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عباسی مجری طرح توسعه سامانه های نوین عباسی مجری طرح توسعه سامانه های نوین 
آبیاری کشور:آبیاری کشور:

سیاست اصلی ما ارتقاء کیفی سیاست اصلی ما ارتقاء کیفی 
سامانه های آبیاری نوین استسامانه های آبیاری نوین است

حسن شاهی رئیس بسیج جامعه کشاورزیحسن شاهی رئیس بسیج جامعه کشاورزی
سپاه فجر استان فارس:سپاه فجر استان فارس:

۸۰۸۰ درصد از جامعه کشاورزی استان  درصد از جامعه کشاورزی استان 
فارس سواد آکادمیک ندارندفارس سواد آکادمیک ندارند

 با حکم مقام معظم رهبری؛ با حکم مقام معظم رهبری؛

حجت  االسالم ربانی به عنوان نمایندحجت  االسالم ربانی به عنوان نمایندهه  
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 

معرفی شدمعرفی شد

 طمراسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: طمراسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بخش کشاورزی بایستی به عنوانبخش کشاورزی بایستی به عنوان
بخش تخصصی به جامعه معرفی شودبخش تخصصی به جامعه معرفی شود

 عسکری، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی: عسکری، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی:

استان فارساستان فارس  در بخش باغبانیدر بخش باغبانی
به معنای واقعیبه معنای واقعی، ، ویترینویترین

محصوالت باغی کشور استمحصوالت باغی کشور است

از اول شهریورماه توزیع کود یارانهاز اول شهریورماه توزیع کود یارانه  ای بین کشاورزان استان فارسای بین کشاورزان استان فارس

فقط از طریق سامانه الکترونیکی صورت می پذیردفقط از طریق سامانه الکترونیکی صورت می پذیرد



سفر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به شهرستان بوانات
و بازدید از طرح های بخش کشاورزی این شهرستان

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از باغ های شهرستان خفر 
و دیدار چهره به چهره با بهره برداران آن شهرستان
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به بهانه چهاردهم تیرماه؛ روز ملی قلم

"ن والقلم و مایسطرون" 

خود  به  قلم  روز  عنوان  به  تیرماه  چهاردهم  تقویم  صفحات  در 
و  منزلت  یادآوری  برای  است  فرصتی  و  بخشیده  دیگر  جلوه ای 
حرمت قلم و صاحبان آن که عمر خود را برای ارتقاء فرهنگ و 
هنر این مرز و بوم در طبق اخالص گذاشته اند. ارزش و اهمیت 
قلم به حدی است که خالق قلم؛ خداوند رحمان در قرآن کریم به 
آن قسم یاد کرده اند و رسول گرامی اکرم)ص( فرموده اند: "مداد 

علما از خون شهیدان برتر است."
نامگذاری این روز به نام قلم بی ارتباط با تاریخ کهن متمدن و 

فرهنگ ساز این سرزمین نیست.
که  است  آورده  خود  آثارالباقیه  کتاب  در  بیرونی  ابوریحان 
)عطارد(  تیر  روز  باستان  ایرانیان  را  تیرماه  از  روز  چهاردهمین 
یا همان عطارد در فرهنگ ادب  تیر  از طرفی سیاره  می نامیدند، 
پارسی به معنای کاتب و نویسنده ستارگان است؛ به همین مناسبت 
این روز را روز نویسندگان می دانستند و گرامی می داشتند و این 
مطلب بیانگر این مطلب است که نیاکان ما به اصحاب قلم ارج 

می نهادند.
پر واضح است که نوشتن، بعد از زبان مهمترین وسیله ی ارتباطی 

است که انسان ها را به یکدیگر پیوند می دهد. 
در تاریخ مشهود است که بشر این ارتباط نوشتاری را در ابتدایی 
شکل خود از نقش آفرینی بر روی دیواره های غارها و حکاکی ها 
بر روی سنگ ها آغاز کرد و بعدها بر این روند بر روی چوب و 
سنگ ادامه یافت تا زمانی که با اختراع دستگاه چاپ سرعت نشر و 
انتقال نوشته ها گسترش پیدا کرد و امروز می بینیم که ثبت و نشر 
اطالعات و بیان افکار و احساسات انسان ها با شیوه های گوناگونی 
به نحوی که فضای مجازی، شبکه های  است،  امکان پذیر شده 
جهانی و گوشی های هوشمند فاصله ها را از بین برده اند و بدین 
سرعت  و  آسان تر  را  نوشتن  امروزی  مدرن  شیوه های  ترتیب 
انتقال را بیشتر کرده است و بدین ترتیب وسایل نوشتن به قلم و 
کاغذ محدود نمی شود و البته صرف نظر از نوع ابزاری که به کار 

می بریم، نوشتن تبلور احساس و نماینده تفکر آدمی است.
نوزده سال پیش به همین بهانه شورای عالی انقالب فرهنگی این 

روز را به نام روز قلم نامگذاری کرد.
این روز بر تمام عزیزان بزرگواری که بار گران نوشتن را بر دوش 

می کشند و حرمت قلم را نگه می دارند مبارک و خجسته باد.

با احترام، 
علیرضا واحدی پور
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حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در حکمـی حجت  االسـالم ربانـی را بـه نمایندگـی ولی فقیـه در وزارت جهاد 
کشـاورزی منصـوب کردند. 

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم آقای حاج سیدحسن ربانی دامت توفیقاته
بـا توجـه بـه پایـان یافتن مأموریت جناب حجت االسـالم تقوی در وزارت جهاد کشـاورزی و بـا تقدیر از خدمات ایشـان، جنابعالی 

را کـه بـه حمـداهلل از سـوابق مدیریت جهادی و کارآمد برخوردار می باشـید بـه نمایندگـی در آن وزارت منصوب می کنم. 
شـرح وظائـف قانونـی در احـکام مربوطـه آمـده اسـت. امیـد اسـت بـا نشـاط کاری و ابتـکاری کـه در جنابعالـی هسـت حضـور 

جنابعالـی بـه پیشـرفت مطلـوب امـور کمـک کند.
والسالم علیکم و رحمةاهلل

سّیدعلی خامنه ای
26 تیر 1400

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شد؛

انتصاب نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از انعقاد 
تفاهـم نامـه تامیـن مالـی و برنامـه عملیاتـی اجرایـی 
و  داد  خبـر  فـارس  اسـتان  خـاک  و  آب  پروژه هـای 
گفـت: ایـن تفاهـم نامه مابیـن وزارت جهاد کشـاورزی 
و اسـتانداری فـارس منعقـد شـد و مـدت زمـان اجرای 

آن سـه سـال است. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد طمراسـی با 
اشـاره بـه اینکـه انعقـاد تفاهـم نامـه مذکـور بـا هدف 
اسـتفاده بهینـه از منابـع آب و خـاک بخش کشـاورزی 
و بـه منظـور برنامه ریزی و تسـریع در سـاخت، تکمیل 
و بهره بـرداری از طرح هـای آب و خـاک ایـن اسـتان 
صـورت پذیرفتـه اسـت، افـزود: تامیـن اعتبـار طرح ها 
مطابـق بـا برآورد های مصـوب کارشناسـی خواهد بود.

