از نزدیـک
نحـوه خریـد را بررسـی نمـود.
بازدیـد از گلخانـه تولیـد نشـاء یـک هکتـاری انـواع
سـبزی و صیفـی از دیگـر برنامه هـای وی در ایـن
سـفر بود.
در ایـن سـفر ،فرهـاد شـریفی معـاون بهبـود تولیدات
گیاهـی ،مهـدی صادقـی مدیـر زراعـت و علیرضـا
واحـدی پـور رییـس اداره روابـط عمومی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس حضـور داشـتند.

استاندار فارس در بازدید از نمایشگاه کشاورزی فارس:

با ارائه محصوالت کشاورزی در نمایشگاه ها ،توانمندی های فارس را معرفی کنیم

اسـتاندار فـارس با بیـان اینکه کشـاورزی ما در
حـال حرکـت بـه سـمت و سـوی علمی شـدن
هـر چه بیشـتر اسـت ،گفت :با ارائـه محصوالت
کشـاورزی در نمایشـگاه ها ،توانمندی هـای
اسـتان فارس را بـه جاهای مختلف در کشـور و
خارج از کشور معرفی کنیم.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس ،عنایت الـه رحیمی در
حاشـیه بازدیـد از هفدهمیـن نمایشـگاه
بین المللـی و تخصصـی کشـاورزی کـه در
محـل دائمی نمایشـگاه های بیـن المللـی
اسـتان فـارس در شـیراز برپـا شـده اسـت ،بیان
کـرد :خوشـبختانه شـرکت های مسـتقر در این
نمایشـگاه شـرکت های دارای برنـد و مجربـی
هسـتند و محصـوالت خوبـی را ارا ِئـه کرده انـد.
وی افـزود :ایـن نمایشـگاه شـامل موضوعـات
مرتبـط بـا فعالیت هـای کشـاورزی ،نهاده هـا،
ماشـین آالت ،تجهیزات و تاسیسـات کشاورزی
اسـت و در همـه زمینه هـا آخریـن تکنولوژی و
آخریـن دسـتآورد های علمی ارایه شـده توسـط
 122شـرکت داخلـی اسـت کـه جلـب توجـه
می کنـد.
نماینـده عالی دولت در اسـتان فارس اظهار کرد:
در این نمایشـگاه ارائه ماشـین آالت کشـاورزی
اعـم از کمبایـن ،تراکتـور و سـمپاش هایی کـه

در واقـع می تواننـد بـه توسـعه کشـاورزی و
همچنیـن نهاده هـا کمـک کننـد ،بسـیار مـورد
نیاز کشاورزان است.
وی ادامـه داد :همچنیـن ارائـه انـواع جالیـزی،
صیفـی جـات و مـواردی از ایـن قبیل و سـموم
دفـع آفاتـی که نیازمنـد یک کار علمـی و دانش
بنیـان اسـت در ایـن نمایشـگاه کار شایسـته و
مناسبی است.
اسـتاندار فـارس با بیـان اینکه کشـاورزی ما در
حـال حرکـت بـه سـمت و سـوی علمی شـدن
هـر چه بیشـتر اسـت ،تاکید کـرد :اگر بـه دنبال
این هسـتیم که کشـاورزی ما اسـتمرار پیدا کند
و کشـاورزان ما بتوانند سـود و صرفـه اقتصادی
الزم را داشـته باشـند ،حتما نیازمند این هسـتیم
کـه از علـم و تکنولوژی اسـتفاده کنند.
رحیمی بـا تقدیـر از برگزارکننـدگان هفدهمیـن
نمایشـگاه بیـن المللـی و تخصصـی کشـاورزی

گفـت :قطعـا رسـالت نمایشـگاه معرفـی
دسـتاوردهای جدیـد بـه تولیدکننـدگان و
همچنیـن مصـرف کننـدگان بخـش کشـاورزی
اسـت و امیدواریـم ایـن نمایشـگاه در توسـعه
بخـش کشـاوری اسـتان موثـر باشـد و در آینده
بـا برگـزاری نمایشـگاه های دسـتاوردهای
کشـاورزی بتوانیـم محصـوالت کشـاورزی را
هـم عرضـه کنیـم تـا توانمندی هـای اسـتان را
بـه جاهـای مختلف در کشـور و خارج از کشـور
معرفی کنیم.
اسـتاندار فـارس در خصـوص کمـک دولـت و
اسـتانداری بـه بخـش کشـاورزی نیـز گفـت:
دولـت برابـر قانـون بودجـه بـه منظـور توسـعه
آبیاری هـای نویـن و تحـت فشـار در زمینـه
کاشـت محصـوالت کـم آب بـر و واریته هـا و
گونه هـای مقـاوم با خشکسـالی و اقلیم اسـتان
و همچنیـن در زمینـه خریـد کمبایـن ،تراکتور و
ادوات و ماشـین آالت کشاورزی تسهیالتی را از
طریـق بانـک کشـاورزی و هم مجموعـه دیگر
بانک هـا بـا شـرایطی کـه در قانـون اسـت در
خدمـت کشـاورزان قـرار می دهد تا کشـاورزان
بتواننـد از ایـن دسـتاوردهای جدیـد اسـتفاده
مطلوب تری را داشته باشند.
شـایان ذکـر اسـت کـه در حاشـیه ایـن بازدیـد
از محصـول جدیـد شـرکت تراکتورسـازی
ایـران ،تراکتـور جدیـد مـدل  4120کـه مـدل
بهینـه شـده تراکتورهـای  6سـیلندر می باشـد
بـا حضـور اسـتاندار فـارس ،معـاون هماهنگـی
امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس ،معـاون
امـور عمرانـی اسـتاندار فـارس ،رئیس سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و هیـات همراه
رونمایـی شـد.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ظرفیت توسعه افقی در کشاورزی ایران وجود ندارد

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان
فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه ظرفیـت
توسـعه افقی در کشـاورزی ایران وجود
نـدارد ،گفـت :تامیـن محصـوالت بـا
کیفیـت و سـالم بـا افزایش بهـره وری
محقـق می شـود از ایـن رو برگـزاری
نمایشـگاه ها فرصتـی بـرای تبیین این
موضوع اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"،

6

احمد طمراسـی در بازدیـد از هفدهمین
نمایشـگاه بینالمللی کشـاورزی شامل
ماشـین آالت ،نهادههـا ،سیسـتم های
آبیـاری نویـن و فـن آوری هـای نوین،
تجهیـزات گلخانـه ای و پهبادهـا ابـراز
کـرد :اسـتان فـارس بخـش قابـل
توجهـی از تولیـدات کشـاورزی و
مدیریـت پـس از تولید را برعهـده دارد
و در ایـن نمایشـگاه بـه خوبـی بـه این
موضـوع پرداختـه شـده اسـت.
وی بـا بیان اینکه نهاده های کشـاورزی،
مکانیزاسـیون و آبیاری هـای مدیریـت
شـده از دغدغه هـای اصلـی بخـش
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کشـاورزی اسـت ،افـزود :صنعتگـران بـا
سـرعت قابـل قبولـی تکنولوژی هـای
جدیـد دنیـا بـه کار میگیرنـد و بـه
جامعـه کشـاورز معرفـی می کننـد و در
ایـن نمایشـگاه تالش منطبق بـر اهداف
و سیاسـتهای بخـش کشـاورزی
صنعتگـران مشـهود اسـت.

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد:
کارشناسـان بـا تجربـه و خبـره ایـن
سـازمان در زمـان برپایـی نمایشـگاه
در غرفـه ایـن سـازمان حضـور دارند
و بـه بازدیدکننـدگان مشـاوره علمی،
فنـی ،تخصصـی و اداری را ارائـه
می دهنـد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی:

سهم تجهیزات کشاورزی در استان فارس افزایش یابد

نماینـده مردم شهرسـتان های شـیراز و زرقـان در مجلس
شـورای اسلامی گفت :اسـتان فـارس باید از نظـر ارزش
افـزوده ،اشـتغال و درآمـد مربـوط بـه تولیـد تجهیـزات
کشـاورزی سـهم و جایـگاه خوبی را داشـته باشـد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،جعفر قـادری در بازدید
از هفدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی کشـاورزی شـامل
ماشـین آالت ،نهادههـا ،سیسـتم های آبیـاری نوین و فن

آوری هـای نویـن ،تجهیزات گلخانـه ای و پهبادهـا ،ابراز
کـرد :اسـتان فـارس یکـی از اسـتان های عمـده مصرف
کننده ماشـین آالت و تجهیزات کشـاورزی اسـت بنابراین
بـرای افزایـش سـهم این اسـتان در تولیـد مـوارد مذکور
بـه تولیدکننـدگان کمک خواهیـم کرد.
وی بـا بیـان اینکـه تامیـن امنیـت غذایـی جـزو
اولویت هـای کشـور اسـت و جنبـه اسـتراتژیک دارد،

افـزود :بایـد از کشـاورزی سـنتی جـدا شـد و بـا اسـتفاده
از دانـش روز و تجهیـزات پیشـرفته به سـمت کشـاورزی
مکانیـزه حرکـت کـرد.
قـادری اظهـار کـرد :بـا اسـتفاده از تکنولوژی بایـد میزان
برداشـت محصـول بـه ازای هر مترمکعـب آب مصرفی را
افزایش داد.
نماینـده مردم شهرسـتان های شـیراز و زرقـان در مجلس
شـورای اسلامی با اشـاره بـه اینکـه نمایشـگاه فرصـت
مناسـبی بـرای ایجـاد تعامـل بیـن مصـرف کننـدگان
و تولیدکننـدگان اسـت ،بیـان کـرد :نمایشـگاه راهـی
بـرای انتقـال مطالبـات و خواسـته های کشـاورزان بـه
تولیدکننـدگان اسـت.
قـادری تصریـح کـرد :بـا برپایـی نمایشـگاه بینـش
کشـاورزان نسـبت بـه تجهیـزات روز ارتقـاء می یابـد و
تولیدکننـدگان بالقـوه ای امـکان رویارویـی با کشـاورزان
را پیـدا می کننـد تـا بتواننـد از ایـن خواسـته ها و نیازهـا
اطلاع پیـدا کننـد و در نهایـت به سـمت و سـویی بروند
کـه مـا بتوانیـم در داخـل کشـور سـهم ماشـین آالت و
تجهیـزات داخلـی را افزایـش دهیـم.
نماینـده مـردم شهرسـتان های شـیراز و زرقـان در
مجلـس شـورای اسلامی گفت :الزم می دانـم از جهـاد
کشـاورزی و از شـرکت نمایشـگاه های اسـتان فـارس
کـه ایـن فرصـت را فراهـم کردنـد تـا آخرین تولیـدات و
دسـتاوردهای روز کشـور و تـا حـدودی دسـتاوردهای روز
دنیـا را در معـرض دید کشـاورزان قرار دهند ،تشـکر کنم.

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسالمی:

مجلس از بخش کشاورزی حمایت میکند

نماینـده مـردم شهرسـتان های سـپیدان و بیضا در مجلس شـورای اسلامی با تاکید
بـر اینکـه در صحـن علنـی مجلس بیشـترین حمایت از بخش کشـاورزی می شـود،
گفـت :تلاش می شـود تـا با تمـام تـوان کمک کنیـم که کشـاورزان عزیز در سـال
تولیـد ،پشـتیبانی ها و مانع زدایی حداقل مشـکالت را داشـته باشـند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید" ،محسـن علیـزاده در بازدید از هفدهمین نمایشـگاه
بینالمللـی کشـاورزی شـامل ماشـین آالت ،نهادههـا ،سیسـتم های آبیـاری نویـن
و فـن آوری هـای نویـن ،تجهیـزات گلخانـه ای و پهبادهـا ،بـا بیـان اینکـه اسـتان
فـارس در بسـیاری از تولیـدات کشـاورزی رتبـه برتـر دارد ،ابـراز کرد :الزم اسـت در
تولیـد ماشـین آالت و نهاده هـای کشـاورزی هـم تلاش کنیـم تـا حائـز رتبه های
برتر باشـیم.
وی ابـراز کـرد :نماینـدگان مجلـس بـه ویـژه کمیسـیون اقتصـادی آمادگـی خود را
بـرای شـنیدن نظـرات ،انتقـادات و پیشـنهادات کشـاورزان و تولیدکننـدگان عزیز در
بخـش کشـاورزی اعلام می کنند.
علیـزاده تصریـح کـرد :تصمیـم مـا بر ایـن اسـت در سـال  1400در راسـتای تحقق
شـعار سـال بـه مانـع زدایی هـا در بخـش تولیـد بـه ویـژه بخـش کشـاورزی کمک
کنیـم و تلاش کنیـم کـه پشـتیبانی های خوبـی توسـط دولتمـردان از کشـاورزان
شـکل بگیـرد ،در صحـن علنـی مجلـس بیشـترین حمایـت از بخـش کشـاورزی
می شـود.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تولید بذور هیبرید در اراضی آستان مقدس شاهچراغ (ع)
معـاون امـور باغبانـی وزارت جهاد کشـاورزی از انعقاد
تفاهـم نامـه بیـن مدیریـت حـرم حضـرت شـاهچراغ
(ع) ،بخـش خصوصی و سـرمایه گـذار خارجی خبر داد
و گفـت :بـر اسـاس تفاهـم نامه مذکـور بـذور هیبرید
سـبزی و صیفـی در دو هکتـار از اراضـی ایـن حـرم
مطهـر تولید می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمدمهـدی
برومنـدی در سـفر بـه اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه
سـاالنه  770میلیـون عـدد بـذر هیبریـد بـرای
گلخانه هـای کشـور مـورد نیـاز اسـت و حداکثـر ۳۰
میلیـون عـدد در داخـل تولید می شـود ،تصریـح کرد:
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـه خودکفایـی در ایـن امـر
تاکیـد دارد.
وی بـا بیـان اینکـه بسـترهای الزم بـرای تولیـد بـذر
هیبریـد فراهـم شـده اسـت ،ابـراز کـرد :بـا توجـه به
پتانسـیل های اسـتان فـارس تولیـد بذر از این اسـتان
آغـاز شـده اسـت و امیدواریـم بـا کمک هـای فنـی و
اعتبـاری در نظـر گرفته شـده ،در سـایر اسـتان ها نیز
انجـام و بـه یـک نهضـت در باغبانـی تبدیل شـود.
خشکسالی تهدیدی جدی برای انجیر استهبان
برومنـدی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس ویتریـن
باغبانـی کشـور و بـا تولیـد سـاالنه  3.5میلیـون تـن
محصـوالت باغـی رتبـه اول در کشـور دارد ،اظهـار
کـرد :ایـن اسـتان در زمینـه محصـوالت باغی بسـیار
حائـز اهمیـت و مـورد توجـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال زراعـی جـاری
سـرمازدگی و خشکسـالی بـه محصـوالت زراعـی و
باغـی اسـتان فـارس خسـارت جبـران ناپذیـری زد،
ابـراز کـرد :خسـارت خشکسـالی بـه انجیرسـتان های
دیـم اسـتهبان و نـی ریـز از دغدغه های جدی اسـت
کـه در ایـن سـفر از نزدیـک بررسـی و تمهیداتـی در
ایـن زمینـه اندیشـیده شـد.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی؛ از تهیه بسـته علمی،
فنـی و اقتصـادی بـه منظور حفـظ و احیـای باغ های
انجیـر سـخن گفـت و افـزود :در ایسـتگاه تحقیقـات
انجیـر اسـتهبان برآوردهای فنـی و تحقیقاتـی در این
زمینـه انجـام و نسـخه علمی تهیه شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ آبیـاری تکمیلـی ،ایجـاد سـایبان،
مالـچ پاشـی و تخصیـص اعتبـار بـه اصلاح و احیای
باغ هـای انجیـر از جملـه تمهیـدات علمـی و فنـی
اسـت.
برومنـدی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس در شـمار
اسـتان های گرفتـار خشکسـالی قـرار دارد ،اظهـار
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کـرد :انتظـار داریـم کـه بـا مسـاعدت وزارت کشـور
و مدیریـت بحـران اسـتانداری در زمینـه اقتصـادی به
باغـداران خسـارت دیده از خشکسـالی کمک شـود تا
علاوه بـر حفـظ تولید بـه توسـعه پایدار بـه خصوص
در زمینـه محصـول بسـیار مهـم و اسـتراتژیک انجیر
دسـت یابیم.
 37باغ مادری تولید نهال گواهی شده در کشور
ایجاد می شود

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی؛ تولیـد نهـال سـالم،
گواهـی شـده و عـاری از ویـروس را از برنامه هـای
ایـن وزارتخانه برشـمرد و افـزود :برای ایجـاد  ۳۷باغ
مادری در کشـور آگهی عمومی منتشـر شـده اسـت تا
بـا مشـارکت بخش خصوصـی و عمومی مسـئله نهال
در کشـور حـل شـود و مراحـل قانونـی بـرای انتخاب
افـرادی کـه بایـد ایـن اقـدام مهـم را انجـام دهند در
حـال پیگیری اسـت.
برومنـدی بـا بیـان اینکه پنج بـاغ مادری بـرای تولید
نهـال گواهـی شـده در اسـتان فارس ایجاد می شـود،
گفـت :ایـن اسـتان قطـب مهـم تولیـد نهـال گواهی
شـده بـرای همـه اسـتانهای جنوبـی کشـور خواهد
بود.
وی بـا اشـاره اینکه سـاالنه بالغ بر یـک و نیم میلیون
تـن مرکبات در اسـتان فـارس تولید می شـود و زوال
مرکبـات تهدیـدی بـرای باغ های این اسـتان اسـت،
اظهـار کـرد :برای نخسـتین بار مهمتریـن مرکز تولید
نهـال گواهـی شـده مرکبـات در ایسـتگاه تحقیقـات

شهرسـتان داراب ایجـاد می شـود کـه بیـش از سـه
میلیـارد تومـان اعتبـار اولیـه بـه ایـن امـر اختصاص
داده شـده است.
ایـن مقـام مسـئول ،ایجـاد مرکـز کشـت بافـت در
شهرسـتان جهـرم را از دیگـر برنامه هـا بـه منظـور
توسـعه باغبانی دانسـت و افزود :در این شهرسـتان به
طـور خـاص بـرای تولید نهـال خرما از طریق کشـت
بافت سـرمایهگذاری بسـیار سـنگین شـده اسـت و به
عنـوان قطب بسـیار مهم کشـور در آینـده خواهد بود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از باغـداران نـی ریـزی
متقاضـی تولیـد نهال گواهی شـده اسـت ،بیـان کرد:
در این سـفر شـرایط نهالسـتان بررسـی شـد.
رشد بسیار چشمگیر اعتبارات بخش باغبانی کشور
بـه گفتـه وی ،اعتبـارات بخـش باغبانـی کشـور در
قانون بودجه سـال  ۱۴۰۰در مقایسـه با سـال گذشـته
بیـش از  250درصـد رشـد داشـته و این رشـد بسـیار
چشـمگیر است.
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی می گویـد :بـا افزایش
ایـن اعتبـارات برنامه هـای بهتـری بـرای توسـعه
باغبانـی کشـور و اسـتان فـارس بـه عنـوان اسـتان
پیشـرو در ایـن زمینـه خواهیـم داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه باغبانی قابـل قبول ،توسـعه یافته
و اقتصـادی بـا تولید محصـوالت ارگانیـک و تجاری
در دسـتور کار قـرار دارد ،ابـراز کـرد :امسـال رونـد
صـادرات محصـوالت باغبانـی رشـد بهتـری خواهـد
داشـت چـرا کـه بیشـتر زیرسـاختهای الزم فراهـم
شـده است.

“شجری” در سفر به استان فارس تاکید کرد:

با متخلفین در قسمتهای مختلف شبکه توزیع گوشت مرغ برخورد قانونی میشود

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت جهـاد
کشـاورزی بـا تاکید بـر اینکه در چنـد روز اخیر از کل
زنجیـره تولیـد و عرضـه مـرغ از قبیـل مرغداری هـا،
کشـتارگاه ها و فروشـگاه های اسـتان فـارس بازدیـد
داشـته اسـت ،گفـت :تخلفانـی شـامل فـروش مـرغ
باالتـر از نـرخ مصـوب و یـا قطعـه بنـدی در بعضـی
از فروشـگاه ها و عـدم نصـب قیمت مصوب مشـاهده
شـد کـه قطعـ ًا از طریـق مراجـع قضایی بـا متخلفین
برخـورد می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید" ،شـاهرخ شـجری
تصریـح کرد :اسـتان فـارس یکی از قطبهـای تولید

مـرغ در کشـور اسـت کـه در شـرایط عـادی علاوه
بـر نیـاز داخلـی بخشـی از نیـاز اسـتان های مجـاور
نیـز تامیـن میکنـد اما متاسـفانه در شـرایط فعلی بی
نظمـی و بـی انضباطی در طول شـبکه توزیع گوشـت
مـرغ از تولیـد تـا عرضـه باعـث شـده کـه در تامیـن
مـرغ مـردم اخلال ایجاد شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـور در شـرایط سـخت
اقتصـادی قـرار دارد ،ابـراز کرد :نهـاده و خوراک های
دامی بـا ارز  ۴۲۰۰تومانـی بـه سـختی تامین شـده و
در قیمـت مصـوب مرغ سـود همـه عوامل دیده شـده
است.

شـجری بـا اشـاره بـه اینکـه بـا ایجـاد زنجیره هـای
عرضـه در بخش کشـاورزی به ویـژه در حوزه طیور و
تولیـد قراردادی از نوسـانات تولید جلوگیری و شـبکه
توزیـع نظاممنـد می شـود ،افـزود :انتظـار مـی رود
اتحادیه هـا در ایـن زمینـه ایفـای نقـش کننـد.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت جهـاد
کشـاورزی اظهـار کـرد :بـا راه انـدازی طـرح تولیـد
قـراردادی در روزهـای آینـده علاوه بر سـاماندهی و
تامیـن نیـاز صد در صدی بـازار داخلی اسـتان فارس،
امـکان صـادرات مـرغ بـه اسـتان های مجـاور نیـز
فراهـم می شـود.

عرضه گسترده مرغ در شیراز
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به
عرضـه گسـترده مـرغ در شـیراز ،گفت:عرضه مـرغ در تمام نقاط اسـتان فارس
بـا قیمت مصوب اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علیرضا واحـدی پور ابـراز کرد :هـم اکنون

در بازارچه هـای شـهرداری ،فروشـگاه های زنجیره ای و فروشـگاه های تعاونی
مـرغ بـه وفور قابـل عرضه می باشـد.
وی افـزود :انتظـار اسـت دسـتگاه های مسـوول؛ بـر صحـت فرآینـد توزیع مرغ
در فروشـگاه های سـطح شـهر نظـارت الزم را بـه عمـل آورند.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مدل تولید قراردادی و زنجیره عرضه گوشت مرغ طراحی شد
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت جهـاد
کشـاورزی گفـت :در ادامه عرضه مطمئـن مرغ ،مدل
تولیـد قـرار دادی نیمچـه گوشـتی و زنجیـره عرضـه
گوشـت مـرغ طراحـی و پیشـنهاد شـده اسـت.
بـه گزارش خبرنگار "پرتو امید" ،شـاهرخ شـجری روز
پنـج شـنبه نهم اردیبهشـت مـاه در نشسـت کارگروه
سـاماندهی مـرغ اسـتان فـارس ابـراز کـرد :قطعـ ًا بـا
نهایـی شـدن ایـن مـدل عوامـل بـازار ،تشـکل ها،
اصنـاف بیشـتر درگیـر میشـوند و مسـئولیت تنظیـم
بـازار مـرغ در اختیـار آنـان قـرار می گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه در مدلـی مذکـور کارفرما شـامل
تشـکل ها ،اتحادیه هـا ،واحدهـای بسـته بنـدی،
کشـتارگاه ها ،واحدهـای تولیـد خـوراک طیـور،
واحدهـای مـرغ مـادر ،واحدهـای جوجـه کشـی
و صنایـع تبدیلـی اسـت ،تصریـح کـرد :خدمـات
بهداشـتی ،فـروش محصـول مرغـدار ،تامیـن
نهاده هـای تولیـد از جملـه جوجـه ،نهادهـای دامـی،
دارو بـا قیمت مناسـب را کارفرما در اختیـار واحدهای
مرغـداری قـرار می دهنـد.
شـجری بـا اشـاره بـه اینکه خدمـات مذکـور در قالب
فرم هـای قـراردادی ارائه می شـود ،افـزود :واحدهای
مرغـداری نیـز مـرغ را بـا قیمـت مناسـب ،در زمـان
معیـن و بـا میـزان مشـخص در اختیـار کارفرمـا قرار
می دهـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :در نهایـت کارفرمـا
مـرغ را بـه وفـور و در زمـان مناسـب به بـازار عرضه
می کنـد.
مرغ به اندازه کافی تولید می شود
شـجری بـا اشـاره بـه اینکـه مـرغ در حـال حاضر به
انـدازه کافـی تولیـد می شـود و سـود تولیـد کننـده و
سـایر عوامـل در بـازار بـه خوبـی دیـده شـده اسـت،
افـزود :متاسـفانه انحرافـات و سـودجویی بیـش از
آنچـه کـه تعییـن شـده در بعضـی از افـراد مشـاهده
و در نتیجـه رفـاه مصـرف کننـده بـا مشـکل مواجـه
می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه انتظـار در صف هـای طوالنـی
مـرغ ،در شـان مـردم شـریف ما نیسـت ،اضافـه کرد:
طبیعـی اسـت بـا هـر سـودجویی کـه باعـث شـود
شـرافت انسـانی مـردم زیـر سـئوال بـرود بـه عنوان
وظیفـه شـرعی بـا جدیـت برخـورد می کنیـم.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت جهـاد
کشـاورزی ابـراز کـرد :همگرایـی و هماهنگـی الزم
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بیـن دسـتگاهها وجـود دارد و باعـث خواهـد شـد تـا
زمانـی کـه مـدل تولیـد قـراردادی و زنجیـره عرضـه
گوشـت مرغ بـر نظام تولید حاکم شـود مردم شـریف
در رابطـه بـا تامیـن مـرغ بـا مشـکلی مواجه نباشـند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:

بهبود شرایط شهروندان فارس
با هم افزایی متولیان
در ادامـه معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری
فـارس گفـت :هـر اقدامی کـه بـرای بهبـود شـرایط
شـهروندان عزیـز انجـام شـود در مقابـل عظمـت
مـردم کـم اسـت ،از ایـن رو باید بـا هـم افزایی همه
دسـتگاه ها نارسـایی ها برطـرف شـود.

ظفـر افشـون ابراز کرد :همه دسـتگاه های ذی مدخل
در تولیـد ،توزیـع ،حمـل و نظـارت بـر توزیـع مرغ به
نسـبت تـوان خـود در ایـن ایـام زحمـت کشـیدند که
وظیفـه دارم بـه سـهم خـود تقدیـر و تشـکر داشـته
با شم .
وی افـزود :سـازمان جهـاد کشـاورزی در این شـرایط
سـخت و بـازار متالطـم حمایـت ،هدایـت و نظـارت
برتولیـد مـرغ و سـازمان صمـت نظـارت بـر توزیـع
را برعهـده دارنـد ،دامپزشـکی بـا تلاش شـبانه روز،
بسـیج اصنـاف بـا همـکاری خالصانـه و اتـاق اصناف
نیـز بـا نظـارت کمک کردنـد کـه از همگـی تقدیر و
تشـکر میکنـم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

واسطههای عرضه مرغ ساماندهی میشوند
در ادامـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس از برنامه ریـزی بـه منظـور سـاماندهی
واسـطه های عرضـه مـرغ خبـر داد و گفـت۱۲۲ :
واسـطه در صنعـت مـرغ فـارس داریـم کـه امـکان
حـذف ایـن واسـطه ها وجـود نـدارد.
حسـین پژمـان بـا اشـاره به اینکـه دلیل عـدم رعایت
قیمت مرغ توسـط بعضـی از واحدها وجود واسـطه ها
اسـت ،ابـراز کـرد :امکان حـذف این واسـطه ها وجود
ندارد.
وی ،تامیـن بخـش عمـده ای از اعتبـارات مالـی
مرغـداران ،فراهـم کـردن امکانـات لجسـتیک حمل
مـرغ از مرغـداری به کشـتارگاه و به فروشـگاه مقصد
و عجیـن بـودن با صنعت مرغ اسـتان فـارس از جمله
دالیـل عـدم امکان حـذف واسـطه ها برشـمرد.
پژمـان اظهـار کـرد :بـا برنامـه ریزی هـای صـورت
گرفتـه و بـا توافـق واسـطه ها در نظـر اسـت کـه از
طریـق تعـاون روسـتایی و یـا اداره تعـاون ،کار و رفاه
اجتماعـی واسـطه ها سـاماندهی شـوند و در نتیجـه
مشـکالت مدیریـت در زمینـه تولیـد و توزیـع حـل
شو د .
عرضه بیش از  7میلیون قطعه مرغ
در نیمه اردیبهشت ماه
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در فروردیـن ماه
میـزان بـا ترغیـب مرغـداران پـرورش  7میلیـون و
 560هـزار قطعـه جوجـه آغـاز شـده اسـت ،افـزود:
در نظـر گرفتـن ضریـب  7درصـدی تلفـات ناشـی
از بیماری هـا ،در اواسـط اردیبهشـت مـاه بیـش از 7
میلیـون قطعـه مـرغ بـه بـازار عرضـه می شـود.
پژمـان از پـرورش بیـش از  84.5میلیـون قطعـه مرغ
در سـال گذشـته در اسـتان فـارس سـخن گفـت و
افـزود :ایـن میزان نسـبت به سـال  98بـا  ۸۱میلیون
قطعـه افزایش داشـته اسـت.

بـه گفتـه وی ،اسـتان فـارس سـال گذشـته در زمینه
مدیریـت تولیـد و توزیـع جزو اسـتانهای بـا عملکرد
خـوب بود چرا که قیمت هم در حد متوسـط کشـوری
حفـظ و در فروشـگاه ها عمومـا مـرغ بـرای عرضـه
وجـود داشـت و صفی برای خرید مرغ تشـکیل نشـد.
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی:

هیچ افزایشی در قیمت مرغ در دستور کار
نیست
مدیـر کل توسـعه بازرگانی داخلی کاالهای کشـاورزی

در وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :هیـچ افزایـش یـا
دو نرخـی شـدن در قیمـت مـرغ پذیرفتـه نیسـت و در
دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار ندارد.
ابراهیـم زارع تصریـح کـرد :بـر قیمـت  ۱۷هـزار ۱۰۰
تومـان بـرای مـرغ زنده تحویـل درب کشـتارگاه به دو
دلیـل تاکیـد می شـود زیـرا در تعییـن این نـرخ قیمت
جوجـه یـک روزه باالتـر از  ۴۲۰۰تومـان و نـرخ دان
بیـش از نـرخ اعالمی قبلی در نظر گرفته شـده اسـت.
این مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه  ۶۵درصد هزینه
تولیـد در مرغداری هـا مربـوط به دان اسـت کـه آن را
تامیـن می کنیـم ،اظهار کرد :نسـبت به سـال گذشـته
قیمـت مرغ کشـتار روز افزایش بیـش از  ۱۰۰درصدی
داشـته ایـن در حالی اسـت کـه حقوق جامعـه کارگری
امسـال تنهـا  ۳۶درصـد افزایـش اسـت از ایـن رو بـه
همیـن دلیـل افزایـش قیمتی مد نظر نیسـت.
بـه گفتـه وی؛ در تعییـن قیمـت مرغ بـا در نظر گرفتن
سـود سـرمایه گردش و هزینه اسـتهالک مرغداری ها،
سـود مرغـدار نیـز لحاظ شـده اسـت از ایـن رو قیمت
مذکـور عادالنه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه بـا نوسـان تولیـد
قیمـت جوجـه نیـز افزایـش پیـدا می کنـد ،افـزود :در
سـال  ۱۳۹۸نیـز مشـکالتی در تامین جوجـه یک روزه
پیـش آمـد از ایـن رو وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای
اصلاح مسـائل تالش هایـی کـرده اسـت کـه هـم
اکنـون نیـز جوجه هـای نـژاد آریـن بـه سـرعت وارد
چرخـه تولیـد می شـود.
زارع ابـراز کـرد :امیدواریـم بتوانیـم تـا سـال آینـده
وابسـتگی در تامیـن جوجـه یـک روزه بـرای صنعـت
طیـور را بـه حداقـل برسـانیم.

وی بیـان کـرد :جوجه ریـزی در مرغداری های کشـور
در فروردیـن مـاه گذشـته نسـبت بـه اسـفند ماه سـال
قبـل بـا  ۱۷میلیـون قطعـه افزایـش بـه  ۱۲۴میلیـون
قطعـه رسـیده اسـت که ایـن افزایـش تقاضا ناشـی از
دالیـل مختلـف خصوصـا التهاب هـای بـازار طبیعـی
اسـت؛ بـا آمـاده شـدن زیـر سـاخت های الزم میـزان
جوجـه ریـزی در کشـور بـه  ۱۳۰میلیون قطعـه در ماه
خواهد رسـید.
مدیـر کل توسـعه بازرگانی داخلی کاالهای کشـاورزی
در معاونـت توسـعه بازرگانـی وزارت جهـاد کشـاورزی
اضافـه کـرد :تولیـد مـرغ در اسـتان فـارس بـه انـدازه
کافـی اسـت و رقم بسـیار خوبـی آماده عرضه بـه بازار
اسـت اما نیـاز بـه همگرایی بیشـتری در بیـن متولیان
تولیـد و عرضه اسـت.
بـه گفتـه زارع؛ بایـد حضـور همزمان جهاد کشـاورزی
و سـازمان صمـت در کشـتارگاه بیـش از پیـش باشـد
تـا بـه طـور کامـل عرضـه مـرغ رصـد و قیمت هـا در
کنترل باشـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه در تولیـد مرغ
جـای هیـچ نگرانـی نیسـت ،گفـت :امیدواریـم اسـتان
فـارس علاوه بـر تامین نیـاز خود نقـش پشـتیبانی از
نیـاز دیگـر اسـتان ها را کـه از قبـل بـر عهـده داشـته
اسـت کمـاکان ادامـه دهد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس:

نظارت بر توزیع مرغ بعد از کشتارگاه
بر عهده صمت است
در ادامـه رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
اسـتان فـارس گفـت :نظـارت بـر توزیـع مـرغ بعد از
کشـتارگاه ها بـر عهـده ایـن سـازمان اسـت از ایـن

رو بازرسـان بـه صـورت ویـژه برخـی از ماشـینها را
ردیابـی می کننـد.
حمیدرضـا ایـزدی ابـراز کـرد :بازرسـان سـازمان
صمـت ،جهـاد کشـاورزی و اداره کل دامپزشـکی بـه
صـورت دائـم در کشـتارگاه ها حضـور دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بازرسـان به صـورت تصادفی
بـه فروشـگاه عرضـه مـرغ مراجعـه می کننـد ،افزود:
میـزان مـرغ دریافتـی از کشـتارگاه ها راسـت آزمایی
و بـا کنتـرل فاکتورهـا رعایـت قیمـت مصـوب نیـز
بررسـی می شـود.
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان
فـارس بـا اشـاره عـزم جـدی ایـن سـازمان در
تنظیـم بـازار ،اظهـار کـرد :بـه ایـن منظـور خودروها
و نیروهـای ایـن سـازمان در اختیـار واحـد معاونـت
بازرسـی قـرار گرفـت.
وی ابـراز کـرد :در فروردیـن مـاه  ۱۹۵پرونـده تخلف
و در سـه مـاه آخر سـال گذشـته  ۱۷۵پرونـده تخلف
بـرای صنوف داشـتیم.
ایـزدی اظهـار کـرد :در چنـد روز اخیـر عرضـه مـرغ
زیـاد شـده و قطعـ ًا اگـر بـه همیـن روند پیـش برویم
بـازار بـه ثبـات خیلـی خوبی میرسـد.
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:

فارس رکورد عرضه روزانه مرغ را شکست

عرضه  ۶۳۶تن مرغ در استان فارس در یک روز؛
نیاز روزانه استان در شرایط عادی حدود  ۴۰۰تن
 ۱۷هـزار و  ۱۰۰تومـان بـه کشـتارگاه ها عرضـه کند
تـا دسـت ایـن واسـطه ها از بـازار کوتاه شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه دسـتور اسـتاندار در زمینـه سـاماندهی بازار
مـرغ ،تالشهـا بـرای توزیـع و عرضـه مناسـب ایـن
محصـول پروتئینـی بـه مـردم و برخورد بـا دالالن را
یـادآور شـد و گفت :این اسـتان رکورد تولید و کشـتار
روزانه گوشـت مرغ در اسـتانهای کشـور را شکست.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان
افـزود :روز شـنبه چهـارم اردیبهشـتماه ۶۳۶ ،تـن
مـرغ در اسـتان فـارس کشـتار و روانـه بـازار مصرف
شـد و در روزهـای بعـد نیز بیـش از نیاز اسـتان ،مرغ
در اسـتان کشـتار و توزیـع شـد.
وی نیـاز روزانـه بـازار مـرغ اسـتان فارس در شـرایط
عـادی را حـدود  ۴۰۰تـن گوشـت مـرغ عنـوان کرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
بیـان اینکـه هـم اکنـون بیش از یـک میلیـون قطعه
مـرغ آمـاده کشـتار در مرغداریهـای فـارس وجـود
دارد ،گفـت :بـرای برطـرف کـردن نیـاز کنونـی بازار،
حداکثـر  ۲۵۰هـزار قطعه مـرغ نیاز اسـت درحالی که
چهـار برابـر ایـن میـزان مـرغ زنده آمـاده کشـتار در
سـطح اسـتان وجود دارد.
نقش دالالن در افزایش بهای مرغ در بازار
فروردین ماه ۱۴۰۰

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به مشـکالت ناشـی از
فعالیـت واسـطهها در بـازار مـرغ گفت ۱۲۲ :واسـطه
و عامـل کشـتار در بـازار گوشـت مـرغ اسـتان فارس
فعـال هسـتند کـه مرغـداران را تامین مالـی میکنند
و در عـوض ،مـرغ ایـن مرغـداران را پیـش خریـد
مینماینـد؛ ایـن افـراد در اواخـر فروردین مـاه ۱۴۰۰
اقـدام بـه عرضـه گوشـت مـرغ بـه بـازار بـا نرخـی
بیشـتر از قیمـت مصـوب کردنـد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
از  ۲۳فروردیـن تـا  ۳۰فروردیـن  ،۱۴۰۰بـا وجـود
اینکـه میـزان مـرغ آمـاده کشـتار در مرغداریهـای
فـارس قابـل توجـه و هیچ مشـکلی در ایـن خصوص
وجـود نداشـته ،مشـکالتی در بـازار عرضـه ایـن
محصـول ایجـاد شـد.
وی افـزود :قـرارگاه سـاماندهی بـازار مـرغ فـارس در
آن مقطـع زمانـی تصمیـم گرفـت کـه مرغ بـا قیمت
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تبانی عدهای برای کاهش عرضه مرغ
به بازار

پژمـان ادامـه داد :به دلیل اعالم نـرخ  ۲۴هزار و ۹۰۰
تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم گوشـت مـرغ ،برخـی
واسـطهها و فعـاالن بـازار مـرغ فـارس تـا سـیام
فروردینمـاه امسـال در برابـر عرضـه گوشـت مرغ با
نـرخ مصـوب مقاومـت کردند.
وی گفـت :باتوجـه بـه اینکـه برخی از این واسـطه ها
بیـش از  ۲دهـه با مرغداران اسـتان فـارس در ارتباط
هسـتند اقـدام بـه تبانـی بـا برخـی مرغـداران بـرای
عـدم عرضـه مـرغ بـه کشـتارگاهها کردند کـه همین
موضـوع بـه کاهش شـدید گوشـت مـرغ و کمبود آن
در بـازار اسـتان در اواخـر فروردیـن ماه امسـال منجر
شد .
صف تشکیل شد اما ثبتنامی شدن مرغ
کذب است

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
بـه دنبـال این حرکـت واسـطهها و برخی مرغـداران،
هفتـه گذشـته خأل در بـازار مرغ ایجاد شـد.
وی افـزود :بـا وجود آن که در هفتـه جاری ( از چهارم
اردیبهشـتماه جـاری تاکنـون) مشـکالت موجـود در
زمینـه عرضـه مـرغ بـه کشـتارگاهها حـل شـد ،امـا
شـاهد مراجعـه زیـاد مـردم بـه فروشـگاهها و اقـدام
برخـی افـراد در زمینـه خریـد بیـش از نیـاز و مصرف
خانـوار بودیم.
پژمـان گفـت :در واقـع ،تقاضـای انباشـته شـده در
شـرایط کمبـود مرغ در هفتـه قبل ،باعث تـداوم صف
در مقابـل مـرغ فروشـی ها طـی هفتـه جـاری شـد.
وی ،موضوع ثبتنامی شـدن مرغ را کذب و شـایعهای
عجیـب دانسـت و گفـت :براسـاس بازرسـیهای
محسـوس و نامحسـوس انجـام شـده ،برخـی مـرغ
فروشـیها بـا وجـود داشـتن مـرغ آمـاده عرضـه در
روزهـای اخیـر ،از فـروش آن خـودداری می کردند که
ممکـن اسـت ایـن موضـوع در بـروز شـایعه ثبـت نام
بـرای خریـد گوشـت مرغ دامـن زده باشـد.
رسانهها با ارائه راهکار به حل مشکالت
کمک کنند

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
بـا گالیـه از انتشـار مطلـب کـذب ثبـت نامی شـدن

گوشـت مـرغ در برخـی رسـانهها گفـت :ایـن انتظـار
وجـود دارد کـه در شـرایط سـخت کنونـی کـه
مشـکالتی ماننـد تحریـم و کرونـا بـر جامعـه سـایه
انداختـه اسـت و فشـارهای دوچندانـی بـه دولـت
تحمیـل کـرده ،رسـانهها بـا ارائـه راهـکار عملـی به
حـل مشـکالت کمـک کننـد.
پژمـان بـا بیـان اینکـه رعایـت انصـاف ،اشـراف بـه
موضـوع و داشـتن اطالعـات کافـی از ملزومـات
تهیـه اخبـار و گزارشهـای رسـانه ای اسـت ،یـادآور
شـد :بـازار مـرغ دومیـن صنعـت مهـم کشـور بعـد
از نفـت اسـت کـه بایـد بـه شـکل حرفـهای ،فنـی و
علمی مدیریـت شـود.
واسطهها پاسخگو میشوند

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
هماینـک ،سـاماندهی  ۱۲۲واسـطه و فعال بـازار مرغ
بـا همـکاری اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی
فـارس و قـوه قضائیـه در حال انجام اسـت.
پژمـان بـا قدردانـی از همـکاری دسـتگاههای امنیتی
در زمینـه شناسـایی و برخـورد بـا دالالن مـرغ ادامـه
داد :در ایـن چارچـوب ،ایـن افـراد در قبـال واسـطه
گـری مـرغ باید پاسـخگو باشـند و همچنین بـر روند
انتقـال مـرغ از کشـتارگاه ها بـه فروشـگاه ها نیـز
نظـارت دقیقـی انجام شـود.
قیمت مرغ ،منطقی است

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار
کـرد :یکـی از چالش هـای اساسـی حـوزه بـازار مرغ
در سـال  ۹۹ایـن بـود کـه قیمـت تمـام شـده تولیـد
گوشـت مـرغ از قیمـت مصـوب کـه  ۱۴هـزار و ۴۰۰
تومـان تعییـن شـد ،باالتـر بـود کـه این موضـوع در
نـرخ گذاری سـال جـاری رفـع و قیمت منطقی شـد.
اطمینان از تامین نیاز بازار
تا  ۱۵خرداد ۱۴۰۰

پژمـان ظرفیـت جوجـه ریزی در اسـتان فـارس را در
حـال حاضـر هفت میلیـون و  ۹۰۰هزار قطعـه در ماه
عنـوان کرد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اضافه
کـرد :نتیجـه اقدامـات انجـام شـده در ایـن راسـتا به
ایـن موضـوع منجـر شـده کـه در حـال حاضـر تا ۱۵
خردادمـاه  ۱۴۰۰مـرغ بـرای عرضه به بازار در سـطح
اسـتان فـارس وجـود دارد کـه بـه مـرور روانـه بـازار
خواهد شـد.

طمراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

فعالیت های روابط عمومی
باید استانداردسازی شود

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
تاکیـد بر ضـرورت استانداردسـازی در روابط عمومی،
گفـت :هنر هشـتم یک علم اسـت و افـراد متخصص
بایـد در نظـام ارتباطـات یکپارچـه سـازمان فعالیـت
کنند .
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،احمـد طمراسـی
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ضمن

تبریـک فرا رسـیدن سـالروز روابط عمومی ابـراز کرد:
مخاطـب شناسـی ،موضـوع شناسـی ،زمـان یابـی و
نحـوه طـرح مسـائل از جمله اقداماتی اسـت کـه باید
توسـط روابـط عمومی انجام شـود.
وی بـا بیـان اینکـه روابـط عمومی موفـق نبایـد
خبرمحـور باشـد ،اظهـار کـرد :از دیـدگاه برخـی
مدیـران ،روابـط عمومی صرفـ ًا در آیینـه رسـانه دیده
می شـود کـه ایـن امـر بـه نظـام ارتباطات سـازمان،
آسـیب جـدی می زنـد.
طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامـات جهـاد
کشـاورزی ماهیـت اجتماعـی دارد و حـوزه ارتباطات
مردمی نیازمنـد جامعـه شـناختی اسـت ،بیـان کـرد:
وظایـف روابـط عمومـی در ایـن دسـتگاه اجرایـی
جامعیـت دارد.
وی بـه ضـرورت داشـتن پیوسـت ارتباطـی در
طرح هـای اجرایـی ،ترویجـی و آموزشـی اشـاره

کـرد و افـزود :بازخـورد اقدامـات صورت گرفتـه باید
نقشـه راهـی بـرای آینده باشـد از ایـن رو پژوهش و
افکارسـنجی از ذی نفعـان از جملـه وظایـف روابـط
عمومی اسـت.
طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکـه روابـط عمومی وکیـل
مدافـع سـازمان و مدعـی العموم جامعه اسـت ،گفت:
اقدامـات صـورت گرفته و دسـتاوردها باید بـه جامعه
ارائـه شـود و مدیـران ارشـد در ایـن زمینـه بایـد بـا
روابـط عمومی همـکاری داشـته باشـند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
تصریـح کرد :علـم ،تخصص و جامعیـت در مجموعه
روابـط عمومی ایـن سـازمان نشـان می دهـد کـه
مدیـران ارشـد از گذشـته عنایـت ویـژه ای بـه هنـر
هشـتم داشـته و توانسـته اند تیـم قوی و شایسـتهای
را کنـار هـم جمـع کننـد که حاصـل این امـر حرکت
بـه سـمت استانداردسـازی در روابـط عمومی اسـت.

سازمان جهاد کشاورزی فارس رتبه برتر آموزش های مجازی کسب کرد

مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فارس گفت :این سـازمان با اجرای بیشـترین
رویـداد آموزشـی کشـاورزی ،رتبـه برتـر کشـوری در
بیـن سـازمان های جهـاد کشـاورزی کشـور در حوزه

آموزش هـای ترویجـی را کسـب کرده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت هماهنگـی ترویـج
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،حمیدرضـا
ابراهیمی ابـراز کـرد :مدیریـت هماهنگی ترویج سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،در سـال گذشـته در
زمینه هـای وبینارهـا و کارگاه هـای آموزشـی مجـازی
بـا اسـتفاده از سـامانه وب کنفرانـس سـازمان تحقیقـات،
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی کشـور مقـام اول را در بین

سـازمان های جهـاد کشـاورزی کسـب کـرده اسـت.
بـه گفتـه وی ،واحدی خاص بـرای برگـزاری رویدادهای
آموزشـی  -ترویجـی مجـازی در محل اداره رسـانه های
آموزشـی مدیریـت ترویـج ایجـاد شـده کـه  ۱۲۵وبینـار
برگزار شـد.
ابراهیمی افـزود :بـر اسـاس ایـن وبینارهـا ۴۵۶ ،سـاعت
آمـوزش برگـزار شـد و  13هـزار و  177نفر کارشـناس و
بهـره بـردار از ایـن طریـق آمـوزش دیدند.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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کشت قراردادی کلزا تجربه ای موفق در فارس

مشـاور ارشـد رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان
فـارس بـا تاکید بـر اینکه اولین کشـت قـراردادی در
سـال جـاری تجربـه موفقی را بـرای این اسـتان رقم
زده اسـت ،گفـت :در پـی انعقـاد تفاهم نامـه بین این
سـازمان و شـرکت روغـن کشـی نویـد خلیـج فارس،
در سـال زراعی جـاری بالغ بر  6هـزار هکتار از مزارع
کلـزای اسـتان وارد فرآیند کشـت قراردادی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،در روزهـای اخیر
مطلبـی بـا موضـوع چالش هـای کشـت قـراردادی
در فضـای مجـازی منتشـر شـده اسـت کـه در ایـن
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خصـوص محمـد محمدی ابـراز کرد :بهره بـرداران با
انعقـاد قرار داد با شـرکت مذکور ،محصـول تولیدی را
 ۵درصد بیشـتر از قیمت تضمینی اعالم شـده توسـط
دولـت به فـروش می رسـاندند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت متعهـد بـه پرداخت
مطالبـات کشـاورزان حداکثـر ظـرف مـدت ده روز
اسـت ،تصریـح کرد :تاکنـون کلزاکاران بیـش از چهار
هـزار تـن کلـزا بـه شـرکت طـرف قـرار داد تحویـل
داده انـد وهفتـاد درصـد بهـای آن را طبـق قـرارداد
دریافـت نمـوده اند.
محمدی؛ تامین بخشـی از اعتبار مـورد نیاز کلزاکاران
بـدون درگیـری بـا وامهـای بانکی یا موسسـات مالی
را از دیگـر مزایـای اجـرای کشـت قراردادی برشـمرد
و اظهـار کـرد :شـرکت بـه ازاء هـر هکتـار مبلـغ ۳۵
میلیـون ریـال را در دو قسـط بـه کشـاورزان پرداخت
کـرد و تسـهیالت مذکـور در زمان تسـویه حسـاب از
مطالبات کشـاورز کسـر شد.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد :اُفـت زنـی بر اسـاس
دسـتورالعمل خریـد کلزا صـورت می گیرد و سـازمان
تعـاون روسـتایی و شـرکت دانه هـای روغنی اسـتان
فـارس بـه عنـوان مباشـر شـرکت نوید خلیـج فارس
خریـد را انجـام می دهنـد.
محمـدی بـا بیـان اینکـه تاکنـون کلـزای خریـداری

شـده بـه طـور کامل بـه کارخانـه روغن کشـی حمل
شـده اسـت ،بیـان کـرد :هیـچ محصولـی در مراکـز
خریـد دپو نشـده اسـت.
وی ،اجـرای بیمـه تجمیعی کلزا توسـط شـرکت نوید
خلیـج فـارس را از دیگـر مزایـای کشـت قـراردادی
دانسـت و گفـت :بـا ایـن روش کلـزاکاران 20درصـد
از تخفیـف بیمـه بهـره منـد شـده اند.
مشـاور ارشـد رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان
فـارس بـا بیـان اینکـه کشـت قـراردادی بـه عنـوان
یکـی از سیاسـت های وزارتخانـه جهاد کشـاورزی در
ایجـاد بـازار مطمئـن بـرای کشـاورزان اسـت ،افزود:
از گذشـته کشـت قـراردادی چغندرقنـد مرسـوم بوده
و بـرای اولیـن سـال کشـت قـراردادی کلزا اجرا شـد
کـه بـا اسـتقبال خـوب کشـاورزان و موفقیت هایـی
کـه اجـرای این قـرارداد داشـت امیدواریم در سـنوات
آینـده توسـعه یابد.
سـطح زیر کشـت کلزا در سـال زراعی 1399-1400
در اسـتان فـارس  11هـزار و  88هکتـار بـود که بالغ
بـر  50درصـد از این سـطح در قالب کشـت قراردادی
اجـرا شـد و شهرسـتان های مهر ،الر ،المـرد ،گراش،
خنـج ،داراب ،فسـا ،فیروزآبـاد ،زریـن دشـت ،رسـتم،
قیروکارزیـن ،کازرون و ممسـنی مشـمول کشـت
قـراردادی بودند.

سامانه « سپند » بخش پشتیبانی از تولید محصوالت دامی

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :پايـش نهـاده
دامـي سـپند از زمـان خريـد نهـاده تـا توزيـع و
اخـذ سـهمیه توسـط بهـره بـرداران قابـل رصد و
پايـش اسـت کـه در نوع خـود اقدامی بـی نظیر و
بدیـع اسـت كه این مهـم از افتخـارات و ابتكارات
همـكاران معاونـت امور دام اسـتان فارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود
تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،کرامـت الـه کیومرثـی افـزود :تأمیـن
امنیـت غذایـی و برنامههـای حمايت و پشـتيباني

از فعالیت هـای تولیـدی در زیـر بخـش دام و
طیـور ،جـز سیاسـت های ابالغـی و از وظایـف
حاکمیتـی در ایـن بخـش محسـوب می شـود.
وی تصریـح کـرد :تهیـه ،تامیـن ،تخصیـص و
نظـارت بـر توزیع عادالنـه و منصفانـه نهاده های
دامی شـامل :ذرت ،کنجاله سـویا و جو سـه مرحله
اساسـی و مهم را در روند حمایت از تولیدکنندگان
و کنتـرل قیمـت نهایـی محصـوالت را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت کـه در مـورد دو مبحـث
تامیـن و تخصیـص نهاده هـای تولیـد و بـا هدف
تحقـق سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی ،در
راسـتای حمایـت از فعاالن زیر بخـش دام و طیور
کشـور ،به طور مسـتمر نهادههای مرتبـط و مورد
نیاز توسـط وارد کنندگان و تأمیـن کنندگان نهاده
در سـامانه بـازارگاه نهادههـای کشـاورزی عرضه
شـده و نهایتـ ًا ایـن نهادههـا بـا نـرخ مصـوب بـه
دامـداران ،مرغـداران و کارخانجات خـوراک دام و
تشـکلهای مربوطه به سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتانها اختصـاص داده می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :در بخش
تامیـن و تخصیـص نهـاده ،بـا اسـتقرار سـامانه
بـازارگاه میـزان سـرعت و دقـت در امـر تامیـن
و تخصیـص شـدت گرفتـه اسـت امـا متاسـفانه
سـامانه بـازارگاه در بخـش تسـهیم و نظـارت بـر
توزیـع نهاده هـا تـا مرحلـه ی بسـیار حسـاس و

کلیـدی یعنـی زمـان دسترسـی تولیدکننـدگان
و دامـداران بـه نهاده هـای حمایتـی ،فاقـد زیـر
سـاخت های نـرم افـزاری الزم بـوده و از ضعـف
عمـده ایـی برخـوردار می باشـد ،از ایـن بایـت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا تشـخیص بـه موقع
معضـل موجـود و بـا هـدف بهبـود رونـد فعالیـت
و افزایـش نظـارت و پایـش دقیـق بـر توزیـع
نهاده هـا ،کاهـش مشـکالت و افزایـش رفـاه و
رضایتمنـدی تولیدکننـدگان دام و طیـور ،اقدام به
طراحـی سـامانه ی پایش نهاده هـای دامی تحت
عنوان سـامانه سـپند نموده اسـت که در نوع خود
اقدامی بـی نظیـر اسـت.
وی بیـان کـرد :بـا راه اندازي سـامانه پايش نهاده
دامـي سـپند شـاهد عدالـت و ضابطـه مند شـدن
توزيـع نهادههـا در بخـش دام و طيـور خواهيـم
بـود و کاربـرد و توانمنـدي ايـن سـامانه درحـدي
اسـت كـه از زمـان خريـد نهـاده تـا توزيـع و اخذ
سـهمیه توسـط بهره بـرداران قابل رصـد و پايش
اسـت و تـا كنـون بسـیاری از سـازمان های جهاد
کشـاورزی اسـتان ها متقاضـی اسـتفاده از ايـن
سـامانه نظارتـي بوده و اسـتفاده از سـامانه سـپند
را بـه طور وسـیع مطـرح و به کارگیـری آن را در
سـطح سـایر اسـتان ها پیشـنهاد نمودهانـد.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شمــاره  - 72اردیبهشت مــــاه 1400

15

در تور رسانهای فارس تاکید شد:

قطعه بندی مرغ در فروشگاهها ممنوع است
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه منظور شـفاف سـازی تولید
مـرغ در ایـن اسـتان تـور رسـانه ای برگـزار شـد و
تعـدادی از اصحـاب رسـانه بـه بازدیـد شـبانه از
کشـتارگاه شـیراز مـرغ دعـوت شـدند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علیرضـا واحـدی
پـور تصریـح کـرد :شـب گذشـته در کنـار اصحـاب
رسـانه در کشـتارگاه مذکور تعدادی از مسـئولین جهاد
کشـاورزی نیـز حضور داشـتند تا پاسـخگوی ابهامات
در زمینـه تولیـد مرغ باشـند.
بـه گفتـه وی ،دعـوت از اصحـاب رسـانه بـا هـدف
معرفـی پتانسـیل های اسـتان فـارس در زمینـه تولید
مـرغ گوشـتی و رفع دغدغـه و نگرانـی جامعه صورت
گر فت .
واحـدی پـور بـا بیان اینکـه جهـاد کشـاورزی وظیفه
هدایـت و حمایـت از تولیـد کننـدگان و نظـارت بـر
عملکـرد آنـان از پـرورش جوجـه تـا تولید مـرغ را بر
عهـده دارد ،افـزود :بـر اسـاس مصوبه کارگـروه مرغ،
در زنجیـره تولیـد تـا مرحلـه تحویل و کشـتار مرغ در
کشـتارگاه بـر عهـده جهاد کشـاورزی اسـت.
قطعه بندی مرغ در فروشگاهها ممنوع است

در تـور رسـانه معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه
قطعـه بنـدی مـرغ در فروشـگاهها ممنـوع اسـت،
ابـراز کـرد :در حـال حاضـر کشـتارگاهها فقـط مجـاز
بـه قطعهبنـدی مرغهـای آسـیبدیده هسـتند کـه
شـامل  5درصـد مرغهـا میشـود و فروشـگاهها
تنهـا میتواننـد مرغهایـی کـه توسـط کشـتارگاهها
قطعهبنـدی شـده و لیبـل کشـتارگاه دارد را به صورت
قطعهبنـدی عرضـه کننـد.

کرامـت اهلل کیومرثـی بـا بیـان اینکـه مـرغ زنـده به
انـدازه مصـرف در اسـتان فـارس تولیـد می شـود،
افـزود :بـه طـور میانگیـن شـبانه  ۲۳۰هـزار قطعـه
مـرغ آمـاده انتقال بـه  14کشـتارگاه بـرای عرضه به
مرغداریهـا در اسـتان فـارس اسـت.
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بـه گفتـه وی ،تولیـد  10روزه آینده اسـتان با جزئیات
کامـل همراه با اسـم مرغـدار ،واحد مرغـداری ،محل
تولیـد و غیـره کامال مشـخص اسـت و ورود و خروج
مرغهـا بـه کشـتارگاههای اسـتان ثبت میشـود.
کیومرثـی با بیـان اینکه نمایندههای جهاد کشـاورزی
موظـف هسـتند که توزیع مویرگی مـرغ را در خروجی
کشـتارگاهها مشـخص و صورتجلسـه کننـد ،گفـت:
مـرغ وقتـی از کشـتارگاهها خـارج میشـود دیگـر در
حـوزه نظارتـی جهـاد کشـاورزی نیسـت اما بـه دلیل
اینکـه قـرار شـده در بحث بازار مـرغ با دیگـر نهادها
همـکاری داشـته باشـیم نیروهـای جهـاد کشـاورزی
بـرای نظـارت بـر رعایـت نـرخ مصـوب به برخـی از
فروشـگاهها سرکشـی میکننـد.
بـه گفتـه کیومرثـی ،قیمـت  17100تومـان بـرای
مرغـدار یـک قیمـت کاملا متعـادل اسـت و همـه
افزایـش قیمتهـای تولیـد در آن دیـده شـده اسـت.
معـاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :در اسـفندماه  7میلیـون و 200
هـزار قطعـه جوجهریـزی در فـارس داشـتیم کـه در

فروردینمـاه بـه  7میلیـون و  900هزار قطعه رسـیده
بنابرایـن اگـر جوجهریزی یـا تولید مرغ بـرای مرغدار
سـود نداشـت علـت این همـه جوجهریزی چیسـت؟
وی بـا بیـان اینکه بـرای متعادل شـدن قیمت جوجه
یـک روزه پیگیریهایی در سـطح کالن کشـوری در
حـال انجـام اسـت و برنامهریزیهایـی بـرای ورود
تخممـرغ نطفـهدار بـه کشـور انجـام شـده اسـت،
گفـت :جهـاد کشـاورزی فـارس بـه دنبال این اسـت
کـه سـهمیهای از تخممـرغ نطفـهدار وارداتـی بـرای
ایـن اسـتان جـذب کنـد تـا بخشـی از نیاز رفع شـود.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه  14درصـد از هزینه
تمـام شـده یـک کیلـو مـرغ هزینـه جوجه یـک روزه
اسـت و بیشـترین سـهم هزینـه تمـام شـده مـرغ
مربـوط بـه تامیـن نهادهها با  72درصد سـهم اسـت،
افـزود :دولـت بـا ارز  4200تومانـی نهادههـای تولیـد
را در اختیـار مرغدارهـا میگـذارد بنابرایـن نوسـانات
قیمـت جوجـه یـک روزه هر چند در قیمت تمام شـده
مـرغ تاثیـر میگـذارد اما تاثیـری آن آنقدر نیسـت که
بخواهـد قیمـت مـرغ را چندبرابـر کند.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
هیچ گونه مرغی تحت عنوان مرغ تعاونی ،دولتی و آزاد وجود ندارد

رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :هیچگونه مرغی تحـت عنوان
مـرغ تعاونـی ،دولتـی و آزاد وجـود ندارد و بر اسـاس
مصوبـه کارگـروه سـاماندهی بازار مرغ کشـور قیمت
مـرغ کامـل گـرم در سراسـر ایـران فقـط ۲۴۹۰۰
تومان اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علیرضـا واحدی
پـور افـزود :فقـط مـرغ بـا برنـد سـالیذ کـه تنهـا
کشـتارگاه فعـال خـط ( ۲خـط اتوماتیک) در اسـتان
فـارس اسـت بـه جهـت انجـام شستشـو ،ساکشـن
و تخلیـه نـای ،گـردن و امعـا و احشـاء مـرغ کـه بـا
دسـتگاه و بـا فشـار قـوی انجـام می شـود؛ ماننـد
سـایر کشـتارگاه های مشـابه آن در کشـور مجـوز
 ۱۰درصـد افزایـش قیمـت نسـبت بـه قیمت هـای
مصـوب را دارد ضمـن ایـن کـه فقـط در مـوارد
محـدودی مـرغ منجمد بـا قیمت مصـوب دولت نیز
عرضـه می شـود.
او گفـت :مـردم عزیـز مواظـب باشـند افـرادی
کـه قصـد سـوء اسـتفاده و کالهبـرداری از آن ها
را تحـت عنـوان مـرغ دولتـی و آزاد دارنـد و در
فروشگاه شـان ایـن گونـه اخـاذی می کننـد را
ترجیحـ ًا بـا تماس بـه سـامانه نظارت بـر تخلفات
بازرسـی سـازمان ادارات صنعت ،معـدن و تجارت
بـا تلفـن  ، 124یـا سـازمان تعزیـرات حکومتـی
بـا شـماره تلفـن  135اطلاع دهنـد و در صـورت
در دسـترس نبـودن بـه شـماره تلفـن همـراه
 ،09018397334روابـط عمومی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس جهـت پیگیـری پیامک
ارسـال نماینـد تـا در خدمت شـما عزیزان باشـیم.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بـر اسـاس آمارهـا
و مسـتندات موجـود میـزان جوجهریـزی و تولیـد
مـرغ آمـاده کشـتار در دو ماهـه پیـش رو در
اسـتان فـارس حداقل هماننـد ماه های مشـابه در
سـال های  ۹۸و  ۹۹هسـت اظهـار کـرد :میـزان

جوجه ریـزی در فروردیـن مـاه سـال جـاری 7
میلیـون و پانصـد هـزار قطعـه بـوده اسـت کـه
نسـبت بـه فروردیـن مـاه سـال  ۹۹کـه  6میلیون
و دویسـت و بیسـت و پنـج هـزارو نـود و دو قطعه
بوده بیشـتر اسـت.
واحدی پـور بـا اظهـار ایـن مطلـب کـه اخیـراً در
شـرایطی کـه عـده ای اعلام می کننـد مـرغ گـرم
در بـازار کمبـود هسـت و یـا بـا قیمـت بـاال عرضه
می شـود ،بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـند کـه
اگـر بعـد از ظهرهـا ،آخـر شـب ها و حتـی فـردای
روز کشـتار مغازه هـای مـرغ فروشـی را نظاره گـر
باشـند مالحظـه می کننـد کـه یخچال هـای اکثـر
قریـب بـه اتفـاق آن هـا ،پـر از مرغ هـای بسـته
بنـدی شـده اسـت و این خـود بیانگر وجـود مرغ به
انـدازه کافـی اسـت ،فلـذا در شـبکه توزیـع مویرگی
بعـد از کشـتارگاه بایـد نظارتها با کمیـت و کیفیت
بهتـری اعمـال شـود و نیز بـر عملیـات قطعه بندی
و بسـته بنـدی مـرغ نظارت بیشـتری صـورت گیرد
تـا با اهداف سـودجویی و اخـذ پول بیشـتر از مردم،
تخلفـی صـورت نگیرد.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس تاکیـد کـرد :بر اسـاس
قانـون و مصوبـات کارگـروه سـاماندهی بـازار
گوشـت مـرغ کشـور و بالطبـع ایـن کارگـروه در
اسـتان فـارس وظیفـه این سـازمان تولیـد ،تامین

و تحویـل مـرغ در کشتارگاه هاسـت و مجموعـه
جهاد کشـاورزی وظیفه دارد که مرغ کشـتار شـده
را طبـق صورتجلسـه جهت توزیع در قالب شـبکه
مویرگـی بـه فروشـگاههای مقصـد در شهرسـتان
شـیراز بـرای توزیـع در اختیـار سـازمان "صمـت"
قـرار دهـد تا این که بازرسـان سـازمان صمت که
نقـش ضابطـان قضایـی را دارند بـر فرایند نظارت
و توزیـع مـرغ گـرم بـا قیمـت مصوب  ۲۴هـزار و
 ۹۰۰تومـان و مـرغ قطعـه بنـدی شـده حداکثر تا
سـقف  ۱۰درصـد کشـتار هـر شـب ،طبـق قیمت
مصـوب بـه شـرح جـدول زیـر اقـدام نمایند.
وی افـزود :بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه حـد
کافـی تولیـد و در حـد انتظـار مصـرف بـازار،
می تـوان نگرانی مـردم را با اعمال نظارت بیشـتر
شـبانهروزی ،محسـوس و نامحسـوس بـر قیمـت
مصـوب و جلوگیـری از سـودجویی افـراد سـودجو
در قالـب فـروش آزاد و نیـز جلوگیـری از عرضـه
مـرغ قطعـه بنـدی شـده بـا قیمتهـای بیـش از
قیمـت مصـوب بتـوان بـر ایـن مشـکل و نگرانی
فائـق آمد.
ایـن مقـام مسـئول گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه
بعضـی از فروشـگاه ها از درج قیمـت مـرغ کامـل
و مرغ هـای قطعـه بنـدی شـده بـه مردم سـر باز
زده و بـه آن هـا اجحـاف می کننـد نصـب تابلو در
معـرض دیـد خریـداران الزامـی و ضروری اسـت.
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ترزیق  110میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی فارس

معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :پروژه هـای عمرانـی
جهـش تولید علاوه بر اعتبـارات معمول ،بالـغ بر 110
میلیـارد ریـال اعتبـار ملـی به بخش کشـاورزی اسـتان
فـارس تزریـق کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت برنامـه ریـزی

و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،جعفـر صبـوری پور با بیـان اینکـه از  37پروژه
عمرانـی و اقتصـادی جهـش تولیـد در اسـتان فـارس،
 21مـورد مربـوط بـه بخش کشـاورزی اسـت ،تصریح
کـرد :طرح های کشـاورزی شـامل  13پـروژه اقتصادی
و هشـت پـروژه عمرانـی اسـت.
وی بـا بیـان اینکه از هشـت پـروژه عمرانـی ،اعتبارات
مصـوب سـه پـروژه اسـتانی بـه صـورت  100درصـد
تخصیـص در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،افزود :بـرای 6
پـروژه ملـی نیـز بـا پیگیری هـای انجـام شـده ،بالغ بر
 110میلیـارد ریـال اعتبـار تامیـن و ابالغ شـده اسـت.
صبـوری پـور ابـراز کـرد :در بیـن  13پـروژه اقتصادی
بخـش کشـاورزی ،چهـار پـروژه نیازمنـد تسـهیالت
می باشـد کـه بـا همـکاری دو بانـک کشـاورزی و

توسـعه تعـاون در قالـب تفاهـم نامـه ،منابع مالـی آنها
در حـال تامیـن اسـت.
وی اضافـه کـرد :سـازمان برنامه و بودجه کشـور نیز 3
درصـد یارانـه بـرای کاهش سـود و کارمزد تسـهیالت
ایـن طرح هـا تامیـن می کند.
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکـه پروژه ها
در قالـب تفاهـم نامـه بیـن اسـتاندار فارس و سـازمان
برنامـه و بودجه کشـور مصوب شـد ،اظهار کـرد :از 21
پـروژه جهـش تولیـد 12 ،پـروژه تکمیـل و تعـدادی در
دهـه فجر سـال گذشـته بـه بهـره برداری رسـید.
صبـوری پـور بیـان کـرد :تعـدادی از پروژه ها تـا پایان
خردادمـاه و سـایر پروژه هـا نیـز متناسـب بـا تامیـن
منابـع تـا پایـان سـال به بهـره بـرداری خواهند رسـید.

اعطای یارانه کاهش سود تسهیالت اعطایی بانک بابت طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه اسـتناد مفـاد آئین نامـه بند
(ل) مـاده  28قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت ( )2و آئیـن
نامـه اجرائـی ذی ربـط ،قـرارداد عاملیـت اعطـای
یارانـه کاهـش سـود تسـهیالت اعطایـی بانـک بابت
طـرح صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی کشـاورزی از محل
اعتبـارات کمک هـای فنـی و اعتباری قانـون بودجه
سـال  99کل کشـور فیما بین وزارت جهاد کشـاورزی
و بانـک کشـاورزی منعقدگردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
محمـود کجـوری افـزود :اعطـای یارانـه مذکـور
بابـت کاهـش قسـمتی از سـود تسـهیالت بانکـی به
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بخش هـای خصوصـی
غیـر دولتـی و تعاونـی واجـد شـرایط بـرای انجـام
سـرمایه گـذاری در زمینه طرح های تکمیل ،توسـعه،
بازسـازی و نوسـازی صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی
بخـش کشـاورزی که بـا معرفـی سـازمان های جهاد
کشـاورزی اسـتان ها از منابع داخلی بانک تسـهیالت
دریافـت می دارنـد.
وی تصریـح کـرد :این تسـهیالت از نوع سـرمایه ای
و سـرمایه درگـردش بـوده و نـرخ سـود تسـهیالت
جـاری و سـرمایه ای قبـل از اعمال یارانـه  18درصد
و یارانـه دولت برای کاهش سـود تسـهیالت اعطایی
بـه متقاضیان مشـمول به میـزان  5درصـد بابت مابه
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التفـاوت نرخ سـود تسـهیالت بانکی تعییـن می گردد
لـذا نـرخ سـود تسـهیالت بـرای متقاضـی  13درصد
خواهـد بود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :طـول دوره
طرح شـامل :دو سـال دوره مشـارکت مدنی و تنفس،
پنج سـال بـرای بازپرداخت و جمعا  7سـال می باشـد
و اعطای تسـهیالت به اشـخاص حقیقـی و حقوقی و
تشـکل ها و در راسـتای تکمیـل حلقه هـای زنجیـره
ارزش کشـاورزی ،دراولویـت می باشـد.
وی بیـان کـرد :سـهم آورده متقاضیـان جهـت
متقاضیـان مشـمول و واجـد شـرایط بـه میـزان 20
درصـد مجمـوع سـرمایه گـذاری جدید (سـرمایه ای
و سـرمایه درگـردش) تعییـن می گـردد ،چنانچـه
متقاضیـان اجـرای طرح هـا ،از ایثارگـران و
فارغ التحصیلان رشـته های بخـش کشـاورزی
باشـند از  50درصـد آورده معـاف هسـتند.
کجوری با اشـاره به اینکه سـقف تسـهیالت ضمانتی
فـارغ التحصیلان کشـاورزی ،معـادل  20درصد کل
مبلـغ اصـل و سـود تسـهیالت اسـت ،اظهـار کـرد:
اخـذ تضمیـن از متقاضیـان بـا رعایت قانـون عملیات
بانکـی بـدون ربـا و قانـون عدم الـزام سـپردن وثیقه
ملکـی خـارج از طـرح ،برابـر ضوابـط داخلـی بانـک
می باشـد.
وی یادآور شـد :در گام نخسـت می بایست متقاضیان
درخواسـت خـود را در شهرسـتان ها از طریق سـامانه
سـیتا ثبـت و به مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان

ارجـاع نماینـد و مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان ها مکلفنـد نسـبت بـه بررسـی و انطبـاق
بـا سیاسـت ها ،خـط مشـی و اولویت هـای سـرمایه
گـذاری شهرسـتان تابعـه اقـدام نماینـد و کارگـروه
اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری سـازمان نسـبت
بـه بررسـی آن اقـدام نمایند.
کجـوری تـا کیـد کـرد :انـواع مـدارک قابـل قبـول
بـرای ملـک مـورد پذیـرش بانـک شـامل :سـند
رسـمی مالکیت (شـش دانـگ) ،سـند مالکیت مشـاع
افـراز شـده بـا تعیین نقـاط  UTMثبتـی ،اسـناد اجاره
نامـه رسـمی (با مـدت بیـش از مـدت تسـهیالت)،
قراردادهـای اجاره نامـه اداری (اوقاف ،آسـتان قدس،
ادارات و نهادهـای رسمی کشـور) ،اسـناد نسـق های
زراعـی قانـون اصالحـات اراضـی ،اراضـی واگـذاری
شـامل مـواد  31و  32منابع طبیعـی ،اراضی واگذاری
سـازمان اموراراضـی و شـرکت شـهرک های صنعتی
کشـاورزی می باشـد.

اعطای یارانه کاهش سود تسهیالت بانکی برای افزایش تولید محصوالت زراعی
مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه اسـتناد مفـاد آئین نامـه بند
(ل) مـاده  28قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت ( )2و آئیـن
نامـه اجرائی ذی ربـط ،قرارداد عاملیـت اعطای یارانه
کاهـش سـود تسـهیالت بانکی بـرای افزایـش تولید
محصـوالت زراعـی ،گلخانـه ای ،کودهـای زیسـتی
و اجـرای کشـاورزی حفاظتـی (پـروژه محصـوالت
زراعـی) از محـل اعتبـارات کمک هـای فنـی و
اعتبـاری قانـون بودجـه سـال  99کل کشـور فیمـا
بیـن وزارت جهـاد کشـاورزی و بانـک کشـاورزی
منعقدگردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
محمـود کجـوری افـزود :اعطـای یارانـه مذکـور
بابـت کاهـش قسـمتی از سـود تسـهیالت سـرمایه
درگـردش (نقدینگـی) به اشـخاص حقیقـی و حقوقی
بخش هـای خصوصـی غیـر دولتـی و تعاونـی واجـد
شـرایط بـرای انجـام سـرمایه گـذاری در زمینـه
اجـرای طرح هـای افزایـش و پایداری تولیـد حبوبات،
پنبـه ،نباتـات علوفـه ای ،چغندرقنـد ،گنـدم و اجـرای
طرح هـای سـاماندهی تولیـد بـذر (شـرکت های
تولیـد بـذر برنـج) تسـهیالت مـورد نیـاز در مراحـل
کاشـت ،داشـت و برداشـت محصـول برنج بـا اولویت
عنوان ردیف اعتباری

کشـت ارقـام پرمحصـول و بانک هـای نشـاء در
راسـتای افزایـش بهره وری ،توسـعه و پایـداری تولید
محصـول برنـج در اسـتان های گیلان و مازنـدران و
کشـت های جایگزیـن در سـایر اسـتان های کشـور
و همچنیـن تولیـد کننـدگان کودهـای آلی و زیسـتی
بـه منظـور تامیـن هزینه هـای تجهیـزات و لـوازم
آزمایشـگاهی واحدهـای تولیـدی در راسـتای ارتقای
کیفیـت کودهـای آلـی و زیسـتی تولیـدی کـه بـا
معرفـی سـازمان های جهـاد کشـاورزی اسـتان ها از
منابـع داخلـی بانـک تسـهیالت دریافـت می دارنـد.
وی تصریـح کـرد :این تسـهیالت از نوع سـرمایه ای
و سـرمایه در گـردش بـوده و بـه شـرح جـدول ذیـل
کارسـازی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :نـرخ سـود
تسـهیالت سـرمایه ای و سـرمایه درگـردش قبـل از
اعمـال یارانـه  18درصـد و سـال های بـاز پرداخـت
تسـهیالت حسـب عناویـن فعالیت های جـدول فوق
تعییـن می شـود و بـا توجـه بـه اینکـه تسـهیالت
سـرمایه ای برای خریـد تجهیزات می باشـند و دارای
دوران سـازندگی و تنفـس نمی باشـند.
وی بیـان کـرد :اعطـای تسـهیالت بـه اشـخاص
حقیقـی ،حقوقـی و تشـکل ها و در راسـتای تکمیـل
حلقه هـای زنجیـره ارزش کشـاورزی ،در اولویـت
می باشـد.
عنوان پروژه

کجـوری اظهـار کـرد :سـهم آورده متقاضیـان جهت
متقاضیـان مشـمول و واجـد شـرایط بـه میـزان 20
درصـد مجمـوع سـرمایه گـذاری جدیـد (سـرمایه ای
و سـرمایه درگـردش) تعییـن می گـردد و متقاضیـان
ایثارگـران و فـارغ التحصیلان رشـته های بخـش
کشـاورزی از  50درصد آورده معاف هسـتند و سـقف
تسـهیالت ضمانتـی فـارغ التحصیلان کشـاورزی،
معـادل  20درصـد کل مبلـغ اصل و سـود تسـهیالت
ا ست .
وی اظهـار کـرد :اخذ تضمیـن از متقاضیـان با رعایت
قانـون عملیـات بانکی بـدون ربـا و قانون عـدم الزام
سـپردن وثیقـه ملکـی خـارج از طـرح ،برابـر ضوابـط
داخلـی بانک می باشـد.

دوره بازپرداخت
(سال)

سودتسهیالت اخذشده
توسط متقاضی(درصد)

سایرمحصوالت (حبوبات باتاکیدمحصوالت دیم )
تولیدپنبه
تولیدچغندرقند
تولیدنباتات علوفه ای
یارانه کاهش سودتسهیالت
سرمایه درگردش

تولیدگندم
کشت جایگزین درسایراستانهای کشور
ساماندهی تولیدبذر(شرکتهای تولیدبذر)
تسهیالت موردنیازکاشت ،داشت وبرداشت محصول برنج بااولویت ارقام
پرمحصول

1

8

ساماندهی بانک های نشاء(تیپهای  30و50و100هکتاری)

یارانه کاهش سودتسهیالت

سرمایه گذاری(سرمایه ای )

راه اندازی ،تجهیزشرکتهای تولیدبذر

5

8

راه اندازی وتجهیزبانک های نشاء برنج (30،50و100هکتاری)

5

8

کشت حفاظتی

5

7

کودهای زیستی

3

11
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اعطای یارانه کاهش سود تسهیالت اعطائی بانک بابت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
درصـد و نـرخ سـود تسـهیالت سـرمایه درگـردش
قبـل از اعمـال یارانـه  18درصـد می باشـد و اعطای
تسـهیالت به اشـخاص حقیقـی ،حقوقی و تشـکل ها
و در راسـتای تکمیـل حلقه هـای زنجیـره ارزش
کشـاورزی در اولویـت می باشـد.
وی بیان کرد :سـهم آورده متقاضیان جهت متقاضیان
مشـمول و واجد شـرایط به میـزان  20درصد مجموع
سـرمایه گـذاری جدیـد تعییـن می گـردد و متقاضیان
ایثارگـران و فـارغ التحصیلان رشـته های بخـش
کشـاورزی از  50درصد آورده معاف هسـتند و سـقف
تسـهیالت ضمانتـی فـارغ التحصیلان کشـاورزی،
معـادل  20درصـد کل مبلـغ اصل و سـود تسـهیالت
اسـت و اخـذ تضمیـن از متقاضیـان بـا رعایـت قانون
عملیـات بانکـی بدون ربـا و قانون عدم الزام سـپردن
وثیقـه ملکـی خـارج از طـرح ،برابـر ضوابـط داخلـی
بانـک می باشـد.
مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه اسـتناد مفـاد آئین نامـه بند
(ل) مـاده  28قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت ( )2و آئیـن
نامـه اجرائـی ذی ربـط ،قـرارداد عاملیـت اعطـای
یارانـه کاهـش سـود تسـهیالت اعطائـی بانـک بابت
توسـعه مکانیزاسـیون کشـاورزی از محـل اعتبـارات
کمک هـای فنـی و اعتبـاری قانـون بودجه سـال 99
کل کشـور فیمـا بیـن وزارت جهاد کشـاورزی و بانک
کشـاورزی منعقدگردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور
سـرمایه گذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،محمـود کجـوری افـزود :اعطـای یارانـه
مذکـور بابـت کاهـش قسـمتی از سـود تسـهیالت
بانکـی (سـرمایه ای) بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی
بخش هـای غیـر دولتـی و تعاونـی واجـد شـرایط
عنوان ردیف اعتباری

و تشـکل های مکانیزاسـیون ،راننـدگان حرفـه ای،
متقاضـی خریـد ماشـین ها ،ادوات و تجهیـزات
کشـاورزی نویـن و الگوئـی تمـام زیـر بخش هـای
زراعـی ،باغـی ،دام و طیـور ،شـیالت و آبزیـان و
همچنیـن کاهـش قسـمتی از سـود تسـهیالت بانکی
(سـرمایه درگـردش) بـه واحدهـا و شـرکت های
مکانیزاسـیون ،رانندگان حرفـه ای (تراکتور و کمباین)
مجـری عملیـات مکانیـزه کشـاورزی و تولیـد و
تامین کننـدگان ماشـین ها و ادوات کشـاورزی کـه با
معرفـی سـازمان های جهـاد کشـاورزی در اسـتان ها
از منابـع داخلـی بانـک تسـهیالت دریافـت می دارند.
وی تصریـح کـرد :این تسـهیالت از نوع سـرمایه ای
و سـرمایه درگـردش بـوده و بـه شـرح جـدول ذیـل
کارسـازی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :نـرخ سـود
تسـهیالت سـرمایه ای قبـل از اعمـال یارانـه 15
عنوان پروژه

یارانه کاهش سود تسهیالت حمایت ازتامین فناوری های نوین و ماشین ها ،ادوات و تجهیزات خاص
و توسعه نیافته در کشور
سرمایه گذاری (سرمایه ای)
یارانه کاهش سودتسهیالت
سرمایه درگردش

20

حمایت از واحدها و شرکت های مکانیزاسیون
مجری عملیات مکانیزاسیون کشاورزی و تولید و تامین کنندگان
ماشین های کشاورزی
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دوره بازپرداخت سود تسهیالت اخذ شده
توسط متقاضی (درصد)
(سال)
5

1

4

11

اعطای یارانه کاهش سود تسهیالت بانکی بابت پروژه تولیدات گلخانه ای
مدیـر امـور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه اسـتناد مفـاد آئین نامـه بند
(ل) مـاده  28قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت ( )2و آئیـن
نامـه اجرائـی ذی ربط ،قـرارداد عاملیت اعطـای یارانه
کاهـش سـود تسـهیالت بانکـی بـرای افزایـش تولید
محصـوالت زراعـی و گلخانـه ای از محـل اعتبـارات
کمک هـای فنـی و اعتبـاری قانـون بودجه سـال 99
کل کشـور فیمـا بیـن وزارت جهاد کشـاورزی و بانک
کشـاورزی منعقـد گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور
سـرمایه گذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،محمـود کجوری افـزود :اعطـای یارانه مذکور
بابـت کاهش قسـمتی از سـود تسـهیالت سـرمایه در
گـردش بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بخش های
خصوصـی غیـر دولتـی و تعاونـی واجـد شـرایط برای
انجـام سـرمایه گـذاری در زمینـه اجـرای طرح هـای
احـداث ،توسـعه ،اصلاح و بازسـازی ،تکمیـل
گلخانه هـا و سـاختار گلخانه هـا ،جهت تولبد سـبزی،
صیفـی ،گل و گیاهـان زینتـی ،انـواع گیاهـان داروئی
و سـایر محصـوالت گلخانـه ای و همچنیـن احـداث،
توسـعه ،اصلاح و بازسـازی واحدهـای پـرورش قارچ
خوراکـی کـه با معرفی سـازمان های جهاد کشـاورزی

اسـتان ها از منابـع داخلـی بانـک تسـهیالت دریافـت
می دارنـد.
وی تصریـح کـرد :ایـن تسـهیالت از نوع سـرمایه ای
بـوده و مـدت زمـان مشـارکت یـک سـال تنفس یک
سـال و بـاز پرداخـت  5سـال و نـرخ سـود تسـهیالت
سـرمایه ای قبـل از اعمـال یارانـه  15درصـد و یارانه
دولـت بـرای کاهـش سـود تسـهیالت اعطایـی بـه
متقاضیـان مشـمول به میـزان  9/5درصد بابـت ما به
التفـاوت نرخ سـود تسـهیالت بانکی تعییـن می گردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :اعطـای
تسـهیالت به اشـخاص حقیقـی ،حقوقی و تشـکل ها
و در راسـتای تکمیـل حلقه هـای زنجیـره ارزش
کشـاورزی ،دراولویـت می باشـد و سـهم آورده
متقاضیـان جهـت متقاضیان مشـمول و واجد شـرایط

بـه میـزان  20درصـد مجمـوع سـرمایه گـذاری
جدیـد تعییـن می گـردد و چنانچـه متقاضیـان اجرای
طرح هـا ،از ایثارگـران و فـارغ التحصیالن رشـته های
بخـش کشـاورزی باشـند و یـا در طرح هـای بیـش از
 5000مترمربـع کـه بـه ازای هـر پنـج هزارمترمربع از
یک کارشـناس فارغ التحصیل رشـته های کشـاورزی
و منابـع طبیعی اسـتفاده کننـد از 50درصد آورده معاف
هستند .
وی اظهـار کـرد :سـقف تسـهیالت ضمانتـی فـارغ
التحصیلان کشـاورزی ،معـادل  20درصـد کل مبلـغ
اصـل و سـود تسـهیالت اسـت و اخـذ تضمیـن از
متقاضیـان بـا رعایت قانـون عملیات بانکی بـدون ربا
و قانـون عـدم الـزام سـپردن وثیقـه ملکـی خـارج از
طـرح ،برابـر ضوابـط داخلـی بانـک می باشـد.

تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت شش ماه
مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفت :با توجـه به تداوم شـیوع بیماری
کرونـا و آثـار اقتصادی ناشـی از آن ،سـتاد ملی کرونا
بـا هـدف مانـع زدائـی و پشـتیبانی از تولید ،بـا تمدید
مهلت هـای تعییـن شـده در قانـون تسـهیل تسـویه
بدهـی بدهـکاران شـبکه بانکـی بـه مدت شـش ماه
(شـهریور ما ه سـال جـاری) موافقـت کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
محمـود کجـوری افـزود :براسـاس مصوبه سـال قبل
سـتاد ملـی کرونـا ،مهلت هـای تعیین شـده در قانون
تسـهیل تسـویه بدهـی ،تـا آخـر سـال  1399پایـان
می پذیرفـت امـا بـا پیشـنهاد وزارت صنعـت ،معدن و
تجـارت و سـتاد تسـهیل و رفـع موانع تولیـد ،موضوع
در دسـتور کار کارگـروه آثـار اقتصادی مقابلـه با کرونا
قـرار گرفت و بعد از بررسـی تاکید شـد ایـن تمدید در
جهـت پشـتیبانی از واحدهـای تولیدی و تحقق شـعار

سـال صورت پذیـرد ،لذا مقرر شـد تاریخ هـای تعیین
شـده در مصوبـه قبلـی سـتاد بـه مـدت شـش مـاه
تمدیـد تـا واحدهـای تولیـدی بـا شـرایط مطلوبتـری
نسـبت به تسـویه بدهـی اقـدام نمایند.
وی تصریـح کـرد :براسـاس قانـون مذکور اشـخاص
حقیقـی بـا تسـهیالت زیـر  500میلیـون تومـان و
بنگاه هـای اقتصـادی بـا تسـهیالت زیـر  2میلیـارد
تومـان ،در رشـته فعالیت هـای تولیـدی شـامل
کشـاورزی ،شـیالت سـاختمان و تامیـن بـرق،
اسـتخراج معـادن ،صنعـت ،آب و گاز مشـمول ایـن
قانـون هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :جریمـه تاخیر
ایـن تولیـد کنندگان بخشـوده و بدهی آنان براسـاس
نـرخ قـرارداد اولیـه و بـه صـورت سـاده و نـه مرکب
محاسـبه می شـود و تولیـد کنندگانـی مشـمول
تسـهیالت ایـن قانـون هسـتند کـه بخواهنـد بدهـی
غیـر جـاری خـود را نقـدا تسـویه نماینـد.
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اعطای یارانه کاهش سود تسهیالت اعطایی بانک برای اصالح و توسعه باغات

مدیـر امـور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه اسـتناد مفـاد آئین نامـه بند
(ل) مـاده  28قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت ( )2و آئیـن
نامـه اجرائـی ذی ربط ،قـرارداد عاملیت اعطـای یارانه
کاهـش سـود تسـهیالت اعطایی بانک بـرای اصالح
و توسـعه باغـات بـه روش هـای نوین و باغـات انگور
به روش داربسـتی و اصالح سرشـاخه کاری باغات از
محـل اعتبـارات کمک هـای فنـی و اعتبـاری قانـون
بودجـه سـال  99کل کشـور فیمـا بیـن وزارت جهـاد
کشـاورزی و بانـک کشـاورزی منعقدگردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
محمـود کجـوری افـزود :اعطـای یارانـه مذکـور
بابـت کاهـش قسـمتی از سـود تسـهیالت بانکـی به
عنوان ردیف
اعتباری

یارانه سود
تسهیالت

22

اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بخش هـای خصوصـی
غیردولتـی و تعاونـی واجـد شـرایط بـرای انجـام
سـرمایه گـذاری در زمینـه اجـرای توسـعه ،جایگزینی
و اصلاح باغـات بـارور غیر اقتصـادی ،بهبـود کیفیت
محـوالت باغـی و تولید نهال اسـتاندارد کـه با معرفی
سـازمان های جهـاد کشـاورزی اسـتان ها از منابـع
داخلـی بانـک تسـهیالت دریافـت می دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه نرخ سـود تسـهیالت جاری و
سـرمایه ای قبـل از اعمال یارانه  18درصد می باشـد،
تصریـح کـرد :ایـن تسـهیالت از نـوع سـرمایه ای و
سـرمایه در گـردش بـوده و بـه شـرح جـدول ذیـل
کارسـازی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :اعطـای
تسـهیالت به اشـخاص حقیقـی ،حقوقی و تشـکل ها
و در راسـتای تکمیـل حلقه هـای زنجیـره ارزش

کشـاورزی ،دراولویـت می باشـد و سـهم آورده
متقاضیـان جهـت متقاضیان مشـمول و واجد شـرایط
بـه میـزان  20درصـد مجموع سـرمایه گـذاری جدید
(سـرمایه ای و سـرمایه در گـردش ) طـرح ،تعییـن
می گـردد و چنانچـه متقاضیـان اجـرای طرح هـا ،از
ایثارگـران و فـارغ التحصیلان رشـته های بخـش
کشـاورزی باشـند از  50درصـد آورده معـاف هسـتند
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـقف تسـهیالت ضمانتـی
فـارغ التحصیلان کشـاورزی ،معـادل  20درصـد کل
مبلـغ اصل و سـود تسـهیالت اسـت ،اظهار کـرد :اخذ
تضمیـن از متقاضیـان با رعایت قانـون عملیات بانکی
بـدون ربـا و قانـون عـدم الـزام سـپردن وثیقـه ملکی
خـارج از طـرح ،برابر ضوابط داخلی بانک می باشـد.
کجـوری بیـان کرد :متقاضیان می بایسـت درخواسـت
خود را در شهرسـتان ها از طریق سـامانه سـیتا ثبت و
بـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارجـاع نمایند
و مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها
مکلفنـد نسـبت بـه بررسـی و انطبـاق با سیاسـت ها،
خـط مشـی و اولویت های سـرمایه گذاری شهرسـتان
اقـدام نماینـد و سـپس کارگـروه اقتصـادی و توسـعه
سـرمایه گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس نسـبت بـه بررسـی آن اقـدام نمایند.

سال های اجرا
عنوان پروژه

مشارکت

تنفس

باز پرداخت

جمع

سود تسهیالت اخذ شده
توسط متقاضی (درصد)

اصالح باغات

1

1

3

5

9

تولید نهال

1

1

3

5

9

بهبود کیفیت محصوالت باغی

1

1

5

9

توسعه جایگزینی باغات

1

4

10

9
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اعطای اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیالت منابع داخلی بابت اجرای طرح گیاهان دارویی
مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـه اسـتناد مفـاد آئین نامـه بند
(ل) مـاده  28قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت ( )2و آئیـن
نامـه اجرائـی ذی ربـط ،قـرارداد عاملیـت تلفیقـی
اعطـای اعتبارات وجوه اداره شـده و تسـهیالت منابع
داخلـی بابـت اجـرای طـرح گیاهـان دارویـی از محل
اعتبـارات کمک هـای فنـی و اعتبـاری تبصـره 18
قانـون بودجـه سـال  99کل کشـور فیما بیـن وزارت
جهـاد کشـاورزی و صنـدوق کار آفرینـی امیـد منعقد
گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور
سـرمایه گذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،محمـود کجـوری افـزود :اعطای تسـهیالت
مذکـور بـه صـورت تلفیقـی بـه اشـخاص حقیقـی
و حقوقـی بخش هـای خصوصـی و غیـر دولتـی و
تعاونـی واجد شـرایط برای انجام سـرمایه گـذاری در
زمینـه توسـعه کشـت گیاهـان داروئـی در اراضی دیم
و آبـی بـه منظور افزایـش کیفیت و کمیـت محصول،

افزایـش صـادرات و افزایـش بهـره وری آب با معرفی
سـازمان های جهـاد کشـاورزی اسـتان از طریـق
صنـدوق کارآفرینـی امیـد صـورت می پذیـرد.
وی تصریـح کـرد :ایـن تسـهیالت از نـوع سـرمایه
ثابـت و سـرمایه در گـردش بـوده و گیاهـان دارویـی
مشـمول بهـره منـدی از تسـهیالت کشـت گیاهـان
دارویـی بـه شـرح جـدول ذیـل می باشـد.
ایـن مقام مسـئول بـا اشـاره به اینکـه نرخ سـود این
تسـهیالت  4درصـد و مـدت زمـان اجـرا ،تنفـس و
بـاز پرداخـت بـه ترتیـب  1 ،1و  3سـال می باشـد،
خاطـر نشـان کـرد :اعطـای تسـهیالت بـا اولویـت
متقاضیـان ایجـاد ،تکمیـل و توسـعه زنجیـره ارزش،
تولیدکننـدگان محصـوالت ارگانیـک و سـالم،
فارغ التحصیلان رشـته های گیاهـان دارویـی و
باغبانـی ،تولیدکنندگان ،صادرکننـدگان و صنایعی که
در چارچـوب کشـاورزی قـراردادی گیاهـان دارویـی

فعالیـت می نماینـد ،می باشـد.
وی بیـان کـرد :سـهم آورده متقاضیـان بـه طـور
متوسـط بـرای گیاهان دارویـی آبی و دیـم  20درصد
مجمـوع هزینه های سـرمایه ثابـت و درگردش تعیین
می گـردد ،متقاضیـان ایثارگـران و فـارغ التحصیلان
رشـته های بخـش کشـاورزی از  50درصـد آورده
معـاف هسـتند و اخـذ تضمیـن برابرضوابـط داخلـی
صنـدوق می باشـد لـذا متقاضیـان درخواسـت خود را
در شهرسـتان ها از طریـق سـامانه سـیتا ثبـت و بـه
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارجـاع نماینـد
و مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها
مکلفنـد نسـبت بـه بررسـی و انطبـاق با سیاسـت ها،
خط مشـی و اولویت های سـرمایه گذاری شهرسـتان
تابعـه اقـدام نماینـد و سـپس کارگـروه اقتصـادی و
توسـعه سـرمایه گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس نسـبت به بررسـی آن اقـدام می نماید.

تسهیالت سرمایه ثابت به گیاهان دارویی آبی چند ساله

زعفران ،گل محمدی ،آویشن ،شیرین بیان ،موسیر ،رازیانه ،زیره سیاه ،آنغوزه،
باریجه ،بادرنجبویه ،پنیرک ،نعنا ،نعنا فلفلی ،اسطوخودوس ،رزماری و حنا

تسهیالت سرمایه ثابت به گیاهان دارویی دیم چند ساله

گل محمدی ،کور ،پنیرک ،شیرین بیان ،گل گاو زبان ،موسیر ،کرفس کوهی ،آنغوزه،
باریجه ،زیره سیاه ،گل راعی ،آویشن ،بنفشه معطر ،گزنه ،بومادران ،گل ختمی،
اسطوخودوس ،رزماری ،عروسک پشت پرده و سایرگیاهان دارویی

تسهیالت سرمایه درگردش به گیاهان دارویی آبی یک ساله

زیره سبز ،سیاه دانه ،زنیان ،گشنیز ،انیسون ،بابئنه ،مرزه ،چای ترش ،تخم شربتی و
سایر گیاهان دارویی

تسهیالت سرمایه درگردش به گیاهان دارویی دیم یک ساله

بابونه و ماریتیغال
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آغاز به کار رسمی سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
مدیـر امـور سـرمایه گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :بـر اسـاس نامـه شـماره
 60/40961مورخـه  1400/02/01دبیـر سـتاد
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد کشـور و دسـتور معـاون
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس سـامانه
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد کشـور بـه نشـانی:
 https://tashil.stsm.irراه اندازی شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه
گـذاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،

محمـود کجـوری افـزود :فعـاالن اقتصادی می بایسـت
درخواسـت های خـود را غیـر از تقاضاهـای مرتبـط بـا
تسـهیالت سـامانه بهین یاب در این سـامانه وارد نمایند
و بررسـی درخواسـت ها نیـز توسـط دسـتگاه اجرایـی
مربوطه و از طریق فرآیند کاری تعریف شـده در سـامانه
هماهنـگ صـورت می پذیـرد.
وی تصریـح کـرد :اعتبـار مصوبـات ابالغـی کارگـروه و
ضمانـت اجـرای مصوبـات صرفـا بـرای درخواسـت ها و
مصوباتـی خواهـد بـود کـه ثبـت نـام آن هـا از طریـق

سـامانه بوده و بررسـی و تصمیم گیـری آن نیز از طریق
فرآینـد صـورت پذیـرد و سـایر اقدامـات انجـام شـده از
سـوی کارگـروه و دسـتگاه های اجرایـی که بـه صورت
غیرالکترونیکـی باشـد بـه اسـتثناء مـوارد قیـد شـده در
فـوق دارای اعتبـار و ضمانـت اجرایـی نخواهـد بـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـه منظـور
جلوگیـری از بالتکلیفی و سـردرگمی متقاضیان ضروری
اسـت نسـبت به ثبـت درخواسـت خـود درسـامانه اقدام
نما یند .

ابالغ تخصیص اعتبارات تملکی استانی نهایی گردید
مدیر امور برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت :ابالغ تخصیص اعتبارات تملکی استانی نهایی گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور برنامه و بودجه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمد رضـا خالقی پور افـزود :با نهایی شـدن ابالغ اعتبـارات تملک
دارائی هـای سـرمایه ای از محـل اسـتانی به شـرح جدول ذیل می باشـد.
اسناد خزانه اسالمی

محل تامین

نقدی

استانی

85761

55309

توازن

21560

-

25928 10000 15922

جمع

109121

55309

38398 10000 15922

جمع اسناد خزانه

اسناد دریافتی از شهرستان ها

33417

901

902

906

910

-

-

12470

67779
51850
119629

33417

وی تصریـح کـرد :پیگیری هـای الزم در خصـوص جـذب حداکثـری مـوارد مطروحـه توسـط مدیریت امـور برنامه و بودجه اسـتان صـورت پذیرفت و درهمیـن ارتباط با
حضـور نماینـدگان مدیریـت امورمالـی و مدیریـت آب وخـاک سـازمان جلسـه های مختلفـی بـا حضـور تمامی شهرسـتان ها به صـورت وبینار برگـزار گردیـد و در این
جلسـه ها تاکیـد برعقـد قـرارداد در طرح هـای تملکـی پیمانـی و تنظیـم صورت وضعیـت اجرا و ارسـال آنها جهـت جذب اسـناد خزانه اسلامی مورد تاکید قـرار گرفت.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :سررسید اسناد خزانه اسالمی ابالغی به شرح جدول ذیل می باشد.
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اسناد

با سررسید

تاریخ

901

با سررسید

21شهریور 1401

902

با سررسید

19دی 1401

906

با سررسید

 21خرداد 1402

910

با سررسید

7آبان 1402
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فارس مقام اول سردخانه به بهره برداری رسیده در سال  99کشور را
به خود اختصاص داد

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :فـارس مقـام اول
سـردخانه بـه بهره بـرداری رسـیده در سـال  99را در
کشـور بـه خـود اختصـاص داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
سـید عبدالـه جزایـری افـزود :سـردخانه محصـوالت
باغـی و زراعی زمينهسـاز رونـق اقتصـادی مناطقی از
کشـور اسـت که جمعیـت قابل توجهی از سـاکنین آن
کشـاورز یـا باغدار هسـتند لذا احـداث سـردخانه برای
محصـوالت زراعی ،باغـی و دامی به عنـوان راهكاري
جهـت رونق صادرات و کوتاه شـدن دسـت واسـطهها
محسـوب می شـود.

وی تصریـح کـرد :سـردخانهها دارای قابلیـت حفـظ
و نگهـداری از محصـوالت زراعـی و باغـی ،مـواد
غذایـی ،پروتئینـی ،صیفـی ،گل و گیـاه هسـتند و این
امـر نشـانگر اهمیـت احـداث سـردخانهها در راسـتاي
ایجـاد صرفـه اقتصـادی بیشـتر بـرای تولیدکننـدگان
محصـوالت کشـاورزی و باغـی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه سـردخانه ها در
کاهـش ضایعـات محصوالت کشـاورزی نقش کلیدی
دارنـد و بـه عنوان حلقه واسـط تولید و بـازار میتوانند
در حفـظ کیفیـت محصـول ،نقش اساسـی ایفـا کنند،
خاطر نشـان کـرد :بدون وجود و توسـعه سـردخانه در
مناطـق مختلـف امـکان تولیـد پایـدار ممکـن نبوده و
در هـر فصـل تولیـد ،بخشـی از محصول بـه ضایعات
تبدیـل می شـود ،بنابرایـن سـردخانهها بـه عنـوان
مراکـز ذخیرهسـازی نقـش مهمـی در تنظیـم بـازار
مصـرف داخـل و رونـق صـادرات دارند.
وی تصریـح کـرد :کاهـش ضایعـات محصـول ،کـم
شـدن هزینههـای حمـل و نقـل ،تنظیم بـازار ،کاهش
مصـرف سـوخت ،ایجـاد اشـتغال پایـدار و افزایـش
سـرمایهگذاری و رونـق اقتصـادی از دیگـر مزایـای
سـاخت سـردخانه در کنـار مراکـز تولیـد و باغـداری
شهرسـتان ها اسـت.

جزایـری اظهـار کـرد :واحد هـای سـردخانه بـه بهـره
بـرداری رسـیده در ایـن اسـتان بیـش از  30هـزار تن
ظرفیـت دارنـد و جـذب مـاده خـام بیـش از  31هـزار
تـن را بـه خـود اختصـاص داده انـد ،همچنیـن در
ایـن واحدهـا مجموعـا  150نفـر بـه صورت مسـتقیم
مشـغول بـه کار شـده انـد و حجـم سـرمایه گـزاری
آن هـا بیـش از  105میلیـار تومـان بـوده اسـت.
وی ابـراز کرد :با توسـعه سـرد خانه ها در این اسـتان،
ضمـن نگهـداری مناسـب محصـوالت کشـاورزی
تولیـدی با هزینـه کمتر ،زمینـه ارائه خدمات به سـایر
اسـتانهای همجـوار را نیـز فراهـم می گـردد.
جزایـری یادآور شـد :صنایـع تبدیلی و تکمیلی اسـتان
فـارس از نظـر تعـداد واحد هـای بـه بهـره بـرداری
رسـیده نیـز رتبـه دوم کشـوری را پـس از اسـتان
خراسـان رضـوی کسـب و در زمینـه صـدور جـواز
تاسـیس احـداث سـردخانه ها نیز در سـال  1399رتبه
دوم کشـوری و همچنیـن در زمینـه تعـداد واحدهـای
صنعتـی بـه بهـره بـرداری رسـیده در فـرآوری
محصـوالت زراعـی بـا  18واحد بـه مجمـوع ظرفیت
 83هـزار تـن ،جذب ماده خـام بیـش از  121هزار تن
و اشـتغال  215نفـر رتبـه دوم کشـوری را بـه دسـت
آورده اسـت.

حمایت از صنایع تبدیلی و غذایی جزء ارکان تداوم تولید محصوالت کشاورزی است
مدیـر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :صنایـع تبدیلـی و غذایـی دارای
ظرفیـت بـاال و رو بـه رشـدی در زمینـه صـادرات،
کیفیـت مناسـب و بینالمللـی محصـوالت تولیـدی
داشـته اسـت لـذا حمایـت از ایـن بخـش جـزء ارکان
تـداوم تولیـد محصـوالت کشـاورزی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،سـید
عبدالـه جزایـری افـزود :در فروردیـن مـاه سـال جاری
جهـت  3واحـد صنعتـی پروانه بهـره برداری صادر شـد
کـه دارای ظرفیـت  3400تن و جذب مـاده خام 3540
تـن بوده کـه این پروانه ها برای شهرسـتان های فسـا،
کوار و پاسـارگاد صادر شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :ایـن طرح هـا ذخیـره سـازی و
نگهـداری مـواد غذایـی در سـردخانه دو مـداره ،خیـار
شـور ،غیـر کنسـروی و خـوراک آمـاده می باشـد کـه
بـا راه انـدازی ایـن واحد هـای تولیـدی بیـش از 25
نفـر بـه صـورت مسـتقیم مشـغول بـه کار گردیـده اند

و میـزان کاهـش ضایعـات بخـش کشـاورزی نیـز بـه
مقـدار  140تن رسـید و میزان سـرمایه گـذاری در این
واحد هـا مجموعـا بـه بیـش از  107000میلیـون ریال
بوده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :جذب سـرمایه
گـذار جهـت صنایع تبدیلـی و غذایی با هـدف صادرات
محصـوالت از اولویت هـای مهـم در بخش کشـاورزی
می باشـد.
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برگزاری جلسه کمیسیون ماده 2

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :جلسـه
کمیسـیون مـاده  33بـه منظـور نظـارت بـر اراضـی واگـذاری جهـت اجرای
طرح هـای کشـاورزی ،دامپـروری و سـایر طرح هـای غیـر کشـاورزی و
تشـخیص تعلـل یـا تخلـف و عذر موجـه مجریـان طرح ها و تعییـن عملیات
انجـام شـده برگـزار می گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،محمـود باصـری افـزود :نظـارت بر اراضـی واگـذاری جهت
اجـرای طرح هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی یکـی از مهمتریـن وظایف
اصلـی ایـن مدیریت اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـه همیـن منظـور در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری از
مجمـوع  13پرونـده کـه بـه دبیرخانـه هیـات واصـل شـده بـود 8 ،مـورد از
طرح هـا مـورد تاییـد قـرار گرفـت 4 ،مـورد تعیین مهلـت و یک فقره فسـخ
قـرارداد مـورد تاییـد اعضـای هیـات قـرار گرفت.
شـایان ذکـر اسـت که جلسـه کمیسـیون مـاده  33بـا حضور رئیس سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان
فـارس ،مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،رئیس
دسـتگاه اجرایـی صـادر کننـده موافقـت اصولی و سـایر اعضاء برگزار شـد.

مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت :کمیسـیون
مـاده  2جهـت واگـذاری اراضـی ملـی و دولتـی جهـت اجـرای طرح هـای
کشـاورزی اسـتان و بـه منظـور بررسـی درخواسـت مسـتاجرین طرح هایـی
کـه در خصـوص اجـاره اولیـه ،تمدیـد ،جایگزینـی و یـا انتقال قطعی باشـد،
برگـزار می گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،محمـود باصـری افـزود :در سـال تولیـد ،پشـتیبانی ها و
مانع زدایی هـا ،واگـذاری اراضـی ملـی و دولتـی جهـت ایجـاد اشـتغال و
افزایـش تولیـد از مهمتریـن برنامه هـای ایـن مدیریـت می باشـد.
وی تصریـح کـرد :در ایـن جلسـه که در اردیبهشـت ماه سـال جـاری برگزار
شـد ،تمامی طرح هـا بررسـی و تصمیم هـای الزم در خصـوص تاییـد
طرح هـا ،واگـذاری اولیـه و یـا بازدیـد مجـدد از آن هـا اتخـاذ گردیـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون مـاده  2بـا حضـور رئیـس سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،مدیر کل امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان فارس،
نماینـده تـام االختیار اسـتانداری اسـتان فـارس ،مدیـر امور اراضی سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضای کمیسـیون در سـالن جلسات
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه کارگروه رفع
تداخالت اراضی کشاورزی
شهرستان شیراز
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :هـدف اصلـی رفـع تداخلات اراضـی
کشـاورزی ،رفع مشـکالت کشـاورزان و سـند دار شدن
اراضـی کشـاورزی می باشـد کـه بـا اجرای ایـن طرح،
اختلاف بیـن کشـاورزان و دولـت رفـع و بـا اجـرای
عدالـت و افزایـش تولیـد بـه کشـاورزان کمـک شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمـود
باصـری افـزود :تعییـن تکلیـف پالک هایـی کـه در
آن اجـرای مقـررات اصالحـات ارضـی صـورت گرفتـه
و اراضـی زارعیـن صاحـب نسـق بـا عرصه هـای ملی
تداخـل دارنـد ،از طریـق کارگروه های شهرسـتان های
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مربـوط و در نهایـت کمیسـیون رفـع تداخـل اسـتان
صـورت پذیـرد.
وی اظهـار کـرد :مـا به عنـوان یک دسـتگاه دولتی هم
وظیفـه جلوگیـری از تضییـع حقوق ذینفعان را داشـته و
هـم به عنـوان یک دسـتگاه دولتی و حاکمیتـی وظیفه
دفـاع از حقـوق دولـت را داریـم کـه بایسـتی از اراضی
ملـی و دولتـی حفظ و حراسـت نمائیم.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن اهمیـت اجرای مـاده 54
قانـون رفـع موانـع تولیـد را بیـان و وظایـف کارگـروه
رفـع تداخلات را تشـریح نمـود و خاطـر نشـان کـرد:

تهیـه و ارائـه نقشـه دقیق بر عهـده اداره منابـع طبیعی
می باشـد و جانمایـی و پیـاده کردن نقـاط و طرح های
مختلـف از اهمیـت بسـزایی برخوردار اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه جلسـه فوق بـا حضـور باصری
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
شـیراز ،معاونیـن حفـظ کاربری و توسـعه و سـاماندهی
اراضـی ،رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان شـیراز
و کارشناسـان مرتبـط در دفتـر مدیریـت امـور اراضـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد.

برگزاری جلسه شورای هیات  7نفره واگذاری اراضی استان فارس
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفت :تشـخیص واگـذاری اراضی بـه صورت
شـرکت ،تعاونـی ،مشـاع و یـا بـه صـورت فـردی به
عهـده هیـات  7نفـره اسـت و طبـق عـرف محـل و
انتخـاب احسـن تصمیـم می گیرنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی
فـارس ،محمـود باصـری افـزود :ایجـاد اشـتغال،
افزایـش تولیـد و مانـع زدایی هـا در سـال تولیـد،
پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا در بخـش کشـاورزی
از مهـم ترین اهداف جلسـات شـورای هیات واگذاری
اراضـی اسـت.
وی تصریـح کـرد :حداقل اعضای هر شـرکت تعاونی
 5نفـر در نظـر گرفته می شـود کـه یک نفـر از آن ها
باید به مسـائل کشـاورزی آشنایی داشـته باشد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :جلسـه شـورای
هیـات  7نفـره واگـذاری اراضـی اسـتان فـارس بـه
منظـور رسـیدگی بـه  28پرونـده واگـذاری طرح های
مختلـف در نیمـه اول اردیبهشـت مـاه سـال جـاری

تشـکیل شـد و پـس از بحـث و بررسـی و مطابقـت
درخواسـت ها بـا موازین شـرعی و قانونـی تصمیمات
الزم در خصـوص تعییـن اجـاره ،فـروش و انتقـال
قطعـی اراضـی اتخاذ شـد.
جلسـه شـورای هیات  7نفـره واگذاری اراضی اسـتان
فـارس با حضـور حاکم شـرع هیات واگـذاری و احیاء

اراضـی فـارس ،رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،مدیر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری
اسـتان فـارس ،نماینـده اسـتانداری اسـتان فـارس و
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس در دفتـر مدیریـت امـور اراضی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

حفظ کاربری اراضی کشاورزی ضامن تولید محصوالت کشاورزی

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :پیشـگیری و جلوگیـری
از تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی یـک الـزام
قانونـی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت امـور اراضی
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمود
باصـری افـزود :پیشـگیری از وقـوع جـرم و
جلوگیـری از تغییـر کاربری هـای غیـر مجاز یکی
از دغدغه هـای مهـم ایـن مدیریـت می باشـد.
وی تصریح کرد :الزم اسـت متقاضیان قبل از هر

گونـه سـاخت و سـاز و تغییـر کاربـری بـا مراجعه
بـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها در
خصـوص اخـذ مجوزهـای قانونی اقـدام نمایند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :بـه همین
منظـور در نیمـه اول اردیبهشـت ماه سـال جاری
از مجمـوع  98پرونـده که به دبیرخانه کمیسـیون
تبصـره یـک مـاده یـک حفـظ کاربـری اراضـی
واصـل شـده بـود ،بـه کلیـه پرونده هـا رسـیدگی
و در مـورد آن هـا تصمیـم گیری شـد.
وی بیـان کـرد :از مجمـوع طرح هـای رسـیدگی

شـده ،بـا اجـرای  89مـورد از طرح هـا موافقت به
عمـل آمـد 5 ،مـورد از طرح ها نیز مـورد مخالفت
اعضـای کمیسـیون قـرار گرفـت و مقـرر شـد که
در خصـوص  4مـورد از طرح هـا نیز اسـتعالم از
شهرسـتان و بازدیـد مجدد صـورت پذیرد.
شـایان ذکر اسـت کـه کمیسـیون فوق بـا حضور
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس،
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان
فـارس ،مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان
فـارس و یـک نفـر نماینـده اسـتانداری اسـتان
فارس در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
برگزار شـد.
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همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی؛

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس عنوان پیشگام کسب کرد
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،در ارزیابـی سـالیانه
روابـط عمومی سـازمان های جهـاد کشـاورزی
اسـتان ها ،معاونت هـا ،سـازمان ها ،شـرکت ها و
موسسـات تابعـه از سـوی مرکـز روابـط عمومـی و
امـور بین الملـل وزارت متبـوع بـه عنـوان روابـط
عمومی پیشـگام معرفـی شـد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرو امید" ،روز دوشـنبه بیسـت
و هفتـم اردیبهشـت مـاه همزمـان بـا روز ارتباطـات
و روابـط عمومـی ،علیرضـا واحدی پـور در جشـنواره
روابـط عمومی هـای برتـر وزارت جهـاد کشـاورزی
لـوح تقدیـری بـا امضـای وزیـر جهـاد کشـاورزی و
از دسـت وی دریافـت کـرد.
در بخشـی از ایـن لـوح آمـده اسـت :بـا توجـه بـه
کسـب مقام برتـر در شـاخههای فعالیت هـای روابط
عمومـی در ارزیابـی سـالیانه روابـط عمومی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان ها ،معاونت ها ،سـازمان ها،
شـرکت ها و موسسـات تابعـه از سـوی مرکـز
روابـط عمومـی و امـور بیـن الملل بـه عنـوان روابط
عمومی پیشـگام معرفـی میشـوید.

ایـن موفقیـت را بـه جنابعالـی تبریـک گفتـه و
از تالش هـای ارزنـده ،برنامهریـزی و مدیریـت
مجموعـه همـکاران تقدیـر و تشـکر می نمایـم .امید
اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد منـان همچنـان شـاهد
موفقیت هـای شـما در توسـعه نظـام ارتباطـی و

اطالع رسـانی بخـش کشـاورزی باشـیم.
در آییـن مذکور معاونین وزیر ،روئسـای سـازمان های
جهاد کشـاورزی اسـتان ها ،سـازمان ها ،شـرکت ها و
موسسـات تابعه همـراه با مدیران روابـط عمومی خود
حضور داشتند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در شیراز آغاز به کار کرد

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس از برگـزاری هفدهمیـن نمایشـگاه
بینالمللـی کشـاورزی شـامل ماشـین آالت ،نهادهها،
سیسـتم های آبیـاری نویـن و فـن آوری هـای
نویـن ،تجهیـزات گلخانـه ای و پهبادهـا در مرکـز
نمایشـگاههای بینالمللـی ایـن اسـتان خبـر داد.
به گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،علیرضـا واحدی پور
گفـت :نمایشـگاه مذکـور روز سـه شـنبه بیسـت و
هشـتم اردیبهشـت ماه بـا حضور  150شـرکت داخلی
و نماینـدگان  7کشـور ترکیـه ،هنـد ،ایتالیـا ،چیـن،
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آلمـان ،کـره و ژاپـن گشـایش یافت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن شـرکت های فعـال در حـوزه
صنعـت کشـاورزی در فضایـی بالـغ بـر  ۱۵هـزار
مترمربع متشـکل از پنج سـالن نمایشـگاهی و فضای
بـاز نمایشـگاهی در ایـن رویـداد حضـور داشـتند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :در حاشـیه
برگـزاری این نمایشـگاه هـر روز دو کارگاه آموزشـی
در سـالن بهـار برگـزار شـد.
وی بـه ضـرورت حفـظ سلامت بازدیـد کننـدگان و
جلوگیـری از ازدحـام جمعیـت در محـل نمایشـگاه

گریـزی زد و ابـراز کـرد :بـه همـت شـرکت
نمایشـگاههای بینالمللـی اسـتان فـارس واقـع در
شـهرک گلسـتان شـیراز ،سـامانه برخط صـدور بلیت
رایـگان بازدیـد از این نمایشـگاه راه اندازی شـده بود
و بازدیـد صرفـا بـا تهیـه بلیـت امکانپذیـر بـود.
واحـدی پـور تصریـح کـرد :شـیوه دریافت بلیـت این
ً
کاملا رایـگان بـوده و متقاضیـان بـرای
نمایشـگاه
دریافت آن به وبسـایت شـرکت نمایشـگاههای بین
المللـی فـارس بـه نشـانی  www.farsfair.irمراجعـه
نمودند.
وی اظهـار کـرد :کارشناسـان بـا تجربـه و خبـره
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در زمـان
برپایـی نمایشـگاه در غرفـه ایـن سـازمان در سـالن
حافـظ حضـور داشـتند و بـه بازدیدکننـدگان مشـاوره
علمـی ،فنـی ،تخصصـی و اداری را ارائـه نمودنـد.
هفدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی کشـاورزی،
ماشـین آالت ،نهادههـا و آبیـاری از روز سـه شـنبه
بیسـت و هشـتم تا جمعه سـی و یکم اردیبهشـت ماه
از سـاعت  15الـی  21پذیـرای بازدیدکننـدگان بـود.

به دنبال انتشار یک شایعه؛

اطالعیه ای که از سوی روابط
عمومی جهاد کشاورزی فارس
تکذیب شد

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :هیـچ گونـه تصمیمی از سـوی این
سـازمان مبنـی بـر ممانعـت خـروج کاه و کلش از اسـتان
فـارس گرفته نشـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علیرضـا واحـدی پور
تصریـح کـرد :در فضـای مجـازی اطالعیـه ای کـذب
خطـاب بـه کشـاورزان و دامـداران اسـتان فارس منتشـر
شـده کـه در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت" ،از یازدهـم
اردیبهشـت مـاه تـا اطلاع ثانـوی خـروج هرنـوع علوفه
دامی بـه خـارج از اسـتان ممنـوع اسـت".
وی بـا تاکیـد دوبـاره بـر کـذب بـودن اطالعیـه مذکـور
ابـراز کـرد :هیـچ گونـه تصمیمی از سـوی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس مبنی بر ممنوعیت خـروج کاه و
کلـش از این اسـتان و برخـورد نیروی انتطامی بـا افرادی
کـه اقـدام بـه ایـن کار کنند گرفته نشـده اسـت.
واحـدی پـور اظهـار کـرد :پیگیری هـای الزم بـرای
شناسـایی و برخـورد قانونـی بـا ایـن سـودجویان در حال
انجـام اسـت.

تمديد پروانه فعاليت واحدهاي كشاورزي استان فارس
تا پايان شهريورماه 1400

مسـئول صـدور پروانههـا و مجوزهـاي سـازمان
جهـاد كشـاورزي اسـتان فـارس گفـت :اعتبـار
پروانـه و مجوزهـاي واحدهاي بخش كشـاورزي
تولیـدات دامـی و گیاهـی اسـتان فارس تـا پايان
شـهريور مـاه  1400تمديد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مسـئول صـدور
پروانه هـا و مجوزهای سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،سـيد جـواد امامي افزود :حسـب
اعلام معاونت امـور دام وزارت جهاد كشـاورزي
تمامی مجوزهـا و پروانه هـاي بهـره بـرداري
صـادره واحدهـاي توليـدي بخـش كشـاورزي
تولیـدات دامـی و گیاهـی در تمامـي فعاليت ها تا
پايـان شـهريور ماه سـال  1400تمديد ميشـود
وي بیـان کـرد :بـا توجـه بـه شـرايط حاكـم بـر
جامعـه و در راسـتاي سياسـت هاي سـتاد ملـي
کرونـا جهـت مقابلـه بـا مـوج چهـارم ويـروس
كرونـا مبنـي بـر كاهـش ترددهـاي غيرضـرور
و حفـظ سلامتي ذينفعـان شـامل کشـاورزان،
توليدكننـدگان و بهـره بـرداران خدمـات مـورد
نيـاز تمامی صاحبـان پروانه هـاي بهـره بـرداري
واحدهـاي توليـدي و خدماتـي بخش كشـاورزي
كـه تاريـخ اعتبار آن ها از اول اردیبهشـت 1400

بـه پايـان مـي رسـد؛ تـا پايـان شـهریور 1400
بـدون نيـاز به مراجعـه پروانـه ،تمدید مي شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد:
هماهنگي هـاي الزم بـا سـاير دسـتگاههاي
خدمات رسـان به كشـاورزان كه خدمـات مرتبط
بـا تأمين انواع انرژي ،سـوخت ،تسـهيالت و ...را
كـه بايـد پروانه هـاي داراي اعتبـار ارائـه نمايند،
انجام شـده تـا بهره بـرداران بـا مشـكلي مواجه
نشـوند و صـدور تمـام مجوزهـاي جديـد اعم از
پروانـه تاسـيس و بهرهبـرداري ،مجـوز فعاليـت
و  .....كـه صـدور آن مسـتلزم مراجعـه حضـوري
متقاضـي اسـت بـه پايـان شـهریور مـاه 1400
موكـول شـده اسـت.
وی تصریح کـرد :بهرهبرداران بخش كشـاورزي
ميتواننـد درخواسـتهاي خـود را از طريـق
سـامانه هاي مشـخص شـده ثبـت و پيگيـري
كنند .
وی اظهـار کـرد :با توجه به اينكـه تمامي مراحل
اوليـه ،مجوزهاي تاسـيس
صـدور موافقت هـاي ّ
و پروانه هـاي بهـره بـرداري ازطريـق سـامانه
مجوزهـاي الکترونیکـی كشـاورزي (سـماک) به
آدرس http://semak.maj.ir :انجـام مي گيرد و
مديريت هـاي صنايـع تبديلـي و غذايي سـازمان
و صـدور پروانه هـا در صـورت تمـاس تلفنـي در
اوقـات اداري با شـماره تلفن هـاي دفتر مديريت
 07132172255و  07132172250نسـبت بـه
دسـتور بررسـي ،تائيـد يـا ارجـاع تمامـي نامه ها
و پرونده هـاي الكترونيكـي بـه كارشناسـان
تخصصـي و در نهايـت صـدور مجوزهـاي فـوق
االشـاره اقـدام مـي نمايد.
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مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی
سرپرسـت مدیریت امور اداری سـازمان جهاد کشاورزی
اسـتان فـارس گفت :مصاحبـه تخصصی و روانشناسـی
پذیرفتـه شـدگان هشـتمین آزمـون اسـتخدامی فراگیر
دسـتگاه های اسـتخدامی در سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس طـی  3هفتـه در حال برگزاری اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت امور اداری سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،سـمیه سـلیمی افزود:
مصاحبـه تخصصـی پذیرفتـه شـدگان ایـن آزمـون در
سـه گـروه شـغلی کارشـناس امـور اداری ،کارشـناس
برنامـه ریـزی کشـاورزی و کارشـناس حقوقـی بـه
صـورت وبینـار بـا اداره کل امـور اداری وزارت جهـاد

کشـاورزی در حـال انجـام اسـت.
وی تصریـح کـرد :از بیـن افـراد واجد شـرایط که سـه
برابـر ظرفیـت معرفـی شـده انـد یک نفـر از هـر گروه
پـس از احـراز شـرایط ،جهت بـه کارگیری بـه مدیریت
هسـته گزینش سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس
معرفـی خواهند شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :پـس از تاییـد
افـراد توسـط مدیریـت هسـته گزینـش سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس نسـبت بـه تخصیـص کـد
اسـتخدامی به پذیرفتـه شـدگان و همچنیـن شـروع به
کار آنـان اقـدام خواهـد شـد.

انتخاب و توسعه مدیران؛
امری کلیدی برای سازمان ها

رئیـس گروه نوسـازی و تحول اداری سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :انتخاب و توسـعه
مدیـران یـک امـر کلیـدی بـرای اکثـر سـازمان ها
تلقـی می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی و تحول
اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
میعـاد امیـن پور افـزود :از آنجـا که جایـگاه مدیران
و نیرو هـای متخصـص در سـازمان ،جایگاهـی
متعالـی و کـم نظیـر اسـت که بـه نوعـی می توانند

30

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شمــاره  - 72اردیبهشت مــــاه 1400

ارتقـاء موقعیـت یـک سـازمان را تضمیـن نماینـد
انتخـاب و توسـعه مدیـران یـک امـر کلیـدی برای
اکثـر سـازمان ها تلقـی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :در راسـتای
اجـرای تصویـب نامه ی شـورای عالـی اداری مبنی
بـر ارزیابـی نامزد هـای انتصـاب در پسـت های
مدیریتـی و لـزوم احـراز گواهینامـه ی شایسـتگی
مدیریتـی و اجرای رویکرد شایسـته سـاالری مبتنی
بـر مدل های سـبک رهبـری در سـال  ،99علیرغم
شـیوع بیمـاری کرونـا و اعمـال محدودیت هـای
مکـرر کـه منجـر بـه تعطیلـی کانـون ارزیابی شـده
ولـی در سـطح مدیـران میانـی  6نفـر و در سـطح
مدیـران پایـه  4نفـر بـه کانـون ارزیابـی و توسـعه
مدیـران اعـزام و مـورد ارزیابـی قرارگرفتنـد.
وی تصریـح کـرد :تـا کنـون بیـش از  142نفـر از
مدیـران سـازمان در سـطوح مختلـف مـورد ارزیابی
قـرار گرفتـه اند.

ارتقاء سطح سازمانی
مدیریت های جهاد
کشاورزی شهرستانی
در سال 99
رئیـس گـروه نوسـازی وتحـول اداری
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفت :در سـال  ،99سـطح چهار شهرسـتان
اسـتان بـا توجـه بـه تبدیـل وضعیـت
فرمانداری هـا ارتقـاء یافـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه نوسـازی
و تحـول اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،میعـاد امیـن پـور افـزود:
بـا توجـه بـه تبدیـل وضعیـت فرمانـداری
شهرسـتان های فسـا ،جهـرم ،کازرون
و مرودشـت بـه فرمانـداری ویـژه ،طبـق
پیگیری هـای بـه عمـل آمـده توسـط
ایـن گـروه بـا موافقـت سـازمان اداری و
استخدامی کشـور عنـوان مدیریت هـای
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ها
بـه معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان مربوطـه تبدیـل
عنـوان یافـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :در
حـال حاضـر  6مدیریـت جهـاد کشـاورزی
داراب،
الرسـتان،
شهرسـتان های
مرودشـت ،جهـرم ،کازرون و فسـا دارای
عنـوان معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد
کشـاورزی هسـتند.

غرفه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در نمایشگاه برتر شد

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :پـس از اتمـام کار هفدهمیـن
نمایشـگاه بینالمللـی کشـاورزی کـه در محـل
نمایشـگاه های بیـن المللی شـیراز به مـدت چهار روز
برگـزار شـده بـود غرفه این سـازمان به عنـوان غرفه
برتـر انتخـاب شـد و مـورد تجلیـل برگـزار کننـدگان
نمایشـگاه قـرار گرفت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علیرضـا واحـدی
پـور تصریـح کـرد :غرفـه سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس بیـن یکصـد و پنجـاه شـرکت کننده و
پانصـد و پنجـاه غرفـه بـه عنـوان غرفه برتـر انتخاب
شد .
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارشناسـان بـا تجربـه و
خبـره سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در
زمـان برپایـی ایـن نمایشـگاه در غرفـه این سـازمان
در سـالن حافـظ حضـور داشـتند ،افـزود :کارشناسـان
ایـن سـازمان ،میزبـان مسـئولین ،اسـاتید ،محققیـن
و پژوهشـگران بخـش کشـاورزی ،دانشـجویان و
جمعـی از کشـاورزان بودنـد و بـه قریـب  ۱۵۰نفـر از
بازدیدکننـدگان مشـاوره علمـی ،فنـی ،تخصصـی و
اداری را ارائـه دادنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :نمایشـگاه
مذکـور به عنوان نخسـتین مرکز نمایشـگاهی کشـور
در شـرایط زندگـی کرونایـی بـا مجری گری شـرکت
"مدیریـت رویـداد و نمایشـگاه رونـق" برگزار شـد.
بـه گفتـه وی؛ این نمایشـگاه بـا اخذ پروتـکل خاص

نمایشـگاهی و رعایـت موازین بهداشـتی ،مراقبتی ،در
محیـط کاملا ضـد عفونی شـده ،بـا عرضـه امکانات
بهداشـت فـردی ،جمعـی ،حفـظ فاصلـه اجتماعـی و
نیـز رعایـت کامـل دسـتورالعملهای بهداشـتی در
غرفهبنـدی و رفـت و آمدهـا برگـزار شـد.
واحـدی پـور بـا بیـان اینکـه زمینـه فعالیـت
مشـارکتکنندگان در ایـن نمایشـگاه ،ماشـین
آالت ،نهادههـا ،سیسـتم های آبیـاری نویـن و فـن
آوری هـای نویـن ،تجهیـزات گلخانـه ای و پهبادهـا
بـود ،ابـراز کـرد :ایـن نمایشـگاه از روز سـه شـنبه
بیسـت و هشـتم تا جمعه سـی و یکم اردیبهشـت ماه
از سـاعت  15الـی  21پذیـرای بازدیدکننـدگان بود و

بـا هماهنگـی مدیریت ترویج این سـازمان و شـرکت
مجـری و میزبانـی خـوب این شـرکت هـر روز بین ۴
تـا  ۵اتوبـوس از شهرسـتان های دور و نزدیـک بـه
مرکز اسـتان بهره برداران پیشـرو و مروجین مسـوول
پهنـه برای بازدید و شـرکت در کارگاه های آموزشـی
حضـور بهـم می رسـاندند.
وی تصریـح کـرد :بـا برنامـه ریـزی بسـیار خـوب
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
فـارس و مدیریـت هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد
کشـاورزی هـر روز دو کارگاه آموزشـی تخصصـی بـا
موضوعـات مرتبـط با نمایشـگاه برگزار شـد که مورد
اقبـال بسـیاری از بازدیدکننـدگان قـرار گرفـت.

کمک های مومنانه فرزندان شاهد شاغل در سازمان جهاد کشاورزی فارس
رئیـس تشـکل رهپویـان ایثـار سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس از توزیع بسـته های معیشـتی بیـن نیازمندان
در مـاه مبـارک رمضـان توسـط این تشـکل خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علـی فالحی گفـت :در
راسـتای منویـات مقـام معظم رهبری در خصـوص رزمایش
کمـک مومنانـه در مـاه مبـارک رمضـان این تشـکل برای
دومیـن سـال ایـن اقدام بـزرگ و معنـوی را انجـام دادند.
وی ضمـن تقدیـر از همـه افـرادی کـه بـا تشـکل مذکـور
در اقدامـات خداپسـندانه همـکاری دارنـد ،ابـراز کـرد :ایـن
اقدامـات مانـدگار و ادامـه دار اسـت.
بـه گفتـه فالحـی؛ مجموعـه رهپویـان ایثـار متشـکل از
فرزندان شـهید شـاغل در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس اسـت که بـا هدف انسـجام هرچه بیشـتر ایـن افراد
از سـال  1397راه انـدازی شـده اسـت.
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رئیس گروه محیط زیست و سالمت غذا در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ممنوعیت آتش زدن کاه وکلش

رئیس گروه محیط زیسـت و سلامت غذا در سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :با کشـاورزانی
کـه اقـدام بـه سـوزاندن کاه و کلـش نماینـد ،برخورد
می گـردد.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه محیـط زیسـت و
سلامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس،
محمـد مهـدی غیاثـی ضمـن اشـاره بـه تغییـرات
اقلیمـی ،کاهـش میـزان بارندگی هـا ،آغـاز برداشـت
غلات و خشـک شـدن پوشـش گیاهـی در نقـاط
مختلـف اسـتان بیـان کـرد :آتـش زدن بقایـا پـس از
برداشـت محصـول ،بـه دلیـل تاثیـر منفـی بـر خاک،
هـوا و آب کاملا برخلاف اهـداف دسـتیابی بـه
کشـاورزی پایـدار می باشـد.
وی تصریـح کـرد :به موجـب ممنوعیت هـای مصرح
در مـاده  688قانـون مجـازات اسلامی ،مـاده  2و

 22قانـون نحـوه جلوگيـري از آلودگـي هـوا و مـاده
 20قانـون هـواي پـاك ،بـا متخلفینـی کـه اقـدام به
سـوزاندن بقایـای گیاهـی نماینـد ،برخـورد می شـود
بـه طـوری کـه در سـال گذشـته  398پرونـده بـرای
متخلفانـی کـه اقـدام بـه سـوزاندن بقایـای گیاهـی
نمـوده بودنـد ،تشـکیل گردیـد.

ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :کشـاورزان با
حفـظ بقایـای گیاهـی و تنـاوب علاوه بـر افزایـش
تولیـد محصـوالت کشـاورزی و افزایـش میـزان
درآمـد خـود در بهبـود کیفیـت تولیـدات نیـز نقـش
مهمی می تواننـد داشـته باشـند.
وی تاکیـد کـرد :فرهنگسـازی و گسـترش
روشهـای جایگزیـن در پروسـه عملیـات تهیـه
زمیـن نظیـر اسـتفاده از کلـش خردکـن ،شـخم و
دیسـک بهمنظـور از بیـن بـردن کاه و کلـش ،آشـنا
نمـودن کشـاورزان با اثـرات مخرب سـوزاندن مزارع
همچنین تهیه ماشـین آالت مناسـب جهـت مدیریت
بقایـای گیاهـی نظیـر شـخم زدن و بهکارگیـری
روش هـای شـخم حفاظتـی کـه منجـر بـه حفـظ
رطوبـت خـاک ،جلوگیـری از فرسـایش  های آبـی و
بـادی و عـدم عبـور و مـرور ماشـین آالت سـنگین
جهـت شـخم و شـیار و در نتیجـه کاهش فشـردگی
خـاک می گـردد بایسـتی مـورد توجـه قـرار گیـرد
تـا بتوانیـم بـه کشـاورزی پایـدار و محصـول کیفـی
دسـت یابیم.

احیاء زمین ،افزایش بهره وری برای توسعه پایدار
رئیـس گـروه محیـط زیسـت و سلامت غـذا در
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
روز زمیـن ،روزی بـرای افزایـش آگاهـی و قدردانی
نسـبت بـه محیـط زیسـت کـره زمیـن اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه محیـط زیسـت و
سلامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس،
محمـد مهدی غیاثی به مناسـبت گرامیداشـت هفته
زمیـن پـاک که بـا روز زمین در دوم اردیبهشـت ماه
مصـادف بـا  22آوریـل آغـاز می شـود ،بیـان کـرد:
ایـن هفتـه فرصـت مناسـبی اسـت برای بـاال بردن
سـطح آگاهـی عمومی در سراسـر جهان ،نسـبت به
چالشهایـی کـه سـیارهی مـا هـم اکنـون ،بـرای
تامیـن رفـاه و آسـایش انسـانها با آن روبروسـت.
وی تصریـح کـرد :ارزیابـی زیسـت محیطـی بخش
کشـاورزی در بخش هایـی نظیـر تغییـر اقلیـم،
مدیریـت زیسـت محیطـی در صنایـع تبدیلـی و
تکمیلـی ،پایـش و مدیریـت آالینده هـا ،پسـماندها
و پسـاب ها ،مدیریت سـبز ،تنوع زیسـتی و زیسـت
بوم هـای حسـاس بخـش کشـاورزی ،رعایـت
اسـتانداردهای مرتبـط بـا توسـعه محصـوالت
کشـاورزی ارگانیـک و گواهـی شـده ،مطالعـات
پژوهشـی ،آمـوزش و انتقـال یافته هـای محیـط
زیسـت و سلامت غـذا بایـد صـورت گیـرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از مهمترین
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راهکارهایـی کـه در بخـش کشـاورزی می تـوان
در جهـت حفـظ مسـائل زیسـت محیطـی و احیای
ایـن کـره خاکی گام برداشـت شـامل :خـودداری از
رهاسـازی پالسـتیک در مزارع و اهمیت جمع آوری
ایـن زباله ها از سـطح مـزارع و باغات ،خـودداری از
آتـش زدن بقایـای گیاهی و لزوم جمـع آوری بقایا و
کسـب درآمد از ایـن طریق ،خودداری از رهاسـازی
ظـروف سـموم و کودهـای شـیمیایی در طبیعـت،
عـدم انجـام آبیـاری مـزارع بـا فاضالب خـام ،لزوم
اجـرای کشـاورزی حفاظتـی ،بهینه سـازی مصـرف
نهاده هـای کشـاورزی از جملـه سـم و کـود و تـا
حـد امـکان جایگزینـی آنهـا بـا سـموم و کودهـای
غیرشـیمیایی ،کـود سـبز و  ،...توجـه بـه تولیـد

محصـوالت گواهـی شـده و مدیریـت پسـماند در
واحدهـای تولیـدات گیاهـی و دامی می باشـد.
وی اظهـار کرد :مجمع عمومی سـازمان ملل متحد،
بـه منظـور ترویـج هماهنگـی انسـان بـا طبیعـت و
زمین ،در سـال  2009تصمیـم گرفت روز  22آوریل
را بـه عنـوان روز بیـن المللـی زمیـن ،تعییـن کند و
شـعار روز جهانی زمین پاک در سـال جـاری احیای
زمیـن تعییـن شـده کـه سـازمان حفاظـت محیـط
زیسـت بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی کشـور افزایش
بهـرهوری برای توسـعه پایدار را بـه آن اضافه کرده
اسـت و شـعار ملـی کشـور احیـای زمیـن ،افزایـش
بهـرهوری بـرای توسـعه پایدار تعیین شـد.

ثبت الکترونیک شکایات ذی نفعان در جهاد کشاورزی فارس

مدیـر بازرسـی ،ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :سـامانه اختصاصـی این سـازمان برای رسـیدگی
بـه شـکایات بـه آدرس  www.shekayat.fajo.irبه صورت  24سـاعته گزارشـات
مردمـی را دریافـت می کنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت بازرسـی ،ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،فرج اله عباسـی گفت :سـامانه
مذکـور بـه منظور تسـهیل دریافت شـکایات ،درخواسـت ها و گزارشـات مردمی از
شـهریور ماه سـال  98راه اندازی شـده اسـت.
بـه گفتـه وی ،رویـه ثبـت و پاسـخگویی بـه شـکایات در سـامانه مذکور بـه گونه
ای اسـت کـه ذی نفعـان بـا ورود به سـامانه ،ابتدا کدملی و شـماره تمـاس را وارد
و شـکایات و درخواسـت را ثبـت می کننـد.
عباسـی بـا بیـان اینکـه روزانـه از سـامانه مذکـور گـزارش گیـری می شـود ،ابراز
کـرد :بـه شـکایت و درخواسـت حداکثـر پـس از هفـت روز پاسـخ داده می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـامانه مذکـور بـا همـه مدیـران شهرسـتانی و سـتادی
ارتبـاط دارد و شـکایات مربـوط بـه هـر حـوزه بـه مسـئول مربوطه ارجاع و پاسـخ

گرفتـه می شـود ،می گویـد :پاسـخ ها پـس از بررسـی و تاییـد به متقاضی ارسـال
می شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :گزارشـات دریافتی ثبت شـده در این سـامانه صد
در صد پاسـخ داده شـد.
عباسـی اظهـار کـرد :همچنیـن شـماره تماس هـای  32172411و  32251702و
شـماره دورنـگار  32250705بـه صورت مسـتقیم پاسـخگوی ارباب رجوع اسـت.
مدیـر بازرسـی ،ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس از سـایر سـامانه های رسـیدگی به شـکایات سخن گفت
و افـزود :متقاضیـان می تواننـد از طریـق سـامانه های ارتباطـات مـردم و دولـت:
 ،www.111.irسـازمان بازررسـی کل کشـور https://shekayat.bazresi.ir :و
پاسـخگویی به شـکایات وزرات جهـاد کشـاورزی http://eservice.maj.ir :موارد
الزم را بـه ایـن مدیریـت و مراجـع ناظـر اعلام کنند.

بازدید از ناوگان برداشت گندم و مراکز خرید شهرستان زرین دشت
کارشـناس ارزیـاب طرح هـای مکانیزاسـیون مدیریت
بازرسـی  ،ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :پایش
مراکـز خریـد گنـدم و ناوگان برداشـت در شهرسـتان
زرین دشـت انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مديريت بازرسـي ،ارزيابي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،رضـا علیـزاده افـزود:
برداشـت گنـدم شهرسـتان در سـال زراعی جـاری از
دوم اردیبهشـت مـاه آغـاز گردیـده کـه بـا توجـه بـه
شـرایط جـوی و عـدم بارندگـی مناسـب ،برداشـت
محصـول  20روز نسـبت به سـال قبل زود تر شـروع
شـده و شـرایط اقلیمـی و برداشـت زود هنـگام باعث

کاهـش عملکـرد مـزارع گنـدم آبـی و در عیـن حـال
چروکیدگـی و کاهـش وزن هـزار دانـه گنـدم شـده
ا ست .
وی تصریـح کـرد :در این بازدید  30دسـتگاه کمباین
در مـزارع گنـدم و جـو در امـر برداشـت محصـول
شهرسـتان مشـغول بـه کار بودنـد کـه از ایـن تعـداد
 29دسـتگاه کمبایـن کاه کـوب و یـک عـدد کمباین
نیوهلنـد می باشـد.
علیـزاده بیـان کـرد :در شهرسـتان زریـن دشـت دو
مرکـز خریـد تعاونـی روسـتایی دبیـران و تعاونـی
روسـتایی حاجـی آبـاد و همچنین سـیلوی منصور آباد
وظیفـه خریـد گندم از کشـاورزان را بر عهـده دارند و
در زمـان بازدیـد بیـش از 300تن گندم از کشـاورزان

خریـداری شـده و در انبارهـا ذخیره شـده اسـت.
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بازدید از کشتارگاه های طیور شهرستان شیراز
کارشـناس ارزیـاب امـور دام مديريـت بازرسـي ،ارزيابـي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :بازدید از کشـتارگاه های
طیـور اسـتان بـه منظـور کنتـرل میـزان و قیمـت مـرغ
زنـده ورودی ،کنتـرل میـزان و قیمـت مرغ کشـتار شـده
از کشـتارگاه ها و میـزان تحویلـی به عوامـل توزیع انجام
گر فت .
بـه گـزارش روابـط عمومی مديريـت بازرسـي ،ارزيابـي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس ،افشـین طیبی افـزود :نظارت ها
به صورت شـبانه در  7کشـتارگاه سـطح شهرستان شیراز،
توسـط  7گـروه متشـکل از نماینـدگان سـازمان جهـاد
کشـاورزی و اداره کل دامپزشـکی بـه صـورت مسـتمر از
سـاعت  21هـر شـب لغایـت  10صبـح روز بعـد انجـام
می شـود.
وی تصریـح کـرد :هدف اصلـی از این نظارت ها ،راسـتی
آزمایـی میـزان مرغ بارگیری شـده بـه کشـتارگاه ،میزان
تحویـل گوشـت مرغ متناسـب بـا نهاده هـای دریافتی به
وسـیله مرغـدار و بر اسـاس شـیوه نامـه ارسـالی از طرف
وزارتخانه می باشـد.
طیبـی بیـان کـرد :قابـل ذکـر اسـت نظـارت بـر سـایر
کشـتارگاه های سـطح اسـتان نیز توسـط  7گروه نظارتی
در شهرسـتان های مرودشـت ،کازرون ،اوز ،فسـا ،جهرم و
المـرد بـرای پایـش مشـابه انجـام می گردد.
وی اظهـار کـرد :ایـن نظـارت از  25بهمـن ماه سـال 99
بـه منظـور بهبود روند تنظیـم بازار مرغ در ایـام تعطیالت
نـوروز و همچنیـن ماه مبـارک رمضان انجام شـده و این
امـر به صـورت مسـتمر ادامه دارد.
بازدید از فروشگاه های عرضه مستقیم مرغ گرم
در سطح شهرستان شیراز

مدیـر بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه

شـكايات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
بازدیـد از فروشـگاه های عرضـه مسـتقیم مـرغ گـرم در
سـطح شهرسـتان شـیراز در غالـب  4گـروه نظارتـی در
حـال انجـام اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مديريـت بازرسـي ،ارزيابـي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،فـرج الـه عباسـی افـزود :در
طـول مدت زمـان انجام ایـن پایش کارشناسـان مدیریت
بازرسـی ،ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات،
مدیریـت حراسـت ،مدیریـت توسـعه بازرگانـی ،مدیریـت
طیـور ،معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی و اداره روابـط
عمومی همـکاری نمـوده و روزانـه به صـورت میانگین از
 80فروشـگاه سـطح شهرسـتان بازدیـد و پایـش صورت

می گیـرد.
وی تصریـح کـرد :خوشـبختانه بـا پیگیری هـای انجـام
شـده بازرسـان سـازمان صمـت نیـز در پایـش عرضـه
مرغ در سـطح فروشـگاه های شهرسـتان شـیراز مشارکت
داشـته انـد کـه این مهـم باعـث گردیـد اقدامـات قانونی
الزم در خصـوص برخـورد بـا متخلفیـن و معرفـی بـه
مراجـع قضایـی انجـام گـردد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :هـدف از ایـن
ارزیابی هـا نظـارت و راسـتی آزمایـی میـزان توزیـع و
همچیـن کنتـرل قیمـت عرضـه مـرغ گـرم در سـطح
شهرسـتان شـیراز می باشـد و ایـن بررسـی و پایش هـا
در ادامـه پایـش کشـتارگاه ها و بـا اسـتفاده از اطالعـات
خروجـی حاصل از بررسـی کشـتارگاه ها انجـام می گردد.

بازدید از برخی صنایع فرآوری و بسته بندی شهرستان شیراز
مدیـر بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه
شـكايات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :بررسـی میدانـی میـزان مصـرف گوشـت مرغ
گـرم در صنایـع فـرآوری شهرسـتان شـیراز انجـام
گرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مديريت بازرسـي ،ارزيابي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس ،فرج اله عباسـی افزود :این
بازدیـد بـا هدف پایش میزان اسـتفاده از مـرغ گرم در
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صنایـع فـرآوری و بسـته بنـدی شـرکت های صنایع
غذایی شهرسـتان شـیراز انجام شـد.
وی تصریـح کـرد :در ایـن بازدیـد ضمـن تشـریح
وضـع کنونی بـازار مـرغ از واحدهای صنایـع فرآوری
دمـس و ب آ ،بازدیـد بـه عمـل آمد و میـزان ورودی
مـرغ گـرم ،موجـودی کارخانه هـا ،وضعیـت انبارهـا،
سـردخانه ها و نیـاز کلی ایـن صنایع بررسـی گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :هـدف از این
ارزیابـی نظـارت و راسـتی آزمایـی میـزان ورودی و

مصـرف مـرغ گـرم در چند صنعـت می باشـد زیرا که
میـزان مـرغ گرم بـرای فـرآوری و تولیـد محصوالت
غذایـی به عنوان سـهم هر کارخانه در سـطح اسـتان
مشـخص می باشـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن بازدیـد بـا حضـور زارع
مدیـر کل بازرگانـی داخلـی کاالهـای کشـاورزی
وزارت جهـاد کشـاورزی ،افشـون معـاون هماهنگـی
امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس و ایـزدی رئیـس
سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت انجـام شـد.

غبارروبی نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مناسبت ماه مبارک رمضان
مدیر رفاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی استان
فـارس گفـت :خـدا بـرای اینکـه خوبی هـا را بـه مـا
یـادآوری کنـد ،ماهـی را در نظـر گرفتـه ،ماهـی که در
آن ضیافتـی بـه پا می کند و مـا بندگان مهمـان اوییم.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت رفـاه و پشـتیبانی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،حسـین
جعفـری افـزود :در ایـن مـاه خـدا اسـت کـه با عشـق
از مـا پذیرایـی می کنـد تـا ما خوبی هـا را از یـاد نبریم
و هرچـه داریـم از خداسـت و هرچـه توان داریـم برای
خـدا بایـد خـرج کنیـم بایـد بـا ادب خـاص خـود وارد
ایـن مهمانـی بـی مانند بـه شـویم رمضان مـاه تمرین

عشـق ،تمریـن اراده و تمریـن گذشـتن از خویش برای
رسـیدن به معشـوق اسـت.
وی تصریـح کـرد :مـاه رمضـان فرصـت خوبـی بـرای
خودسـازی و پیـدا کـردن خودمان اسـت ،پـس مواظب
باشـیم بعـد از ایـن مـاه خودمـان را گـم نکنیـم لـذا
مدیریـت رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس جهـت آمـاده سـازی و بهـره هرچـه
معنـوی تـر همـکاران در ایـن مـاه بـا برکـت اقـدام به
غبارروبـی نمازخانـه نمـود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـا غبارروبـی
نمازخانـه ،فضـا را برای حضور مومنـان در ماه میهمانی

خـدا مهیـا و بـا دلی پاک و بـی آالیش به اسـتقبال این
مـاه می رویم.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت معرفی شد

مدیر جهاد کشاورزی خرامه معرفی شد

در حکمـی از سـوی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس" ،کاووس
همتـی بـه عنـوان مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت" منصوب شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،روز پنج شـنبه دوم اردیبهشـت ماه در آیینی
ضمـن معرفـی مدیـر جدید از زحمات  6سـاله عزیـز رحیمی مدیر سـابق جهاد
کشـاورزی مرودشـت تقدیر شد.
انجـام طـرح متعـادل تغذیه گیاهـی ،اجرای طـرح نوبت بندی آب شـبکه های
سـد درودزن ،اجـرای طـرح مـدرس پـروری( ،)TTCتوسـعه کشـت گیاهـان
دارویـی و گیاهـان کـم آب بـر ،توسـعه کشـت زعفـران از سـطح صفـر بـه
چهارمیـن شهرسـتان تولید کننده زعفران در اسـتان ،تشـکیل صندوق حمایت
از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتان ،توسـعه صندوق های اعتبـارات خرد
زنـان روسـتایی و کسـب مقـام اول آمـوزش بهرهبـرداران در اسـتان فـارس
از فعالیت هـای قابـل توجـه دوران خدمـت مدیـر سـابق جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان مرودشـت است.
پایداری تولید گندم در سـال های خشکسـالی ،توسـعه آبیاری تحت فشـار ،صنایع
تبدیلی تکمیلی و مکانیزاسـیون ،جذب حداکثری تسـهیالت مکانیزاسـیون ،توسعه
طرح هـای مبـارزه بیولوژیـک و تولید محصول سـالم و تالش برای همسوسـازی
فعالیت هـای ایـن مدیریـت با اهداف سـازمانی و تحقـق اهداف سـازمانی از دیگر
فعالیت هـای رحیمی در طول دوره خدمت اسـت.

بـر اسـاس حکمـی از سـوی رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس،
"ایـرج دهقانـی" بـه عنـوان مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه معرفی
شد .
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،روز پنـج شـنبه دوم اردیبهشـت مـاه در
یـک آئیـن ضمـن معرفـی مدیـر جدیـد جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه،
از تالش هـای "کاووس همتـی" در مـدت مسـئولیت خـود در آن شهرسـتان
تقدیر شـد.
دهقانـی؛ بـا مـدرک کارشناسـی ارشـد زراعـت پیـش از ایـن تصـدی
مسـئولیت های مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد و رئیـس اداره
تعاونـی روسـتایی شهرسـتان گنـاوه را در سـوابق اجرایـی خـود دارد.
پویایی بخش کشاورزی خرامه مورد نظر است
فرمانـدار شهرسـتان خرامـه در ایـن آئیـن تصریـح کـرد :امیدواریـم مجموعه
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با مدیـر جدیـد و برنامه ریـزی دقیق بیش
از پیـش پویایـی بـرای بخـش کشـاورزی به ارمغـان آورد.
محمـد رضـا ابراهیمی ضمـن تقدیـر از تالش هـای مدیـر سـابق جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان خرامـه افـزود :پیشـرفت و توسـعه پایـدار یـک کشـور
در گـرو سـرمایه های انسـانی تالشـگر و کارآمـد اسـت کـه از امکانـات و
فرصت هـای موجـود اسـتفاده حداکثـری را خواهنـد کـرد.
در ایـن مراسـم کـه در فرمانـداری شهرسـتان خرامـه برگزار شـده بـود ،امین
کشـاورز امـام جمعـه ایـن شهرسـتان ،محمـد محمـدی مشـاور ارشـد و علی
ارغـون مسـئول امور شهرسـتان ها و مشـاور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس و جمعـی از مسـئولین محلـی حضور داشـتند.
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شهرستان ارسنجان
رضیه امینی

توزیع 750هزار لیتر گازوییل در بخش کشاورزی
ارسنجان

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از دریافت  750هزار لیتر سـوخت
توسـط بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی در ایـن شهرسـتان از ابتـدای سـال
جـاری تاکنون خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان،
سـید ناصـر حسـینی ابـراز کرد :بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی از جمله
تراکتـورداران وگلخانـه داران فعـال و همچنیـن صاحبـان چاه هـای
کشـاورزی مجـوزدار می تواننـد بـه منظـور دریافت سـهمیه بهـاره خود در
سـامانه نیـو تجـارت ثبـت نـام و بـا ارایـه مـدارک الزم سـوخت خـود را
دریافـت کنند.
وی بـا بیـان اینکـه  450مـورد تاییدیـه سـوخت از ابتدای سـال جـاری تاکنون
صـورت گرفتـه اسـت ،تصریح کرد :سـوخت یارانـه ای در بخش کشـاورزی به
ازای هـر لیتـر  300تومـان اسـت و بـه هیـچ وجه بـه چاه های غیر مجـاز هیچ
گونـه سـوختی تعلـق نمی گیرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد 932 :حلقـه چـاه مجـاز دیزلـی585 ،
دسـتگاه تراکتـور و  9واحـد گلخانـه فعـال بـزرگ وکوچـک مقیـاس در ایـن
شهرسـتان وجـود دارد.

سرمای بهاره به باغ های ارسنجان آسیب زد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از وقوع سـرمای بهاره در اواسـط
فروردیـن مـاه در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :ایـن رویداد جـوی بیش از
 315میلیـارد تومـان خسـارت به جای گذاشـته اسـت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان ،سـید
ناصـر حسـینی بـا بیان اینکـه باغ های این شهرسـتان عمدتا شـامل انار اسـت
و  1800هکتـار وسـعت دارد ،تصریـح کـرد :بالغ بـر  300هکتـار از باغ های انار
شهرسـتان ارسـنجان بـر اثر سـرما زدگی  20تـا  40درصد خسـارت دیده اند.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بـر اینکـه علی رغـم اطلاع رسـانی ها و اقدامات
ترویجـی انجـام شـده تـا کنون تنهـا  15درصـد از سـطوح باغ های ارسـنجان
تحـت پوشـش بیمـه محصـوالت کشـاورزی اسـت ،افـزود :بـا هماهنگی های
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صـورت گرفتـه ،کارشناسـان بیمه در حـال بازدیـد از واحد های خسـارت دیده
تحـت پوشـش هسـتند تـا پـس از تعییـن خسـارت ،پرداخـت غرامت هـا آغاز
شود.

شهرستان اقلید
سمانه استوار

پیش بینی کاشت  12هزار هکتار سبزی و صیفی
در اقلید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید از پیش بینی کاشـت  ۱۲هـزار و ۵۰۰
هکتـار محصـول سـبزی و صیفـی در مـزارع ایـن شهرسـتان در سـال زراعـی
جـاری خبـر داد و گفـت :بیشـتر این محصوالت صیفی و جالیزی شـامل سـیب
زمینـی ،گوجـه فرنگـی ،پیاز و خیار اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید ،سـید
علـی آقـا میرطالبـی افـزود :کشـت ایـن محصـوالت بـا سـطح ابالغـی تعیین
شـده ،از اولویت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـت کـه برآورد می شـود
حـدود  ۶۰۰هـزار تـن محصـوالت مختلـف تولیـد و روانـه بازارهـای مصـرف
شو د .
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :با رعایت سـطح زیر کشـت ایـن محصوالت
و الگـوی کشـت مناسـب در شهرسـتان علاوه بر تامین بخشـی از نیاز کشـور
می تـوان بـه اقتصـاد کشـاورزان کمـک و از ضرر و زیـان آنان جلوگیـری کرد.
وی بـا اشـاره بـه آب بر بودن محصـوالت سـبزی و صیفی ،ابراز کرد :اسـتفاده
از شـیوه های نویـن ماننـد آبیاری قطره ای ،کاشـت نشـایی گیاه و کشـت های
زیـر پالسـتیک به میـزان زیادی در مصـرف آب صرفه جویـی می کند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد بـا اشـاره بـه مضـرات اسـتفاده از
پالسـتیک از کشـاورزان درخواسـت کرد در محصوالت جالیزی زیر پالسـتیک
نهایت دقت را داشـته باشـند و پس از برداشـت محصول ،نسـبت به جمع آوری
بقایای پالسـتیکی اقـدام نمایند.

شهرستان آباده
مهرآسا حیدری

مرمت  7رشته قنات درآباده پایان یافت

مسـئول اداره امـور فنـی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده
گفـت :عملیـات اجرایـی احیـاء و مرمت هفت رشـته قنات در این شهرسـتان با
اعتبـار چهار میلیـارد و  964میلیون ریـال پایان یافت.
گـردو را سرشـاخه کاری کنیم.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :طـرح سرشـاخه کاری و پیونـد گـردو بـا ارقـام برتر
داخلـی و خارجـی ماننـد چندلـر ،فرنـور ،جمـال و  Zاز اولویت هـای جهـاد
کشـاورزی اسـت از ایـن رو سرشـاخه درختـان مرغـوب پرمحصـول و دیـرگل
مـورد تائیـد تهیـه و آمـاده پیونـد اسـت.
بـه گفتـه وی؛ کار پیونـد توسـط پیونـد زنـان ماهـر و بومی شهرسـتان بوانـات
انجـام می شـود کـه مراقبت هـای پـس از پیونـد توسـط باغـدار حائـز اهمیـت
اسـت؛ جهـاد کشـاورزی نیـز بـر انجـام تمامی مراحـل کار نظـارت کامـل دارد.

نصب یک دستگاه تری الگر در باغ های بوانات

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده ،رهبر
کیومرثـی تصریـح کـرد :اعتبـار مورد نیـاز این طرح هـا از محل اعتبـارات ملی
و اسـتانی سـال  99تامیـن شـد و میزان ۱۵درصـد از هزینه اجـرای طرح آورده
بهـره بـرداران ذی نفع بوده اسـت.
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد :این قنـوات دارای طـول تقریبی  9هـزار متر بوده
کـه در حـال حاضـر حـدود  ۳۰تـا  6۰درصـد بـه آبدهـی قنـوات مرمت شـده
اضافـه شـده اسـت و بیـش از  700هکتار از مـزارع و باغات منطقه را مشـروب
می سـازند.
بـه گفتـه وی؛ عملیـات اجرایـی در قنوات مرمت شـده شـامل ریـزش برداری،
نوکنـی ،بغـل بـری ،خاکبرداری ،کـول گذاری ،الیروبی ،نصب سـر ریـز و تابلو
در مظهر قنوات اسـت.
او افـزود :قنـوات بازسـازی شـده در شهرسـتان آبـاده شـامل قنـات سـرباغ در
منطقـه ایزدخواسـت ،قنـات خـان خـوره و فیـروزی در منطقـه سـورمق ،قنات
عشـرت آبـاد و قـوزی آبـاد در حومـه شهرسـتان و قنـات قارونـک علیـا و
عباس آبـاد در منطقـه بهمـن اسـت.

مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات گفت :یک
دسـتگاه تـری الگـر بـه منظور دریافـت اطالعـات و داده هـای هواشناسـی در
یـک بـاغ انگـور واقـع در منطقه تـل آبی نصب و شـروع بـه ثبت داده هـا کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات ،کاظم
یوسـفی تصریـح کـرد :نصـب دسـتگاه مذکور در راسـتای پـروژه پیـش آگاهی
کـرم خوشـه خـوار انگـور انجـام شـده اسـت کـه حفـظ و نگهـداری از آن بـه
صـورت کارگـزاری بـه کلینیـک گیـاه پزشـکی بـاغ مینو واگذار شـده اسـت.
ایـن کارشـناس افـزود :بـا تحلیـل داده هـای هواشناسـی حاصل در ایـن طرح،
بهتریـن زمـان مدیریـت آفـات و بیماری هـای گیاهـی مشـخص از ایـن رو

شهرستان بوانات
هادی خوارزمی

سرشاخه کاری گردو در بوانات آغاز شد

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات گفت :برای سـومین
سـال متوالـی طـرح سرشـاخه کاری گـردو بـه منظـور بهبـود عملکـرد تولیـد
باغ هـای ایـن شهرسـتان از اوایـل اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات ،سـید
عبدالرسـول موسـوی بـا بیـان اینکه ایـن شهرسـتان دارای ده هـزار هکتار باغ
گـردو اسـت ،تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود امسـال بتوانیـم هـزار اصله
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مصـرف سـموم شـیمیایی کاهـش و از اثـرات تخریبـی آن در محیـط زیسـت
کاسـته می شـود؛ کیفیـت محصوالت تولیـدی و در نهایت دسـتیابی بـه امنیت
غذایـی و محصـول سـالم بـه منظـور ارتقـاء سـطح سلامت عمومی جامعه نیز
افزایـش می یابـد.

شهرستان جهرم
مرضیه هوشمندنژاد

کارگاه تولید عرقیات گیاهی در جهرم
راه اندازی شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم از راه اندازی یک کارگاه تولید و بسـته
بنـدی مکانیـزه عرقیات گیاهی در شـهرک صنعتی این شهرسـتان خبر داد
بـه گفتـه وی؛ بهـره بـرداران قبـل از کاشـت گیاهـان دارویـی بـه منظـور اخذ
مشـاوره الزم اسـت به کارشناسـان گیاهان دارویـی و باغبانی جهاد کشـاورزی
جهـرم مراجعـه کنند.

اختصاص یارانه نهال به باغداران جهرمی

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،علی
جـوکار تصریـح کـرد :کارگاه مذکـور به مسـاحت 2200متـر مربع و بـا ظرفیت
تولیـد 550تـن در سـال آغاز بـه کار کرد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن کارگاه بـا سـرمایه اولیـه  25میلیـارد ریـال شـروع به
کار کـرده اسـت ،افـزود :مجـری طـرح یـازده میلیـارد ریال تسـهیالت سـاخت
دریافـت کرده اسـت.
جـوکار با اشـاره بـه اینکه کارگاه مذکـور ظرفیت جذب  700تن مـاده خام دارد،
اظهـار کـرد :عرقیاتـی ماننـد گالب  ،نعنا  ،آویشـن  ،بهار نارنج و چهـل گیاه در
ایـن کارگاه تولید می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم بیان کـرد :بـا راه اندازی ایـن کارگاه
 30نفـر بـه صـورت دائـم و فصلـی مشـغول به کار می شـوند.

اختصاص  12هکتار از اراضی جهرم به کشت
گیاهان دارویی

کارشـناس گیاهـان دارویـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم گفت:
در سـال زراعـی جـاری بیـش از  ۱۲هکتـار از اراضی این شهرسـتان به کاشـت
گیاهـان دارویـی از جملـه آویشـن باغـی ،مورینـگا ،نعنـا فلفلـی ،چـای ترش و
مـرزن جـوش اختصاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،زهرا
صادقـی تصریـح کـرد :امید اسـت با توجه به اسـتقبال بهـره برداران از کاشـت
گیاهـان دارویـی بـه دلیـل حمایت هـای اعلام شـده سـطح زیـر کشـت ایـن
محصـول بـه  30هکتـار افزایـش یابد.
ایـن کارشـناس افـزود :در حـال حاضـر محصول مـزارع گیاهـان دارویی عالوه
بـر ارسـال بـه اسـتان های مختلف به کشـور های همسـایه نیز صادر می شـود.
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مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم از اختصـاص 850میلیون ریـال یارانه
نهـال بـه باغـداران این شهرسـتان خبـر داد و گفت :بـرای دریافت ایـن اعتبار
 45پرونـده تشـکیل و کل اعتبـار تخصیصی شهرسـتان جذب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،علی
جـوکار بـا بیـان اینکـه یارانـه مذکـور بـه طرح هـای کاشـت پاجـوش خرما با
رقم هـای زاهـدی ،پیـارم ،شـاهانی ،کبـکاب ،مجـول و مضافتـی اختصـاص
یافـت ،افـزود :بخشـی از ایـن مبلـغ بـه مرکبـات از جملـه لیمـو لیسـبون پایه،
ولکامریانـا و نارنـج در طـرح پایلـوت زوال مرکبـات اختصـاص یافتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان جهـرم سـاالنه بیـش از یـک و نیـم میلیون
اصلـه نهال شناسـه دار تولید می شـود ،ابـراز کرد :این شهرسـتان از قطب های
تولیـد نهـال اسـتان فارس بـه شـمار می آید و نهـال انـواع گونههـای درختان
میـوه تولید میشـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم اظهـار کـرد :تولیـد نهال شناسـهدار
و سـالم بـه عنـوان مهمترین مسـئله زیربنایـی در باغبانـی ،از اهمیت بسـزایی
برخوردار اسـت.

شهرستان خرامه
طیبه مردانه

کاشت یک رقم جدید انگور برای اولین بار
در خرامه

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از کاشـت  ۳۱۵۰اصلـه قلمه ریشـه
دار انگـور ترکمـن  ۴در اراضـی باغی روسـتای مهرآباد از توابـع بخش مرکزی
ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی خرامـه ،ایـرج دهقانی با
اشـاره بـه اینکـه انگـور رقـم ترکمـن ۴از سـال اول بـه بـار می نشـیند ،گفت:
انتظـار داریـم در اولیـن سـال باردهـی بالـغ بـر ده تـن محصـول از دو هکتـار
سـطح زیـر کشـت انگـور ترکمـن ۴برداشـت و روانه بـازار مصرف شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر لـزوم جایگزینـی روش هـای نویـن علمی در
عملیات هـای باغـی بـا روش هـای سـنتی و اقتصـادی نمـودن تولیـد ،اظهـار
کـرد :در بـاغ مذکـور سیسـتم هدایـت و تربیت انگور بـه صورت داربسـتی و با
اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری قطـره ای طراحی شـده اسـت.
او افـزود :بـا اجـرای این طرح تعـداد درختچه هـا در هر هکتار نسـبت به روش
سـنتی بیشـتر و با مصـرف آب کمتـر ،تولید باالتری حاصل خواهد شـد.
دهقانـی بـا بیـان اینکـه انگور رقـم ترکمـن 4از ارقـام پرمحصـول و زود بازده
اسـت ،ابـراز کـرد :بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر و افـت سـفره های
زیرزمینـی تغییـر الگـوی کشـت از اصـول اساسـی تـداوم تولیـد محسـوب
می شـود.
وی؛ مقاومـت بسـیار عالـی ایـن رقـم در برابـر آفـات ،بیماری هـا و سـرما،
کمیابـی ،بـازار پسـندی و تجاری بـودن را از دیگر ویژگی هـای انگور ترکمن۴
عنـوان کرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه تصریح کـرد :انگور بی دانه و سـیاه
رنـگ ترکمـن ۴با ظاهری شـبیه به انگـور یاقوتی در بعضی مناطـق مویز و در
برخـی نواحـی بلـک سـیلدس نامیده می شـود؛ تاکسـتان های خرامـه در بیش
از ده هکتار شـامل ارقام عسـکری و یاقوتی اسـت.

حمایتـی از تولیـد گندم بـه عنوان یک محصـول محوری و راهبردی محسـوب
می شـود.
بـه گفتـه وی؛ توجـه بـه توصیـه کارشناسـان بخـش کشـاورزی در خصـوص
کشـت  ۳۰درصـد از اراضـی ،مدیریـت آبیاری مـزارع را تسـهیل ،کاهش هزینه
و افزایـش عملکـرد را در پـی خواهد داشـت.
دهقانـی؛ پایبنـدی بـه قوانیـن و احتـرام بـه حقـوق دیگـران را الزمـه تـداوم
زندگـی اجتماعـی و پیشـرفت جامعه دانسـت و اظهـار کرد :به منظور دسترسـی
مناسـب و عادالنـه کشـاورزان تیمی متشـکل از مـردم و مسـئولین نظـارت و
کنتـرل چگونگـی برداشـت آب توسـط ذی نفعـان را عهـده دار شـده انـد.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه بیان کرد :امید اسـت با رهاسـازی آب
شـعار "تولیـد؛ پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا" محقق شـده و بازدهـی اقتصادی
مطلوبـی برای شهرسـتان بـه ارمغان آید.

شهرستان خرم بید
مریم زارع قنات نویی

رونق تولید انواع نشاء در خرم بید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد از تولیـد بیـش از هشـت میلیون
نشـاء انـواع محصـوالت سـبزی و صیفـی در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

رهاسازی آب سد درودزن برای مزارع خرامه

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفـت ۳۰ :میلیـون متـر مکعب آب
از سـد درودزن بـرای آبیـاری مـزارع شـتوی ایـن شهرسـتان رها سـازی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ،ایرج
دهقانـی تصریح کرد :آب رهاسـازی شـده از  ۶اردیبهشـت ماه بـه مدت ده روز
بـه بهره بـرداران شهرسـتان خرامه تخصیص یافته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به سـطح  ۲۲هزار هکتاری کشـت گنـدم در حوزه
آبخـور رودخانـه کـر در شهرسـتان خرامـه ،ابراز کرد :رها سـازی آب سیاسـت

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ،آرش
خسـروانی بـا بیـان اینکـه عمـده نشـاءهای تولیـدی در این شهرسـتان شـامل
ارقـام مختلـف گوجـه فرنگی اسـت ،گفت :نشـاءهای کلـم بروکلـی ،کاهو ایس
(قرمـز) ،انـواع فلفـل ،بادمجـان و هندوانه نیز در این شهرسـتان تولید می شـود.
وی افـزود :نشـاءهای تولیـدی علاوه بـر تأمیـن نیـاز شهرسـتان خـرم بیـد به
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شهرسـتان های هـم جـوار نیـز ارسـال می شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از هشـت هکتـار گلخانـه در شهرسـتان خـرم بید
فعـال اسـت ،اظهـار کرد :امیدواریم در راسـتای تحقق شـعار سـال بـا همکاری
ادارات ذیربـط فرآینـد احـداث گلخانه هـا تسـریع شـود و گلخانـه داران را بـه
سـمت تولیـد محصـوالت مختلـف سـوق دهیم.
وی همچنیـن یادآورشـد :گلخانه هـای موجـود در خرم بید عالوه بر تولید نشـاء
در زمینـه تولیـد انـواع ارقام گل رز شـاخه بریـده و محصوالت سـبزی و صیفی
نیـز فعالیـت می کنند.

خسارت سرمازدگی به کشاورزی خرم بید

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد از برآورد بیـش از  600میلیارد ریال
خسـارت سـرمازدگی به محصوالت زراعی و باغی این شهرسـتان خبر داد.

بـه گفتـه وی؛ مهـم تریـن ارقـام بذور مـورد اسـتفاده بـرای کاشـت چغندرقند
بهـاره شـامل ارقـام ایرانـی دنـا ،سـینا ،شـکوفا و آریـا و ارقـام خارجی سـمنتا،
تـرکان ،شـانال ،پرفکتـا ،بـی تـی اس  ،213ایزوبالنـا و ناگانـو اسـت.
او بـا تأکیـد بـر اینکـه توسـعه کشـت چغندرقنـد نقش اساسـی در تأمین شـکر
مـورد نیـاز کشـور دارد ،ابراز کـرد :ادوات و نهاده های ضروری برای کشـاورزان
تأمین شـده اسـت و کارخانه های مرودشـت و اقلید طرف قرارداد برای کشـت
این محصول هسـتند.

شهرستان خنج
عباس رستم پور

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ،آرش
خسـروانی گفـت :سـرمازدگی در نیمـه اول فروردیـن ماه به محصـوالت زراعی
گنـدم و جـو در سـطح  250هکتـار و درختـان آلـو ،زردآلـو ،بادام ،گردو و سـایر
هسـته دارها در سـطح  1439هکتار خسـارت زد.
وی تصریـح کـرد :خسـارت سـرما بـه محصـوالت زراعـی معـادل  130میلیارد
ریـال و محصـوالت باغـی معـادل  470میلیـارد ریـال بود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد با تاکیـد بر ضرورت پوشـش های
بیمـه ای محصوالت کشـاورزی ،ابراز کرد :صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی
کشـور در زمـان وقـوع حـوادث قهری تحت پوشـش خـود ،حمایت هـای الزم
را انجـام می دهد.

پیشبینی افزایش کاشت چغندر قند در خرم بید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد گفت :پیش بینی می شـود سـطح
زیـر کشـت چغنـدر قند بهاره در این شهرسـتان با افزایش بیـش از  30درصدی
نسـبت به سـال گذشـته به  400هکتار برسد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ،آرش
خسـروانی با اشـاره به اینکه سـطح زیر کشـت چغندر قند در سـال گذشته 290
هکتـار بـوده اسـت ،تصریـح کرد :در سـال های گذشـته برخی مشـکالت مانند
قیمـت خریـد تضمینـی پائیـن و عـدم پرداخـت بـه موقـع مطالبات کشـاورزان
باعـث شـده بود که اسـتقبال از این کشـت کاهـش یابد.
ایـن مقـام مسـئول افزود :کاشـت چغنـدر قند بهـاره در شهرسـتان خـرم بید از
اوایـل اردیبهشـت مـاه آغاز شـده اسـت و تا اواسـط خـرداد مـاه آتی نیـز ادامه
دارد کـه بـه دلیـل کاهش بارش ها کار کشـت امسـال زودتر آغاز شـده اسـت.
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تحقق کامل تعهد آبیاری تحت فشار خنج
در سال ۹۹

رئیـس اداره امـور فنـی و زیر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج
گفـت :بـا تجهیـز  ۱۲۳هکتـار از اراضـی این شهرسـتان بـه سـامانه های نوین
آبیـاری تحت فشـار در سـال گذشـته موفـق به تحقـق  ۱۰۰درصـدی تعهدات
خـود در این بخش شـدیم.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج ،جواد
مظفـری تصریـح کـرد :بـه منظـور اجـرای سـطوح آبیـاری مذکـور در سـال
گذشـته  ۲۰میلیـارد و  ۹۱۰میلیـون ریـال کمـک بالعـوض از طـرف دولـت
محتـرم بـه مجریـان طرح هـا پرداخـت شـده اسـت.
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد :افزایـش راندمـان آبیـاری ،اقتصادی کـردن تولید
بـا افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح ،اسـتفاده بهینـه از کودهـای شـیمیایی و
حرکـت به سـمت تولیـد محصوالت سـالم و ارگانیـک از جمله مزایـای اجرای
سـامانه های نویـن آبیـاری بـه شـمار می آید.
به گفته وی؛ شهرسـتان خنج با سـطح  ۸۵۰۰هکتار از شهرسـتان های پیشـرو
در اجـرا و بهـره گیـری از سـامانه های نویـن آبیـاری در جنـوب اسـتان فارس
است.

قنات مز در خنج بازسازی و احیاء شد

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفـت :قنات مـز در این
شهرسـتان بـا اعتبـار دو میلیـارد و  369میلیون ریال بازسـاری و احیاء شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج ،علی
علـی پـور تصریـح کـرد :اعتبار این طـرح از محـل کمک های فنـی و اعتباری
کـه بـه صـورت  85درصد کمـک بالعوض دولـت و  15درصد خودیـاری بهره
بـرداران اسـت ،تامیـن و در طـول  1100متر اجـرای عملیات انجـام گرفت.
بـه گفتـه وی؛ قنـات مـز دارای  35بهـره بـردار و  80هکتـار اراضـی تحـت
شـرب اسـت که بـه دلیل خشکسـالی های اخیـر آبدهی قنـات به میـزان قابل
توجهـی کاهـش یافتـه بـود اما هـم اکنون بـا اقدامات انجام شـده دبـی آب در
مظهـر قنـات از پنـج بـه ده لیتر بـر ثانیـه افزایش یافته اسـت.
او افـزود :عملیـات مرمـت قنـات مـز شـامل تهیـه کول هـای بتنـی ،ریـزش
بـرداری گالـری ،الیروبـی ،کـول برگـردان و نصـب سـر ریـز در مظهـر قنات
ا ست .