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بر اینکـه بر اسـاس تفاهم 
نامـه رد و بـدل شـده اعتبـارات متناسـب بـا تخصیص 
کشـور  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  طـرف  از  ابالغـی 
و بـرای تکمیـل پروژه هـای آب و خـاک نیمـه تمـام 
اسـتان فـارس اسـت، تصریـح کـرد: پروژه هـای مـد 
نظـر در ایـن تفاهـم نامه بـا اولویت تکمیـل طرح های 
و  آبیـاری  شـبکه های  و  آب  توزیـع  و  انتقـال  تامیـن 

است. زهکشـی 
طمراسـی بـا بیـان اینکـه عملیـات داخـل مزرعـه پس 
از اتمـام یـا همزمـان بـا عملیـات اجرایـی مذکـور در 
پیشـرفت  بـا  و  شـده  تامیـن  آب  دارای  پروژه هـای 
فیزیکـی بیـش از 50 درصـد خواهـد بـود، ابـراز کـرد: 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و اسـتانداری 

نسـبت بـه پیگیـری تامیـن آب پروژه هـا، رفـع نقـص 
آب  سـهامی  شـرکت  از  آب  انتقـال  خـط  تکمیـل  و 

منطقـه ای اسـتان اقـدام خواهنـد کـرد.
بـه گفتـه وی؛ انجـام مطالعـات و آمـاده سـازی پروژه، 
اولویـت  بنـدی مراحـل انجـام کار و اجـرای قراردادها، 
اجرایـی،  و  قـراردادی  اختالفـات  و  مشـکالت  رفـع 
تامیـن و تخصیـص اعتبـارات الزم در زمـان تفاهم نامه 
متناسـب بـا تخصیص ابالغی از سـوی سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور برای سـامانه های نوین آبیـاری داخل 
مزرعـه بـرای پروژه هـای ایـن تفاهـم نامـه از محـل 
منابـع اعتبـاری از جمله اموری اسـت کـه وزارت جهاد 

کشـاورزی آن را دنبـال خواهـد کرد.
ویـژه طـرح  بـه  ملـی  موافقت نامه هـای  از  طمراسـی 
کمک هـای فنـی و اعتبـاری بـرای توسـعه روش های 
آبیـاری کـم فشـار، طـرح اجـرای عملیـات آب و خاک 
کشـاورزی در حـوزه مونـد، طـرح تامیـن و انتقـال آب 
بـرای توسـعه باغ هـا در اراضـی شـیبدار، طـرح اجرای 
روسـتایی،  تولیـد  تعاونی هـای  خـاک  و  آب  عملیـات 
طـرح کمک هـای فنی و اعتباری بازسـازی و نوسـازی 
قنـوات و طـرح سـاختمان شـبکه آبیاری و زهکشـی به 

عنـوان منابـع اعتبـاری ایـن تفاهـم نامه نـام برد.

اجرای شبکه آبیاری و زهکشی
در اراضی پایاب سد سلمان فارسی

پیگیری می شود
بـه گفته ایـن مقام مسـئول؛ تامین اعتبـار و پیگیری 
اجـرای خطـوط لولـه انتقـال، توزیـع آب و شـبکه 
اصلـی آبیاری و زهکشـی اراضی پایاب سـد سـلمان 
ای  منطقـه  آب  سـهامی  شـرکت  توسـط  فارسـی 
اسـتان فـارس نیـز در دسـتور کار اسـتانداری فارس 

بود.  خواهـد 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
بـه لـزوم انجـام اقدامـات آموزشـی و ترویجـی بـه 
سـرمایه گذاری های  از  بهینـه  بهره بـرداری  منظـور 
انجـام شـده در قالب تفاهـم نامه مذکور نیز اشـاره و 
اظهـار کرد: پیگیـری تامین سـهم آورده بهره برداران 
و رایزنی هـای الزم بـه منظـور تملـک و اسـتفاده از 
اراضـی بهره بـرداران در اجـرای طرح هـای موضـوع 
این تفاهم نامه نیز توسـط جهاد کشـاورزی تسـهیل 

می شـود.
طمراسـی بیـان کـرد: اسـتانداری فارس مقرر اسـت 
در قالـب تفاهـم نامـه نسـبت بـه پیگیـری تامیـن 
سـهم اعتبارات اسـتانی و مشـارکت بهره برداران در 
طرح هـای شـبکه فرعی آبیـاری و زهکشـی، تجهیز 
دسترسـی  جاده هـای  احـداث  اراضـی،  نوسـازی  و 
بـه مـزارع، احـداث و بهسـازی کانال هـای آبیـاری 
عمومـی و پوشـش انهـار سـنتی، انتقـال آب بـا لوله 

بـه مـزارع و سـایر طرح هـای اسـتانی اقـدام کند.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
از حمایـت در رونـد اجـرای عملیـات رفـع موانـع و 
نفعـان و مسـاعدت در  اجتماعـی و ذی  معارضیـن 
تامیـن سـهم مشـارکت بهـره بـرداران اعـم از مالی 
دیگـر  عنـوان  بـه  بانکـی  تسـهیالت  و  اعتبـاری 
بندهـای مهم این تفاهم نامه که توسـط اسـتانداری 

فـارس پیگیـری خواهـد شـد نـام بـرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه تامین مالی و 
برنامه عملیاتی اجرای طرح های 

آب و خاک فارس 
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آبیـاری  نویـن  سـامانه های  توسـعه  طـرح  مجـری 
نویـن  سـامانه های  کمـی  توسـعه  گفـت:  کشـور 
آبیـاری بنـا بـه تخصیـص اعتبـارات در طـول سـال 
و در سـطح چنـد صـد هـزار هکتـار در حـال انجـام 
هسـت و سیاسـت اصلـی و اساسـی مـا ارتقـاء کیفی 

اسـت.  سـامانه ها  ایـن 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، فریبرز عباسـی در 
ششـمین جلسـه سـتاد آبیـاری نویـن در ایـن اسـتان 
ضمـن بیـان رویکردهـا و برنامه هـای سـال جـاری 
بازنگـری  و  کیفـی سـامانه ها  ارتقـاء  بحـث  افـزود: 
دسـتورالعمل ها کـه چند سـال از ابالغ آن ها گذشـته 
و نیـاز بـه بازبینـی و بـه روز رسـانی دارند در دسـتور 
کار قـرار دارد کـه بخش هایـی از آن نیـز انجام شـده 

و در سـال جـاری بـه اسـتان ها ابـالغ شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بحـث ارتقاء سـامانه آبیـاری نوین 
و  برنامه ریزی هـا  و  مدیریتـی  امـور  بـرای  کـه  را 
همچنیـن نظـارت و ارزیابی عملکرد اسـتان ها بسـیار 
اهمیـت دارد از اواخـر سـال گذشـته دنبـال کرده ایـم 
و تـا چنـد هفتـه دیگـر نسـخه جدیـد آن بارگـذاری 
خواهـد شـد و متعاقـب آن دوره هـای آموزشـی برای 
خواهیـم  برگـزار  اسـتان ها  در  سـامانه ها  مسـئولین 

. د کر
عباسـی، بازنگـری در تعییـن صالحیت شـرکت هایی 
کـه بـا سـامانه های آبیـاری نوین همـکاری می کنند 
را از دیگـر برنامه هـای سـال جـاری عنـوان و اظهار 
کـرد: در حـال حاضـر حـدود 2300 شـرکت بـا مـا 

همـکاری مـی کنند.
وی در خصـوص تخصیـص اعتبار به اسـتان هایی که 
عملکـرد بهتـری دارنـد، ابراز کـرد: به منظـور تطابق 
فرآیندهـای دسـتورالعمل، بحـث نظـارت و ارزیابی را 
در تمام سـطوح شـامل حاکمیت، مدیران آب و خاک، 
اجرایـی و مشـاورین راهبـردی کـه از ظرفیـت آن ها 
اسـتفاده می شـود اجـرا کـرده و بـه اسـتان ها ابـالغ 
مـی کنیـم و بـرای عملکردهـای منظم تـر و کیفی تر 

امتیازاتـی قائل هسـتیم.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اصالح شـاخص های 
سـازمان  نظـر  و  پیگیری هـا  بـا  کـه  اعتبـار  توزیـع 
مدیریـت و برنامه ریـزی صـورت گرفتـه اسـت، بیان 
کـرد: اسـتان فـارس بـا 68 درصـد باقیمانـده اراضـی 
نسـبت بـه خیلـی از اسـتان ها وضعیت خیلـی بهتری 

دارد.

وی تصریـح کـرد: از حـدود 6 شـاخصی کـه ضریـب 
وزنـی دو تـا 9 دارنـد بیشـترین آن را بـه باقیمانـده 
اینکـه  ضمـن  ایـم  داده  اختصـاص  اراضـی  سـطح 
عملکـرد پنج سـال گذشـته کـه قطعـًا اسـتان فارس 
بـوده  زمینـه  ایـن  در  پیشـرو  اسـتان های  از  یکـی 

مـالک توزیـع اعتبـارات قـرار گرفتـه اسـت.
عباسـی توسـعه سـامانه های آبیـاری با راندمـان باال 
را از دیگـر رویکردهـای خـود برشـمرد و اضافـه کرد: 
مـا اعتقـاد داریـم بـا اینکـه آبیاری ها همگی سـامانه 
نویـن هسـتند ولـی باز هـم سـامانه هایی هسـتند که 
نسـبت بـه بقیـه از راندمان باالیـی برخوردارنـد؛ مثاًل 
بعضـی از آن هـا مثـل کالسـیک ثابـت یکنواختـی 
توزیـع کمتـری دارنـد کـه رویکـرد مـا ایـن اسـت 
کـه ایـن سـامانه ها را وزن کمتـری دهیـم حتـی در 
بحـث حمایـت هـم حمایـت کمتـری خواهنـد شـد و 
اولویـت مـا در درجـه اول سـامانه های موضعـی بـا 
راندمـان باالتـر هسـتند کـه اثربخشـی بیشـتری بـر 

روی عملکـرد و بهـره وری دارنـد.
وی ابـراز کـرد: در درجـه دوم ماشـین های آبیـاری 
دارای راندمـان مناسـب بعـد از سـامانه های موضعـی 
هسـتند و کالسـیک ثابت را بـه انجمن ها، مشـاوران 
و طراحـان توصیـه مـی کنیـم بـرای جاهـای خاصی 
کـه نمی شـود از سـامانه های دیگـر اسـتفاده کرد به 

کار گرفته شـود.
موجـود  چالش هـای  مهمتریـن  از  یکـی  عباسـی 
را بحـث خـرده مالکـی اراضـی بیـان کـرد و گفـت: 

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور:

سیاست اصلی ما ارتقاء کیفی سامانه های آبیاری نوین است
فریبرز عباسی:

عملکرد پنج سال گذشته 
مالک توزیع اعتبارات قرار 

گرفته که قطعاً استان فارس 
یکی از استان های پیشرو در 

این زمینه بوده است.
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از  فـارس  اسـتان  در  کـه  اسـت  ایـن  مـا  پیشـنهاد 
و  تولیـد  تعاونـی  شـرکت های  تشـکل ها،  ظرفیـت 
سـهامی زراعـی بیشـتر اسـتفاده شـود بـه خصـوص 
مراکـز خدمات بـا همکاری سـازمان تعاون روسـتایی 
و مدیریـت هماهنگـی ترویج کشـاورزی آموزش های 
الزم را بـه بهـره بـرداران خرده مالـک بدهند و آن ها 

را تشـویق بـه تجمیـع اراضـی نماینـد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه ردیف اعتبارات سـال 
گذشـته اظهـار کـرد: یکـی از ردیف های اعتبـاری ما 
از صنـدوق توسـعه ملـی بـوده کـه حـدود 70 درصـد 
تخصیـص گرفتـه ایـم و همین حـدود هم به اسـتان 
ردیـف  از  تخصیصـی  هیـچ  و  داده ایـم  تخصیـص 
اعتبـاری دیگـر مـا کـه منابـع عمومـی بـوده گرفتـه 

است. نشـده 
وی تصریـح کـرد: امسـال اعتبـارات مـا 30 درصـد 
بیشـتر اسـت ولـی اتفاقـی کـه افتـاده ایـن اسـت که 
علـی رغـم 30 درصد افزایـش در اعتبارات، مـا اعتبار 
صنـدوق توسـعه ملـی را امسـال نداریـم و در قانـون 
بودجـه حـذف شـده و همـه تبدیل بـه منابـع عمومی 

است. شـده 
عباسـی تصریـح کـرد: در حـال حاضر متقاضـی برای 
اگـر  و  اسـت  شـده  زیـاد  خیلـی  سـامانه ها  توسـعه 
بهره بـرداران  اسـتان ها  در  دهـد  کفـاف  اعتبـارات 
و  کرده انـد  خوبـی  اسـتقبال  کـه  هسـتند  زیـادی 
اولویـت بـا آن هایـی اسـت کـه مشـارکت بیشـتری 
دارنـد و در پرداخت خودیاری مشـکلی نداشـته باشـند 
کـه بدیـن ترتیب سـرعت توسـعه سـامانه ها افزایش 

خواهـد یافـت.
وی بیـان کـرد: در بحث پمپاژ ثانویه مقرر شـد تفاهم 
نامـه ای بیـن معاونت آبفـا وزارت نیـرو و معاونت آب 
و خـاک کشـور تنظیـم شـود کـه بـا انعقـاد آن باالی 
80 درصـد از مشـکالتی کـه در حـال حاضـر با آن ها 

مواجـه هسـتیم حل خواهد شـد.

اجرای پروژه های تجمیعی
ضروری و از اهمیت برخوردار است

در ادامـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: اجـرای پروژه هـای تجمیعی بـه دلیل 
ضـروری بـودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت 
و بـا توجـه بـه اینکـه اجـرای ایـن پروژه ها زمـان بر 
اسـت و بهره بـرداران در هر منطقه رفتـار خاص خود 
را خواهنـد داشـت، هیـچ نسـخه واحـدی نمی تـوان 
حتـی بـرای هر شهرسـتان هـر ده یا پایلـوت ارائه داد 

و هـر کـدام رفتـار اجتماعی خـود را دارد.
احمـد طمراسـی تصریـح کـرد: بـرای هر شهرسـتان 
یـک طـرح تجمیعـی مصـوب مـی کنیم بـا محوریت 
ترویـج  هماهنگـی  مدیریـت  در  خـود  همـکاران 

کشـاورزی و مـن بعـد در ابتـدای هـر جلسـه رونـد 
پیگیـری ایـن قبیـل طرح هـا را مشـخص نمائیـم.

فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
عنـوان  بـه  تجمیعـی  طـرح  یـک  حداقـل  معرفـی 
پایلـوت را بـرای هـر شهرسـتان ضـروری دانسـت و 
افـزود: مدیـران شهرسـتان حداقـل یک پایلـوت را به 
مـا معرفـی کننـد و محور شـروع کار برای شناسـایی، 
ارتبـاط گیـری، آمـوزش و موضوعـات پیرامونی برای 

مقدمـات کار را هـم مصـوب خواهیـم کـرد.
بـه گفتـه وی؛ مدیریت هـای شهرسـتانی بـا نظـارت 
مدیریـت ترویـج برنامـه را شـروع کننـد تـا در پایـان 
سـال گـزارش عملکـرد قابل قبـول عملیاتـی در این 

بخـش، هـم برای خـود ما و هـم برای مجـری طرح 
ارائـه کنیـم تـا زمینـه ای بـرای توسـعه امـور بعـدی 

باشـد. ما 
ایـن مقام مسـئول بـه اهمیت حـوزه قنات در اسـتان 
فارس اشـاره کرد و افزود: در شهرسـتان های توسـعه 
یافتـه مـا قنـات در اولویـت ما اسـت و باید بـرای آن 
نیازمندی هایـش  و  الزامـات  کنیـد،  تعریـف  مـدل 
را مشـخص نمائیـد تـا آنجایـی کـه از حـوزه سـتاد 
انجـام دهیـم و آن  اقداماتـی  بـر می آیـد  اسـتان  و 
جاهایی که سـتاد وزارتخانه باید ورود داشـته باشـد را 