دهستان خنجشت
شهربانو زارعی

اجرای طرح ملی گندم بنیان در اراضی
دهستان خنجشت

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت گفـت :طـرح ملـی گنـدم
بنیـان با محوریت توسـعه کشـاورزی حفاظتی در سـطح  1750هکتـار از مزارع
گنـدم تحـت پوشـش ایـن مرکز اجرا شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت ،عباس
مومنـی هـدف از اجـرای ایـن طـرح را افزایـش  ۳۰درصـدی تولیـد و عملکرد
مـزارع گنـدم برشـمرد و افـزود :طـرح ملـی گنـدم بنیـان بـا محوریت توسـعه
کشـاورزی حفاظتـی شـامل کشـت بـه روش بیخـاک ورزی ،حفـظ بقایـای
گیاهـی پـس از برداشـت و اجـرای تنـاوب زراعی مناسـب در مـزارع گندم این
دهسـتان بـه اجـرا درآمده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اینکه مبـارزه با عوامل خسـارت زا بـا مراقبت از
سلامت گیـاه و برگ هـای زیـر پرچـم با مصـرف ترکیبـات قارچ کـش حداقل
در دو مرحلـه ،از برنامه هـای اجرایـی ایـن طـرح اسـت ،اضافـه کـرد 150 :لیتر
قـارچ کـش تیلـت یارانـه دار بیـن کشـاورزان مجـری طرح گنـدم بنیـان توزیع
شد .

بـه گفتـه وی؛ گنـدم کاران بایـد بـه منظـور افزایـش عملکـرد در واحد سـطح،
نسـبت بـه دو نوبـت سـم پاشـی با قـارچ کـش تیلـت در مراحل رشـدی ظهور
گـره دوم سـاقه و مرحلـه ظهـور بـرگ پرچم اقـدام کنند.
رئیـس مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت بیـان کرد :توزیع سـم تیلت
مطابـق بـا لیسـت ارسـالی از مرکـز جهاد کشـاورزی خنجشـت و بـا قیمت 68
هـزار و  500تومـان در فروشـگاه سـموم نباتی انجام شـد.

شهرستان داراب
کاظم نظری

آغاز برداشت کلزا در داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت :برداشـت کلـزا از هشـتم
اردیبهشـت مـاه در ایـن شهرسـتان آغاز شـده اسـت و تـا پایان اردیبهشـت ماه
ادامـه دارد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمدرضا
صالحـی بـا بیان اینکه کلزا در سـطحی بالغ بر  700هکتار کشـت شـده اسـت،
تصریـح کـرد :میانگیـن تولید کلـزا در این شهرسـتان  1.5تن در هکتار اسـت و
پیـش بینی می شـود امسـال هـزار تن دانـه روغنی کلزا تولید شـود.
وی بـا بیـان اینکـه هشـت دسـتگاه کمبایـن مجهز به هـد مخصـوص در حال
برداشـت اسـت ،اضافـه کـرد :کلزا بـا قیمت پایـه هر کیلوگـرم  ۱۱هـزار تومان
توسـط اتحادیـه تعـاون روسـتایی بـه عنـوان مباشـر از کشـاورزان خریـداری
میشـود.
بـه گفتـه صالحی؛ مهمترین ارقام کلزای کشـت شـده شهرسـتان تراپر و هایوال
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب مهمتریـن ویژگـی گل محمـدی این
شهرسـتان را ارگانیـک بـودن آن عنوان کرد و افزود :سـال گذشـته  308هکتار
از گلسـتان های دیم شهرسـتان از شـرکت سوئیسـی " " Bio Inspectaگواهی
ارگانیـک اخـذ کـرده و بدیـن ترتیـب زمینـه صـادرات بـه اروپـا و کشـورهای
حاشـیه حـوزه خلیج فـارس و آسـیای میانه فراهم شـده اسـت.

برآورد تولید  48هزار تن گندم در داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفت :پیش بینی می شـود تا اواسـط
تیـر مـاه  48هزار تـن محصـول از  12هزار هکتار مـزارع گندم این شهرسـتان
برداشـت شود.

 50است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب اظهـار کـرد :کلـزا یکـی از مهمترین
دانههـای روغنـی اسـت کـه اسـتقبال کشـاورزان از کشـت آن و حمایـت
دسـتگاههای اجرایـی میتوانـد کشـور را به سـمت خـود کفایـی در تولید روغن
خوراکـی سـوق دهد.

آغاز برداشت از بزرگترین دشت گل محمدی
دیم جهان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت :برداشـت گل محمـدی از
گلسـتان های ایـن شهرسـتان از بیسـتم فروردیـن مـاه آغـاز شـد و تـا اواخـر
خـرداد مـاه ادامـه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمد
رضـا صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه کار برداشـت گنـدم در شهرسـتان داراب از
اوایـل اردیبهشـت مـاه از بخـش فورگ آغاز شـده اسـت ،تصریح کـرد :با توجه
بـه هماهنگی هـای انجام شـده قریب به  150دسـتگاه کمباین در کار برداشـت
مـزارع گندم این شهرسـتان مشـارکت خواهند داشـت.
ایـن مقـام مسـئول یاد آور شـد :با توجـه به عدم بارش مناسـب نـزوالت جوی
در سـال زراعـی جاری ،سـه هزار هکتار از مـزارع گندم شهرسـتان داراب نیز از
رشـد باز مانده و غیر قابل برداشـت شـده اسـت.

 220هزار قطعه جوجه ریزی در داراب

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب،
احمدرضـا صالحـی بـا تاکید بـر اینکه این شهرسـتان از نظر سـطح زیر کشـت
و میـزان تولیـد گل محمـدی مقـام اول کشـور را دارد ،ابـراز کـرد :بزرگتریـن
دشـت گل محمـدی دیـم جهـان در ایـن شهرسـتان وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکـه سـطح زیـر کشـت گل محمـدی در شهرسـتان داراب پنج
هـزار و  6۰۰هکتـار اسـت ،افـزود 500 :هکتـار آن آبی و مابقی بـه صورت دیم
کشـت شـده است.
صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـتر گلسـتانهای دیـم شهرسـتان در مناطـق
کوهسـتان داراب قـراردارد ،تصریـح کرد :متوسـط عملکـرد گل محمدی دیم و
آبـی بـه ترتیـب  1200و  2500کیلوگرم در هکتار اسـت و پیش بینی می شـود
در سـال جـاری حـدود  ۷هزار تـن گل محمدی بـه صورت گلبرگ تـر و غنچه
از گلسـتان های این شهرسـتان برداشـت شود.
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت :در فروردیـن ماه سـال جاری
پـرورش  220هـزار قطعـه جوجه یک روزه گوشـتی در مرغداری های گوشـتی
این شهرسـتان آغاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب،
احمدرضـا صالحـی تصریـح کـرد :بـا انجـام ایـن میـزان جوجـه ریـزی پیـش
بینـی می شـود حـدود  40۰تـن گوشـت سـفید در اواخـر اردیبهشـت مـاه وارد
بـازار مصرف شـود.
بـه گفتـه وی ،ایـن میـزان جوجه ریـزی در  6واحـد مرغداری فعـال با ظرفیت
 220هـزار قطعـه انجام گرفته اسـت.
صالحـی بیـان کـرد 17 :واحد تولیدی مرغ گوشـتی فعال با ظرفیـت  7۲1هزار
قطعـه جوجـه ریزی در هر دوره در شهرسـتان داراب وجود دارد .

شهرستان رستم
سیروس انصاری

چشم نوازی توت فرنگیهای رستم در بازار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت :تـوت فرنگیهای بـا کیفیت
از سـطح هشـت هکتار از مزارع این شهرسـتان در حال برداشـت هسـتند و به
بازار هـای مرکز اسـتان ارسـال می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ،علی
گـودرزی تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود  50هـزار کیلوگرم تـوت فرنگی
مطلـوب و بـازار پسـند از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :عمـده تـوت فرنگـی کاشـته شـده در مـزارع
شهرسـتان رسـتم از رقـم پـاروس اسـت؛ کاشـت ایـن محصـول علاوه بـر
اقتصـادی بـودن موجب اشـتغالزایی نیز می شـود کـه کشـت آن در فضای آزاد
در حـال افزایـش اسـت.

آغاز برداشت کاهو از مزارع رستم

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت :انتظـار می رود بیـش از 1500
تـن کاهو از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ،علی
گـودرزی تصریـح کـرد :کار برداشـت کاهـو از سـطح  50هکتـار از مـزارع این
شهرسـتان از اواخـر فروردیـن مـاه آغـاز و تا اوایـل خرداد مـاه نیز ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :کاشـت کاهو بـه عنـوان محصولـی زود بازده
چنـد سـالی اسـت کـه در شهرسـتان رسـتم از رونق خوبـی برخوردار اسـت.
بـه گفتـه وی؛ کشـاورزان شهرسـتان رسـتم در فصـول مختلـف بـه خصوص
پائیـز و بهـار شـاهد بیشـترین بهـره وری از کشـت محصـول بازار پسـند کاهو

هسـتند کـه نقـش پـر رنگـی در اشـتغال زایی و معیشـت بهـره بـرداران دارد.
 :با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی خاک،
وی بـه تجربـه چندیـن سـاله کشـاورزان ایـن دیـار در کشـت ایـن سـبزی
پرطرفـدار در سـبد غذایـی مـردم اشـاره نمـود و تصریح کـرد :خـاک حاصلخیز
شهرسـتان رسـتم
گـودرزی بـه رغبـت کشـاورزان رسـتم را در کشـت ایـن محصول را نشـانه ای
از اسـتفاده بهینـه از آب و خـاک در فصـول مختلـف یـادآور شـد و بیـان کـرد:
انتظـار مـی رود در سـال زراعـی جـاری بیـش از  1500تـن کاهو از مـزارع این
شهرسـتان برداشـت گـردد کـه ضمن مصـرف داخلی بـه دیگر شهرسـتان های
مجـاور صادر می شـود.

شهرستان سپیدان
لیال نمازی

تخصیص تسهیالت مکانیزاسیون به بخش کشاورزی
سپیدان

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت :در سـال جاری قریـب به 95
میلیـارد ریال تسـهیالت مکانیزاسـیون کشـاورزی بـه این شهرسـتان اختصاص
یافت.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ،مهدی
نصیـری تصریـح کـرد :ایـن تسـهیالت بـه منظـور خریـد انـواع ماشـین آالت
کشـاورزی زراعـی و باغـی و تجهیز مکانیـزه واحدهای گلخانـه ای ،دام ،طیور و
شـیالت به شهرسـتان ها ابالغ شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ تسـهیالت مذکـور بـا سـود 15درصـد و بازپرداخت پنج سـاله به
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بهـره بـرداران واجد شـرایط پرداخت می شـود.
ایـن مقـام مسـئول هـدف از اعطـای تسـهیالت مذکـور را افزایـش ضریـب
مکانیزاسـیون دانسـت و افـزود :پیـش بینـی می شـود در سـال جـاری بالـغ بر
صـد دسـتگاه انـواع ماشـین های کشـاورزی بـه نـاوگان شهرسـتان سـپیدان
اضافه شـود.
نصیـری اظهـار کـرد :سـال گذشـته بـا اسـتفاده از خـط اعتبـاری ،تعـداد 104
دسـتگاه انواع ماشـین آالت کشـاورزی با مبلغ  75هزار و  534میلیون ریال در
این شهرسـتان جذب شـده اسـت.

شناسایی تغییر کاربری های غیر مجاز در سپیدان

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت 71 :مـورد تغییـر کاربری غیر
مجـاز اراضـی کشـاورزی در این شهرسـتان در فروردین ماه گذشـته شناسـایی
و از ادامـه کار آنان جلوگیری شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،
مهـدی نصیـری افـزود :وسـعت این تغییـر کاربری هـای غیر مجـاز  22هزار و
 600متـر مربـع از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان بود.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :پـس از هماهنگی بـا مقامـات قضایی ضمن
اخـذ تعهـد از متخلفیـن ،ادوات سـاخت و سـاز آنها توقیـف گردید.
نصیـری بـا تأکیـد بـر اهمیـت حفـظ اراضـی کشـاورزی بیـان کـرد :بـا یـاری
گزارشـات مردمـی از طریـق سـامانه  131می توانیـم از خـرد شـدن اراضـی و
تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز جلوگیـری کنیـم.

مصـرف می شـود.
نصیـری بـا بیـان اینکـه در کشـت پیـاز بهـاره از بـذور ارقـام محلـی اسـتفاده
می شـود ،ابـراز کـرد :محصـول تولیـدی از این ارقـام قـدرت انبار مانی بسـیار
باالیـی دارد از ایـن رو از بـازار پسـندی ویـژه ای برخـوردار اسـت.

شهرستان سرچهان
زینب طالیی

راه اندازی اولین کارگاه عرقیات گیاهی در سرچهان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفـت :اولیـن کارگاه عرقیـات
گیاهـی بـه مسـاحت  500متـر مربع و بـا ظرفیت تولیـد یک تن در شـبانه روز
در ایـن شهرسـتان راه انـدازی شـد.

پایان کاشت پیاز بهاره در سپیدان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان از پایـان کشـت محصول پیـاز در
هـر دو بخـش مرکـزی و همایجـان ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :بیش از
 800هکتـار از اراضی شهرسـتان سـپیدان به پیـاز بهاره اختصاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد :کاشـت پیـاز بهـاره در ایـن شهرسـتان در یک
بـازه زمانـی یـک ماهـه از نیمـه فروردین مـاه آغاز و تا اواسـط اردیبهشـت ماه
ادامه داشـته اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اینکـه به طور متوسـط  35تن پیـاز از هر هکتار
مـزارع شهرسـتان سـپیدان برداشـت می شـود ،افـزود :پیـش بینی می شـود تا
پایـان مهـر مـاه آتی  28هـزار تن پیاز بهـاره از مزارع این شهرسـتان برداشـت
شود.
بـه گفتـه وی؛ پیـاز بهـاره بـه روش بـذری و بـه صورت نیمـه مکانیزه کشـت
ً
کاملا مکانیـزه برداشـت و روانـه بازار هـای
و در پاییـز هـر سـال بـه صـورت
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بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،علی
موسـی پـور جشـنی اظهـار کـرد :سـرمایه اولیه ایـن واحـد تولیـدی ۱۵میلیارد
ریال بوده اسـت.
بـه گفتـه وی :بـا شـروع بـه کار کارگاه تولیـدی برای پنـج نفر به صـورت دائم
اشـتغال ایجاد شـده است.
موسـی پـور جشـنی ابـراز کـرد :در ایـن واحـد تولیـدی انـواع عرقیـات گیاهی
شـامل؛ گالب ،نعنـا ،آویشـن ،کاسـنی ،شـاه تـره و غیـره به صـورت صنعتی و
پاسـتوریزه تولیـد می شـود.

آغاز فصل کشت صیفی در سرچهان

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان از آغاز فصل کشـت صیفی در این
شهرسـتان خبـر داد و گفـت :سـاالنه سـه هـزار هکتـار از اراضی سـرچهان به
زیر کشـت صیفـی می رود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان،

مرغ های سرچهان روانه کشتارگاه های فارس شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفـت :از نیمـه دوم فروردین ماه
سـال جـاری تـا کنون تعـداد  50هـزار قطعه مـرغ معادل صـد تن مـرغ زنده از
سـرچهان روانه کشـتارگاه های اسـتان شـده اسـت.

علـی موسـی پـور جشـنی بیـان کـرد :محصوالتـی از قبیـل؛ خیارسـبز ،گوجه،
سـیب زمینـی ،هندوانـه ،ذرت علوفـه ای و غیـره در مـزارع سـرچهان به روش
کاملا مکانیـزه کشـت می شـوند.
بـه گفتـه وی ،در حـال حاضـر بـه منظور شـروع کشـت ،اراضی کشـاورزی در
مرحلـه آماده سـازی ،تهیه بسـتر و فراهم نمودن وسـایل و تجهیـزات به روش
آبیـاری تحت فشـار قـرار دارند.
موسـی پـور جشـنی اظهار کرد :توسـعه کشـت نشـائی و اسـتفاده حداکثری از
سیسـتم های آبیـاری نویـن در بخـش کشـاورزی ،در دسـتور کار کارشناسـان
ایـن مدیریت قـرار دارد.
پیـش بینـی می شـود در پایـان این سـال زراعی ،بیـش از  ۱۵۰هزار تـن انواع
محصـول صیفی تولیـد و روانه بازار شـود.

باغداران سرچهانی یارانه نهال دریافت کردند

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان با بیـان اینکه باغداران سـرچهانی
 ۳۵۰میلیـون ریـال یارانـه نهـال دریافـت کردند ،گفـت :کل اعتبـار تخصیصی
بـه این شهرسـتان جذب شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،علی
موسـی پـور جشـنی بیـان کـرد :ایـن شهرسـتان دارای هفـت واحـد مرغداری
گوشـتی فعـال بـا ظرفیـت  210هزار قطعه هسـت.
وی افزود :در حال حاضر قیمت مرغ در سرچهان  249هزار ریال است.

توزیع  53تن انواع نهاده دامی در سرچهان

رئیس اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان
گفـت :میـزان  53تـن انـواع نهـاده دامی یارانـه ای شـامل جو و خـوراک دام از
نیمـه فروردیـن مـاه تـا کنـون در بیـن دامـداران ایـن شهرسـتان توزیـع شـده
است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان،
بهـزاد ملـک حسـینی بیـان کـرد :از ایـن میـزان  21تن جـو بـه دامداری های
سـنتی و  32تـن خـوراک دام بـه واحد هـای بـره پـرواری صنعتـی اختصـاص
یا فت .
وی تصریـح کـرد :نـرخ دولتـی هـر کیلو جـو  24هـزار و  500ریال و هـر کیلو
خـوراک دام  34هـزار ریال اسـت.
او افزود :شهرسـتان سـرچهان دارای  6واحد دامداری سـبک صنعتی با ظرفیت
 3500راس 25 ،واحـد دامـداری سـنتی بـا ظرفیـت  2500راس و هشـت واحد
گاوداری روسـتایی با ظرفیت  60راس اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان،
علـی موسـی پـور جشـنی تصریـح کـرد :بـرای دریافـت ایـن یارانـه در سـال
جـاری  ۱۷پرونـده تشـکیل شـد.
بهگفتـه وی؛ از مبلـغ اعتبـار جـذب شـده ۵۰ ،میلیـون ریـال بـه  ۱۰بهره بردار
بـه منظـور پیونـدک گـردو و بقیه به گونه هـای انگور و گل محمدی در سـطح
 ۱۲هکتـار تخصیص داده شـد.
سـطح زیرکشـت محصـوالت باغی شهرسـتان سـرچهان ،بالـغ بر سـه هزار و
 900هکتـار بـا تولیـد سـاالنه  44هزار تن اسـت.
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شهرستان شــیراز
خاطره اکبری

افزایش  7برابری کاشت چغندر قند در شیراز

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت :پیش بینی می شـود سـطح زیر
کشـت چغنـدر قند بهاره در این شهرسـتان نسـبت به سـال گذشـته بـا افزایش
هفـت برابـری به قریـب به  450هکتار برسـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح
الـه سیروسـی بـا اشـاره به اینکـه کاشـت چغندرقنـد بهـاره از اواخر اسـفند ماه
سـال گذشـته آغاز شـده اسـت و تا پایان اردیبهشـت مـاه نیز ادامـه دارد ،افزود:
تـا کنـون عملیـات کاشـت در بالـغ بـر  340هکتـار از اراضـی به صـورت تمام
مکانیزه انجام شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه مـزارع چغنـدر قنـد ایـن شهرسـتان از
سیسـتم های آبیـاری نویـن بهـره می گیرنـد ،تصریح کـرد :بذور مورد اسـتفاده
در مـزارع شهرسـتان شـیراز شـامل ارقـام کاکتـوس ،ناگانـو و موریـل اسـت.
بـه گفتـه وی؛ چغنـدر قنـد از جملـه محصوالت راهبردی اسـت که کاشـت آن
بـه صـورت قـراردادی و خریـد محصـول بـا قیمت تضمینـی انجام می شـود از
ایـن رو چغنـدر کاران شهرسـتان شـیراز قـرارداد کشـت خـود را بـا کارخانه قند
پـارس (کـوار) منعقد کـرده اند.
سیروسـی ابـراز کـرد :تامیـن نهاده هـای تولیـد از قبیـل بـذور ،کود هـای
شـیمیایی ،سـموم زراعی ،ادوات و امکانات کاشـت ،داشـت و برداشت محصول
بـا نرخ هـای حداقلـی و تعاونـی از خدماتـی اسـت کـه کارخانـه طرف قـرار داد
متعهـد بـه ارائـه آن بـه چغندرکاران شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت چغنـدر قنـد بهـاره از مزارع شهرسـتان شـیراز
عمدتـا از مهرمـاه تـا آذرمـاه آتـی صـورت می گیـرد :پیـش بینـی می شـود به
طـور میانگیـن از هـر هکتـار از مـزارع چغنـدر قنـد بیـش از  55تـن محصـول
برداشـت و روانـه کارخانـه قند شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز تاکید کرد :کاشـت چغنـدر قند عالوه
بـر رونـق چـرخ کارخانه های قنـد و کاهش وابسـتگی در تامین قند و شـکر به
خـارج از کشـور ،ضمـن ایجـاد تنـاوب زراعی مناسـب باعث کاهـش علف های
هـرز ،آفـات و بیماری هـا و افزایـش مـاده آلی خاک می شـود.

افزایش  10درصدی اشتغال جدید به کشاورزی
در شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از افزایـش نزدیـک بـه  10درصدی
اشـتغال جدیـد در بخـش کشـاورزی این شهرسـتان در سـال  1399نسـبت به
سـال قبـل خـود خبـر داد و گفـت :بـا بررسـی های انجـام شـده  746اشـتغال
جدیـد در سـال گذشـته شناسـایی و در سـامانه رصـد ثبت شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،
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ذبیـح اهلل سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکـه اشـتغال جدیـد بـه کشـاورزی در این
شهرسـتان در بـازه زمانی سـال  1398قریب بـه  680مورد بوده اسـت ،تصریح
کـرد :در سـال گذشـته  227مورد اشـتغال دائـم و  519مورد اشـتغال موقت در
هشـت زیـر بخـش کشـاورزی به ثبت رسـیده اسـت.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه صنعـت در بخـش کشـاورزی عالوه بـر افزایش
درآمـد کشـاورزان و تنظیـم بـازار و ثبـات قیمتها ،باعـث ایجاد اشـتغال جدید
و پایـدار میشـود ،افـزود :صنایـع وابسـته بـه کشـاورزی در شهرسـتان شـیراز
رکـورد دار ثبـت  114شـغل دائمی جدید در سـال گذشـته شـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه نیـاز زیـر بخـش باغبانـی در به
کارگیـری نیـروی انسـانی بـرای انجـام عملیات های باغـی ،این زیـر بخش با
 26اشـتغال دائم و  182شـغل موقت بیشـترین میزان اشـتغالزایی در شهرستان
شـیراز را در بـازه زمانی سـال گذشـته ایجـاد کرد.
سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکه شهرسـتان شـیراز با وجـود واحد هـای دامپروری
موفـق و متعـدد و بـا تولیـد سـالیانه قریب به چهـار هزار تن گوشـت و  93هزار
تـن شـیر از شهرسـتان برتـر اسـتان فـارس در تولیـد محصوالت دامی اسـت،
بیـان کـرد :ایـن زیر بخـش نیز بـا  16فرصت شـغلی دائم و  118مـورد فصلی
سـهم بسـزایی در ایجاد اشـتغال در بخش کشـاورزی داشـته است.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ابراز کـرد :ایجاد فرصت های شـغلی
جدیـد بـرای زنان روسـتایی و خانه دار از اهداف مد نظر جهاد کشـاورزی اسـت
از ایـن رو بـا تالش هـای صـورت گرفته در زیر بخـش آموزش ،ترویـج و زنان
روسـتایی  43فرصت شـغلی دائمی شـکل گرفت.
وی اضافـه کـرد :زیـر بخش هـای زراعت ،آب و خاک ،مکانیزاسـیون ،شـیالت
و دامپزشـکی از دیگـر زیـر بخش هـای اشـتغالزا در شهرسـتان شـیراز هسـتند
کـه موجـب ایجـاد  247مورد اشـتغال جدید شـده اسـت.
بـه عقیـده سیروسـی؛ بـا توجـه بـه گسـترش فنـاوري توليـد در قالـب بهبـود
مکانيزاسـيون ،ارتقـاي بهـره وري نيـروي کار ،گسـترش مهـارت و سـطوح
تخصـص در فعاليت هـاي بخـش کشـاورزي ،افزايش قابـل توجه بـازده توليد،
گـذار کشـاورزي از توليـد سـنتي به پيشـرفته و اسـتفاده از فناوري هـاي نوين،
اشـتغال زايي بخـش کشـاورزي متناسـب بـا سـهم فعاليت هاي ایـن بخش در
اقتصـاد ملـي اسـت و نمـي تـوان انتظـار نامعقـول و دسـتوري از اشـتغال زايي
بخش کشـاورزي داشـت.

انتصاب در مرکز جهاد کشاورزی حومه شیراز

بـا ابالغی از سـوی مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز "فرهـاد اتحادنژاد"

بـه عنـوان سرپرسـت مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه ایـن شهرسـتان منصوب و
معرفی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح
الـه سیروسـی در یـک آئیـن محدود ضمـن معرفی سرپرسـت جدیـد ،از زحمات
 6سـاله رضـا یزدانـی ،رئیس سـابق مرکز جهـاد کشـاورزی حومه شـیراز تقدیر
و او را تکریـم کرد.

اتحـاد نـژاد؛ دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد باغبانی اسـت و در سـوابق کاری
خـود مسـئولیت هایی از جملـه رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی بیضـا ،مجـری
طـرح بیـن المللـی حفاظـت از تنوع زیسـتی در سـیمای زاگرس مرکـزی ایران
بـا همـکاری سـازمان محیط زیسـت کشـور در بخـش کامفیـروز و کارشـناس
ارزیـاب باغبانـی و نهاده هـای کشـاورزی مدیریـت بازرسـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس را دارد.
مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه شـیراز بـا بیش از  40هـزار هکتار اراضـی زراعی
و باغـی 240 ،هـزار متـر مربع کشـت های گلخانه ای 30 ،واحد پـرورش طیور،
 60واحـد گاوداری صنعتـی 1420 ،واحد گاوداری سـنتی و روسـتایی 690 ،واحد
دامـداری سـبک صنعتـی و روسـتایی و بیـش از  70واحـد پرورش زنبور عسـل
به هشـت پهنه تقسـیم شـده اسـت و از وجـود  16نفر پرسـنل بهـره می گیرد.

سـرمازدگی بازدیـد و میـزان خسـارت ها را ارزیابـی کـرده انـد ،افـزود :در ایـن
بازدید هـای فنـی ،توصیه های کارشناسـی در قالـب دسـتورالعمل های ابالغی،
بـه منظـور حفـظ و احیـاء واحد هـای خسـارت دیده بـه بهـره بـرداران آموزش
داده شـد.
سیروسـی بـا تاکیـد بـر اینکه برآوردهـای سـطوح و میزان خسـارت های حادث
شـده پـس از جمـع بنـدی و تائیـد فرمانـداری شهرسـتان شـیراز بـه سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ارسـال شـده اسـت ،اضافـه کـرد :امیدواریم با
پیگیری هـای در دسـت انجـام بـه منظـور کمـک بـه کشـاورزان و باغـداران
خسـارت دیـده ،تدابیـر مناسـبی اتخاذ شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بر ضرورت توسـعه بیمـه محصوالت
کشـاورزی بـه عنـوان تنهـا ابـزار حامی تولیـد و جبـران خسـارت در این بخش
تاکیـد و عنـوان کرد :صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی در زمـان بروز حوادث
غیـر مترقبـه ماننـد سـیل ،طوفـان ،سـرمازدگی و  ...می تواند هزینه هـای تولید
را جبـران و واحـد خسـارت دیده را بـه چرخه تولیـد بازگرداند.

شناسایی بیش از یک میلیون متر مربع تغییر کاربری
غیر مجاز در شیراز

برآورد  488میلیارد تومانی خسارت سرما به
کشاورزی شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت :بـه دنبـال سـرمازدگی باغ ها
و مـزارع ایـن شهرسـتان در شـانزدهم فروردیـن ماه گذشـته مجموع خسـارت
وارده  488میلیـارد و  749میلیـون و  500هـزار تومـان برآورد شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،
ذبیـح اهلل سیروسـی با اشـاره به اینکه سـرمازدگی بهـاره از جملـه عوامل خطر
مهـم در بخـش کشـاورزی اسـت ،تصریـح کرد :در پـی این کاهـش دمای کم
سـابقه و گسـترده قریـب بـه  39هـزار و  500هکتـار از باغ هـا و مـزارع ایـن
شهرسـتان از  30تـا  90درصـد آسـیب دیـده اند.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :بـه زیـر بخـش زراعـت شهرسـتان شـیراز با
سـطحی بالـغ بـر  29هـزار هکتـار از مـزارع گنـدم ،جـو ،کلـزا ،حبوبـات ،پیاز،
سـیب زمینـی و سـایر محصوالت زراعی خسـارت بیش از  124میلیـارد تومانی
تحمیل شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در بیـن محصـوالت زراعـی نیـز بیشـتر سـطح آسـیب دیـده با
بیـش از  19هـزار هکتـار مربـوط به اراضی زیر کشـت گندم اسـت کـه میزان
خسـارت بـرآوردی آن بالـغ بـر  72میلیـارد و  285میلیون تومان ارزیابی شـده
است.
سیروسـی ابـراز کـرد :در زیـر بخـش باغبانـی شهرسـتان شـیراز نیز مسـاحتی
بیـش از ده هـزار هکتـار شـامل باغ هـای پسـته ،گل محمـدی ،زیتـون ،انـار،
انگـور ،گـردو ،سـیب ،بـادام ،انجیـر و  ...از سـرمازدگی زیانـی بالـغ بـر 364
میلیـارد تومـان دیـده اند.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بیان کـرد :در میـان محصوالت باغی
ایـن شهرسـتان باغ هـای سـیب در پهنـه  2700هکتـاری و به میـزان بیش از
 160میلیـارد تومـان آسـیب پذیـر تریـن باغ هـا در ایـن کاهش دمـای بهاری
بوده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز
در شـرایط محدودیت هـای کرونایـی از مـزارع و باغ هـای آسـیب دیـده از

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از شناسـایی و توقـف عملیـات تغییـر
کاربری هـای غیـر مجـاز در بیـش از یـک میلیـون و صـد هـزار متـر مربـع از
اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان از ابتدای سـال  ۱۴۰۰تاکنون خبـر داد و گفت:
بـا اقدامـات بـه موقع یـگان حفاظـت امور اراضـی ایـن مدیریت در مـدت مذکور
بیـش از  ۷۰مـورد تخلـف شناسـایی و از ادامـه کار آنهـا جلوگیری شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح اهلل
سیروسـی تصریـح کـرد :بـا تشـدید نظارت هـای میدانـی از ابتـدای تعطیلات
نـوروزی امسـال و ادامـه ایـن رونـد تـا بـه امروز ایـن تخلفـات که عمدتا شـامل
دپـو مصالـح سـاختمانی ،دیوارکشـی ،محوطـه سـازی ،احـداث بنـا و اسـتخر در
اراضـی کشـاورزی بوده اسـت شناسـایی ،صورتجلسـه و بـا هماهنگـی نیرو های
انتظامی توقـف عملیـات گردیـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کرد :بـه منظور اجـرای تبصـره  ۱و  ۲مـاده  ۱۰قانون
حفـظ کاربـری اراضـی بـا هماهنگـی مقـام قضایـی ضمن اخـذ تعهـد از مالکین
مبنـی بـر توقـف عملیـات ،ادوات تغییـر کاربـری موجـود در محـل تخلفـات نیـز
توقیف شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در مـوارد شناسـایی شـده برخـی مـوارد ویـژه از تخلفات وسـیع
تغییـر کاربـری غیرمجـاز از نـوع زمیـن خـواری بـا تفکیـک اراضی کشـاورزی
نیـز وجـود دارد کـه ایـن تخلفات اغلـب در منطقـه دهنو قلندری و مورسوسـنی
منطقـه ارژن ،کدنـج و خـان خمیس منطقه سـیاخ دارنگـون ،کودیـان و آبپرده،
گویـم و دوکوهک اسـت.
او تاکیـد کـرد :در اسـرع وقـت و بـا هماهنگـی نیـروی انتظامـی و سـایر
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دسـتگاه های متولـی زمیـن بـرای تامیـن ادوات لـودر و بیـل مکانیکـی اقدام و
نسـبت بـه اجـرای تبصـره  ۲مـاده  ۱۰قانـون مذکـور اقـدام خواهیـم کـرد .
زیـرا ایـن متخلفـان بـه صـورت شـبانه اقدام سـاخت و سـاز خـود را ادامـه و از
طریـق سـایت های اینترنتـی و بنگاه هـای غیر مجاز نسـبت به فـروش اراضی
بـا سـود های کالن اقـدام می کننـد.
سیروسـی بـا بیـان اینکـه در ایـن بیـن اقشـار مختلـف جامعـه از ایـن اقدامات
خلاف قانـون کالهبـرداران متضرر می شـوند ،افـزود :در صورت عـدم واکنش
سـریع در ایـن مـوارد ،هزینه تخریب آتی در مسـتحدثات غیرمجـاز بیش از این
باال خواهـد رفت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـا اشـاره بـه اینکـه تمامی بهـره
برداران باید قبل از هرگونه سـاخت و سـاز در اراضی کشـاورزی با کارشناسـان
امـور اراضـی مشـورت کنند تا از هـدر رفت سـرمایه های آنان جلوگیری شـود،
ابـراز کـرد :از عمـوم مـردم می خواهیـم بـا مشـاهده هرگونـه تخریب یـا تغییر
کاربـری اراضـی ،مراتـب را از طریـق سـامانه  131گـزارش کنند.

شهرستان فراشبند
علی داد سرایی خوب

آغاز برداشت غالت از مزارع فراشبند
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گوجه فرنگی دهرم در میادین سراسر کشور

سرپرسـت مرکز جهاد کشـاورزی دهرم گفت :برداشـت گوجـه فرنگی از 2500
هکتـار از مـزارع ایـن بخـش از اواخـر فروردین ماه آغاز شـده و در حال ارسـال
به میادین سراسـر کشـور است.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند ،رضا
فتحـی اظهـار کـرد :پیـش بینـی می شـود  ۱۲۵هـزار تـن گوجـه فرنگـی از
ایـن مـزارع برداشـت و محصـول تولیـدی عالوه بـر میادین اسـتان فـارس به
اسـتانهای تهـران ،اصفهـان و  ...همچنیـن کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس
صادر شـود.
بـه گفتـه وی؛ مهـم تریـن ارقـام گوجـه فرنگی کشـت شـده در بخـش دهرم
شـامل متین ۸۳۲۰ ،و سـماء اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از آغـاز برداشـت گنـدم و جو خبر
داد و گفـت :برداشـت از دشـت دژگاه بخـش دهـرم آغـاز شـد و تـا نیمـه اول
خردادمـاه در بخـش مرکـزی ادامـه دارد.

تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز در فراشبند

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند،
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد :پیش بینـی می شـود  19هزارتن گنـدم و 600تن
جـو از مـزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.
وی بـا بیـان اینکـه مـزارع گنـدم و جو دیم شهرسـتان فراشـبند بـه علت عدم
بـارش مناسـب بـاران غیرقابل برداشـت اسـت ،ابراز کرد :سـطح قابل برداشـت
گنـدم آبـی چهـار هـزار و  725هکتار و جـو آبی  310هکتار اسـت.
نوعـی افـزود :در حـال حاضر بـا توجه بـه اقدامـات و پیگیری های انجام شـده
چهـار مرکـز خرید فعال در شهرسـتان فراشـبند آمـاده خرید گندم از کشـاورزان
منطقه می باشـد.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند تصریح کرد :با توجه به خشکسـالی
سـال زراعـی جـاری پیش بینی می شـود تولیـد و خرید تضمینی گنـدم و جو در
این شهرسـتان نسـبت به سـنوات گذشـته کاهش  50درصدی داشـته باشد.

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند ،یاسـر
راحـت طلـب تصریـح کـرد :بـه منظـور اجرای تبصـره ۲مـاده  ۱۰قانـون حفظ
کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا تعـداد  6مـورد دیـوار کشـی غیـر مجـاز بـه
مسـاحت  30هـزار متـر مربـع در اراضـی باغی این شهرسـتان قلع و قمع شـد.
ایـن کارشـناس اظهـار کـرد :به اسـتناد حکم قطعـی قضایی یک مورد سـاخت
و سـاز غیـر مجاز به مسـاحت پنـج هزار متر مربـع تخریب و اراضی کشـاورزی
آزاد سـازی شد.
بـه گفتـه وی؛ اجـرای ایـن احـکام در منطقـه خـور شهرسـتان فراشـبند انجام
گر فت .
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رئیـس اداره امـور اراضـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفت:
تخریـب هفـت مـورد تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز در ایـن شهرسـتان بـا
حضـور نیرو هـای انتظامـی و نماینـده دادسـتان انجـام شـد.

راه اندازی یک مرکز جدید خرید گندم
در فراشبند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از راه انـدازی یـک مرکـز جدیـد
خریـد گنـدم در منطقـه نوجیـن (منصورآبـاد) این شهرسـتان خبـر داد و گفت:
ایـن مرکـز بـا همـکاری سـازمان غلـه منطقـه سـه و بخـش خصوصـی فعال
شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند،
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد :پیشبینی می شـود گنـدم کاران مناطـق نوجین،
خانیـک ،خوشـاب و جانـی آبـاد گندم هـای خـود را بـه مرکـز خریـد نوجیـن
تحویـل دهنـد که تاثیـر مهمی در تسـهیل امر برداشـت و کاهـش هزینه های
حمـل محصـول خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :با احتسـاب ایـن مرکز جدیـد در حـال حاضر
چهـار مرکـز خریـد فعـال در شهرسـتان فراشـبند کار خریـد تضمینـی گندم از
کشـاورزان را انجـام میدهنـد.
بـه گفتـه وی؛ بیـش از  4700هکتـار از مـزارع شهرسـتان فراشـبند به کشـت
گنـدم آبـی اختصـاص دارد کـه پیش بینی می شـود بالـغ بر  19هـزار تن گندم
از این مزارع برداشـت شـود.

انصـاری بـا بیـان اینکـه کلـزا در فهرسـت کشـتهای بـا نیـاز آبـی کـم قـرار
دارد ،گفـت :توسـعه ایـن کشـت میتواند عالوه بـر مدیریت مصـرف آب ،نقش
مهمـی در درآمدزایی بیشـتر کشـاورزان داشـته باشـد.
ایـن مقـام مسـئول اضافـه کـرد :خاصیـت سـازگاری بـا محیـط ،ارزش تناوبی
بـاال ،کنتـرل علفهای هرز ،اسـتفاده بهینـه از رطوبت و بارندگی ،برداشـت زود
هنـگام و در نتیجـه آمـاده شـدن زمیـن بـرای کشـت دوم و داشـتن  ۴۰درصـد
روغـن بسـیار بـا کیفیـت از دیگر مزایای توسـعه کشـت کلزا اسـت.

برداشت گل محمدی در فسا آغاز شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از آغاز برداشـت گل محمدی در سـطح
 46هکتـار از مـزارع این شهرسـتان خبر داد.

شهرستان فسا
سمیرا طاهری

پیش بینی تولید بیش از هزار تن کلزا در فسا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا بـا بیان اینکـه برداشـت کلـزا در این
شهرسـتان از اوایـل اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده اسـت ،گفـت :پیـش بینـی
می شـود تـا اواسـط خـرداد مـاه  ۱۳۰۰تـن دانـه روغنی کلـزا از مـزارع حاصل
شو د .
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا،
ناصرانصـاری افـزود :سـطح کلـزای قابـل برداشـت در شهرسـتان فسـا 700
هکتـار اسـت که تـا کنون یـک کمباین مجهز بـه هد مخصوص کار برداشـت
کلـزا را آغـاز کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد :کلـزا از جملـه محصوالتـی اسـت که بـه صـورت تضمینی
از طـرف دولـت و بـا قیمت هـر کیلوگـرم 11هزارتومـان خریداری می شـود و
مرکـز خریـد کلـزای اتحادیـه تعاونی روسـتایی واقـع در منطقه اکبر آبـاد آماده
تحویـل گرفتـن محصول کلزای کشـاورزان شهرسـتان فسـا اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،ناصـر
انصـاری تصریـح کـرد :برداشـت گل محمـدی در شهرسـتان فسـا از اوایـل
اردیبهشـت مـاه آغـاز شـده و بـه مـدت یـک مـاه ادامـه دارد.
وی اظهـار کـرد :پیـش بینی میشـود امسـال  90تـن غنچه و گل بـرگ تر گل
محمدی از گلزارهای شهرسـتان برداشـت شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا افزود :بالغ بـر ۱۲هزار کیلوگـرم گلبرگ
خشـک و ۱۸هـزار کیلوگرم غنچه خشـک از ایـن مزارع تولید می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه زمـان برداشـت از صبـح زود تـا تـا قبـل از گرم شـدن هوا
اسـت ،ابـراز کـرد :با گرم شـدن هـوا گلهای چیده شـده پژمـرده و فعالیتهای
تخمیـری در گلهـا کـه اغلـب روی هـم انبـار و فشـرده میشـوند ،افزایـش
مییابـد.
انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش سـطح زیـر کشـت در شهرسـتان باعث
اشـتغال زایـی می شـود ،افـزود :همچنین با توجه بـه سیاسـتهای وزارت جهاد
کشـاورزی در راسـتای اصلاح الگوی کشـت و افزایش سـطح گیاهـان دارویی
کـم آب بـر ،کشـت این نـوع گیاهان در دسـتور کار اسـت.
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شهرستان فیـــروزآباد
صدیقه پرندین

خسارت  ۱۴میلیارد تومانی سرمازدگی
به کشاورزی فیروزآباد

در ایـن شهرسـتان برداشـت شـود کـه نسـبت به سـال قبـل حـدود  50درصد
کاهـش خواهد داشـت.
پورحسـینی افـزود :عـدم پر کـردن کامل دانـه در مراحـل نهایی رشـد به دلیل
کاهـش بارندگـی و پراکنـش نامناسـب بـاران از عوامـل کاهـش عملکـرد در
مـزراع دیم شهرسـتان کازرون اسـت.
وی ابـراز کـرد :بیـش از  80درصـد جـو تولیـدی شهرسـتان توسـط دامـداران
حـوزه عمـل خریـداری و ذخیـره گردیـده و بخشـی از جـو تولیـدی نیـز جهت
تولیـد کنسـانتره دامـی در اختیـار کارخانجـات خـوراک دام قـرار می گیـرد.
کارشـناس زراعـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :ارقـام جو
کشـت شـده در شهرسـتان کازرون ،محلی ،اکسـین ،ریحان  3و نیمروز اسـت.

تولید  375هزار قطعه مرغ در کازرون

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد گفت :سـرمازدگی روزهـای ابتدایی
سـال جدیـد  ۱۴میلیـارد و  ۲۰۰میلیـون تومـان بـه زراعـت و باغبانـی ایـن
شهرسـتان خسـارت زد.
بـه گـزارش روبـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد،
سـید کاظـم موسـوی افـزود :افت شـدید دمـا در روزهـای شـانزدهم و هفدهم
فروردیـن مـاه بـه زراعـت و باغبانی دهسـتان خواجه ای و روسـتای وحدت آباد
از توابـع بخـش میمند خسـارت سـنگین زده اسـت.
موسـوی ابـراز کرد :خسـارت در سـطح  1200هکتـار گندم و جو آبـی ۲۰ ،تا۷۰
درصـد و حـدود  ۹میلیـارد و  ۵۰۰میلیون تومان برآورد شـده اسـت.
او اظهـار کـرد :خسـارت در سـطح  ۲۰۰هکتـار از باغ هـای انـار ،انگـور و گل
محمـدی ۱۰ ،تـا ۴۰درصـد و چهـار میلیـارد و  ۷۰۰میلیون تومـان تخمین زده
شـده است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد بیـان کـرد :بـه دلیـل تغییـرات
اقلیمـی و احتمـال وقـوع مخاطراتـی از جملـه سـرمازدگی ،بهرهبـرداران بایـد
اصـول فنـی کاشـت ،داشـت و برداشـت را رعایـت کننـد و ضمـن زیر پوشـش
بیمـه قـرار دادن محصـول خـود ،زیان ناشـی از آن را کاهش دهنـد و از مزایای
بیمـه محصـوالت برخوردار شـوند.

شهرستان کازرون
وحید نیاکان

آغاز برداشت جو از  6700هکتار از مزارع کازرون

کارشـناس زراعـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :عملیات
برداشـت بـا نظـارت گروههـای برداشـت مرکـز جهـاد کشـاورزی خشـت،
کنارتختـه و کمـارج و بـا اسـتفاده از دو دسـتگاه کمبایـن شـروع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،مریم
پورحسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود 15درصـد زمینهـای کشـاورزی ایـن
شهرسـتان بـه کشـت جـو اختصـاص دارد ،اظهـار کرد :در سـال زراعـی جاری
 300هکتـار جـو آبـی و  6400هکتـار جو دیم کاشـته شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :پیشبینـی میشـود امسـال  4800تـن جـو
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :از  20اسـفند مـاه تـا پایـان
فروردیـن 375 ،هـزار قطعـه جوجه ریزی در این شهرسـتان انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی اظهارکـرد :تولیـد مـرغ در ایـن شهرسـتان بـا جـدا شـدن شهرسـتان
کوچنـار 16 ،درصـد کاهش داشـته اسـت.
وی تصریـح کـرد :علیرغـم مشـکالت در تامیـن نهاده هـا در حـوزه طیـور بـاز
هـم کاهشـی در میـزان تولیـد گوشـت گـرم مـرغ در این شهرسـتان مشـاهده
نشـده است.
رشـیدی ابـراز کـرد :بـا توجه به گـزارش سـامانه قرنطینه تـا به امـروز دو واحد
مرغـداری بـا تولیـد حـدود  ۶۰هزار قطعـه مرغ در آسـتانه  ۵۰روز قـرار دارند و
سـه واحـد مرغـداری دیگر بـا ظرفیـت حـدود 114هزار قطعه در آسـتانه سـی
روزه و مابقـی زیر  ۲۰روز هسـتند.