طبیعتـا دنبـال خواهیـم کرد.
اساسـنامه ای  ظرفیـت  از  کـرد:  تاکیـد  طمراسـی 
صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی بـرای 
ایجـاد یـک شـرکت پیمانـکاری که بتوانـد نقش یک 

هلدینـگ را ایفـاد کنـد اسـتفاده شـود.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
ضمـن ابـراز خرسـندی از سـرعت قابل قبـول اجرای 
گفـت:  اسـتان  ایـن  در  نویـن  آبیـاری  طرح هـای 
پاسـخگوترین  و  عملی تریـن  گویاتریـن،  از  یکـی 
همـکاران  کشـاورزی  وزارت  سـتاد  مجموعه هـای 
حـوزه آب و خـاک هسـتند و چنـد مـورد را کـه مـا 
ورود کردیـم بـا نـگاه منطقه ای محور و سـرعت باال 

عملیاتـی کردنـد و امیـدوارم ادامـه داشـته باشـد.
ششـمین نشسـت سـتاد سـامانه های نوین آبیـاری با 
حضـور فریبـرز عباسـی مشـاور وزیر جهاد کشـاورزی 
در  آبیـاری  نویـن  سـامانه های  طـرح  مجـری  و 
وزارتخانـه، احمـد طمراسـی رئیـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، امیر اسـالمی مدیـر آب و 
خـاک و امـور فنـی مهندسـی ایـن سـازمان و دیگـر 
اعضای سـتاد در سـالن شـهید پرویزی سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

طمراسی:

برای هر شهرستان یک طرح 
تجمیعی با محوریت همکاران 

خود در مدیریت هماهنگی ترویج 
کشاورزی مصوب و در ابتدای 

هر جلسه روند پیگیری این قبیل 
طرح ها را مشخص خواهیم کرد
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مشـاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیسـت و سالمت 
غـذا در وزارت جهاد کشـاورزی در جلسـه مانع زدایی 
و ابـالغ سیاسـت های وزارتخانـه در حـوزه سـالمت 
غـذا در اسـتان فـارس گفـت: محصـول گواهـی در 
سـطحی بیـش از سـه هـزار هکتـار در کشـور تولیـد 
می شـود کـه از ایـن سـطح 50 درصـد آن متعلـق به 

اسـتان پهنـاور فارس اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، علی رفیعـی پور با اشـاره اینکه وزارت 
جهـاد کشـاورزی سـامانه تولیـد محصـوالت گواهـی 
"سـرگانیک"  سـامانه  نـام  بـه  را  ارگانیـک  و  شـده 
راه انـدازی کـرده اسـت، افـزود: ایـران بـا تولید بیش 
از 130 میلیـون تـن محصـوالت کشـاورزی جـزو 10 
کشـور اول دنیا اسـت که توانسـته امنیت غذایی خود 

را تامیـن کند. 
اهمیـت دو مقولـه محیـط زیسـت و سـالمت غـذا 
بـه شـکل توأمـان سـبب نامگـذاری ایـن دفتر اسـت 
و نکتـه جالـب اینکـه ایـن دفتـر، جـزء محـدود دفاتر 
وزارتـی اسـت کـه بـه صـورت مسـتقیم زیـر نظـر 

شـخص وزیـر و حـوزه وزارتـی قـرار گرفتـه اسـت 
و اهمیـت اصلـی ایـن دفتـر اسـت کـه تولیـد پایـدار 

بخـش کشـاورزی را محقـق کنیـم. 
وی تصریـح کـرد: تولیـد پایـدار بخـش کشـاورزی، 
تامیـن و تولیـد غـذا را رقم می زنـد ولی مـا تولید غذا 
و تحقـق کشـاورزی پایـدار را بـا حفظ محیط زیسـت 
می خواهیـم؛ محیـط زیسـتی کـه قـرار اسـت از آن 
غـذا اسـتحصال کنیـم، بایـد حفظ شـود تا بـه تحقق 

پایدار برسـیم. کشـاورزی 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن دفتر در 
سـال 1378 و پیـرو آییـن نامـه اجرایـی تبصـره 82 
وزیـر  توسـط  توسـعه  دوم  پنج سـاله  برنامـه  قانـون 
گردیـد  تشـکیل  اسـمًا  کشـاورزی  وقـت  محتـرم 
و  محیط زیسـت  پژوهش هـای  دفتـر  وظایـف  و 
توسـعه پایـدار کشـاورزی شـامل تدوین سیاسـت ها، 
زمینه هـای  در  همـکاری  و  نظـارت  برنامه ریـزی، 

مختلـف توسـعه پایـدار و محیـط زیسـت کشـاورزی، 
تنـوع  شـاخص های  پایـداری،  شـاخص های  پایـش 
زیسـتی و تغییـر اقلیـم در بخـش کشـاورزی، نظـام 
پایـش و الگـوی ارزیابی زیسـت محیطـی، آالینده ها، 
مدیریت پسـماندها و پسـاب ها در بخش کشـاورزی، 
ایمنـی  نظـام  غذایـی،  مـواد  کدکـس  اسـتانداردها، 
زیسـتی در راسـتای نیل بـه امنیت غذایـی و حفاظت 
از منابـع پایـه و تولید و عرضه محصوالت کشـاورزی 
بـا داشـتن اسـتانداردهای ملـی )ارگانیـک و گواهـی 

شـده( مـورد توجـه ایـن دفتـر می باشـد.
وی بیـان کـرد: وقتـی بحـث سـالمت غـذا را مطرح 
می کنیـم، حـوزه مهـم امنیـت غذایی تداعی می شـود 
و امنیـت غـذا از محصـول کشـاورزی بـا کیفیـت یـا 
تولیـد محصـوالت گواهی شـده یـا ارگانیـک حاصل 
می شـود و ایـن موضـوع در کنـار امنیـت غـذا قـرار 
می گیـرد و تعریفی که دفتر محیط زیسـت و سـالمت 
غـذا از امنیـت غذایـی دارد، تامین پایـدار غذای کافی 
و سـالم بـرای تمـام آحـاد جامعـه بـه صـورت کامـل 
در طـول شـبانه روز اسـت و هـر مصرف کننـده ای بـر 
روی کـره زمیـن، بایـد غذای سـالم مصـرف کند که 
مصـرف ایـن غذای سـالم و به وفـور در اختیـار بودن 

آن را امنیـت غذایـی می دانیـم.
رفیعـی پـور اظهـار کـرد: مسـئولیت مهمـی کـه بـه 
شـده،  داده  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  در  دفتـر  ایـن 
می توانـد بـه این مسـاله کمـک کند کـه محصوالت 
گیاهـی یـا دامی مـا از یک حـد اسـتاندارد مطلوب در 
حـوزه کیفیـت بهداشـتی و سـالمت برخوردار باشـد و 

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی: 
نیمی از محصول گواهی شده کشور متعلق به استان فارس است

وزارت جهاد کشاورزی
سامانه تولید محصوالت 
گواهی شده و ارگانیک را 
به نام سامانه “سرگانیک” 

راه اندازی کرده است
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مصرف کننـدگان هـم بتواننـد بـا خیـال راحـت آن را 
مصـرف کننـد بنابرایـن در مجمـوع مـا به دنبـال این 
هسـتیم که بهـره وری را در حـوزه تولیـدات گیاهی و 
دامـی در وزارت متبـوع ارتقـا دهیـم و امنیـت غذایی 

کنیم. تضمیـن  را 
وزارت  سـالمت  سـیب  بایسـتی  کـرد:  ابـراز  وی 
بهداشـت از مزرعه شـروع شـود و تمامـی مراحل اعم 
از کاشـت، داشـت و برداشـت مـورد رصـد، پیگیری و 

نظـارت کامـل قـرار گیرد.