تولید بالغ بر  100میلیون نشاء در کازرون

مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :این شهرسـتان با
تولیـد سـاالنه بیـش از  120میلیـون قطعـه نشـاء ،از تولیدکنندگان عمده نشـاء
در اسـتان فارس اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،زهرا
پنـاه افـزود12 :هکتـار گلخانه ثابت در این شهرسـتان فعال اسـت ،که  5هکتار
از ایـن مسـاحت بـه کار تولید نشـاء انواع سـبزی و صیفیجـات اختصاص دارد.
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد:
نشـاء انـواع سـبزی و صیفیجـات مانند گوجـه فرنگی ،خیـار ،فلفـل ،بادمجان،
هندوانـه  ،طالبـی و  ...در گلخانه هـای ایـن شهرسـتان تولیـد می شـود.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد :کاهـش زمـان تولیـد ،دور بـودن از تنش هـای
محیطـی ،آفـات و بیماری هـا و کاهـش هزینـه تولیـد از مزایـای کشـت نشـاء
در گلخانه اسـت.
پنـاه اظهـار کرد :نشـاء های تولیدی در شهرسـتان کازرون با توجـه به اینکه در
بسـتر هیدروپونیـک شـامل کوکوپیـت و پرلیت تولیـد می شـوند ،دارای کیفیت
باالیـی بـوده و علاوه بـر شهرسـتان های اسـتان فـارس ،بـه اسـتان های
بوشـهر ،هرمـزگان ،اصفهـان ،کرمـان و  ...ارسـال می شـود.

خسارت خشکسالی به مزارع گندم دیم کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :بـه دلیل کاهـش بارش ها و
عـدم پراکنـش مناسـب آن مـزارع گندم دیم این شهرسـتان  30تـا  100درصد
خسـارت دیده اند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید

رشـیدی تصریـح کـرد :پیـشبینی میشـود میزان برداشـت گندم دیـم در این
شهرسـتان در سـال زراعـی جـاری  ۴۸هزار تن باشـد که نسـبت به سـال قبل
حـدود  ۴۰درصد کاهش خواهد داشـت.
بـه گفتـه وی؛  30هـزار هکتـار از اراضـی شهرسـتان کازرون در سـال زراعـی
جـاری بـه کشـت دیـم گنـدم اختصـاص داشـته اسـت که بـا توجه به شـرایط
حـادث شـده برخـی از ایـن مـزارع غیر قابـل برداشـت خواهنـد بود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :ارقام گندم دیم کشـت
شـده در شهرسـتان کازرون ،کریم ،کوهدشـت ،دهدشـت و قابوس بوده اسـت.

سیب زمینی کازرون درمیادین میوه و تره بار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :بـا توجـه بـه آغاز برداشـت
سـیب زمینـی از مـزارع این شهرسـتان پیش بینی می شـود بیـش از  2800تن
سـیب زمینـی برداشـت و روانـه میادین میـوه و تره بار شـود.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی بـا بیان اینکه برداشـت ایـن محصول زراعی تـا اواخر اردیبهشـت ماه
ادامـه دارد ،تصریـح کـرد 130 :هکتـار از زمین هـای زراعی این شهرسـتان به
کاشـت این محصول اختصاص داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد ،میانگیـن عملکـرد محصـول سـیبزمینی در
شهرسـتان کازرون  25تـن در هـر هکتـار اسـت و محصـول تولیـدی ایـن
شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته  20درصـد افزایـش دارد.
رشـیدی با اشـاره به اینکه بیشـترین محصول سـیبزمینی شهرسـتان کازرون
در بخـش جـره و بـاالده این شهرسـتان کشـت میشـود ،افـزود :کاشـت بذور
ارقام اصالح شـده ،اسـتفاده مناسـب از کودهای دامی ،شـیمیایی و ریز مغذی،
مبـارزه بـه موقـع با آفـات و بیماریهـا و کنترل علفهای هرز سـبب شـده در
سـال جـاری محصـول تولیدی از نظر کمی و کیفی در وضعیت مناسـبی باشـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :مهمتریـن ارقام سـیب
زمینـی کشـت شـده در ایـن شهرسـتان ارقـام آرینـدا و بامبو اسـت.

کاهش سطح زیر کشت صیفی جات در کازرون

مدیـر جهـاد كشـاورزي کازرون از پایـان کشـت انـواع صیفـی جات در سـطح
پنـج هـزار و  200هکتـار از اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریـح کـرد :بـه دلیـل کاهـش قیمـت فـروش محصـوالت متنـوع
صیفـی در سـال گذشـته و افزایـش قیمـت نهاده هـا ،امسـال میـزان کشـت
محصـوالت صیفـی در ایـن شهرسـتان  ۱۵درصـد کاهـش داشـته اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه عملکـرد محصـوالت صیفی در واحد سـطح نسـبت به
سـال گذشـته تغییـر چندانـی نخواهد داشـت ،افزود :پیـش بینی می شـود بیش
از  240هـزار تـن محصـوالت صیفـی از مـزارع کشـاورزان شهرسـتان کازرون
برداشـت شود.
رشـیدی بـا بیان اینکه بیشـترین سـطح زیر کشـت بـه ترتیب مربـوط به گوجه
فرنگـی بـا سـطح زیـر کشـت  2300هکتـار ،هندوانـه 910هکتـار و کـدو نیـز
 320هکتـار اسـت ،ابـراز کـرد :مابقـی اراضـی نیز زیر کشـت سـایر محصوالت
صیفـی از جملـه لوبیـا سـبز ،فلفل ،طالبی ،شـمام ،خربـزه ،بادمجان و خیار سـبز
قرار دارد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :صرفـه جویـی در میـزان مصـرف آب ،بـاال
بـردن راندمـان آبیاری ،رشـد سـریع محصـول ،کنتـرل علفهای هـرز ،آفات و
بیماریهـا و تولیـد خـارج از فصل از مزایای کشـت های زیر پالسـتیکی اسـت.
رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان کازرون از بزرگ ترین تولیـد کنندگان
محصـوالت صیفـی در اسـتان فارس اسـت ،بیان کرد :محصول برداشـت شـده
انـواع صیفی جـات بـا ارزش صادراتی عالوه بـر مصرف در داخل اسـتان فارس
و اسـتانهای همجـوار به سـایر کشـورهای حـوزه خلیج فارس صادر می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از کشـاورزان خواسـت پـس از پایان
برداشـت محصول ،پالسـتیک های اسـتفاده شـده را جمع آوری و از بین ببرند،
چـرا کـه در صـورت باقـی مانـدن در زمیـن کشـاورزی موجـب آلودگـی خـاک
خواهد شـد.

گرده افشانی مکانیزه نخیالت برای اولین بار
در کازرون

مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی
خشـت،کنارتخته و کمـارج گفـت:
امسـال بـرای اولین بـار عملیـات گرده
افشـانی مکانیـزه در سـطح ده هکتـار
از نخیلات بخـش خشـت از توابـع
شهرسـتان کازرون انجـام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون،
ایـرج سـعیدی ابـراز کـرد :اسـتفاده از
روش هـای نویـن در بخش کشـاورزی
علاوه بـر بازدهـی بیشـتر محصـول،
موجـب تسـهیل کار کشـاورزان نیـز
می شـود و گـرده افشـانی نخیلات
بـه صـورت مکانیزه هـم ،یکـی از این
مـوارد اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکه
گـرده افشـانی خرمـا یکـی از حسـاس
تریـن کارهای نخـل داری و مهمترین
فراینـد تولیـد خرما اسـت ،تصریح کرد:
هـر چنـد تفاوتی میـان کیفیـت میوه حاصـل از گرده افشـانی مکانیزه و سـنتی
وجـود ندارنـد امـا بـه لحـاظ کمیـت ایـن روش میتواند تـا حد چشـم گیری بر
کمیـت محصـول تاثیرگذار باشـد.
سـعیدی با اشـاره به اینکه در گرده افشـانی زمان اجرای عملیات محدود اسـت
و گل هـای مـاده تـا زمان مشـخصی قابلیـت پذیرش گـرده را دارند ،افـزود :در
روش سـنتی هـر کارگـر روزانه قـادر به تلقیـح 15نخـل و در روش مکانیزه این
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میـزان تـا  350نخل و بیشـتر نیز ممکن اسـت.
مسـئول مرکـز جهاد کشـاورزی خشـت،کنارتخته و کمـارج بیان کـرد  :با گرده
افشـانی مکانیـزه ،افـزون بـر کاهـش مخاطرات و سـختی کار ،به طور متوسـط
حـدود  50درصـد در هزینه هـا و نیـاز کارگـری بـرای اجـرای عملیـات صرفـه
جویی می شـود.
شهرسـتان کازرون بـا تولیـد افزونبـر  42هـزار تـن انـواع خرما یکـی از تولید
کننـدگان بـزرگ خرما در اسـتان فارس اسـت.

مزارع کلزای کازرون در حال برداشت است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :برداشـت دانـه روغنـی کلزا
از  ۲۸۵هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان تـا پایـان اردیبهشـت مـاه ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود  ۴۵۰تـن دانـه روغنـی کلـزا از
مـزارع قابـل برداشـت این شهرسـتان حاصل شـود.
ایـن مقام مسـئول افـزود :قیمت خرید دانـه روغنی کلزا از افزایـش 36درصدی
نسـبت بـه سـال گذشـته برخـوردار بـوده اسـت بـه نحـوی کـه هـم اکنـون با
قیمـت پایـه هـر کیلوگـرم  ۱۱هـزار تومـان توسـط اتحادیـه تعـاون روسـتایی
کازرون بـه عنـوان مباشـر از کشـاورزان خریـداری میشـود.
رشـیدی یـاد آور شـد :در سـال زراعی جـاری  ۴۰۰هکتـار از اراضی شهرسـتان
کازرون بـه کشـت آبـی و دیـم کلزا اختصاص داشـته اسـت که به دلیـل تاخیر
در بـارش نـزوالت جـوی تنهـا  ۲۴۸هکتـار کلـزای آبـی و  ۳۷هکتـار دیـم به
مرحله برداشـت رسـیده اند.

مهار آتشسوزی در مزارع گندم کازرون

رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی جـره و باالده گفـت :بیش از  58هکتـار از مزارع
گنـدم آبـی و دیـم روسـتاهای باغدشـت و محمـد آبـاد بخـش جره و بـاالده از
توابـع شهرسـتان کازرون در آتش سـوخت.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،محمد
غالمـان بـا اشـاره بـه اینکـه آتش سـوزی حوالـی سـاعت  ۱۵نهم اردیبهشـت
مـاه روی داده اسـت ،تصریـح کـرد :پـس از دو سـاعت تلاش اهالـی روسـتا،
کشـاورزان ،دهیاران ،شـهرداری ،آتش نشـانی و جهاد کشـاورزی بـاالده حریق
در ایـن مـزارع کنتـرل و از پیشـروی آن در دیگر مـزارع منطقه جلوگیری شـد.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه حجـم آتـش سـوزی و از بیـن رفتـن کامـل ایـن
مزارع،خسـارت وارد شـده قریـب بـه پنـج میلیـارد و  550میلیـون ریـال برآورد
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شـده است.
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی جـره و باالده از مردم خواسـت تا از بـر پا کردن
آتـش در اطـراف مـزارع خـودداری کـرده و بـه کشـاورزان توصیه کـرد هر چه
سـریعتر نسـبت بـه جمـعآوری محصول اقـدام کننـد و از آتـش زدن باقیمانده
کاه و کلـش در مزرعـه جلوگیری کنند.

یارانه نهال به باغداران کازرون پرداخت شد

کارشـناس باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :سـال گذشـته
 800میلیـون ریـال یارانـه نهـال بـه باغـداران ایـن شهرسـتان پرداخت شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،زهرا
پنـاه بـا اشـاره بـه اینکـه یارانـه مذکـور بـه  99نفـر از باغـداران پرداخت شـد،
تصریـح کـرد :یارانه هـا در سـطح  114هکتـار بـه طرح هـای کاشـت پاجوش
خرمـا بـا رقم هـای زاهـدی و کبـکاب ،انگـور رقـم یاقوتـی و نهـال پاپایـا
اختصـاص پیـدا کرده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ یارانـه نهـال شـامل باغدارانـی می شـود کـه از نهالسـتان های
مجـوز دار اقـدام بـه تهیـه نهـال کنند.
پنـاه ابـراز کـرد :افزایش سـطح زیـر کشـت و تولید محصـوالت باغی ،توسـعه
کشـت اراقـام کـم آب بـر ،اصلاح و احیـای باغهـای درجـه  ۲و  ،۳بخشـی از
ل اسـت.
اهـداف توزیـع یارانه نها 

شهرستان کوار
مهسا برزویی

یارانه نهال باغداران کواری جذب شد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان
کـوار از پرداخـت  520میلیـون
ریـال یارانـه تخصیصـی نهـال بـه
باغـداران ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار،
عبدالرسـول جـوکار گفـت :مبلـغ
تخصیـص یافتـه بـرای طرح های
کشـت گونه هـای انجیـر سـبز،
پسـته ،ارقام تجاری انگـور و گردو
بوده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ نهـال مرغـوب
زیربنـای احـداث باغـات یکنواخت
بـا افزایـش کمـی و کیفـی تولیـد
اسـت و هـدف از پرداخـت یارانـه
نهـال توسـعه باغـات سـالم و تجـاری و اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک
هسـت.
جـوکار افـزود :به دلیل شـرایط آب و هوایـی و کمبود آب در بخش کشـاورزی،
احـداث باغـات کـم آب بـر و تجاری ضـروری و از اهمیـت ویـژه ای برخوردار
اسـت و پرداخـت یارانـه بـه نهال هـای شناسـه دار و تجـاری جهـت توسـعه
باغـات تجـاری وکـم آب بـر ،گام مطمئـن و مؤثـری در مسـیر توسـعه بخـش
باغبانـی شهرسـتان کـوار خواهـد بود.

آبدهی قنات علی آباد کوار افزایش یافت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت :بـا پایان مرمـت و باز سـازی
قنات روسـتای علی آباد در دهسـتان فرمشـکان این شهرسـتان دبی آب قنات
مذکـور از  14بـه  18لیتـر بـر ثانیه افزایـش یافت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار،
عبدالرسـول جـوکار بـا اشـاره اینکـه در صـورت بارش هـای بهـاری میـزان
آبدهـی مظهـر قنـات بیشـتر نیز می شـود ،تصریح کـرد :عملیـات اجرایی طرح
مذکـور بـا اعتبـار  932میلیـون ریال از محـل کمک های فنی و اعتباری سـال
 1399بـرای بـاز سـازی  50میلـه چـاه در طـول  1400متر انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ از اعتبـار مذکـور  792میلیون ریال سـهم دولـت و  140میلیون
ریـال از محـل خودیاری هـای بهـره بـرداران این رشـته قنات تامیـن و هزینه
شـده است.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :تعـداد  60خانـوار روسـتای علـی آبـاد از ذی
نفعـان ایـن قنـات هسـتند کـه با بهـره منـدی از نعمـت آب قنات بیـش از 50
هکتـار از اراضـی زیـر دسـت آبیـاری می شـود؛ امید اسـت بـا این اقـدام تولید
در ایـن اراضـی بهبـود یابد.
جـوکار بـا اشـاره بـه خسـارت های ناشـی از سـیل بـه ایـن قنـات تاکیـد کرد:
سـاخت و سـاز های بـدون مجـوز در حریم قنـات و تردد ماشـین آالت بر روی
مسـیر قنـات در ایجاد خسـارت ها بـی اثر نیسـت از این رو حفـظ حریم قنوات
بـه عنـوان یک میـراث گران بهـا ضروری و الزم اسـت.

شهرسـتان الرسـتان تحویل داده شـود.
وی بیـان کـرد :همزمـان بـا برداشـت گنـدم ،عملیـات برداشـت جو در سـطح
 ۱۵۰۰هکتـار نیـز در حـال انجـام اسـت که برآورد می شـود بیـش از  ۳۵۰۰تن
جـو از ایـن مـزارع به دسـت آید.
او با اشـاره به اینکه  ۷۵درصد از اراضی زراعی الرسـتان به کشـت محصوالت
گنـدم و جـو اختصاص دارد ،گفت :برداشـت ایـن محصوالت راهبـردی تا اواخر
اردیبهشـت ماه ادامه دارد.

برداشت کلزا در الرستان آغاز شد

معـاون فنـی و اجرایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفت:
برداشـت کلـزا در ایـن شهرسـتان از اواخـر فروردیـن مـاه آغاز شـده اسـت و تا
اواسـط اردیبهشـت مـاه ادامـه دارد .
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان ،علی
سـعیدی نـژاد سـطح قابـل برداشـت کلـزا در ایـن شهرسـتان را  ۱۰۵۰هکتـار
اعلام کـرد و افزود :پیش بینی میشـود امسـال تولیـد کلزا در مزارع الرسـتان
به بیش از  ۱۵۰۰تن برسد.

شهرستان الرستان
ساغر رحیمی فرد

آغاز برداشت گندم و جو از مزارع الرستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از آغـاز برداشـت گنـدم و جو از
سـطحی در حـدود  18هـزار و  500هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان،
محمدجـواد مظفـری گفـت :عملیات برداشـت از سـطح  ۱۶هـزار و  ۹۰۰هکتار
مـزارع گنـدم ایـن شهرسـتان از اواخـر فروردیـن ماه آغاز شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :پیـش بینی می شـود تا پایـان فصل برداشـت بیش
از  ۴۰هـزار تـن گنـدم مـازاد بـر مصـرف کشـاورزان بـه  6مرکـز خریـد گندم

سـعیدی نـژاد تصریـح کـرد :در حـال حاضر خریـد تضمینـی کلزا از کشـاورزان
شهرسـتان الرسـتان در دو مرکـز خرید بیـرم و منصور آباد در حال انجام اسـت.
وی بیـان کـرد :بـر اسـاس مصوبه شـورای اقتصاد ،امسـال نرخ خریـد تضمینی
دولـت بـه ازای هرکیلوگـرم دانـه روغنی کلزا  ۱۱۰هزار ریال تعیین شـده اسـت
کـه شـرکت دانه هـای روغنـی نویـد خلیـج فـارس ،کلـزای کشـاورزان طـرف
قـرارداد بـا ایـن شـرکت را بـا  ۵درصد باالتـر از نـرخ تضمینی دولـت خریداری
می کنـد.
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شهرستان المرد
مسعود قاسمی

ادامه پایش آفت سوسک سرخرطومی حنایی و
مشاهده  55نهال آلوده

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد گفـت :تـا کنـون بـا پایـش آفـت
سوسـک سـرخرطومی حنایی در  2322اصلـه نخـل از نخیالت این شهرسـتان
 55اصلـه ی آلـوده بـه ایـن آفت شناسـایی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد،
محمدصـادق فانـی بـا تاکید بـر اینکـه کار رصد آفت مذکـور از ابتدای امسـال
آغـاز و در دسـتور کار قـرار دارد ،تصریـح کـرد :نخل هـای آلـوده در منطقـه
الورخشـت ایـن شهرسـتان شناسـایی و اقدامـات مراقبتـی الزم در حـال انجام
ا ست .
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :با توجـه به تهدیـد آفـت خطرنـاک و قرنطینه
ای سوسـک سـرخرطومی حنایی نخیلات ،سـتاد بحـران شهرسـتان المـرد با
حضـور معـاون مدیریـت حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
تشـکیل جلسه داد.
بـه گفتـه وی؛ تشـکیل کارگاه های آموزشـی ،تهیـه و نصب بنـر ،اطالعیه های
آموزشـی و نشـر در فضـای مجـازی همزمان با ردیابـی آفت از جملـه اقداماتی
اسـت که اجرایی و در دسـتور کار مسـتمر قرار گرفته اسـت.
او از مـردم و نیـروی انتظامی درخواسـت کـرد از ورود و خـروج هرگونه پاجوش
نخـل از و به مناطـق آلوده جلوگیـری کنند.

شهرستان مرودشت
سمیه عیدی

بهرهمندی بیش از  11هزار نفر از آموزشهای
کشاورزی در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آمـوزش  ۱۱هـزار و  ۶۴۱نفـر
بهـره بـردار در حوزه هـای مختلـف زراعـی و باغی و دامی در سـال گذشـته در
این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
کاووس همتـی گفـت :ایـن آموزش هـا در قالـب آموزش های گروهی (شـامل
روز مزرعـه بـا حضور محققیـن مراکز تحقیقـات ،همایش و نمایشـگاه) ،کارگاه
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آموزشـی ،بازدید هـای آموزشـی ،دوره هـای مهارتـی و آموزش هـای مربیـان
جهـش تولیـد بوده اسـت.
او افـزود :دوره هـای مهارتـی مذکـور با مشـارکت و انعقـاد تفاهمنامه آموزشـی
بـا ادارات فنـی و حرفـه ای ،اداره امـور زندان هـا ،شـرکت های فنی و مشـاوره
ای و صنـدوق حمایـت از فعالیت هـای کشـاورزی زنان روسـتایی برگزار شـده
است.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد :عمـده آموزش هـا بـا موضوعـات کشـت و کار
گلخانـه ای ،پـرورش دام و طیـور ،زنبـور عسـل ،کشـت گیاهـان کـم آب بـر
(زراعـت زعفـران و کاکتـوس گلخانـه ای) ،پـرورش گاو شـیری ،جلوگیـری از
تغییـر کاربـری اراضی ،کشـت گنـدم بر روی پشـته های عریض ،کالیبراسـیون
سـم پاش هـا و ...بـوده اسـت.
همتـی بـا بیـان اینکه در دوران کرونا بـه منظور برگزاری دوره های آموزشـی با
محدودیت هایـی مواجـه بـوده ایم ،خاطر نشـان کـرد :بخشـی از آموزش ها در
فضـای مجـازی و اسـتفاده از ظرفیت رسـانه ها صورت گرفته اسـت.
بـه گفتـه همتـی؛ تهیـه و نصـب بنـر آموزشـی ،اطالعیـه ،پوسـتر آموزشـی و
نشـر در فضـای مجـازی و گروه هـا و کانال هـای متعلـق بـه بهـره بـرداران با
موضوعـات ترویـج کشـت های گلخانـه ای و صدور مجـوز ،اصول تهیه بسـتر
و کاشـت گیاهـان زراعی و حفـظ بقایای گیاهـی از جملـه فعالیت های مجازی
در دوران شـیوع بیمـاری کرونـا بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـرای بخشـی از آموزش هـا گواهینامه آموزشـی صادر
شـده اسـت ،تصریـح کرد :بـرای  ۳۵۰۰نفـر روز با تفاهمنامه آموزشـی بـا اداره
آمـوزش فنـی و حرفـه ای شهرسـتان در قالـب دوره مهارتـی کشـت و کار
گلخانـه ،و سـایر ادارات زنـدان ،کمیتـه امـداد امـام خمینی (ره) و شـرکت های
فنـی ،مشـاوره ای و شـرکت حمایـت از فعالیت هـای کشـاورزی ،گواهینامـه
صادر شـده اسـت.
شهرسـتان مرودشـت در چنـد سـال اخیـر مقـام اول آمـوزش بهـره بـرداران و
آمـوزش زنـان روسـتایی در اسـتان فـارس را دارا اسـت.

پرداخت تسهیالت کم بهره کاشت گیاهان دارویی
در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از ابلاغ پرداخت تسـهیالت کم
بهـره بـا نرخ  4درصد به منظور کشـت و توسـعه انـواع گیاهان دارویـی در این
شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمی گفت :این اعتبارات شـامل تسـهیالت سـرمایه ثابـت و در گردش
اسـت و بـه گیاهـان دارویـی آبی و دیم یک سـاله و چند سـاله تعلـق می گیرد.
او افـزود :طـول دوره سـرمایه گـذاری طـرح گیاهـان دارویـی چند سـاله آبی و
دیم شـامل یک سـال دوره اجرای طرح ،یک سـال تنفس و شـروع بازپرداخت
اقسـاط تسـهیالت دریافتـی توسـط متقاضی بالفاصلـه پس از پایان سـال دوم

(تنفـس) و طـی چهار قسـط سـالیانه خواهد بود.
رحیمی بـا اشـاره بـه میـزان تسـهیالت پرداختـی خاطـر نشـان کـرد :سـقف
تسـهیالت پرداختـی بـه هر متقاضـی حقیقی و حقوقـی مبلغ  40میلیـارد ریال
اسـت و طرح هـای باالتـر منـوط بـه تاییـد معاونـت باغبانـی  ،معاونـت برنامه
ریـزی و اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی و صنـدوق کارآفرینـی امید اسـت.

بـه گفتـه رحیمی؛ گیاهان دارویـی زعفران ،گل محمدی ،شـیرین بیان ،رازیانه،
زیـره سـیاه ،آنغـوزه ،باریچـه ،پنیـرک ،بادرنجبویه ،نعنـاع و نعناع فافلی ،اسـطو
خـدوس ،رزمـاری ،حنـا ،موسـیر بنفشـه معطـر ،گزنـه ،بومـادران ،گل ختمـی،
زیره سـبز ،سـیاه دانه ،گشـنیز ،بابونه ،ماریتیغال مشـمول طرح مذکور هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد :متقاضیان به منظـور دریافت تسـهیالت پس
از در نظـر گرفتـن طـرح مـورد نظـر در مرحلـه نخسـت بـه سـامانه سـیتا بـه
آدرس  https://cita.maj.irمراجعـه کننـد و پـس از ارجـاع طـرح بـه مدیریـت
جهاد کشـاورزی شهرسـتان بـه منظور پیگیری بـه این مدیریـت مراجعه کنند.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه سـهم آورده بـرای گیاهـان دارویی آبـی و دیم 20
درصـد مجمـوع هزینه هـای سـرمایه ثابـت و در گـردش تعیین می شـود ،ابراز
کـرد :در صورتـی کـه متقاضـی اجرای طـرح از ایثارگـران و فـارغ التحصیالن
بخـش کشـاورزی باشـند از  50درصـد آورده معاف می شـوند.
وی افـزود :متقاضیـان ایجـاد ،تکمیل و توسـعه زنجیره ارزش ،تولیـد کنندگان
محصـوالت ارگانیـک و سـالم ،فـارغ التحصیلان رشـته های گیاهـان دارویی
و باغبانـی و تولیـد کننـدگان ،صـادر کننـدگان و صنایعـی کـه در چهارچـوب
کشـاورزی قـراردادی گیاهـان دارویـی فعالیـت می کننـد در اولویـت دریافـت
تسـهیالت هستند.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا بیـان اینکه به منظـور دریافت
تسـهیالت دارا بـودن سـند و پروانـه چـاه کشـاورزی الزامی اسـت ،یادآور شـد:
متقاضیـان بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر و شـرایط بـاز پرداخت تسـهیالت و
کسـب اطلاع از مـدارک الزم بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی بخش هـا مراجعه
کنند .

تولید بالغ بر  ۱۰۰میلیون نشاء در مرودشت

مسـئول باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از تولید 120
میلیـون نشـا انـواع صیفـی گلخانـه ای در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت:
شهرسـتان مرودشـت قطـب تولیـد نشـا در اسـتان فارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
سـمیه کارگـر با بیـان اینکـه عمده نشـا تولیدی در این شهرسـتان نشـا گوجه
فرنگـی اسـت ،اظهـار کـرد :علاوه بـر گوجـه فرنگـی ،نشـا بادمجـان ،انـواع
فلفـل ،خیـار ،انـواع ملون هـا ،خربزه و سـایر میوه های گرمسـیری نیـز در این

شهرسـتان تولیـد می شـود.
بـه گفتـه کارگـر؛ نشـا های تولیـدی علاوه بـر تامیـن نیـاز شهرسـتان بـه
شهرسـتان های جنوبـی فـارس و بندرعباس ،زاهدان ،گچسـاران و ...نیز ارسـال
می شـود.
او بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته  ۲۴هکتـار گلخانـه در تولیـد نشـا فعالیـت
داشـتند ،افـزود :در سـال جـاری گلخانـه داران با هـدف تولید محصـول فعالیت
می کننـد و بـه همیـن منطـور سـطح کشـت نشـا کاهـش و سـطح تولیـد
محصـوالت گلخانـه ای در حـال افزایـش اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هـدف از ایجـاد گلخانه هـا افزایـش تولیـد محصوالت
گلخانـه ای اسـت ،ابـراز کرد :در صدد هسـتیم بـا مانع زدایی و جلـب همکارای
ادارات مختلـف گلخانـه داران را بـه سـمت تولیـد محصـوالت مختلـف سـوق
دهیم.
ایـن کارشـناس بـا بیان اینکـه تاکنـون  ۵۰هکتار گلخانه در سـطح شهرسـتان
فعالیـت می کننـد ،اظهـار امیـدواری کـرد :در راسـتای تحقـق شـعار سـال بـا
عنـوان" ،تولیـد ،پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا" و همـکاری ادارات ذیربط فرآیند
احـداث گلخانه ها تسـریع شـود.

خزانه گیری برنج در کامفیروز آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز خزانـه گیـری برنـج در
شـهر کامفیـروز از توابـع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :بیـش از  65درصـد
خزانه گیـری برنـج به صورت مکانیزه و اسـتفاده از سـینی نشـا انجام می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
کاووس همتـی بـا بیـان اینکـه خزانـه گیری برنـج از اواخـر فروردین مـاه آغاز
شـده اسـت ،اظهـار کرد :بیـش از  80درصـد خزانه گیـری در اوایل اردیبهشـت
مـاه انجام میشـود.
او گفـت :عملیـات نشـاکاری نیـز از یکـم تـا بیسـتم تیرمـاه انجـام می شـود و
در یـک دوره  80روزه ،آبیـاری مـزارع برنـج تـا پایـان شـهریور ماه ادامـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اشـتغال زایی کشـت برنج ،بـرای کارگـران فصلی افـزود :هر
سـاله در طـول دوره کاشـت ،داشـت و برداشـت برنج تعـداد زیـادی از کارگران
فصلـی بـه کار گرفتـه می شـوند و امـرار معـاش خانوارهـای روسـتایی اهمیت
کشـت برنـج را دوچنـدان میکند.
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ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه بیـش از یکصـد هزار هکتـار گنـدم و جو در
شهرسـتان کشـت شـده اسـت ،تصریـح کـرد :تنها پنـج هـزار هکتـار از مزارع
جـو و  ۳۸۰۰هکتـار از مـزارع گندم خسـارت دیده تحت پوشـش بیمه هسـتند.

بالغ بر  ۱۱۰۰اصله درخت گردو درمرودشت
اصالح شد

همتـی با اشـاره بـه محدودیت و ممنوعیت کشـت برنـج با اسـتفاده از آب های
زیـر زمینـی ابـراز کـرد :منطقـه کامفیروز تـک محصولی و به کاشـت شـلتوک
اختصـاص دارد از طرفـی در ایـن منطقه ظرفیت سـد درودزن و آب های جاری
نیز وجـود دارد.
او گفـت :ارقام کشـت شـده برنج در مرودشـت ،چمپـای قصر دشـتی و لنجانی
اسـت کـه از ارقام بومی کشـور و از سلامت ژنتیکـی کامل برخوردار اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در سـالهای گذشـته بـا کـم شـدن منابـع آبـی ،آبیاری
تناوبـی برنـج نیـز مانند سـایر زراعت ها در دسـتور کار قرار گرفته اسـت ،یادآور
شـد :در آبیـاری تناوبـی میزان مصـرف آب کاهش چشـمگیری دارد.
کامفیـروز قطـب تولید برنج در اسـتان فارس اسـت و در  ۱۱۰کیلومتری شـمال
غرب شـیراز و در  ۹۰کیلومتری غرب شهرسـتان مرودشـت واقع شـده اسـت.

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از اصالح و
احیـا  ۱۱۶۵اصلـه درخـت گـردو بـا پیونـد ارقـام پـر بـازده در ایـن شهرسـتان
خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاوزی شهرسـتان مرودشـت،
سـمیه کارگـر گفـت :برای ایـن منظور  ۳۷۰۰چشـمه پیوندک از رقـم زود بازده
چندلـر و ارقـام گـرده زا ماننـد فرنور و فرانکت اسـتفاده شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه بهتریـن زمـان پیونـد در شهرسـتان مرودشـت اول فروردین

خسارت خشکسالی در بیش از  ۳۲هزار هکتار از
مزارع مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از خسـارت تـا صـد درصـدی
خشکسـالی بـه  ۳۲هـزار و  ۹۵۰هکتـار از مـزارع گندم و جو در این شهرسـتان
خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،

کاووس همتـی گفـت :مـزارع خسـارت دیـده از خسکسـالی شـامل  15هـزار
هکتـار گنـدم آبـی و دیـم و  17هـزار و  950هکتار جو آبی و دیم در زیر دسـت
شـبکه سـد درودزن است.
همتـی ابـراز کـرد :علاوه بـر خسـارت صـد درصـدی و از بیـن رفتـن کامـل
مـزارع دیـم ،کاهـش عملکـرد مـزارع آبـی نیز بـه دلیـل کاهـش آب چاه های
کشـاورزی قطعی اسـت.
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مـاه اسـت ،اظهـار کـرد :پیوند درختـان از تاریـخ پنجـم فروردین آغاز شـد و تا
دوم اردیبهشـت مـاه ادامه داشـت.
کارگـر ابـراز کـرد :عملیـات پیونـد توسـط یـک گـروه سرشـاخه کار حرفـه ای
از تویسـرکان همـدان و مـورد تاییـد سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و
یـک گـروه هـم از تعاونی باغداران روسـتای دشـتک صـورت گرفته اسـت که
علاوه بـر مرودشـت در شهرسـتان های شـیراز ،بیضـا و خرامـه نیز سرشـاخه
کاری کـرده اند.
مسـئول باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکه
حـدود  ۷۰۰هکتـار بـاغ گردو در شهرسـتان وجـود دارد ،افزود :سرشـاخه کاری
ایـن درختـان از سـال  ۹۸آغـاز شـده و تاکنـون بیـش از  ۵۰هکتـار سرشـاخه
کاری شـده است.
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد :باردهـی ایـن پیوندهـا از سـال سـوم و باردهی

اقتصـادی از سـال پنجـم بـه بعـد خواهـد بود.
وی هـدف از عملیـات سرشـاخه کاری را جایگزینـی ارقام کم بازده و حسـاس
بـا ارقـام مقـاوم بـه سـرما و آفـات دانسـت و اضافـه کـرد :افزایـش تولیـد و
اقتصـادی شـدن درختـان بـا کاهـش ارتفـاع و تسـهیل برداشـت محصـول از
دیگـر مزایـای ایـن اقدام اسـت.

کشت "علف لیمو" برای نخستین بار در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از کشـت گیـاه دارویـی "علـف

توسـعه گل محمـدی در شهرسـتان مرودشـت بـه دلیـل اقلیم حاکم بـر منطقه
از توسـعه قابـل قبولی برخوردار اسـت.
او بیـان کـرد :بـه منظور توسـعه باغ هـای گل محمـدی و صیانـت از منابع آبی
بـه متقاضیانـی کـه قصـد راه اندازی بـاغ دارند تسـهیالت ارزان قیمـت و نهال
یارانـه دار تعلـق می گیرد.
بـه گفتـه وی؛ توسـعه کاشـت گل محمـدی علاوه بـر تغییـر الگـوی کشـت
می توانـد بـا ایجـاد بسـتر های مناسـب بـرای روسـتاییان اشـتغال زایـی کنـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :بـا راه انـدازی کارگاه فـرآوری گل محمـدی
در مرودشـت دغدغـه تولیـد کننـدگان بـرای فـروش و فـرآوری محصـول نیـز
برطرف شـده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه اینکـه گل محمدی
از گیاهـان کـم آب بـر اسـت ،افـزود :ایـن محصـول در مقابل تنش آبـی مقاوم
اسـت و بـا یـک نوبـت آبیـاری در فروردیـن ماه نیـز محفـوظ می ماند.

مبارزه با سن مادری در بیش از  ۱۹هزار هکتار از
مزارع مرودشت

لیمـو"  Liomon Grassدر سـطح دو هکتـار از مـزارع بخـش درودزن ایـن
شهرسـتان بـرای نخسـتین بـار خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
کاووس همتـی گفـت :کاشـت این گیاه دارویی به صورت نشـایی و با اسـتفاده
از  ۶۰هـزار نشـا در اوایـل اردیبهشـت ماه در مزرعه مذکور انجام شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :پیـش بینـی می شـود با توجـه به برداشـت
علـف لیمـو در چهـار مرحلـه بتـوان از هـر هکتـار بـه طـور متوسـط  12تـن
محصـول برداشـت کـرد.
بـه گفتـه وی؛ علاوه بر محصـول تر که برای اسـانس گیری بـه کارخانه های
اسـانس گیری ارسـال می شـود ،محصول خشـک نیـز به منظـور تهیه دمنوش
کاربرد دارد.
همتـی بـا بیـان اینکه علـف لیمو جـزو گیاهان کم آب بر محسـوب می شـود،
افـزود :ایـن گیـاه بـه دلیل داشـتن اسـانس و عدم شـیرابه ،حشـرات جذب آن
نمیشـوند از ایـن رو آفـت خاصـی ندارد.
او بـا اسـتناد بـه یافته هـای تحقیقاتـی اظهـار کـرد :گیـاه لمـون گـراس برای
درمـان انـواع بیماریهـای عفونـی ،دسـتگاه عصبـی ،رفـع اضطـراب ،کاهش
کلسـترول ،جلوگیـری از عفونت ،تقویت سلامت دهان ،کاهـش درد و افزایش
سـطح گلبولهـای خـون مفید اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه اینکه بیش از سـه
هـزار هکتـار انـواع گیاهـان دارویـی در این شهرسـتان کشـت می شـود ،ابراز
کـرد :آویشـن ،بادرنجبویه ،ختمی ،خاکشـیر ،زعفـران ،بابونه ،زوفـا ،مریم گلی،
سـالویا ،گل همیشـه بهـار ،مرزنجـوش و اسـطوخدوس از جملـه ایـن گیاهـان
است.

پیش بینی تولید  ۷۰تن گل محمدی در مرودشت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت :پیش بینی می شـود بیش
از  ۷۰تن گل محمدی از سـطح  35هکتار از باغ های این شهرسـتان برداشـت
و روانـه کارگاه های تولیدی شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
کاووس همتـی بـا بیـان اینکـه کار برداشـت گل محمدی در این شهرسـتان از
اوایـل اردیبهشـت مـاه آغـاز و تا اواخـر همین ماه نیـز ادامـه دارد ،تصریح کرد:

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از مبارزه شـیمیایی با سـن مادری
در  ۱۹هـزار و  ۱۳۲هکتـار از گنـدم زارهـای این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
کاووس همتـی بـا بیـان اینکـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته جمعیت آفت سـن
افزایـش داشـته اسـت ،اظهـار کـرد :عـدم بارندگـی و عـدم شـرایط مناسـب
تغذیـه ای در مراتـع از عوامـل اصلـی هجوم سـن های مـادری به مـزارع گندم
و جو اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ریـزش سـن مـادر از نیمه هـای اسـفند مـاه آغـاز شـده
اسـت ،افـزود :شـبکه مراقبـت این شهرسـتان متشـکل از  ۶۰کارشـناس در ۵۹
پهنـه تولیـدی روزانـه از مـزارع بازدیـد می کننـد و مزارعـی کـه تراکـم سـن
مـادری در حـد نـرم مبارزه می باشـند ،کارشناسـان نسـبت به اطالع رسـانی به
بهـره بـرداران اقـدام می کنند.
بـه گفتـه همتـی؛ اطالع رسـانی به بهـره بـرداران از طریق ارسـال اطالعیه در
گروه هـای مجـازی ،اطالع رسـانی از طریق شـوراهای روسـتایی ،نصـب بنر و
اطالعیـه در مکان هـای عمومـی و صـدور و تحویـل اخطاریه درب منـزل بهره
برداران اسـت.
وی بـه ضـرورت مبـارزه بـا مرحله مـادری این آفت تاکیـد و خاطر نشـان کرد:
سـم پاشـی بایـد قبـل از تخـم ریزی صـورت بگیـرد و الزم اسـت با مبـارزه به
موقـع بـا این آفـت خسـارت آن را به حداقل رسـاند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه سـن غلات به عنـوان آفـت کلیـدی گندم،
نقـش بـه سـزایی در کاهـش عملکـرد کیفـی و کمی گنـدم داشـته ،اظهـار
امیـدواری کـرد کـه بتوانیـم بـا پایشهـای بـه موقـع و اقدامـات پیشـگیرانه
هماننـد سـال های گذشـته در زمینـه تولید گنـدم از نظر کیفیت و میـزان تولید،
عملکـرد مطلوبی داشـته باشـیم.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت یادآور شـد :مبـارزه اصولـی و به
موقـع بـا سـن مـادری باعـث کاهـش خسـارت کمـی و جلوگیـری از خسـارت
کیفـی پـوره سـن ،کاهـش مصـرف سـموم و کاهش خطـرات زیسـت محیطی
میشـود.

پایان کشت مکانیزه هویج در مرودشت

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از پایان کشـت مکانیـزه هویج در
 230هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان خبر داد.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکه کشـت هویج از اسـفند مـاه آغاز و تـا فروردین ماه
ادامـه داشـته اسـت ،گفت :برداشـت این محصول بـا توجه به تاریخ کاشـت آن
از تیرمـاه آتـی آغـاز و تا مـرداد ماه ادامـه دارد.
او اظهـار کـرد :کشـت مکانیزه به صورت کشـت بر روی پشـته انجام می شـود
کـه ایـن روش صرفه جویی در مصـرف بذر و آب را بـه دنبال دارد.
وی متوسـط برداشـت هویـج در شهرسـتان را  60تـن در هکتـار عنـوان کرد و
افـزود :شـرایط آب و هوائـی مسـتعد ،وجود کشـاورزان با تجربـه در زمینه تولید
هویـج ،خـاک حاصـل خیـز ،اسـتفاده از بـذور اصالح شـده و نیز اسـتفاده بهینه
از آب بـا اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری  ،نقـش مهمی در افزایـش بازده
ایـن محصول در شهرسـتان مرودشـت دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا بیـان اینکـه هویـج در انـواع
زیـادی از خاک هـا بـه خوبـی رشـد می کنـد ،یـادآور شـد :بـا اسـتناد بـه
یافته هـای تحقیقاتـی ترجیحـا خاک هـای با زهکشـی خـوب و  PHخنثی و یا
خاک هـای آلـی فاقـد کلـوخ یا سـنگ ،بـرای تولید ریشـه های صاف و راسـت
ترجیـح داده می شـود.

شهرستان مهر
زهرا نوری

تغییر الگوی کشت با کاشت تنباکو در مهر

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر گفت :بـه منظور تغییر الگوی کشـت در
ایـن شهرسـتان یـک مزرعـه پنج هکتـاری در منطقه تـل ملو از بخـش وراوی
به کاشـت تنباکـو اختصاص یافته اسـت.

بــه گــزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشــاورزی شهرســتان مهـر،
غالمحسـین مظاهـری تصریـح کـرد :تنباکو یک گیـاه با نیاز آبی کم و سـازگار
بـا منطقـه اسـت کـه پیـش بینی می شـود از هـر هکتار مزرعـه مذکـور در این
شهرسـتان سـه تن محصول برداشـت شـود.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه بحران کـم آبی در شهرسـتان مهر اظهـار کرد:
تنباکـو بـه صـورت تضمینـی هرکیلو  ۳۰هـزار تومان توسـط شـرکت دخانیات
ایـران خریـداری و در بـازار نیـز بـا اختلاف قیمـت نزدیک بـه دو برابـر خرید
و فـروش می شـود از ایـن رو اسـتقبال کشـاورزان از ایـن کشـت قابـل انتظـار
است.

58

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شمــاره  - 72اردیبهشت مــــاه 1400

کاشت کاکتوس آپونتیا توسط یک بانوی کارآفرین
در مهر

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر گفـت :یـک بانـوی کار آفریـن در
روسـتای گـودرزی بخـش وراوی این شهرسـتان پنـج هکتار از اراضـی خود را
بـه کشـت کاکتـوس آپونتیـا اختصـاص داد.
بــه گــزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشــاورزی شهرســتان مهـر،
غالمحسـین مظاهـری تصریـح کـرد :در این مزرعـه  ۲۰هزار قطعـه کاکتوس
مثمـر ریشـه دار کاشـته شـده اسـت کـه از طریق سیسـتم آبیـاری نویـن و به
صـورت نـواری آبیـاری می شـود.
ایـن مقام مسـئول افـزود :بـرای ایجاد مزرعـه کاکتـوس آپونتیا تـا کنون بیش
از  ۴۵۰میلیـون تومـان توسـط مالـک هزینـه و زمینه اشـتغال برای پنـج نفر به
صورت مسـتقیم فراهم شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ هـدف از اجـرای ایـن طـرح ،توسـعه کاشـت گیاهـان مقـاوم به
خشـکی اسـت کـه کاکتوس میـوه ای همه شـرایط الزم را برای کشـت در این
منطقـه دارا بـوده و در مناطقـی بـه دور از سـرما و یخبندان قابل رشـد اسـت.
او افـزود :نگهـداری این گیاه بسـیار سـاده و میزان تولید میوه آن درسـال سـوم
پـس از کاشـت از  ۲۰تـا  ۱۴۰تن در هر هکتار متغییر اسـت.
مدیـر جهـاد کشــاورزی شهرسـتان مهـر اظهـار کـرد :میـوه کاکتـوس آپونتیا
تـازه خـوری دارد و بـه دلیـل آن کـه در مناطق بیابانی و خشـک پـرورش پیدا
می کنـد سرشـار از ترکیبـات آنتی اکسـیدانی اسـت و نیـاز به مصـرف زیاد آب
ندارد.