یک وزارت بهداشت و درمان در بطن وزارت 
جهاد کشاورزی وجود دارد

در ادامـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: ایـران در زمینـه سـالمت، اهمیـت و 

امنیـت غذایـی در د نیـا عقـب نیسـت.

احمـد طمراسـی افـزود: وزارت جهـاد کشـاورزی از 
دیربـاز یـک وزارت بهداشـت و درمـان را بـه قدمـت 
تاریـخ در درون خود دارد که آن سـازمان دامپزشـکی 

ست. ا
وی با اشـاره بـه اینکه فعالیت های صـورت گرفته در 
بخـش کشـاورزی کامال تخصصی می باشـد، تصریح 

کـرد: قدیمـی ترین قوانین مترقی کشـور در سـازمان 
حفـظ نباتـات موجود اسـت و موسسـه تحقیقات ثبت 
و گواهـی بـذر به طول تاریخ کشـاورزی ایـران وجود 
دارد و اگـر فـردی بخواهد چیزی به نام بـذر را مبادله 
نمایـد بایسـتی بـا اجازه این موسسـه این مهـم انجام 

شود.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بایسـتی در 
کشـور بـرای تامیـن سـم از توسـعه پایـدار اسـتعالم 
گرفتـه شـود و کیفیـت تولیـد سـم مـورد توجـه قـرار 
گیـرد و در زمینـه محیط زیسـت بیش از هـر چیز نیاز 

بـه تغییـر نـگاه و کار فرهنگـی داریـم.
وی بیان کرد: محیط زیسـت و توسـعه پایدار بایسـتی 
در کمیسـیون تبصره 1 ماده 1 حضور داشـته باشـد و 
بـا حضـور در ایـن نـوع کمیسـیون ها بـه ایـن بخش 

اعتبار بخشـید.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ابتـدا  گفـت: صنـدوق بیمـه کشـاورزی ایـران از 
تاکنـون شـرایط توسـعه یافتگـی خوبـی را حداقل 

در سـه بخـش طـی کـرده اسـت. 
به گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، احمد طمراسـی 
در جلسـه سـتاد بیمـه محصوالت کشـاورزی که با 
حضـور سـید حمید کریمـی رئیـس اداره کل پایش 
و ارزیابـی خسـارت سـتاد صنـدوق بیمـه کشـور 
برگـزار شـد بـا اشـاره بـه شـاخص های معنایـی 
ایـران،  کشـاورزی  بخـش  بیمـه  صنـدوق  رشـد 
فعالیت هـا  ایـن صنـدوق در حـوزه  اظهـار کـرد: 
یـا اقدامـات فناورانه در سـطح ملی پیشـگام اسـت 
خوبـی  بین المللـی  رتبه هـای  مـواردی  نیـز  در  و 

اسـت. کسـب کرده 
وی بـا بیان اینکـه صندوق مذکـور در زمینه تحت 
پوشـش قـرار دادن محصـوالت کشـاورزی مراحل 
بلـوغ را طـی کـرده اسـت، تصریـح کـرد: در حال 
حاضـر بالـغ بـر 180 محصـول و عوامـل تولیـد را 

تحت پوشـش دارد.

بیمـه  صنـدوق  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  طمراسـی 
کشـاورزی اسـتقالل مالـی پیـدا کـرده و در دولت 
بـرای ایـن صنـدوق ردیـف، منابـع و موضوعـات 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت، افـزود: پیـش از ایـن 
صنـدوق بیمـه کشـاورزی همـه امـورات را تقریبـًا 
از حـوزه اسـتقرار بانک کشـاورزی تامیـن می کرد.

بیمه محصوالت کشاورزی
باید فراگیر شود 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: پیش فرض هر کشـاورز باید تحت پوشـش 
بیمـه قـرار دادن محصـوالت کشـاورزی باشـد و 
ضـروری اسـت که صنـدوق بیمه کشـاورزی ایران 

شـرایط ایـن امـر را فراهـم کند.
طمراسـی بـه جدول سـه گزینـه ای سـطح انتظار، 

کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه  تحقـق  و  برنامـه 
گریـزی زد و افـزود: بـه غیـر از بخش هایـی مثل 
طیـور و شـیالت کـه بیمه اجباری اسـت در سـایر 
بخش هـا تفـاوت معنـاداری وجـود دارد کـه بایـد 
آسـیب شناسـی و برنامـه ریـزی شـود و در آینـده 
نزدیک محصوالت کشـاورزی همـه تولیدکنندگان 

بیمـه نامه داشـته باشـند.

رئیس جهاد کشاورزی 
فارس خبر داد:

توسعه یافتگی
در صندوق بیمه 
کشاورزی ایران

باید آسیب شناسی
و برنامه ریزی شود و در آینده 

نزدیک همه محصوالت کشاورزی 
تولیدکنندگان؛ بیمه نامه 

داشته باشند
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
جلسـه شـورای مدیران سـتادی اسـتان فـارس گفت: 
بخش کشـاورزی اسـتان فارس ظرفیت بسـیار باالیی 
در کشـور دارد و ایـن ادعـا را مـی تواند داشـته باشـد 
کـه آن چـه را کـه در موضوعـات مختلـف عنوان می 
کنـد بخش قابـل توجهی از مسـائل کشـاورزی ایران 
اسـت و صحبت هـای کارشناسـان ایـن اسـتان فراتر 

از اسـتان است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد طمراسـی 
بـه عنـوان کارشـناس مطالبـه گـر بخـش خواسـتار 

شـد: در بخـش کشـاورزی برنامه هـای دولـت و وزیر 
محتـرم آینـده؛ هـر آنچه را کـه در بخش کشـاورزی 
می خواهنـد رقـم بزننـد با دید گـذار از مدیریت باشـد 
چـرا کـه مدیریـت شـرایط موجـود نمـی توانـد آب، 
محیـط زیسـت و منابـع طبیعی ایـران را نجـات دهد 
و زیرسـاخت های مـا نیـاز بـه یـک قاعـده ای جدا از 
مدیریـت بخـش کشـاورزی دارد و بایسـتی در بخش 

کشـاورزی بـه دنبـال یـک تحـول بنیادی باشـیم.

وی بـا بیـان اینکـه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس یـک دسـتگاه خدماتی بـه معنای عام نیسـت 
تاکیـد کـرد: سـازمان جهـاد کشـاورزی یک دسـتگاه 
تخصصـی اسـت بنابرایـن بایسـتی بخش کشـاورزی 
را بـه عنـوان یـک بخش فنـی و تخصصی بـه جامعه 

کنیم. معرفـی 
نظـام  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
بهره بـرداری و تعاونی هـا در گذشـته؛ در سـاماندهی 
اعتبـارات بخـش خصوصـی و هزینه هـای عمرانـی 
اسـتان  بیـان کـرد: در  زیرسـاختی در آب و خـاک، 
فـارس ایـن موضـوع بایـد احیـاء و تقویـت شـود و 
و  تجهیـز  اراضـی،  سـازی  یکپارچـه  در  فعالیت هـا 
نوسـازی و پوشـش انهار مثل گذشـته جهت دار شـود 
و تعاونی هـای تولیـد کـه بـر مبنـای مـدل اقتصادی 

ارزش شـکل مـی گیرنـد شناسـایی شـوند.
کشـاورزی  بخـش  کـرد:  نشـان  خاطـر  طمراسـی 
از یـک بخـش  اذعـان عمـوم، عـوام و خـواص  در 
تخصصـی فاصلـه گرفتـه اسـت و همه اجـازه مداخله 
بـه موضوعـات بخـش کشـاورزی را دارنـد مـا شـبیه 

طمراسی در جلسه شورای مدیران ستادی استان فارس:

استان فارس متاثرترین استان در مجموعه آسیب های خشکسالی بوده است

طمراسی:

در استان فارس فعالیت ها 
در یکپارچه سازی اراضی، 
تجهیز و نوسازی و پوشش 

انهار باید مثل گذشته
جهت دار شود

نماینده مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی:

استان فارس از لحاظ کشاورزی یک ایران کوچک است
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کـه  هسـتیم  عمومـی  خدمـات  دسـتگاه  یـک  بـه 
وظیفـه بنایـی کار را بـر عهـده داریـم و مداخلـه در 
همـه جزئیـات بخـش کشـاورزی مـا را از یک بخش 
تخصصـی فاصله داده اسـت و این نگاه نگاهی اسـت 
کـه آینـده بخـش کشـاورزی ایـران را بـه مخاطـره 

می انـدازد.
وی افـزود: پرسـنل وزارت جهاد کشـاورزی سـربازان 
بـه  توجـه  بـا  و  هسـتند  کشـور  در  غذایـی  امنیـت 
جهـاد  وزارت  پرسـنل  فعالیت هـای  گسـتردگی 
کشـاورزی و همچنیـن تامیـن امنیـت غذایی توسـط 
آنـان بایـد بیشـتر از دسـتگاه های دیگـر بـه آن هـا 
توسـط  مهـم  ایـن  خواهشـمندیم  لـذا  شـود  توجـه 
کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط 
زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی پیگیـری شـود تـا 
تبعیضـی بیـن ایـن وزارتخانـه با سـایر دسـتگاه ها از 

ایـن لحـاظ وجـود نداشـته باشـد. 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
گسـتردگی،  دلیـل  بـه  کشـاورزی  بخـش  ماهیـت 
پیچیدگـی و توسـعه یافتگـی همه جانبـه ای که دارد 
همـواره مـی طلبد کـه موضوعـات بخش کشـاورزی 
بـا همـه اجـزاء و ارکان قانـون گـذاری، مجریـان و 

دسـتگاه های مرتبـط مـرور شـود. 
بـه  بایسـت  مـی  مـا  کـه  را  خدماتـی  افـزود:  وی 
تولیدکننـدگان خـود ارائـه دهیـم را باید کنتـرل کنیم 
و بهتریـن نسـخه را بـرای عوامـل تولیـد تجویـز و 

ترسـیم کنیـم.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس هدف 
از برگـزاری ایـن جلسـه را در آسـتانه قـرار گرفتـن 
خـاص  موضوعـات  طـرح  و  بنـدی  بودجـه  فصـل 
دیگـر در کشـور، بنـا بـه درخواسـت نماینـده مـردم 
شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت اسـتان و نائب 
رئیـس اول کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعی 
و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی دانسـت.

وی تاکیـد کـرد: طبیعتا امـروز یکی از مسـائل خاص 
و ویـژه اسـتان فـارس موضـوع خشکسـالی اسـت و 
متاسـفانه متاثرتریـن اسـتان در مجموعه آسـیب های 
خشکسـالی بوده اسـت و همـه جوامـع تولیدکنندگان 
اعـم از زراعـی، باغـی، طیور و زنبور عسـل درگیر این 

موضوع هسـتند.
طمراسـی ضمن تشـکر از تولیدکنندگانی که به نکات 
فنـی، ترویجـی و آموزشـی دقـت الزم و توجـه ویـژه 
داشـته انـد، اظهار کـرد: بحمدالـه برخـی از الزامات و 
نیازهـای جامعه تولیدکننده مان را توانسـته ایم مرتفع 
کنیـم و اگـر یـک تقسـیم بنـدی کلـی بـا توجـه بـه 
تاثیرات خشکسـالی داشـته باشـیم متوجه می شـویم 
کـه بیشـترین وزن خـود را در تامیـن نهاده های مورد 
نیـاز بخـش دام و طیـور گذاشـته اسـت و در بخـش 

مـرغ  مـادر،  مـرغ  مثـل  متراکـم  تولیـدات  و  طیـور 
گوشـتی و مـرغ تخـم گـذار خوشـبختانه صـد در صد 
نهـاده مـورد نیـاز ایـن عزیزان بـه صورت سیسـتمی 
و اتوماتیـک در اختیـار آن هـا قـرار گرفتـه اسـت و ما 

مشـکلی در حـوزه تامیـن نهاده هـا نداشـته ایم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولویـت دومـی کـه خیلـی 
هـم مهـم بـود، دام هـای کوچـک و بـزرگ مـا در 
عرصه هـای مرتعـی و روسـتایی بودنـد کـه بـه دلیل 
وابسـتگی شدیدشـان بـه مراتع و نیز وابسـتگی جدی 
آن هـا بـه تولیـدات زراعـی کـه آن هـم دسـتخوش 
عوامـل خشکسـالی شـده بـود نیـاز بـه حمایـت ویژه 
داشـت، بیـان کـرد: بـا واردات 130 هـزار تـن نهـاده 
از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان خـرداد مـاه در بین 
همه دام های روسـتایی و عشـایری خود توانسـته ایم 
بخشـی از خالء ناشـی از خشکسـالی را پر کنیم و در 
همیـن اثنـا بالـغ بـر 65 هـزار تـن نهـاده اختصاصی 
اختیـار  در  کـه  شـد  اسـتان  وارد  عشـایری  جامعـه 

تولیدکننـدگان قـرار گرفتـه اسـت.
طمراسـی ابـراز کـرد: وزارت جهـاد کشـاورزی طـرح 
دنبـال  را  عشـایری  جامعـه  مـازاد  دام  خریـد  ویـژه 
می کنـد و اسـتان فـارس در ایـن زمینه پیشـگام بوده 
و تاکنـون هـم بـه عنـوان اولین اسـتانی اسـت که از 
حـدود 15 روز پیـش وارد ایـن عرصه شـده و در عین 
حالـی کـه دام مـازاد را خریـداری مـی کنیـم جهـت 
نگهـداری مانـده دام در اختیـار دامـدار هم بـه ازاء هر 
راس دام سـه کیلـو نهـاده جـو را بـا قیمـت دولتی در 

اختیـار دامـداران قرار خواهیـم داد.
وی تصریـح کـرد: تامیـن و توزیـع نهـاده و حمایـت 
از بخـش دام و طیـور در شـرایط خشکسـالی تـداوم 
خواهـد داشـت و در موضوعاتـی ماننـد ورود به سـال 
تولیـد  بـرای  زراعـی پیـش رو هـم تمهیـدات الزم 
نهاده هـای زراعـی و باغـی را در دسـتور کار داریـم 

کـه در زمـان خـود اجـرا خواهد شـد.
فارس؛ ویترین محصوالت

باغبانی کشور
در ادامـه ایـن جلسـه نماینـده مـردم شهرسـتان های 
داراب و زریـن دشـت در مجلـس شـورای اسـالمی و 
نائـب رئیـس اول کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع 
طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی 
قابلیت هـای  و  ظرفیت هـا  فـارس  اسـتان  گفـت: 
منحصـر بـه فـردی از لحـاظ آب، خـاک، تنـوع تولید 
محصـوالت کشـاورزی و اقلیـم در بخش کشـاورزی 
دارد و در واقـع از لحاظ کشـاورزی یک ایران کوچک 
اسـت؛ اما در پـاره ای مواقع به دلیل بروکراسـی های 
اداری نتوانسـته ایم ایـن ظرفیت هـای بالقـوه را بـه 

صـورت بالفعـل در بیاوریم.
محمد جواد عسـکری افـزود: تقریبا ممـر درآمد مردم 

اسـتان فـارس مربـوط به بخش کشـاورزی اسـت، به 
نحـوی کـه در ابتـدای شـکل گیری انقالب اسـالمی 
تامیـن  را  دیگـر  اسـتان های  نـان  فـارس  اسـتان 
می کـرد و از ظرفیـت سـفره های آب زیرزمینـی خود 
اسـتفاده کـرده اسـت، در حالـی که اسـتان های دیگر 
بـه سـمت صنعتـی شـدن رفتـه انـد و متاسـفانه این 
اسـتان از صنعـت بـاز مانده اسـت البته مـا در مجلس 
شـورای اسـالمی در قالـب نقشـه راه مباحـث بخـش 