شهرستان نی ریز
سید ابراهیم فقیهی

شمیم عطر گل محمدی در گلستان های نی ریز پیچید

مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نیریـز گفـت :بـا آغـاز فصـل برداشـت
گل محمـدی پیشبینـی میشـود امسـال حـدود  150تـن از ایـن محصـول
بهصـورت غنچـه و گلبـرگ از گلزارهـای شهرسـتان برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نیریـز ،علیرضا
بصیـری افـزود :کار برداشـت گل محمدی از نیمه فروردینماه آغاز شـده اسـت
و تـا پانزدهم اردیبهشـت ماه نیـز ادامهدارد.
وی اظهـار کـرد :سـطح زیر کشـت این محصول در شهرسـتان افـزون بر 120
هکتـار اسـت کـه از ایـن میـزان  80هکتـار بـارور و  40هکتـار آن غیـر بـارور
است.
بهگفتـه او؛ کاشـت گل محمـدی در مناطـق خشـک و کـم آب بـا توجـه بـه
وضعیـت بحرانـی منابـع آبـی منطقـه و نیـازی کـه بـه کاشـت محصـوالت
ب بر احسـاس میشـود سـبب شـده اسـت تـا کاشـت گیاهان
کشـاورزی ک م آ 
دارویـی و بـهویـژه گل محمـدی بهترین جایگزیـن برای محصـوالت پرآببر
محسو بشـود.
بصیـری اضافهکـرد :مهمتریـن موارد مصـرف گل محمدی شـامل تهیه گالب،
اسـانس و صنایـع داروسـازی اسـت و تولیـدات آن علاوه بـر بـازار داخلـی به
کشـورهای حاشـیه حـوزه خلیـج فـارس ،آسـیایمیانه و اروپا صادرمیشـود.

تولید  20میلیون نشاء مکانیزه در نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از تولید سـاالنه  20میلیون نشـای
مکانیـزه سـبزی و صیفـی (گوجه فرنگـی ،بادمجـان  ،فلفل و )...در سـطح پنج
هـزار متـر مربع درتنهـا گلخانه تولید نشـاء ایـن شهرسـتان خبرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
علیرضـا بصیـری بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای راه انـدازی ایـن طـرح ،مبلغ یک
میلیـارد و 180میلیـون تومـان هزینـه شـده اسـت ،گفـت :از مبلـغ مذکـور
900میلیـون تومان تسـهیالت بانک کشـاورزی و 280میلیون تومـان نیز آورده
مجـری بوده اسـت.
بـه گفتـهوی؛ تولیـدات این گلخانـه عالوه بر فـارس به اسـتان های هرمزگان،
ن و بلوچسـتان ،خوزسـتان و جنوب کرمان نیز ارسـال میشود.
بوشـهر ،سیسـتا 

خسارت ۹۳میلیاردی تگرگ به باغ های نیریز

مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفـت :بارش تگـرگ  ۹۳میلیارد ریال
بـه باغهـای انجیر و پسـته نیریز خسـارت زد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نیریـز ،علیرضا
بصیـری بـا اشـاره به وقـوع این پدیده در بیسـت و پنجـم فروردین ماه امسـال
افـزود :ایـن خسـارت در سـطح  ۳۰۰هکتـار انجیرسـتان بـه میـزان ۱۸میلیارد
ریـال و  ۵۰۰هکتـار بـاغ پسـته به میـزان  ۷۵میلیـارد ریال برآوردشدهاسـت.
وی یادآورشـد :در اواسـط فروردیـن مـاه امسـال نیـز سـرمای بهـاره قریـب به
 ۱۲۸۰میلیـارد ریـال بـه باغهـای ایـن شهرسـتان خسـارت وارد کـرد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نیریـز ،علیرضا
بصیـری بـا بیـان اینکه کاهش شـدید دمـای شـبانه در شـانزدهم فروردین ماه
بـه محصـوالت زراعـی و باغـی شهرسـتان نی ریـز خسـارت زد ،تصریـح کرد:
تنهـا یـک میلیـارد ریـال از خسـارت مذکـور مربـوط بـه محصـوالت زراعـی و
مابقـی مربـوط بـه محصوالت باغـی بود.
بـه گفتـه وی؛ سـرمای مذکـور بالـغ بـر 1200میلیـارد ریال بـه باغ های پسـته
شهرسـتان نـی ریـز خسـارت وارد کرد.
بصیـری ابـراز کـرد :شهرسـتان نیریز بـا تولید سـاالنه ۱۱هزار تن پسـته و ۱۷
ترمینـال ضبـط ایـن محصول رتبـه اول تولید و فرآوری پسـته فـارس را دارد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال
زراعـی جدیـد بیـش از  55درصـد محصـوالت کشـاورزی شهرسـتان با تالش
کارشناسـان بیمـه زیر پوشـش بیمه قـرار گرفته اسـت ،افزود :به دلیـل تغییرات
اقلیمـی و احتمـال وقوع مخاطرات متعدد از جمله سـرمازدگی ،الزم اسـت سـایر
بهرهبـرداران نیز نسـبت به این امر کوشـا باشـند تـا زیان ناشـی از آن را کاهش
داده و از مزایـای بیمـه محصـوالت برخوردار شـوند.

تخصیص بالغ بر  1222میلیون ریال یارانه نهال
به باغداران نی ریزی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز از اختصـاص یـک میلیـارد و
222میلیـون و 500هـزار ریـال یارانه نهال به باغـداران این شهرسـتان خبر داد
و گفـت :بـرای دریافـت ایـن یارانه ،در سـال جـاری 35 ،پرونده تشـکیل و کل
اعتبـار تخصیصـی شهرسـتان جذب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
علیرضـا بصیـری افـزود :یارانـه مذکـور بـه طرح هـای احـداث بـاغ سـازگاری
"بررسـی ارقـام و سـاختارهای ژنـی بـادام امیـد بخش و گردو" ،توسـعه کشـت
گیـاه دارویـی آنغـوزه و باغ هـای انجیر ،پسـته ،به  ،بـادام و ...کـه دارای مدارک
مسـتند بودنـد در سـطح  140هکتـار اختصـاص داده شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان نـی ریز با  10نهالسـتان مجوزدار و تولید سـاالنه
بیـش از یـک میلیـون اصلـه نهـال شناسـه دار ،از قطب های تولید نهال اسـتان
بـه شـمار می آیـد ،تصریح کـرد :در نهالسـتان های نی ریـز گونههـای درختان
میوه دانهدار ،هسـته دار ،نیمه گرمسـیری ،دانه ریز ،سردسـیری و خشـک تولید
میشود.
او بـا تاکیـد بـر اینکه شهرسـتان نیریز توانایی صادرات نهال به سـایر کشـورها
را دارد ،اظهـار کـرد  :نهالهـای تولیـدی ایـن شهرسـتان به تمامی نقاط کشـور
از جملـه اسـتانهای کرمان ،مشـهد ،یزد ،اصفهان و کردسـتان صادر میشـود.
بـه گفتـه بصیـری؛ تولیـد نهال شناسـهدار و سـالم به عنـوان مهمترین مسـئله
زیـر بنایـی باغبانی ،از اهمیت بسـزایی برخورداراسـت.

خسارت سرمای بهاره به کشاورزی نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت :سـرمای بهـاره نزدیک به
 ۱۲۸۰میلیـارد ریـال بـه بخـش کشـاورزی این شهرسـتان خسـارت زد.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس خبرداد:

ساماندهی  23باب فروشگاه مصرف و روستا بازار
در سال 99

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان
فـارس از سـاماندهی  23بـاب فروشـگاه
مصـرف و روسـتا بازارهـا در شـبکه تعاون
روسـتایی اسـتان فـارس در سـال 99
خبـرداد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون
روسـتایی اسـتان فـارس ،هدایـت الـه
رحیمی گفـت :نظام هـای عرضـه و توزیع
کاالهـای مصرفـی جامعـه را از اهـداف
اقتصـاد مقاومتـی دانسـت که برای حصـول نتیجه مطلـوب و الـزام برنامه ریزی
بهتـر در محـور فعالیت هـای شـبکه تعـاون روسـتایی قـرار گرفتـه اسـت.
وی خاطـر نشـان کرد :طبق اساسـنامه سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایران،
تامیـن موجبـات پیشـرفت ،تقویت تعاون و توسـعه عملیـات اقتصـادی ،بازاریابی
و خدمـت رسـانی در روسـتاها بـا تکیـه بر شـبکه تحت پوشـش یکـی از اهداف
شـبکه بـزرگ تعاونـی اسـت و این وظیفـه حاکمیتی بر اسـاس مـاده  3و تبصره
 2بنـد  34بـه مدیریـت کاالهـای مصرفـی و سـاماندهی نظام توزیـع تخصیص
یافته اسـت.
رحیمی افـزود :سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی تاکنـون دو راهبـرد کلـی را
تحـت عنـوان طـرح سـاماندهی فروشـگاه های مصـرف از طریق ارتقـاء آن ها و
ایجـاد مراکـز عرضـه (روسـتا بازارها در سـطح کشـور) و مکانیزم تامیـن متمرکز
کاال توسـط اتحادیه هـای اسـتانی بـرای فروشـگاه های تابعـه خود را در دسـتور
کار خـود قرار داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :خریـد اعتبـاری و رویکـرد برنـد سـازی
محصوالت کشـاورزی در سـطح شـبکه به دلیل حمایت از اقشـار تولید کننده و
روسـتایی بـا برنـد (تروکا) یا برند شـبکه های تعاونی روسـتایی از اهـداف تقویت
روسـتا بازارها است.
وی بیـان کـرد :تجربیـات ملـی و منطقـه ای نشـان داده کـه فروشـگاه های
مصـرف زمانـی در شـبکه تعاونی هـا موفـق خواهنـد بـود کـه توانسـته باشـند
شـرایط الزم هماننـد مسـاحت تحـت پوشـش ،موقعیـت مناسـب جغرافیایـی و
تجـاری ،بهـره منـدی از کادر مجـرب و متخصـص ،اسـتفاده از فنـون ارتباط و
بازاریابـی ،رعایـت چیدمـان و تنـوع کاالیی ،خریـد و فروش اینترنتـی و از دیگر
مـوارد موثـر بهـره الزم را به کار گیرند؛ لذا برای داشـتن شـبکه فروشـگاه های
مصـرف پویـا می تـوان از فروشـگاه های مذکـور کـه خـود از جنـس شـبکه
هسـتند بـه عنـوان نمونـه مناسـب بـرای ارتقـا و تحقق اهـداف پیـش رو بهره
جست .
رحیمی اظهـار کـرد :هـر چنـد کـه این شـبکه توزیـع نقاط آسـیب پذیـر زیادی
هـم دارد امـا در کنـار مطالعـات توسـط گروههای داخلـی میتـوان از تجربیات
شـرکتهای مشـاوره بینالمللـی و تجربیـات آن هـا در دو فـاز مطالعـه و اجـرا
سـود برد و در سـطح کالن برای سـاماندهی خرد ه فروشـیهای مصرفی سـنتی
برنامهریـزی علمـی ،اجرایـی و دارای زمانبندیهـای مشـخص انجـام دهیم.
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آغاز خرید تضمینی گندم از کشاورزان المرد

رئیـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان المـرد
گفـت :بـا برداشـت گنـدم از ابتـدای فروردیـن ماه
خریـد گنـدم تضمینی از کشـاورزان این شهرسـتان
آغـاز و تـا کنـون بیـش از  856تـن گنـدم از
کشـاورزان المـردی خریـداری گردیـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون
روسـتایی اسـتان فـارس ،بهـرام حیاتی با بیـان اینکـه دو مرکز خرید اشـکنان و
عالمرودشـت المـرد بـه اختصاص گنـدم تضمینی اختصـاص یافته اسـت افزود:
امسـال خریـد گنـدم تضمینی از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت و قیمت تضمینی
گنـدم توسـط شـورای قیمـت گـذاری محصـوالت اسـتراتژیک در حال بررسـی
اسـت کـه تـا آن زمـان گندم بـه قیمـت  40هـزار ریـال خریـداری و در صورت
افزایـش قیمـت ،مابـه التفـاوت بـه کشـاورزان پرداخـت خواهد شـد.
رئیـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان المـرد تصریح کـرد :با توجه به سـطح
زیـر کشـت  3300هکتـاری مـزارع المـرد پیـش بینـی می شـود  15هـزار تـن
گنـدم از مـزارع برداشـت و  50درصـد محصـول برداشـت شـده توسـط شـبکه
تعـاون روسـتایی المـرد خریـداری گردد.
اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی فارس
از کشتارگاههای طیور استان

مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فارس در بازدید سـرزده و شـبانه از کشـتارگاههای
طیـور شـیراز مـرغ ،کیـان مـرغ ،مـرغ تـک ،فـارس ماکیـان ،زریـن مـرغ و بالپا
گفـت :آخریـن وضعیـت بهداشـتی کشـتارگاههای طیـور اسـتان از زمـان ورود
مـرغ زنـده ،خط کشـتار و بسـتهبندی در این بازدیدها مورد بررسـی قـرار گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،حمیدرضـا
ناظمی افـزود :ایـن بازدید هـا بـه طـور مسـتمر و سـرزده بـه منظـور ارزیابـی
کیفیـت و شـرایط بهداشـتی کشـتارگاه های مـرغ انجـام می شـود کـه در حفظ
سلامت و امنیـت غذایـی جامعه ،پیشـگیری از بـروز بیماری های مشـترک بین
انسـان و دام و حصول اطمینان از رعایت دسـتورالعمل های سـازمان دامپزشـکی
اهمیـت بسـزایی دارد.
وی بـا اشـاره بـه حضور ناظرین بهداشـتی ،شـرعی و بازرسـان ایـن اداره کل در
کشـتارگاهها تصریـح کرد :فرآوردههای خام دامی اسـتحصال شـده در کشـتارگاه

اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

تصویب پنج طرح پژوهشی اداره کل امور عشایر
استان فارس

مـورد تاییـد دامپزشـکی میباشـد و به شـهروندان توصیه میشـود فرآوده های
خـام دامی مـورد نیـاز خـود را تنهـا از مراکـز مجـاز تحـت نظارت دامپزشـکی
تهیـه نمایند.
مدیر کل دامپزشکی استان فارس خبر داد:

آغاز طرح تشدید نظارتهای بهداشتی
دامپزشکی فارس

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفـت :بـا هـدف اطمینـان از سلامت
فرآوردههـای خـام دامی عرضـه شـده به شـهروندان ،طرح تشـدید نظارتهای
بهداشـتی دامپزشـکی در سراسـر اسـتان فـارس ویژه ایـام ماه مبـارک رمضان
اجرا میشـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،حمیدرضـا
ناظمی بـا بیـان اینکـه طـرح مذکـور از بیسـت و پنجـم فروردیـن مـاه آغـاز
شـده اسـت و بیسـت و سـوم اردیبهشـت ماه ادامـه دارد ،تصریح کـرد :در این
طـرح  44اکیـپ ثابـت و سـیار بـر تولیـد ،توزیـع و عرضـه فرآوردههـای خـام
دامی نظـارت دارنـد.

وی افـزود :شـهروندان فرآورده هـای خـام دامی مـورد نیـاز خـود را از مراکـز
معتبـر تحـت نظـارت دامپزشـکی تهیـه کننـد و در هنـگام خرید گوشـت قرمز
بـه لیبـل و مهر نظارتـی دامپزشـکی و همچنین تاریـخ انقضاء منـدرج در لیبل
متصـل بـه الشـه و یا بسـته بنـدی که حـاوی اطالعات تاریـخ تولیـد ،انقضاء،
نـوع محصـول و کد بهداشـتی بهـره برداری دامپزشـکی اسـت ،توجـه کنند.
ناظمـی از شـهروندان خواسـت :در صـورت مشـاهده هر گونه تخلف بهداشـتی
در حـوزه فرآوردههـای خـام دامـی ،مراتب را از طریـق تلفن پیامگیـر  ۱۵۱۲یا
سـامانه پیامکی  ۳۰۰۰۲۷۹۲به اطالع کارشناسـان دامپزشـکی برسـانند.
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس ابـراز کـرد :نظارت هـای بهداشـتی
دامپزشـکی بـر کشـتارگاه های طیـور اسـتان بـه صـورت شـبانه روزی کـه از
تاریـخ پنجم اسـفندماه سـال گذشـته شـروع شـده با حضـور کارشناسـان اداره
کل دامپزشـکی اسـتان فـارس همچنـان ادامـه دارد.

مدیر کل امور عشـایر استان فارس گفت:
در سـال  ۵ ،۱۳۹۹محـور پژوهشـی مـاده
 56سـال  1399در شـورای برنامهریزی و
توسـعه اسـتان فارس ،تعیین و بـر مبنای
آن ،عناویـن پژوهشـی بـه کارگـروه ارائه
شـد و بـا دفاعیـات علمـی و فنـی کـه از
عناوین پیشـنهادی اداره کل امور عشـایر
اسـتان فارس در جلسـات صـورت گرفت
کـه پنج عنـوان پژوهشـی مصوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامی اظهـار کـرد :با روش متمرکز شـدن اعتبارات پژوهشـی توسـط سـازمان
مدیریـت و برنامـه ریـزی ،سـال  1398قـراردادی بـه مبلـغ  ۶۰میلیـون تومان
منعقـد شـد و در سـال  1399بیـش از  ۲۰۰میلیـون تومـان خواهـد بـود کـه
چندیـن برابـر یـک درصـد اعتبـارات پژوهشـی مـاده  56اداره کل ،اسـت.
وی بیـان کـرد :هـدف عمـده ایـن طرح هـای پژوهشـی اداره کل امور عشـایر
اسـتان فـارس تنـوع بخشـی بـه اشـتغال و معیشـت عشـایر ،جهـت دهـی بـه
آمـوزش بهـره برداران عشـایری بر مبنای جهـان بینی آن ها ،شـناخت وضعیت
شـاخصهای بهداشـتی در جامعـه عشـایر اسـتان ،شناسـایی پتانسـیل های
اقتصـادی تولیـد محـور عشـایر بـا رویکرد صـادرات می باشـد.
مدیر کل امور عشـایر اسـتان فارس تصریح کرد :طی  ۳سـال گذشـته ،سـازمان
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس اقـدام بـه متمرکـز نمـودن اعتبـارات
پژوهشـی موضـوع  ۵۶نمـوده و هر سـاله در قالـب کارگروه آمـوزش و پژوهش
ذیـل شـورای برنامهریزی و توسـعه اسـتان ،محورهای پژوهشـی اسـتان تعیین
و بـه دسـتگاههای اجرایـی ابالغ میشـود.
وی افـزود :بـر مبنـای محورهـای پژوهشـی ،عناویـن پژوهشـی از سـوی
دسـتگاههای اجرایـی تهیـه و پس از تصویـب در کارگروه داوری توسـط حداقل
 ۲داور ،طرح هـای تاییـد شـده توسـط داوران در سـامانه سـمات وزارت کشـور
ثبـت و تامیـن اعتبـار و جهـت انعقـاد قـرارداد بـه دسـتگاه های اجرایـی ابلاغ
می شـوند.
بهرامی خاطـر نشـان کـرد :نتیجـه طـرح پژوهشـی سـال  ،۱۳۹۶بـا موضـوع
مناسـب تریـن روش گـردآوری آب بـاران در  ۳شهرسـتان اسـتان ،به سـازمان
امـور عشـایر ایـران جهـت تامین اعتبـار پروژه های پیشـنهادی حاصـل از طرح
پژوهشـی ،ارسـال شـده و مبلـغ قـرارداد ان کمتـر از  ۱۷میلیـون تومـان بـوده
ا ست .

تاثیرات خشکسالی در مناطق عشایری فارس

مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فارس گفـت :دام ،کوچ و مرتع" مبنای معیشـت و
اقتصـاد تولیـدی جامعـه عشـایر را تشـکیل می دهنـد و این جامعه بـه علت نوع
معیشـت و الگـوی زندگـی ،اولین گروهی اسـت که مسـتقیم ًا تحـت تاثیر پدیده
خشکسـالی بویژه خشکسـالی اقتصادی واجتماعی قـرار می گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامی بـا بیـان اینکه حرکت جوهره جامعه عشـایری اسـت و جامعه عشـایری
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چـه در حـال کوچنـده و چـه اسـکان یافتـه دارای اقتصـاد تولید محور اسـت و
تمـام اعضـای خانوار از خردسـال تا بزرگسـال در فرآیند تولید دخیل می باشـند
افـزود :ارتبـاط مسـتقیم زندگـی عشـایر بـا منابـع طبیعـی و شـرایط زیسـت
محیطـی قلمروهـای کـوچ هـر سـاله شـرایط ،ترسـالی و خشکسـالی مناطـق
استقرارشـان بـر نحـوه تعلیـف دام و تبـع آن رشـد و پـرورش دام و هزینه های
تولیـد تاثیر بسـزایی دارد.
وی اظهـار کـرد :سـه عامـل آب ،علوفـه و مرتـع نیـز بـر فعالیت هـای تولیدی
و معیشـتی عشـایر تاثیـرات محـدود کننـده زیـادی دارد کـه می تـوان از جمله
کاهـش منابع آب شـرب عشـایر و دام های آنـان ،کاهش تامیـن علوفه ،فروش
اجبـاری بخشـی از دام مولـد ،افزایـش تنش هـای اجتماعـی و ایلـی بـر سـر
موضوعـات آب و مراتـع ،عرصـه انبـوه دام بـه بـازار و افـت قیمـت دام ،ایجـاد
مشـکالت معیشـتی عشـایر و تغییر شـیوه زندگی ،کاهش تولید گوشـت قرمزدر
اسـتان ،شـیوع بیماری هـای دامـی و انسـانی بـه دلیل فقـر تغذیـه و کمبود آب
و بهداشـت ،کـوچ زود هنـگام عشـایر و افزایـش نارضایتـی در میـان جامعـه
عشـایری اشـاره کرد.
مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس با توضیح اینکـه تامین اعتبـار برای خرید
دام مـازاد عشـایر ،تامیـن علوفه مدت دار ،تقویت ناوگان آبرسـانی سـیار ،تامین
تسـهیالت بلنـد مـدت بـرای کمـک بـه معیشـت عشـایر از جمله پیشـنهاداتی
اسـت که الزم اسـت با مسـاعدت مسـولین سـریع تر عملیاتـی گردد.
وی یـادآور شـد :طبق تحلیل کارشناسـی های صورت گرفته اثرات خشکسـالی
در اسـتان فـارس در جامعه عشـایری چه در بعـد ایجاد خسـارت ریالی و چه در
بعـد جبـران خسـارت ایجاد شـده بیـش از هـزار میلیـارد تومان خسـارت ایجاد
شـده است.

صیانت از اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید
در جامعه عشایر فارس

مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت :در جهـت تحقـق شـعار سـال
تولیـد ،پشـتیبانی و مانـع زدایـی ،یکـی از اسـتراتژی ها و راهبردهـای عمـده
اقتصـادی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،علاوه بـر حمایـت و صیانت
از اشـتغال موجـود و پیشـگیری از بیـکاری ،ایجـاد اشـتغال جدیـد در جامعـه
عشـایری بـه منظـور جلوگیـری از مهاجـرت عشـایر از بخـش تولیـد و ورود به
بخشهـای غیرتولیـدی و مصرفـی و حاشیهنشـینی در مجاورت شـهرها و گاها
روستاهامی باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامی بـا بیـان اینکـه زندگـی عشـایری نمـاد اقتصـاد مقاومتـی و نمونـه بارز
تولیـد کاالی ایرانـی اسـت و ایـن جامعـه بـه علـت زندگـی در عرصه هـای
مرتعـی بـه نوعـی نمـاد جامعه سـبز بـوده و بـه علت توانمنـدی تولیـدی آن ها
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در امنیـت غذایـی و معیشـت پایـدار کالن و خرد کشـور نقش بـی دلیلی دارند،
افـزود :اساسـا مهاجـرت از جامعـه تولیدکننـده بـه جامعـه مصرفکننـده پدیده
مذمومی اسـت کـه باعـث نابـودی اقتصـاد تولیـدی میشـودو می بایسـت این
نـوع اقتصـاد مـورد پشـتیبانی قـرار گیرد.
وی اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه تکالیـف ایجـاد اشـتغال در سـطح اسـتان جهت
دسـتگاههای اجرایـی ،ایـن اداره کل در سـال  1399متعهـد بـه ایجـاد 392
اشـتغال موقـت و دائـم بـوده کـه خوشـبختانه در سـه محـور بـه سـازی امـور
تولیـد ،خدمـات مطالعاتـی و عمرانـی و فعالیت هـای مربـوط بـه تشـکل های
عشـایری ،موفـق بـه ایجـاد  443اشـتغال گردیـده و توسـط اداره مطالعـات در
سـامانه رصـد اشـتغال ثبت شـده اسـت.
گفتنی اسـت :برنامه ایجاد و اشـتغال سـال  1400اداره کل امور عشـایر فارس
بـا بـرش شهرسـتانی تهیه و جهت اجرا ابالغ شـده اسـت.
مدیر کل امور عشایر استان فارس:

خدمات رسانی به عشایر فارس در طول مسیر
کوچ بهاره

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه خدمات رسـانی به
کوچنـدگان از رسـالت های مهـم ایـن اداره کل اسـت ،گفـت :تشـکل های
عشـایری اسـتان فارس شـامل یـک اتحادیه مرکـزی و  23شـرکت تعاونی به
ایـن امـر اهتمـام دارند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامی بـا بیـان اینکـه عشـایر کوچـرو بـه دلیـل کمبـود بـارش و خشکسـالی
مراتـع بـه منظـور تامیـن علوفـه دام در بیـن مسـیر کـوچ دچـار مشـکالتی
می شـوند ،ابـراز کـرد :در این راسـتا تالش می شـود از نظر میـزان علوفه مورد
نیـاز بـرای تعلیـف دام و همچنیـن ارزاق عمومی شـامل آرد و سـایر کاالهـای
اساسـی حمایت شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه آبرسـانی حیـن کـوچ در مسـیر انجـام می شـود ،افـزود :با
بررسـی آمـار توزیـع نهاده هـای دامـی و ارزاق عمومـی ،تاکنـون بیـش از سـه
هـزار و  750تـن انـواع علوفه شـامل جـو ،کنسـانتره دامی ،ذرت و سـایر علوفه
و  1200تن آرد در طول یک ماه گذشـته در مسـیر کوچ عشـایر از قشلاق به
ییلاق در اختیـار عشـایر متقاضـی قرار گرفته اسـت.
بهرامی تصریـح کـرد :خوشـبختانه در چنـد سـال اخیـر اقدامـات موثـری بـه
منظـور بهـره منـدی عشـایر از خدمـات بهداشـتی صـورت گرفته کـه از جمله
ایـن اقدامـات تجهیـز و راه اندازی کانکس خانه بهداشـت سـیار عشـایری بوده
کـه در حیـن کـوچ نیز بـه عشـایر کوچـرو خدمـات ارائـه می دهد.

حمایت از عشایر فارس با جذب تسهیالت
زنجیره گوشت قرمز

مدیر کل امور عشـایر اسـتان فـارس از اختصاص  420میلیارد ریال تسـهیالت
زنجیره تولید گوشـت قرمز به عشـایر این اسـتان در سـال گذشـته خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح الـه
بهرامی تصریـح کـرد :در سـال جـاری در صورت تامیـن اعتبار ،این تسـهیالت
بـا شـرایط ذکـر شـده بـه جامعـه هـدف پرداخت می شـود.

وی ابـراز کـرد :در سـال گذشـته از محل صندوق توسـعه ملی بنـد ب ماده،52
مبلـغ  340میلیـارد ریال تسـهیالت سـرمایه در گـردش با کارمـزد ده درصد با
عاملیـت بانک کشـاورزی به اسـتان فارس اختصـاص یافت.
بهرامی اظهـار کـرد :خوشـبختانه بـا اسـتقبال خوب بهـره بـرداران و همکاری
بانـک کشـاورزی و بهـره گیری از سـهم سـایر اسـتان هایی که امـکان جذب
بـرای آنهـا فراهـم نبوده تاکنـون جمع ًا  420میلیـارد ریال با جـذب  120درصد
صورت گرفته اسـت.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت :جامعـه عشـایر فارس با داشـتن
بیـش از سـه میلیون راس دام سـبک نقـش مهمی در اقتصـاد و تامین نیازهای
پروتئینـی جامعه دارد.
وی افـزود :در ایـن راسـتا بـرای تقویـت بنیان تولید عشـایر تسـهیالت زنجیره
گوشـت قرمـز در اختیـار عشـایر قـرار گرفـت تـا زمینه اشـتغال بـرای خانواده،
بهبـود معیشـت و افزایـش درآمـد بـرای ایـن جامعـه مولـد و کم توقـع فراهم
شود.

برگزاری مراسم نمادین تحویل پنل های خورشیدی
به عشایر استان فارس

مراسـم نمادیـن تحویـل پنل هـای قابـل حمـل خورشـیدی عشـایری بـه
خانواده هـای عشـایر بـا حضـور اسـتاندار فـارس برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس ،روز سـه شـنبه
بیسـت و یکـم اردیبهشـت مـاه در ایـن مراسـم کـه با حضـور ویدو کنفرانسـی
وزیـر نیرو برگزار شـد ،اسـتاندار فارس با اشـاره بـه اینکه دو هـزار و  ۷۷۵پکیج
انـرژی خورشـیدی بـا هزینـه  ۲۸میلیـارد تومـان برای عشـایر این اسـتان تهیه
شـده اسـت ،گفـت :امـروز بـه صـورت نمادیـن  360پکیـج تحویـل خانوارهای
عشـایری می شود.

عنایـت اهلل رحیمی بـا بیـان ایـن کـه در دولـت تدبیر و امیـد در زمینـه خدمات
بهداشـت و درمـان بـه عشـایر  ۳۶واحد سـیار خانه بهداشـت به عشـایر تحویل
شـده اسـت ،ادامـه داد :در زمینـه گسـترش فضاهـای آموزشـی اقدامـات خوبی
بـرای سـاخت دبیرسـتان های شـبانه روزی در دسـت انجام اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پکیج هـای انـرژی خورشـیدی قطعـا در رفـاه و آسـایش
خانوارهـای عشـایری اثرگـذار خواهـد بـود ،اظهارکـرد :اسـتفاده از پکیج هـای
انـرژی خورشـیدی موجب اسـتفاده کمتر از سـوخت های فسـیلی و بهره گیری
از مواهـب ارتباطـات ماننـد صـدا وسـیما و شـارژ گوشـی های تلفـن همـراه و
روشـنایی منـازل خواهد شـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه این کـه از جملـه امتیـازات پکیج هـای انرژی خورشـیدی
سـبک بـودن ،قابـل حمـل بـودن ،در دسـترس بـودن و کـم بـودن هزینـه
نگهـداری آنهـا اسـت ،افـزود :ضریـب نفـوذ انـرژی بـرق در شـهر و روسـتا به
 100درصـد نزدیـک شـده اسـت و تامین بـرق برای عشـایر کوچنـده تبدیل به
یکـی از دغدغه هـا ،بـرای ارتقـای کیفیـت زندگـی آن هـا شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که شـرکت بـرق منطقـه ای این اسـتان از دو سـال پیش به
عنـوان مبـدا مطالعـه اولیـه و طراحـی پکیج هـای انـرژی خورشـیدی انتخـاب
شـده اسـت ،افـزود :ایـن شـرکت بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای تولیـد داخلـی با
تکیـه بـر اسـتانداردهای جهانی این دسـتگاه را بـا قیمت تمام شـده  10میلیون
تومـان سـاخته اسـت و  90درصـد از ایـن هزینـه را وزارت نیرو تامیـن می کند.
رحیمی ادامـه داد :دو هـزار و  775عـدد پکیـج انـرژی خورشـیدی که به تاسـی
از سـبک زندگـی پـاک عشـایر سـوخت پاک تولیـد می کند ،تـا پایان خـرداد به
عشـایر اسـتان فارس تحویل داده می شـود.
اسـتاندارفارس بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از  67درصـد از مراتـع این اسـتان در
اختیار عشـایر اسـت ،گفت :عشـایر دارای اقتصـادی تولیدی و نمـادی از اقتصاد
مقاومتـی و تولیـد کاالی ایرانـی هسـتند و  260هزار تن محصوالت کشـاورزی
به صـورت سـاالنه تولیـد می کنند.
رحیمی بـا بیـان اینکـه عشـایر اسـتان فـارس بـا در اختیار داشـتن سـه میلیون
راس دام 20 ،هـزار تـن گوشـت قرمـز تولید می کنند ،افزود :عشـایر این اسـتان
 57هـزار مترمربـع صنایـع دسـتی و دسـتبافت های عشـایری را سـاالنه تولیـد
می کننـد.
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
آرزو باقری

سال گذشته انجام شد؛

توزیع بیش از  173هزارتن کود شیمیایی در فارس

وی بـا اشـاره بـه اینکه عشـایر اسـتان فـارس دوهزار شـهید معـادل  20درصد
شـهدای عشـایر کشـور را تقدیـم کرده انـد ،ادامه داد :میزان دسترسـی عشـایر
بـه خدمـات بهداشـتی تـا سـال  97حـدود  20درصـد بـوده و بـا تالش هـای
دولـت تدبیـر و امیـد هـم اکنـون به حـدود  43درصد رسـیده اسـت.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان ایـن که بهـره مندی عشـایر این اسـتان از آب سـالم
و بهداشـتی در سـال  97حـدود  43درصـد بـوده و در سـال  99ایـن میـزان به
حـدود  63درصـد رسـیده اسـت ،گفـت :شـاخص برخـورداری از راه مناسـب به
حـدود  57درصـد در سـال  99و شـاخص سـواد از  72درصـد بـه  83درصـد
رسـیده است.
وی با اشـاره به اینکه  10هزار سرپرسـت خانوار عشـایری اسـتان فارس تحت
پوشـش بیمـه اجتماعـی قرار گرفتـه اند ،افـزود 220 :کانون اسـکان عشـایری
مطالعه شـده اسـت و هفـت هزار خانوار در حال اسـکان هسـتند.
اسـتاندارفارس بـا بیـان ایـن کـه 28درصـد از عشـایر ایـن اسـتان از انـرژی
بـرق برخـوردار هسـتند ،افـزود :امـروز شـاهد مراسـم رونمایی از طـرح جهادی
بهسـازی شـبکه بـرق روسـتایی  600روسـتا در اسـتان فـارس هسـتیم کـه با
اعتبـار بالـغ بـر  90میلیـارد تومـان انجـام می شـود و تاکنـون  37روسـتا را
پوشـش داده و بقیـه روسـتاها نیـز تـا پایـان سـال جـاری اقـدام خواهـد شـد.
رحیمی خواسـتار تامیـن پکیج هـای انـرژی خورشـیدی عشـایر اسـتان فـارس
تـا حـدود  18هـزار دسـتگاه شـد و گفـت :تامیـن بـرق کانون هـای اسـکان
خودجـوش کـه  88کانـون زیـر  20خانـوار و فاقـد کـد آبـادی هسـتند از دیگر
درخواسـت های مـا از وزارت نیـرو اسـت.
اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد :تامیـن حقابـه شـرب انسـان و دام عشـایری در
برنامـه ریـزی منابـع آب سـدهای اسـتان بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد؛ زیـرا با
توجـه بـه خشکسـالی دچـار مشـکالت عدیـده ای هسـتند.

مدیرعامـل شـرکت خدمـات
حمایتـی کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :در سـال گذشـته 173
هزارتن کود شـیمیایی توسـط این
شـرکت بین بهـره بـرداران بخش
کشـاورزی این اسـتان توزیع شـد.
به گـزارش روابط عمومی شـرکت
خدمات حمایتی کشـاورزی اسـتان
فـارس ،حمیـد ابراهیمـی زاده بـا
بیـان اینکـه توزیع کود شـیمیایی در سـال گذشـته نسـبت به سـال  ،98بالغ بر
 16درصـد افزایـش داشـت ،تصریـح کـرد :ایـن افزایش کـود بالغ بـر  23هزار
تـن بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش زیـادی از کودهـای توزیعـی ،کودهـای ازته و
تولید شـرکت پتروشیمی شـیراز اسـت ،ابـراز کرد :این تولیدات توسـط شـرکت
خدمـات حمایتـی کشـاورزی بیـن اسـتان های مختلف کشـور و به طـور عمده
در اسـتان فـارس توزیع می شـود.

ابراهیمـی زاده بیـان کـرد :ارزش ریالـی کودهـای توزیعـی بالغ بـر  2000میلیارد
ریـال اسـت که کماکان بـه صورت یارانه ای در اختیار کشـاورزان قـرار می گیرد.
مدیرعامـل شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد:
کیفیـت کودهـای شـیمیایی توزیعـی توسـط این شـرکت بـا اعمـال فیلترهای
نظارتـی و کنتـرل کیفـی تضمین شـده و به نوعـی حفظ کیفیت اقلام توزیعی
کمـاکان از خطـوط قرمـز اهداف و سیاسـت های شـرکت محسـوب می شـود.
ابراهیمـی زاده گفـت :علاوه بـر کودهـای شـیمیایی یارانـه دار ،بـه منظـور
تأمیـن نیـاز کشـاورزان  ،اقـدام بـه انعقـاد تفاهـم نامـه بـا بیش از  70شـرکت
تولیدکننـده داخلـی بـرای تولیـد و عرضـه کودهـای غیـر تکلیفـی اعـم از
ماکـرو ،میکـرو ،زیسـتی ،آلـی و غیـره نموده ایـم کـه ایـن نـوع کودهـا نیـز از
طریـق کارگزاری هـای شـرکت در مناطـق مختلـف اسـتان فـارس در اختیـار
بهره بـرداران قـرار می گیـرد.
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گفتگو با دکتر حسن صالحی
استاد بخش باغبانی دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
بـــا توجـــه بـــه رویکـرد ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس بـه دانـش بنیـان و علمی کــردن بخش
کشـــاورزی در ایـــن اسـتان ،و اختصـاص یافتـن صفحـه و سـتونی در مجلـه پرتوامیـد بـه گفـت و گـو بـا
اساتید صاحب نظر دانشگاه ها ،و گشودن فضای بحث و تبـــادل نظـــر در خصــوص راه کارهــای کشـــاورزی
علمی ،در ایـــن شـــماره از پرتـــو امیـــد پـــای صحبت دکتر حسـن صالحی ،اسـتاد بخش باغبانی دانشـکده
کشـاورزی دانشـگاه شـیراز نشســـتیم که ماحصــل آن از نظرتــان می گــذرد.

 )1چـه راهـکاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده
و  ...پیشـنهاد می دهیـد؟

بـه نظـر مـن وجود اتاق فکر مشـترک در سـازمان و مشـورت همیشـگی دو طرف
در انجـام کارهـای پژوهشـی و اجرایـی می توانـد باعـث ارتباط بیشـتر شـود .این
که اسـتادان دانشـگاه و کارشناسـان سـازمان با یکدیگر غریبه نباشـند و در جریان
کارهـای در حـال انجـام باشـند به این ارتبـاط کمک شـایانی خواهد کرد .داشـتن
جلسـه های حتـی مجـازی می توانـد به ایـن موضوع کمـک کند.

 )2چـه اقدامـات مشـترکی بـا محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی یـا
کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزی تاکنـون انجـام داده ایـد؟

اینجانـب سـال ها بـا ایـن عزیـزان ارتبـاط داشـته و دارم .بارهـا شـده اسـت کـه
در مـواردی بـا آن هـا مشـورت کـرده ام یـا برعکس توسـط ایـن همـکاران مورد
مشـورت قـرار گرفتـه ام .چنـد پیشـنهاد طـرح (پژوهشـی و تولیـدی) بـه مرکـز
تحقیقـات کشـاورزی اسـتان فـارس و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
داده ام ولـی بـا تاسـف هیچکـدام از آن هـا تصویـب نشـده انـد.

 )3آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟

سـال ها پیـش عضـو سـتاد باغبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی بودم ولی با تاسـف
در حـال حاضر این سـتاد فعال نیسـت.
 )4آیـا پایـان نامه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت
برنامه هـای بخـش اجـرا سـوق داده ایـد؟

چـه مشـکالتی سـر راه ایـن موضوع بوده اسـت؟ پیشـنهاد شـما برای اسـتفاده از
ظرفیـت دانشـجویان فـوق لیسـانس و دکتـرا چه بوده اسـت؟
بلـه .سـعی مـن این اسـت کـه پایـان نامه هـای دانشـجویان تحصیلات تکمیلی
در راسـتای حـل مشـکل های باغبانی اسـتان و کشـور باشـد .به دلیـل ارتباط کم
موجـود در حـال حاضـر ،نمی تـوان پاسـخ روشـنی بـه ایـن پرسـش داد ،چـون ما
خیلـی در جریـان نیازهـای پژوهشـی بخـش اجـرا نیسـتیم .در مـواردی هـم کـه
نیازهای پژوهشـی از بخش های اجرایی اسـتان ارسـال می شـود در دانشـگاه هم
از نظـر امـکان پایـان نامه ای شـدن و هـم از نظر بودجه قابل اجرا نیسـتند .شـاید
مشـکل ایـن جاسـت که ایـن نیازها بـدون مشـورت با دانشـگاه تعیین می شـوند.
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 )5از منظر رشـته شـما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشـاورزی
چیست؟

بـه نظـر مـن ترویج کشـت گیاهـان کـم-آب و اسـتفاده از گیاهان بهنژادی شـده
متحمـل خشـکی و شـوری چه با روش های سـنتی و چـه با روش هـای مولکولی
تنهـا راهکار پیش رو اسـت.
 )6شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟

اسـتفاده از فناوری هـای نویـن و بـه روز در کشـاورزی ،بـاال بـودن بـازده تولیـد،
کیفیـت مطلـوب محصـول ،نبـود وابسـتگی بـه کشـورهای دیگـر در زمینـه
محصول هـای راهبـردی کـه کشـور مـا مشـکلی در تولیـد آن هـا نـدارد ،صنعتی
بـودن کشـاورزی
 )7چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید؟

پیـش از ورود بـه بحـث امنیـت غذایـی پایـدار بایـد بـه مشـکل غذاهـای ناسـالم
پرداخـت .منشـا بسـیاری از بیماری هـای موجود ،غذاهای ناسـالم اسـت .به جرات
می تـوان گفـت کـه در حال حاضـر به سـختی می توان در بـازار غذای سـالم پیدا
کـرد .میوه ،سـبزی ،مرغ ،گوشـت ،و ...همه بـه گونه ای تحت تاثیر سـموم ،کودها
و مواد شـیمیایی مورد اسـتفاده هسـتند.
اگـر غذای سـالم در جامعه ما رواج داشـت چـه نیازی به این همه بیمارسـتان های
تخصصـی و فـوق تخصصـی داشـتیم؟ واقعـ ًا چـرا در شـهرها و روسـتاها این همه
داروخانـه بـه صورتی قارچ گونه در حال گسـترش اسـت؟
همـه ایـن مشـکل ها بـه غذای ناسـالم بـر می گـردد .در کنـار این رخـداد دغدغه
تامیـن غـذای جمعیـت رو بـه افزایـش کشـور و داشـتن تولیـدی پایدار بـرای این
جامعـه مطـرح اسـت چـرا کـه تولید کننـدگان بـرای تامین غـذای ایـن جمعیت و
همچنیـن از روی سـودجویی بـه اسـتفاده بی رویه سـموم ،کودها و مواد شـیمیایی
دیگـر روی آورده انـد .بدیهـی اسـت کـه بـرای داشـتن امنیـت غذایی پایـدار باید
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بـا اسـتفاده از ابزارهـای موجـود و مواردی که در پاسـخ به پرسـش  6مطرح شـده
تلاش نمود.
 )8ارزیابـی شـما به طـور کلی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در دولت
تدبیـر و امید چیسـت؟ با جزئیات بازار ،آب ،مکانیزاسـیون ،امـور دام و ...

بـه نظـر مـن ،عملکرد قابـل قبولی نبوده اسـت .بسـیاری از حرفه های کشـاورزی
بـه دلیـل سیاسـت های بـی ثبـات و برنامـه ریزی هـای غلـط بـه بـن بسـت
رسـیده اند و بسـیاری از شـرکت ها ورشکسـته شـده انـد .سیاسـت هایی کـه هـم
بـه ضـرر تولیدکننده هـا و هـم مصـرف کننده هـا بـوده اسـت.
 )9چـه توصیه هایـی را بـه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی و کارشناسـان
دارید؟

تنهـا توصیـه ای کـه می تـوان نمود گذر هر چه سـریع تر از کشـاورزی سـنتی به
کشـاورزی صنعتـی و نویـن اسـت .بـه کارگیری فنون نـو و تکیه بـر پژوهش های
کاربـردی انجـام شـده در کشـور و دنیـا و اهمیت دادن بـه نیازهـای تولیدکنندگان
و سـعی در رفـع مشـکل های آن هـا نیز توصیه می شـود.
 )10اگـر نظـر و صحبـت خاصـی را بـه مسـئولین ،مـردم و بـه ویـژه بهـره
بـرداران بخـش کشـاورزی داریـد بیـان نماییـد.

بیشـتر مـوارد در پرسـش های پیشـین پاسـخ داده شـده اسـت .شـاید مهـم ترین
توصیـه بـه مسـوولین این باشـد که خـود را از مـردم بدانند و به رفع مشـکل های
آن هـا اهمیـت بدهنـد .اگـر مسـوولین بـه نیازهـای مـردم و تولیدکننـدگان توجه
کننـد بـه طـور قطـع آن هـا نیـز دولـت را حمایـت خواهنـد کـرد .تولیدکننـدگان
نیـز بایـد بـه دنبـال تامیـن نیازهـای مـردم بـا تکیه بر غـذای سـالم باشـند .مردم
نیـز بایـد تـا جایی کـه امـکان دارد تغذیه ای سـالم داشـته باشـند تا کمتـر گرفتار
بیماری هـای رایـج شـوند.

تورهای سایبان
()shading net

و کاربرد آنها در کشاورزی

رضیه امینی
کارشناس مروج کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
ارسنجان

(قسمت دوم)
ایـن تورهـا تحـت عنـوان تورهـای کشـباف یـا چهـار قلـو شـناخته می شـوند که
باعـث حفاظـت مطلـوب در برابـر تگرگ و بـه دام انداختـن حشـراتی نظیر مگس
میـوه می شـوند.
زنبورهـای عسـل در زیـر تورهـای سـایبان بخوبـی کار نمی کننـد لـذا پیشـنهاد
می شـود طـی مراحـل گـرده افشـانی چنـد کنـدوی زنبور عسـل زیـر تورهـا قرار
گیـرد و بیـن تـور و تاج درخـت ،فاصله ای بـرای حرکـت آزادانه زنبورهـا در طول
ردیف هـای درختـان فراهـم گردد.
طـول تورهـا بایـد بوسـیله کنـار ه هـای منسـجم محافظـت شـوند به طـوری که
کناره هـا از هـم بـاز نشـوند و باعـث ایجـاد اسـتحکام و جلوگیـری از پارگـی در
حاشـیه تـور و سـهولت اتصـال بـه کابل هـای نگهدارنـده گـردد.
بطـور کلـی تورهـای سـیاه دوام بیشـتری نسـبت بـه تورهـای سـفید دارنـد اما با
پیشـرفت تکنولـوژی می تـوان انتظـار داشـت تورهای سـیاه و سـفید مـدت زمان
دوام یکسـانی داشـته باشند.
می تـوان انتظـار داشـت تورهـای سـایبان در تمـام رنگ هـا بـا الگـوی بهـم
تابیدگـی مشـابه ،قـدرت یکسـان در جذب نور داشـته باشـند .البتـه تفاوت هایی از
نظـر میـزان جـذب نـور مرعـی (نـوع فعـال از نظر فتوسـنتزی) کـه به بـاغ انتقال
می دهنـد وجـود دارد ،بـه طـوری که تورهـای تیره تر نور بیشـتری جـذب کرده و
تورهـای روشـن تر ،نـور بیشـتری را بازتاب می کننـد اگر چه تورهای سـفید برای
کاهـش آفتـاب سـوختگی ،بهبـود تکامـل رنگ میـوه توصیـه می شـوند .بنابراین
می تـوان انتظـار داشـت تورهـای با رنگ هـای مختلف تاثیـرات متفـاوت برانتقال
نـور خورشـید بـدرون باغ داشـته باشـند ،به طـور مثال می تـوان به تاثیر بـر میزان
قنـد و تکامـل رنـگ میوه اشـاره کرد.
تورهـای سـایبان دایمی ممکـن اسـت باعـث سـایه دهـی بیـش از حد در شـرایط
شـدت نور کم در بهار ،رشـد شـدید شاخسـاره ها ،تاخیر گلدهی و کاهش تشـکیل
میـوه شـوند کـه بـرای اجتنـاب از این مسـایل می تـوان تورهـا را طـوری طراحی
کـرد کـه در صـورت نیـاز قابل جمع شـده باشـند و تنها در شـرایط خطـر تگرگ و
تابـش شـدید نور خورشـید روی سـطح مورد نظر کشـیده شـوند.

مزایای تورهای سایبان:

از جملـه مزایـای اولیـه تورهای سـایبان ،کاهش آفتاب سـوختگی اسـت که باعث
بهبودکیفیـت میـوه می گـردد .همچنیـن محافظـت در مقابـل تگـرگ وآسـیب
پرنـدگان ،کاهـش تبخیـر و تعرق (حفظ پتانسـیل آب) ،کاهـش ورس و خوابیدگی
ناشـی از باد ،کاهش شـدت نور ،بهبود شـرایط محلول پاشـی ،حفاظت از یخبندان
(بـه دلیـل کاهش تشتعشـع گرمای در شـب) و افزایـش عملکرد (بـه دلیل کاهش

دمای سـطح بـرگ و افزایـش ضریب فتوسـنتز) ،از مزایـای ثانویه می باشـند.

معایب تورهای سایبان:

 -1هزینه اولیه باال
 -2تابـش کمتـر نـور باعـث تاخیر خشـک شـدن کـف باغ بـه ویژه پـس از بارش
بهـاره و پاییـزه می گردد.
 -3تالش بیشتری برای مهار رشد در باغات قوی و پر رشد الزم است.
 -4ممکـن اسـت باعـث کاهـش تکامـل رنگ میوه در ارقام سـیب سـرخ که روی
درختـان پررشـد تولید می شـوند ،گردد.
 -5ممکـن اسـت باعث کاهش تشـکیل میوه به دلیل کاهش شـدت نور خورشـید
در اوایـل بهار گردد.
 -6باعث محدودیت فعالیت زنبورهای گرده افشان می گردد.

ابعاد اقتصادی تورهای سایبان:

هزینـه نصـب اولیـه ایـن تورها در بـاغ بیـن  17000-72000دالر متغیر اسـت .به
طـور مثـال هزینـه نصـب تورهـای دایمی حـدود  40000دالر در هکتـار بسـته به
شـرایط منطقـه ای خواهـد بـود کـه ایـن هزینه حـول  10سـال برای تورکشـی و
حـدود  40سـال بـرای سـازه های نگهدارنـده کـه بـه خوبـی محافظت می شـوند
تقسـیم می گردد.

مزایای اقتصادی:

مزایـای اقتصادی ناشـی از کاربرد تورهای سـایبان وابسـته بـه ارزش محصول زیر
تورها و همچنین کاهش درآمد ناشـی از عدم تورکشـی اسـت.
بدون تورکشـی ،میزان آفتاب سـوختگی در محصوالت حسـاس بین  5-50درصد
خواهـد بـود .البتـه میـزان آسـیب در هـر قسـمت میـوه متفاوت اسـت ،بـه طوری
کـه آسـیب برخـی از بخش هـای میوه باعـث از بین رفتـن کامـل ارزش محصول
می گـردد امـا بـرای برخی محصـوالت ممکن اسـت باعث کاهش قیمـت و درجه
کیفیت محصـول گردد.
ارزیابـی دقیـق افـت ارزش محصـول شـامل توجـه بـه نسـبت درجـات مختلـف
کیفیـت در محصـول نهایـی و ارزش آن در بازار اسـت .محصوالت با شـدت آفتاب
سـوختگی کم ممکن اسـت برای فروش سـریع و بازارهای داخلی مناسـب باشـند
امـا بـرای انبار سـرد و بلند مدت نامناسـب باشـند.
بـر ایـن اسـاس ارزیابی اقتصـادی باید شـامل تخمیـن ارزش مزایای ثانویه ناشـی
از اجرای تورکشـی نیز باشـد.
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نكات حقوقي با عنوان

بررسي تفاوت هاي

حكم تخليه و دستور تخليه
 - 1دستور تخليه

فـرض كنيـد طبـق يـك قـرارداد ملك مسـكوني خـود را بـه شـخصي براي مـدت دو
سـال در سـال  ۹۲اجاره داده ايد ،در سـال  ۹۴موعد اجاره به پايان مي رسـد و از ايشـان
درخواسـت مـي كنيـد كـه ملـك را تخليـه نمايد امـا اين شـخص از اين امر سـرباز مي
زنـد .در ايـن صورت شـما مـي توانيـد از طريق دسـتور تخليـه ،مجددا ملك مـورد نظر
خـود را تصـرف كـرده و ايشـان را از ملـك خـارج كنيـد .البتـه بايد توجه داشـته باشـيد
كـه بهـره گيري از دسـتور تخليه مسـتلزم وجود شـرايطي اسـت.
شرايط الزم جهت صدور دستور تخليه

در قـرارداد اجـاره ،مـدت قيـد شـده باشـد ،قـرارداد اجـاره مربوط بـه اماكـن غيرتجاري
يـا تجـاري و فاقد سـرقفلي باشـد ،دو شـاهد ذيل قـرارداد اجـاره را امضاء كرده باشـند،
مـدت اجـاره پايـان يافته باشـد و قرارداد اجاره در دو نسـخه تنظيم و امضاء شـده باشـد.

طرفين دعوا در دستور تخليه

در ايـن دعـوا شـما بـه عنـوان موجـر يـا مالـك منافع ملـك ،خواهـان هسـتيد و طرف
ديگـر كه مسـتاجر شماسـت ،خوانـده خواهد بود .همان طور كه پيشـتر نيز اشـاره شـده
اسـت در عقـد اجـاره ،شـما حتما الزم نيسـت كـه مالك عين يـا به عبارتي منـزل مورد
نظـر باشـيد ،بلكـه مـي توانيد مالـك منفعت باشـيد يعني بـه عبارت ديگر ممكن اسـت
خـود شـما هـم در آن منـزل مسـتاجر بـوده باشـيد امـا طبـق قـراردادي كه بـا صاحب
اصلـي ملـك منعقـد كـرده ايـد ايـن اختيار به شـما داده شـده باشـد كـه بتوانيـد ملك
را مجـددا بـه ديگـري اجـاره دهيـد .بـراي اطالعات بيشـتر در ايـن خصوص بـه مقاله
اجـاره مراجعـه نماييد.

مرجع صالح براي رسيدگي به دستور تخليه

مرجـع صالـح بـراي رسـيدگي به دسـتور تخليـه در قراردادهاي اجـاره اعم از رسـمي يا
عـادي ،طبـق مـاده  ۹از قانـون شـوراي حل اختالف ،شـوراي حل اختلاف محل وقوع
ملـك اسـت .در مـورد قراردادهـاي اجـاره رسـمي ،مي تـوان تخليـه ملـك را از طريق
اداره اجـراي ثبـت نيـز انجـام داد .امـا در ايـن زمينه بايد به اين امر توجه داشـته باشـيد
كـه اگـر مـكان مـورد اجـاره از نوع تجـاري بوده و قـرار داد براي سـال  ۵۶و يـا قبل از
آن باشـد ،ديگـر نمـي تـوان بـه شـورا مراجعـه نمود بلكـه در ايـن خصوص بايسـتي به
دادگاه صالح مراجعه نمود .دسـتور تخليه بدون تشـكيل جلسـه رسـيدگي و فوراً و خارج
از نوبـت ،رسـيدگي و صـادر مـي شـود و قابل اعتـراض و تجديد نظر خواهي نيسـت اما
در صورتـي كـه مسـتأجر مدعي تمديد قـرارداد اجاره باشـد در اين صورت بايد شـكايت
خـود را بـه دادگاه عمومـي محـل وقـوع ملـك اعالم نمايـد ،شـكايت او مانـع از انجام
تخليـه نيسـت مگـر اينكه دادگاه رسـيدگي كننده شـكايت مسـتأجر را وارد بداند در اين
صـورت پـس از اخـذ تأميـن مناسـب ،قرار توقيـف عمليـات اجرايي صادر مـي گردد.

اجراي دستور تخليه

اجـراي دسـتور تخليـه نيازمنـد صـدور اجراييه نيسـت .مأمور ابالغ مكلف اسـت دسـتور
تخليه را ظرف  ٢٤سـاعت به مسـتأجر ابالغ نمايد و در نسـخه دوم رسـيد دريافت كند
و در صـورت امتنـاع مسـتأجر از دادن رسـيد ،ايـن موضـوع را در ابالغ نامـه قيد و ظرف
سـه روز نسـبت به اجراي مفاد دسـتور اقـدام كند.

نحوه جبران خسارت

اگـر شـما بـه عنـوان صاحب ملـك (صاحـب عين يـا منفعت) مدعـي ورود خسـارت به
ملـك باشـيد و يـا بابـت پـول آب ،بـرق و يـا  ...طلبـي از مسـتأجر داشـته باشـيد ،بايد
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ضمـن دادخواسـت جداگانـه بـا عنـوان مطالبـه ضرر و زيـان يا بدهـي ،اقـدام و گواهي
دفتـر شـعبه دادگاهـي كـه پرونده در آنجا مطرح اسـت را بـه اجراي احكام شـوراي حل
اختلاف تحويـل دهيـد تـا مبلغ وديعـه را به مسـتأجر تحويـل ندهند.

آيا اجراي دستور تخليه در غياب مستاجر امكان پذير است؟

پاسـخ مثبـت اسـت؛ اگـر در هنـگام تخليه ملك ،مسـتأجر حضور نداشـته باشـد و اثاثيه
اي در آنجـا باشـد ،مـي تـوان بـا معرفـي يـك انبـار عمومـي و انتقـال امـوال بـه آنجا،
تخليـه ملك را انجـام داد.

 - 2حكم تخليه

برخـي از قراردادهـاي اجـاره مشـمول دسـتور تخليه نمي شـوند براي مثال مـدت اجاره
پايـان نيافتـه باشـد ،توسـط دو نفـر شـاهد امضاء نشـده و يا قـرارداد با قيد مـدت در دو
نسـخه تنظيـم نشـده باشـد .در ايـن صـورت در پايان مـدت اجـاره ،مالك مي بايسـت
بـراي تخليـه ملك با ارائه دادخواسـت در شـوراي حـل اختالف و يـا دادگاه محل وقوع
ملك مراجعـه نمايد.

طرفين دعوا در حكم تخليه

خواهـان دعـوا ،شـما بـه عنـوان موجر هسـتيد كـه مي بايسـت دادخواسـت خـود را به
طرفيـت مسـتأجر (خوانـده دعـوا) مطـرح نماييد.

مرجع صالح براي رسيدگي به حكم تخليه

در ايـن خصـوص مـي بايسـت ميـان قراردادهايـي كـه در آن هـا سـرقفلي پيـش بيني
شـده و مـوارد بـدون ايـن حـق قائـل بـه تفكيـك شـد بـه اين صـورت كه:
• اگـر قـرارداد اجـاره مربـوط بـه اماكـن مسـكوني و يـا اماكـن تجـاري بـدون حـق
سـرقفلي باشـد ،مرجـع صالـح ،شـوراي حـل اختلاف محـل وقـوع ملـك اسـت.
• اگـر قـرارداد اجـاره مربـوط بـه اماكـن تجـاري داراي حـق سـرقفلي باشـد ،در ايـن
صـورت مرجـع صالـح ،دادگاه محـل وقـوع ملـك اسـت.
رأيـي كـه در مـورد حكـم تخليه صادر مـي شـود قابـل تجديدنظرخواهـي و در صورت
غيابـي بـودن ،قابـل واخواهي مي باشـد.
اجراي حكم تخليه

پـس از صـدور رأي و قطعيـت آن ،بـا صدور اجراييه بنا به درخواسـت موجر ،به مسـتأجر
ابلاغ مـي شـود كـه ظـرف  ١٠روز از تاريخ ابلاغ ،اقدام بـه تخليه ملك نمايـد در غير
ايـن صـورت ،دادگاه اقـدام بـه تخليـه ملـك مـي نمايـد .اجراي حكـم تخليـه منوط بر
ايـن اسـت كـه مبلـغ وديعه اخذ شـده از مسـتأجر توسـط صاحب ملـك اعـم از اين كه
صاحـب عيـن باشـد يا منفعت ،به حسـاب سـپرده دادگسـتري واريـز گردد.

جبران خسارت

در ضمـن دادخواسـت تخليـه مي توان خواسـته هايي همچـون مطالبه اجـور معوقه و يا
پرداخـت خسـارت و  ...را مطالبه نمود.

ماهيت حقوقي

كاداستر اراضي
وجـود اطالعـات اوليـن عنصـر برنامـه ريزي اسـت كـه با وجـود انبوه سرسـامآور
حجـم اطالعـات در جامعـه امـروزي برنامهريـزي بـراي اراضـي مـورد توجـه قرار
مـي گيرد.
"حـق دسترسـی بـه زميـن" يكي از ریـز مولفه هـا و عناويـن تحت مطالبـه حقوق
بشـر تعريـف شـده اسـت .ايـن در حالـي اسـت كـه در حقـوق شـهروندي كـه در
واقـع حقوق بشـر داخلي محسـوب مي شـود ،امنیـت شـهروندان در مقابل تعرض
دولتهـا از دسـتاوردهاي مكاتـب فراملـي تلقي ميشـود.
بـا ايـن منظـر ،ماهيـت حقوقـي كاداسـتر بـه عنـوان يـك امـر اعتبـاري دوجانبه
عمـل نمـوده و از يكسـو جـزو "حق شـهروندان" و از سـوي ديگر جـزو "تكاليف
و تعهـدات دولـت" در مسـير مـردم سـاالري محسـوب ميشـود.
اينكـه حقـوق عينـي شـهروندان و دارايي هـاي غيـر منقـول آنهـا مورد شناسـايي
دولـت و مـورد ضمانـت قـرار بگيـرد از فرامين و اصـول مكتب حقوق شـهروندی
اسـت و باعث اعتماد و امنيت خاطر شـهروندان در سـاختار نظام سياسـي ميشـود
کـه از وظايف حاكميت اسـت.
بـا اسـتفاده از ابزارهـاي مختلـف حقوقـي هماننـد كاداسـتر ،دولت هـا مـي تواننـد
شـفافيت اطالعـات را در پرتـو اصـل امنيـت تابعان حقوقـي فراهم سـازند .کارکرد
سـلبي كاداسـتر رقومـی ،جلوگيـري و پيشـگيري از تعـرض بـه زميـن و مالكيـت
خصوصـي اشـخاص و دولـت اسـت .بـه طـوري كـه كاداسـتر رقومـي املاك
شـهروندان و دولـت را شناسـايي و بـراي آنهـا كاركردهـاي سـلبي و ايجابي ایجاد
می نمایـد.
اصـل  ۴۳قانـون اساسـي جمهوري اسلامي ايران ،امـوال و مالكيـت خصوصي را
محتـرم برشـمرده و از آن حمايـت مـي کنـد .بنابرايـن پـر واضـح و روشـن اسـت
كـه از جلوههـاي حمايـت قانون گـذار ،حفـظ دارايي هـاي غير منقول شـهروندان
و دولت اسـت.
كاركـرد ايجابـي شناسـنامهدار كـردن اراضـي و املاك را در مولفه هـاي هويـت
بخشـي آنهـا می تـوان تحـت عنـوان افزايـش ضریـب امنيـت املاك و اراضي و
نيـز حق دسترسـي بـه اطالعات زمين توسـط شـهروندان رهگيري نمـود .بنابراين
ماهيـت حقوقـي طـرح كاداسـتر رقومـي (طرح جامـع حدنـگار) ،از جهاتـي به حق
شـهروندي معطـوف مـي شـود كه ناظـر به تكليـف دولت باشـد .با این اسـتدالل،
طـرح جامـع كاداسـتر از جانـب دولـت یـک تكليف اسـت نه یـک اختيار!
بدين ترتيب
اوالً :دولت موظف به ثبت و تثبيت اطالعات كاداستري است،
ثانیـاً :بـه منظـور مديريت زميـن و منابع كافي ،حفـظ محيط زيسـت ،آيندهپژوهي
و تصميمگيـري ،بايـد چـاره انديشـي نمايـد كـه بـا ايـن اوصـاف چـارهاي جـز

معصومه رنجبر
کارشناس حقوقی سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس

بهره گيـري از شـيوه هاي نويـن ثبـت اراضـي وجـود نـدارد.
اعتقـاد بـه طـرح جامـع كاداسـتر ،سـرآغاز تحـول گرايـي نهادههايـی خواهـد بود
كـه ميتواننـد علاوه به سـرعت رسـيدگي در مقام دسـت يابـي به عدالـت ،زمينه
و بسـتر اصالحـي سيسـتم هاي ديگـر نيـز محسـوب شـود .ضمـن اينكـه ارزش
حقوقـي اطالعـات برگرفتـه شـده از اجـراي اين طرح همـان طور كـه در ماده ۹۴
قانـون آييـن دادرسـي مدني و مـاده  ۱۲۸۴قانـون مدني اشـعار گرديـده ،مي تواند
ً
متقابلا دفـاع از دعـوا بـه عنـوان داليـل متقـن و در مقام سـند،
در مقـام دعـوا و
قابـل اسـتناد و اعتبـار و مـورد ارزيابـي مقـام قضايي قـرار بگيرد.
بـا تكيـه بـر ماهيـت دولتـي اجـراي اين طـرح تنظيـم و پـردازش اطالعـات ثبت
نويـن ،از اعتبـار و جايـگاه اعتبـاري خاصـي برخـوردار خواهـد بـود .بدیـن تفسـير
کـه کفایـت قانونـي الزم و ارزش حقوقـي اسـناد را خواهد داشـت .از جنبـه ی آثار
اثباتـي نيـز بـا توجـه بـه اينكه ايـن نوع ثبـت اراضـي ،قائم بـه مقام دولتی اسـت
لـذا كاركـرد اجرايـي بهينـه و مطلوبي را بر چه براي شـهروندان و چـه براي دولت
فراهـم مي سـازد.
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اثر کیفیت آب
بر کارایی علفکشها

در خصـوص عـدم تاثیـر آفتکشهـا روی آفـات دالیـل زیـادی وجـود دارد که از
جملـه انتخاب نامناسـب نوع سـم ،دز نامناسـب سـم ،کاربـرد غیر اصولی دسـتگاه
سـمپاش ،سمپاشـی در زمـان نامناسـب یـا سمپاشـی در شـرایط نامسـاعد آب و
هوایـی و عاملـی کـه اغلب نادیده گرفته میشـود یعنـی کیفیت آب مورد اسـتفاده
در سمپاشـی را می تـوان برشـمرد .کیفیـت آب مورد اسـتفاده در مخازن سـمپاش
می توانـد کارایـی علفکشهـا را تحـت تاثیـر قـرار دهـد .اسـیدیته و سـختی آب
از جملـه مهمتریـن عواملـی هسـتند کـه بـر جـذب و انتقـال علفکشهـا تاثیـر
میگذارنـد pH .آب یکـی از مهمتریـن آنالیزهـای معمولـی بـرای آزمایشهـای
آب و خـاک می باشـد و ایـن اسـتاندارد میـزان اسـیدی و یـا بـازی بـودن محلول
(آب) را نشـان میدهـد .هنگامی کـه مولکـول آب شکسـته (هیدرولیـز) می شـود،
بـه یون هایـی بـا بـار مثبـت بـه نـام هیـدروژن ( )+Hو یون هایـی بـا بـار منفـی
بـه نـام هیدروکسـید ( )-oHتجزیـه میگـردد .هرچـه میـزان یـون هیـدروژن آب
بیشـتر باشـد ،آن آب خاصیـت اسـیدیتری دارد و برعکـس هرچـه میـزان یـون
هیدروکسـید آب بیشـتر باشـد ،آن آب خاصیـت قلیاییتـری دارد pH .آب هـای
معمولـی در محـدوده  4تـا  9و  pHآب آبیـاری معمـوال بیـن  6تـا  8/5اسـت.
بـه طـور کلـی pH ،مناسـب آب بـرای اکثـر علفکشهـا و حشـرهکشها
کمی اسـیدی (بیـن  4تـا  )6اسـت ،اگرچـه همیشـه اسـتثناهایی وجـود دارد .برای
مثـال مولکولهـای برخـی علفکشهـا در  pHاسـیدی ( pHکمتـر از  )7شکسـته
میشـوند .علفکشهـای خانـواده سـولفونیل اوره در  pHهـای اسـیدی آب بـه
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صـورت غیـر فعـال در میآینـد .در حالی کـه که اکثـر حشـرهکشها ،قارچکشها
و علفکشهـا ،در آبهایـی کـه  pHبیشـتر از  7باشـد (آبهـای قلیایـی) خیلـی
سـریع بـه صـورت غیـر فعالـی در میآینـد .بر اسـاس راهنمـای ارائه شـده در زیر
بـا توجـه بـه  pHآب میتـوان اقـدام بـه مخلـوط کـردن آب بـا علفکـش نمـود:
 اگـر  pHآب در محـدوده  3/5-6باشـد ،برای مخلوط کردن بـا اکثر علفکشهامطلـوب اسـت و بـرای مدت زمـان کوتاهـی ( 12تا  24سـاعت) میتـوان محلول
سـم را در مخزن سـمپاش نگهداری کرد.
 اگـر  pHآب در محـدوده  6/1-7باشـد ،برای مخلوط کـردن فوری با علفکشهامطلوب اسـت و محلول سـم را نباید بیشـتر از  1تا  2سـاعت در مخزن سـمپاش
نگهداری کرد.
 اگـر  pHآب در محـدوده  7بـود ،باید حتمـ ًا از مواد افزودنی و بهبـود دهندههاییکـه از نـوع عوامل اسـیدی کننده یا مواد بافری هسـتند اسـتفاده کرد.
شـرایط اسـیدی آب ( )6-3=pHعمدتـ ًا بـرای علفکشهـای بـا خاصیـت اسـیدی
ضعیـف بـا کاربـرد پـس رویشـی مناسـب اسـت و در غیـر ایـن صـورت (اگر pH
آب از  7تجـاوز کـرد) بایـد از مـواد افزودنـی مناسـب اسـتفاده شـود .در ادامه چند
گـزارش نتایـج تحقیقـات پیشـین در زمینـه اثـر  pHآب بـر کارایـی علفکش هـا
ارائـه میگـردد:
برگـر و ولـف ( )1996هیدرولیـز سـریع علفکشهـای خانـواده سـولفونیل
اوره از قبیـل بـن سـولفورون-متیل ،سـولفورون-متیل ،تـری بنورون-متیـل،
کلریمورون-اتیـل ،تیفـن سـولفورون-متیل ،متسـولفورون-متیل ،کلروسـولفورون
و آمیدوسـولفورون و ماتـوکا و همـکاران ( )2006و موریـکا و همـکاران ()2001
هیدرولیـز سـریع علفکشهـای سولفوسـولفورون و تریاسـولفورون را در شـرایط
 pHاسـیدی محلول هـای آبـی گـزارش نمودنـد.
برخـی مـواد افزودنـی از قبیـل مـواد قلیاییکننـده با افزایـش  pHمحلول پاشـش
موجـب افزایـش جـذب و انتقال علفکش نیکوسـولفورون در تیمار علـف هرز پنجه
کالغـی شـدند (گریل و کاهیـل2003 ،؛ گرین و هـال .)2005 ،در ایـن آزمایشها
هنگامی کـه عوامـل قلیاییکننـده بـه محلول سـم اضافـه گردید ،علف هـرز پنجه
کالغـی بـه خوبـی بـا علفکـش نیکوسـولفورون کنتـرل گردیـد ولـی در تیمـار
شـاهد (بـدون اسـتفاده از مـواد قلیایی کننـده) علفکش نیکوسـولفورون نتوانسـت
ایـن علف هـرز را کنتـرل کند.
در آزمایشـی که تأثیر  pHمحلول سـم بر کارایی علفکشهای سـیکلوهگزاندیون
(شـامل کلتودیـم بـا نـام تجـاری سـلکت سـوپر و ترالکوکسـیدیم بـا نـام تجاری
گراسـپ) و آریلوکسـی فنوکسـی پروپیونـات (شـامل فنوکسـاپروپ-پی بـا نـام
تجـاری پوماسـوپر و کوئیزالوفـوپ بـا نـام تجـاری تارگاسـوپر) مورد بررسـی قرار
گرفـت ،مشـخص شـد که بـا افزایش  pHمخزن سـمپاش بـه بیـش از  ،7کارایی

علفکشهـای کلتودیـم و ترالکوکسـیدیم کاهـش یافـت امـا علفکشهـای
پوماسـوپر و تارگاسـوپر تحـت تأثیـر اسـیدیته محلـول سـم قـرار نگرفـت .دلیـل
ایـن امـر را بـه فرموالسـیون اسـتری مـاده اولیـه علف کش هـای  APPکـه مانع
یونیزاسـیون آنهـا میشـود مرتبـط دانسـته انـد ( مـک مـوالن.)1996 ،
در تحقیق ماتوکا و همکاران ( )2006کارایی علفکش تریفلوکسـی سـولفورون در
کنتـرل علـف هز تاج خـروس و علف تگزاس در  pHاسـیدی محلول سـم کاهش
یافـت و در تحقیـق ایسـتوان و اینـدره ( )2009کارایـی علفکش نیکوسـولفورون با
افـزودن تعدیلکنندههـای  pHدر کنتـرل علف هـای هـرز سـوروف و دم روباهـی
زرد حـدود  20تـا  40درصـد افزایش یافت.
بنابرایـن همـان طـور کـه نتایـج تحقیقات گـزارش میکنـد ،در بیـن علفکشها
فقـط سـولفونیل اورههـا در  pHهـای بـاالی آب حاللیـت بهتـری دارنـد و کارایی
بیشـتری دارنـد و از ایـن لحاظ اسـتثنا هسـتند و در مجموع  pHآب مناسـب برای
سـایر علفکشهـا کمی اسـیدی می باشـد.
سـختی آب از جملـه عوامـل مهـم دیگـر کیفیت آب اسـت کـه بر جـذب و انتقال
علفکش هـا تاثیـر می گـذارد.
آب سـخت بـه آب حـاوی سـطوح باالیـی از املاح کلسـیم ،منیزیـوم ،سـدیم یـا
آهـن گفتـه میشـود .ایـن یون ها همگـی دارای بـار مثبت هسـتند و ایـن توانایی
را دارنـد کـه بـا مولکولهـای علفکشهـای دارای بـار منفـی پیونـد برقـرار کنند
و از کارایـی و جـذب و انتقـال آنهـا جلوگیـری کنند.

اگـر مجمـوع غلظـت ایـن  4عنصـر در آب از  400قسـمت در میلیـون (پـی پـی
ام) تجـاوز کنـد بایـد از مخلـوط کـردن علفکـش بـا آن جـداً خـودداری نمـود.
آبهـای سـخت کارایـی برخی علفکشهـای مهم نظیـر گلیفوسـیت و توفوردی
(فـرم آمینـی) را کاهـش میدهنـد (اندرسـن .)2006 ،ثابـت شـده اسـت کـه
کاتیونهـای چنـد ظرفیتـی که در آبهای سـخت یافت میشـوند ،قادرنـد فعالیت
علفکشهـای پـس رویشـی دارای خاصیـت اسـید ضعیـف ماننـد گلیفوسـیت،
توفـوردی ،سـولفونیل اورههـا و بازدارندههـای  ACCaseرا کاهـش دهنـد.
در آبهـای سـخت یونهـای کلسـیم و منیزیـوم بـا مولکولهـای گلیفوسـیت
تشـکیل کمپلکسـی میدهنـد و از ترکیـب مـاده موثـر ایـن علفکـش بـا آنزیـم
 EPSPSجلوگیـری میکننـد و از ایـن طریـق کارایـی علفکش کاهـش مییابد.
از راه حلهـای توصیـه شـده بـرای کاهش اثرات آنتاگونیسـتی آبهای سـخت بر
جـذب و انتقـال علفکشهـا میتـوان به مـوارد ذیل اشـاره کرد:
اسـتفاده از مویان هـای غیـر یونـی بـه نسـبت  0/1درصـد (یـک لیتـر مویـان در
 1000لیتـر محلـول پاشـش) ،کاهـش حجـم آب سمپاشـی و اسـتفاده از حداکثـر
ُدز توصیـه شـده بـرای کاربـرد علفکـش ،کاربـرد علفکـش بـه محـض مخلوط
کـردن آن بـا آب سـخت ،اسـتفاده از مـواد افزودنـی مثـل عوامـل بهبوددهنده آب
کـه مهمترین آنها سـولفات آمونیوم میباشـد و اسـتفاده از فرموالسـیون مناسـب.
بـرای مثال کاربرد فرموالسـیون اسـتری علفکـش توفوردی (به جای فـرم آمینی)
که حساسـیت بسـیار کمتری به آبهای سـخت دارد.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شمــاره  - 72اردیبهشت مــــاه 1400

71

آشنایی با مواد موثره

گیاهان دارویی
(قسمت اول)

حشمت اله صادقی

کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس
کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس

تصویر شماره  :1تولید برخی از متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی
مواد موثره گیاهان دارویی شامل دو بخش است:

-1متابولیت های اولیه
 -2متابولیت های ثانویه
متابولیت چیست؟
ت کننـده در متابولیسـم یا سـوخت و سـاز سـلولی را
در علـم بیوشـیمی مواد شـرک 
متابولیـت  Metaboliteمینامنـد.

مواد موثره تقسـیم می شـوند.
مـواد تلـخ ،فالونهـا ،فالونوئیدهـا ،موسـیالژها و تاننهـا از جملـه متابولیت های
ثانویـه هسـتند کـه در گروه سـایر مواد موثـره قـرار می گیرند.
آلکالوئیدها

از دیـدگاه شـیمی دان ها آلکالوئیـد  alkaloidبـه گروهـی از ترکیبات هتروسـیکلیک
نیتـروژن دار بـا فعالیـت فیزیولوژیـک ،کـه اغلـب سـمی و دارای خـواص شـیمیایی
بـازی هسـتند اطلاق می شـود .البتـه اسـتثنا هـم وجـود دارد .بـه عنـوان مثـال
ترکیبـات گیاهـی کلشـی سـین و پی پریـن دارای خاصیت اسـیدی هسـتند .گیاهانی
ماننـد خشـخاش ،تاتـوره و بنگدانـه دارای آلکالوئیدهای سمی هسـتند .تاکنون بیش
از  10/000آلکالوئیـد در طبیعـت یـا در آزمایشهای شـیمیایی شناسـایی شدهاسـت.

متابولیت های اولیه

متابولیت اولیه مسـتقیم ًا در رشـد و متابولیسم درگیر هسـتند و شامل کربوهیدراتها،
لیپیدهـا ،پروتئینهـا و اسـیدهای نوکلئیک میشـوند .در گیاهـان متابولیتهای اولیه
طـی فرآیند فتوسـنتز تولید شـده و سـپس در سـاخت ترکیبات سـلول نقـش آفرینی
میکننـد یـا بـه عبـارت دیگـر مـوادی کـه طـی فراینـد فتوسـنتز تولیـد می کنـد و
صـرف رشـد و نمـو و بقـای گیاه می شـود متابولیـت اولیه نامیده می شـود.

متابولیت های ثانویه

مـواد موثـره گیاهـان دارویـی طیـف وسـیعی از متابولیتهـای ثانویـه در گیاهـان
هسـتند .ایـن ترکیبـات از آن جهـت کـه محصـوالت نهایـی یـا حـد واسـطهای
متابولیسمی مسـیرهای فتوسـنتز و تنفـس در گیاهـان نیسـتند و در مسـیرهای
متابولیسـمی دیگری سـنتز میشـوند بـه متابولیتهـای ثانـوی معـروف هسـتند.
ایـن ترکیبـات بیشـتر در سـازش گیاهـان در برابـر عوامـل محیطی نقـش دارند و
تحـت کنتـرل ژنتیکـی قوی هسـتند و میزان آنهـا اغلب کم (کمتـر از یک درصد
وزن خشـک) میباشـد.
تولیـد ایـن ترکیبـات در گیاهـان یـا بـا عوامـل محیطـی نظیـر دمـا ،نور ،سـموم،
عناصـر معدنـی ،ترکیبـات آلـی خـاک و نظایـر آن همبسـتگی دارد و یا بـا عوامل
زیسـت محیـط نظیـر آفـات ،پاتوژنهـا و تغذیـه علـف خواران همبسـت ه اسـت.
تقسیم بندی متابولیت های ثانویه

متابولیت های ثانویه خود به  4دسته اصلی شامل:
الـف -آلکالوئیدهـا ب -گلیکوزیدهـا ج -اسـانسها (روغنهـای فرار) و د -سـایر
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تصویر شماره :2
گیاهان دارویی آلکالوئیدی .سمت راست خشخاش سمت چپ بنگ دانه (بذرالبنج)
گلیکوزیدها

گلیکوزیدهـا از سـوخت و سـاز ثانویـه گیاهـان بـه دسـت می آیند و از دو قسـمت
تشـکیل شـده انـد .یک قسـمت آن ماننـد گلوکز محتوی قنـد و در اکثـر مواد غیر
فعـال اسـت و اثر مناسـبی روی حلال بودن گلیکوزیـد و جـذب آن و حتی انتقال
آن از یـک عضـو بـه عضـو دیگـر دارد .اثـر درمانـی مربوط به قسـمت دوم اسـت
کـه بـه آن آگلیکـن (یـا اگلوکن) گفته می شـود.
گلیکوزیدهـا گـروه بزرگی از مـواد موثره دارویی ارزشـمند را تشـکیل می دهند که
در عیـن حـال در میـان آنهـا برخی از خطـر ناک ترین و سـمی ترین مـواد موجود
در طبیعـت یافـت میگـردد .بادام هـای تلـخ ،گل آقطـی سـیاه ،آلـو و برگ هـای
گیلاس حـاوی گلیکوزیـد هسـتند .گلیکوزیدهـا انـواع مختلفـی دارند کـه یکی از
آنهـا بـه نام گلیکوزیدهای قلبی مشـهور اسـت .گلیکوزیدهای قلبـی در گیاهانی از
خانواده هـای خرزهـره ،میمـون ،آالله و اسـتبرق وجـود دارند.

سنگرساز بی سنگر

شهید قربانعلی جوادی
تولد:

یکی از روستاهای کابل کشور افغانستان
شهادت1361 /02 /18 :

سنگرسـاز بی سـنگر شـهید قربانعلی جوادی در یکی از روسـتاهای کابل
کشـور افغانسـتان به دنیا آمد.
در سـه سـالگی پدرش را از دسـت داد و سرپرسـتی او را عمویش به عهده
گرفت.
تحصیالتـش تـا مقطـع متوسـطه را بـا موفقیـت در زادگاهـش پشـت سـر
گذاشـت و پـس از آن در کنـار عمویـش بـه کار پرداخـت .او کـه از هوش
و اسـتعداد زیـادی برخـوردار بـود .بـرای ادامه تحصیـل در کنکور شـرکت
کـرد وجـزء سـه نفـر اول در رشـته پزشـکی دانشـگاه شـهر کابـل قبول و
مشـغول تحصیل شـد.
سـال  1358و در سـومین سال تحصیلش در دانشـگاه ،کشورش افغانستان
بـه اشـغال نیروهـای شـوروی در آمـد .اشـغال افغانسـتان شـرایط را بـه
گونـهای رقـم می زنـد کـه قربانعلـی تصمیـم بـه مهاجـرت میگیـرد ،و
ایـران را بـرای زندگـی و احیانـ ًا ادامـه تحصیـل انتخـاب می کنـد.
او پـس از ورود بـه ایـران ابتـدا بـه کرمـان و سـپس به شـهر شـیراز رفت.
قربانعلـی بـا مراجعه به جهادسـازندگی اسـتان فارس ،در کمیته بهداشـت

و درمـان بـه عنـوان عضو داوطلـب پذیرفته شـد .وظیفه او این بـود که در
سـمت پزشـکیار روسـتایی فعالیت نماید.
وی در روسـتاهای اطـراف شـهر شـیراز در اکیپهـای سـیار پزشـکی و در
درمانگاههـا بـه طـور ثابـت مشـغول خدمـت بـود و همزمـان در دانشـگاه
علوم پزشـکی شـیراز به عنوان دانشـجوی سـال سـوم پذیرفته و مشـغول
تحصیـل گردید.
بـا شـروع عملیات بیتالمقـدس و اعالم نیاز جبهه به پزشـک و پزشـکیار،
بـا کمیتـه بهداشـت و درمـان جهادسـازندگی اسـتان فـارس در مناطـق
عملیاتـی جنـوب حضـور یافت.
در  18اردیبهشـت  1361بـر اثـر اصابت ترکش خمپاره به شـهادت رسـید.
یپکر او در بهشـت رضا(ع) شـهر مشـهد به خاک سـپرده شـد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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معرفی تالیفات همکاران

سئواالت بیست و یکمین مسابقه
رحیمی ،استاندار فارس:

باید با همدلی و تالش مضاعف
در سال پیش رو خدمات بهتر و بیشتری
به مردم ارائه دهیم
پژمان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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در ایام نوروز روزانه
 ۴۵۰الی  ۵۰۰تن مرغ در استان فارس
تامین شده است
افشون ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان فارس:

قطعه بندی و انجماد مرغ
در کشتارگاه ها ممنوع است

آغاز برداشت  389هزار هکتار گندم از اراضی استان فارس و
پیش بینی تولید یک میلیون و  3۰6هزار تن محصول

عالیی مقدم ،رئیس سازمان امور عشایر کشور:

عشایر میراث داران فرهنگ کهن ایران
اسالمی هستند

عنوان:

سمپاشی نواری؛
روشی به منظور كاهش مصرف
سموم كشاورزی
نویسنده:

محمدعلی به آئین و محمد شاکر
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان فارس موسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
در این نشـریه ،بوم سـاخته شـده برای انجام سمپاشـی نـواری ،معرفی
و روش هـای سمپاشـی سراسـر پاشـی و سمپاشـی نـواری ،مقایسـه
میـزان مصـرف آب در ایـن دو روش و کالیبراسـیون سمپاشـی نـواری
توضیح داده شـده اسـت.
همچنیـن بـه میـزان کاهـش مصرف سـم و عملکـرد ذرت دانـه ای و
نیـز وضعیـت علفهـای هـرز درون جوی هـای آبیاری نیز اشـاره شـده
است.
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زارع قنات نویی ،مدیرکل دفتر
نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی:

«تولید اقتصادی»« ،حمل و نقل ارزان» و
«تعیین بازار هدف» در تکمیل زنجیره تولید
و صادرات محصوالت گلخانه ای
اهمیت دارند

صبوری پور ،معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

توزیع سوخت در بخش کشاورزی
شهرستان های جدید مستقل شد

 قیمت مصوب خرید مرغ از سوی مصرف کنندگان چه میزان است؟ رهاسـازی  190میلیـون مترمکعـب آب از سـد درودزن بـرای چـهشهرسـتان هایی و بـه چـه صـورت اسـت؟
 توزیـع سـوخت در بخـش کشـاورزی شهرسـتان های جدیـد بـه چـهصـورت اسـت؟
 چند واحد فرآوری در استان فارس در حال فعالیت است؟رحیمی استاندار فارس:

گسترش منابع طبیعی گامی موثر در
دستیابی به توسعه پایدار است

پژمان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

برای حل چالش های بخش کشاورزی
به کمک های علمی مهندسین کشاورزی نیازمندیم
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قاسمی ،مدیرعامل شرکت آب و خاک کشور:

اعالم آمادگی شرکت آب و خاک کشور برای
مشارکت در طرح های زیر بنایی استان فارس

در استان فارس شیوه نامه جدید ابالغی
با دو تدبیر افزایش طول دوره پرورش از  40به  45روز

و  10درصد افزایش جوجه ریزی در هر واحد اجرا شده است

عسکری ،نایب رییس کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اسالمی:

کشاورزی محور توسعه کشور
است

احمدی ،رئیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس:

حضور مهندسین عضو سازمان
ضامن سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی است

علیزاده ،نماینده مردم شهرستان های سپیدان و بیضاء
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی:

استفاده از کارشناسان خبره کشاورزی
در واحدهای تولیدی زمینه ساز
سودآوری برای تولید کنندگان است

اسامی برندگان مسابقه شماره 20
در بیستمین مسابقه "پرتو امید"  215نفر به سئواالت جواب و از بین
آنان  195نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند .افراد ذیل به
قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی به رسم یادبود به
آنها اهدا خواهد شد
رضا احدی ،حسن زارع ،غالمعلی محبی
و لیال نادری

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از شهرستان کازرون

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مجتمع کشت و صنعت
و گاوداری پگاه فارس

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شمــاره  - 72اردیبهشت مــــاه 1400
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کشت قراردادی کلزا
تجربه ای موفق در استان فارس

آدرس :شیراز  -بولوار آزادی  -نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تلفن سازمان32272180 - 8 :
نمابر32293572 :

تلفن گویا32271771 :
تلفن روابط عمومی32292670 :

ایمیل روابط عمومی farsro@yahoo.com :

پورتال سازمانwww.fajo.ir :

لینک را لمس کنید