کشـاورزی را دنبـال می کنیـم.
بخـش  تولیـدات  بـودن  زودرس  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کشـاورزی اسـتان فارس و همچنیـن قابلیت صادرات 
ایـن محصـوالت بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فارس 
تاکیـد کـرد: اسـتاندارد و ارگانیـک بـودن محصوالت 
کشـاورزی بـرای ما مهم اسـت زیـرا که سـبب ایجاد 

سـالمتی جامعـه و اشـتغال می شـود.
عسـکری بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس ویترین 
تولیـد محصـوالت باغبانی کشـور اسـت خاطر نشـان 
کـرد: در بخـش باغبانی بـا توجه به وجـود اقلیم های 
گـرم، سـرد و معتـدل در اسـتان فـارس بـه معنـای 
واقعـی ویتریـن محصـوالت باغـی کشـور محسـوب 

شـویم. می 
صحـن  در  کـه  مطالبـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مجلـس مطـرح می شـود برگرفتـه از همین جلسـات 
کارشناسـی برگـزار شـده با بخـش اجرا هسـت اظهار 
کـرد: مـا بایسـتی تلفیقـی از صنعـت و کشـاورزی را 
هـم داشـته باشـیم و بـا تامیـن امنیـت برای سـرمایه 
گـذاران، آنـان را در جهـت سـرمایه گـذاری در بخش 

کنیم.  ترغیـب  کشـاورزی 
بخش هـای  مدیـران  و  معاونیـن  نشسـت  ایـن  در 
از  مختصـری  کار  گـزارش  ارائـه  ضمـن  مختلـف 
فعالیت هـای انجـام شـده، چالش هـای موجـودی که 
قابـل طـرح و پیگیری در مجلس شـورای اسـالمی را 

دارد را مطـرح کردنـد.
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در اولین 
جلسـه مجمع عمومی کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس ضمن گرامیداشـت هفته جهاد کشـاورزی 
و تبریـک والدت حضـرت امـام رضـا )ع( گفـت: خـدا را 
شـاکرم کـه پـس از خدمـت در مرکـز سـتاد ایـن توفیق 
بـرای اینجانـب فراهم شـد کـه در صف اجرا در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس خدمتگزار مردم شـریف 
و بهـره بـرداران بخش کشـاورزی اسـتان فارس باشـم.

بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، احمد طمراسـی افزود: 

صـورت  مدیریتـی  ارکان  در  کـه  تغییراتـی  بـا  طبیعتـًا 
می گیـرد و بـر اسـاس چارچـوب مدیریتـی، مسـئولین 
انـد  کشـیده  را  زیـادی  زحمت هـای  امـروز  و  گذشـته 
هرچنـد بعضـی از امور بایسـتی بـه صورت ویـژه تر تغییر 

 . بد یا
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: مهمتریـن نکتـه 
بخـش  از  بازشـناختی  و  بازنگـری  لـزوم  راهبـرد  و 
کشـاورزی و مجموعـه کارگـزاران نسـبت بـه سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت و بایسـتی اسـتان 

فـارس در تصمیم گیری هـای کالن کشـور صاحـب نظر 
و سـبک باشـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان فـارس نقش بسـزایی در 
تامیـن امنیـت غذایـی کشـور را بـر عهـده دارد تصریـح 
کرد: بایسـتی بازمهندسـی سـاختار و رفتار درون سازمانی 
ترسـیم کنیـم یکـی اصـالح  را در 2 بخـش  خودمـان 
اصـالح  دیگـری  و  ماموریتـی  حـوزه  فرآینـد  سـاختار 

شـیوه های ارتبـاط همـکاران بـا سـاختار اداری.
طمراسـی بیـان کـرد: بایسـتی موضوعـات مهمـی مانند 
مسـائل رفاهـی و امـور همـکاران بـا لحـاظ کـردن نظر 
ایـن عزیـزان و جلب مشـارکت همـکاران در دسـتور کار 

گیرد. قـرار 
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس یـک دسـتگاه خدماتـی اسـت تاکید کـرد: این در 
حالـی اسـت کـه سـازمان جهاد کشـاورزی یک دسـتگاه 
بخـش  یـک  بلکـه  نیسـت  عـام  معنـای  بـه  خدماتـی 
تخصصی اسـت بنابراین بایسـتی بخش کشـاورزی را به 
عنـوان یـک بخـش فنـی و تخصصی بـه جامعـه معرفی 

. کنیم

طمراسی در اولین جلسه مجمع عمومی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بخش کشاورزی بایستی به عنوان بخش تخصصی به جامعه معرفی شود
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
مـرغ  گوشـت  سـاماندهی  کارگـروه  جلسـه  نهمیـن 
گفـت: در زمینـه زنجیره هـا بـه نظـر می آیـد هم در 
اسـتان فـارس و کل کشـور قـدری با فلسـفه وجودی 

و ایجـاد زنجیـره فاصلـه گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، احمـد طمراسـی 
افـزود: هـدف از ایجـاد زنجیره این بود کـه اجزای آن 
حلقـه در همه اجـزا، ارکان و موضوعات حتی مسـائل 
اقتصـادی سـود و زیـان بـا همدیگـر بـه یـک توافق 

برسـند و در همدیگر سـهیم باشـند.
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضر لینکی بین سـامانه 
بازارگاه و GPS دامپزشـکی برقرار شـده اسـت که بر 
ایـن اسـاس اگـر مرغـداری در دامنـه مجـاز خـود در 
مهلـت مقـرر اقـدام بـه تحویـل مـرغ ندهد نهـاده به 

آن پرداخـت نمی شـود.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: مرغـدار متخلف 
محضـری  تعهـد  دسـتورالعمل  اسـاس  بـر  بایسـتی 
داده و همزمـان توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی به 

تعزیـرات حکومتـی معرفـی خواهـد شـد و سـپس در 
نوبـت بعـد ایـن مرغـدار متعهـد بـه جبـران کسـری 
دوره قبـل خود بـوده و همچنین مـرغ موجود تولیدی 

خـود را بایسـتی بـه کشـتارگاه تحویـل دهد.

وی یـادآور شـد: در حـال حاضـر تمامی کشـتارگاه ها 
به سـامانه تجارت متصل هسـتند و بایسـتی اطالعات 
مرغداران در این سـامانه ثبت شـود و در کالن کشـور 

سـامانه تجـارت با بقیه سـامانه ها در ارتباط باشـد.

برگزاری نهمین جلسه کارگروه ساماندهی گوشت مرغ

احمـد طمراسـی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس به همـراه معاونین 
و تعدادی از مدیران ارشـد سـتادی این سـازمان در سـفری یک روزه به شهرستان 

بوانات سفر کرد. 
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امید”، این سـفر با هـدف احیـاء مراکز خدمـات جهاد 
کشـاورزی در شهرسـتان های اسـتان پهناور فارس و نیل به سـمت داشـتن مراکز 

جهـاد کشـاورزی اسـتاندارد صورت پذیرفـت و بدین ترتیب مرکز جهاد کشـاورزی 
سـیمکان این شهرسـتان بـه عنوان اولین مرکـز در نظر گرفته شـد و مقرر گردیده 
اسـت هـر ماه در یکی از مراکز شهرسـتان هـای دور و نزدیک این شـورا در همان 

مکان برگزار شود. 
در ایـن جلسـه یـک دسـتگاه خـودرو شاسـی بلنـد “کارا” توسـط احمد طمراسـی 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـرای سرکشـی بـه پهنـه های 

کشـاورزی بـه مسـئول ایـن مرکـز تحویل داده شـد.
بنـا بـه ایـن گـزارش در طـول این سـفر به جـز برگـزاری شـورای راهبـردی این 
سـازمان در محـل ایـن مرکز و بررسـی مسـائل و مشـکالت مربوطه از نمایشـگاه 
فعالیـت هـای صنـدوق اعتبـارات خـرد زنان روسـتایی خورکـش که در سـالن این 
مرکـز بـر پـا گردیده بـود بازدیـد شـد، همچنیـن از تنها واحـد پـرورش واحد مرغ 
در قفـس ایـن اسـتان در روسـتای خورکـش بـا ظرفیت 30 هـزار قطعـه بازدید به 

عمل آمد.  
بازدیـد از بـاغ الگویـی سرشـاخه کاری شـده گردو، نشسـت بـا کارکنـان مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات و گفتگـو بـا کارکنـان ایـن مدیریـت و نیـز 
بازدیـد از کانـون یادگیـری کشـت و  پرورش سـیب زمینی و جو در این شهرسـتان 
بـا ظرفیـت کشـت سـاالنه 35 هکتار سـیب زمینـی و قریـب 35 هکتار جـو، تولید 

ماهـی و بـاغ آلـو بازدیـد به عمـل آمد.

برگزاری شورای راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس)شورای معاونین( 
در مرکز خدمات کشاورزی شهرستان سیمکان شهرستان بوانات
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
جلسـه شـورای اندیشـه ورز بسـیج جامعه کشـاورزی 
سـپاه فجر اسـتان فـارس گفت: سـرمایه اصلی بخش 

کشـاورزی نیروی انسـانی اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، احمـد طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
امـروز بخـش کشـاورزی نیـاز بـه مدیریـت و اداره 
و  محیط زیسـت  کشـاورزی،  بخـش  افـزود:  نـدارد، 
منابـع طبیعـی و هـر آنچـه کـه بـر پایـه منابع اسـت 
و نگـران آن بودیـم شـامل خطا، اشـتباه و انحراف در 
مدیریـت اجـرای برنامـه ریزی در گذشـته بوده اسـت 

کـه خـود را در بلنـد مـدت نشـان می دهـد.
وی تصریـح کـرد: وقتـی کـه ایـن مشـکل خـود را 
نشـان داد آن جریـان دیگـر در یـک جغرافیـا اصالح 
پذیـر نیسـت نمونه سـاده آن این اسـت کـه در همین 
اسـتان ما شـاهد کشـاورزی معیشتی و سـنتی هستیم 
کـه بـه صـورت دیرینه مـردم اقـدام به کشـاورزی و 

تولیـد مـی نمـوده اند.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: مدیریـت منابع 
مـا بایسـتی تغییـر پیدا کند و بسـیج و جهاد بـه اتفاق 
هـم در ایـن مهم مشـارکت داشـته باشـند بـه عنوان 
نـگاه  بایسـتی  کشـاورزی  بخـش  کارشـناس  یـک 
مدیریـت را عـوض کـرد و از کار روزمرگـی و یـدی 
بخـش خارج شـد که ایـن مهم نیـاز به جهـاد فکری 

و بسـیج دیـدگاه دارد.
وی بیان کرد: بسـیج و جهاد چه سـهمی در مهندسـی 
بخـش کشـاورزی دارد، بایسـتی به بخش کشـاورزی 
نگاه مهندسـی کـرد و ابزار و الزامات مهندسـی را هم 
بـرای آن تعریـف و فراهم نمـود و انحراف شـرایط را 

تهیـه و برای آن طـرح ارائه داد.
طمراسـی تاکیـد کرد: ما هـم یک بخش هسـتیم که 
قـرار اسـت مهندسـی کنیـم تا زمانـی که نقـش خود 

را فنـی نکنیـم، مهندسـی کشـاورزی ظهـور و بـروز 
نخواهـد کـرد بنابرایـن بخـش کشـاورزی یک بخش 
تخصصی اسـت و بایسـتی مخاطب مداخلـه غیر فنی 

در آن نداشـته باشد.
وی یـادآور شـد: بخـش مـا ارائـه دهنـده فعالیت های 
عمومـی نیسـت مـا متخصـص هسـتیم و بـرای هـر 
موضوعـی بایسـتی طـرح تخصصی داشـته باشـیم و 

بایسـتی کشـاورزی در ایـران اولویت باشـد.
طمراسـی اظهـار کرد: با توجه به شـروع سـال زراعی 
از  تولیـد  نهاده هـای  تمامـی  بایسـتی   1400-1401
هـم اکنون بـرای کشـاورزان تهیه گـردد و هیچ گونه 
کاسـتی در ایـن زمینـه در سـال زراعـی پیشـرو وجود 
نداشـته باشـد و همچنین با اصالح فرآیندها کشـاورز 
کشـاورزی  بخـش  بـرداران  بهـره  اختیـار  در  کارت 

جهـت تامیـن نهاده هـا قـرار گیرد.

سخنان رئیس بسیج جامعه 
کشاورزی سپاه فجر استان فارس

در ادامـه رئیـس بسـیج جامعه کشـاورزی سـپاه فجر 
اسـتان فـارس گفـت: 80 درصـد از جامعه کشـاورزی 

اسـتان فـارس سـواد آکادمیـک ندارند.

حسـن شـاهی افـزود: بایسـتی بـا ارتبـاط بین بسـیج 
و دسـتگاه های اجرایـی از قابلیـت و همکاری بسـیج 
در اجـرای طرح هـا و برنامه هـای جهـاد کشـاورزی 

کرد. اسـتفاده 
در ادامه کارشـناس اداره کل هواشناسـی استان فارس 
گفـت: طبـق آمار بارندگی در سـال زراعـی جاری 66 
درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته و 46 درصد نسـبت 
بـه بلنـد مـدت کاهـش بارندگـی در اسـتان فـارس 
داشـته ایم و دمـا بیـن نیـم تـا یک درجـه سـانتیگراد 

بیشـتر از نرمـال پیـش بینی می شـود.
حسـن زارع افـزود: نمـودار رونـد زمـان پایـان دوره 

گـرم سـال ایسـتگاه شـیراز گویـای آن اسـت کـه در 
ابتـدای دوره 70 سـاله آمـاری زمـان پایـان دوره گرم 
سـال روز بیسـتم شـهریور ماه بوده اسـت و در انتهای 
دوره آمـاری زمـان پایـان دوره گـرم سـال روز 3 مهر 
مـی باشـد کـه نشـان از رونـد مثبـت بـوده و بیانگـر 
این اسـت کـه زمان پایـان دوره گرم سـال 13.5 روز 
نسـبت به 70 سـال گذشـته طوالنی تر شـده اسـت.

سخنان دبیر اجرایی نظام صنفی 
فعالیت های کشاورزی 

شهرستان مرودشت
فعالیت هـای  نظـام صنفـی  اجرایـی  دبیـر  ادامـه  در 
مشـکالت  گفـت:  مرودشـت  شهرسـتان  کشـاورزی 
اسـتمرار  و  دلیـل خشکسـالی  بـه  مالـی کشـاورزان 
درآمـدی  منبـع  کاهـش  سـبب  خشکسـالی ها 
کشـاورزان و در نتیجـه مشـکل آنـان در تامیـن نهاده 

بـرای سـال زراعـی پیـش رو شـده اسـت.
سـید جعفـر حسـینی افـزود: از معضـالت دیگـر ایـن 
اساسـی  محصـوالت  قیمـت  بـه  می تـوان  بخـش 
کشـاورزی و زمـان اعـالم قیمـت خریـد تضمینـی 
محصـوالت کشـاورزی اشـاره نمـود کـه ایـن مهـم 
سـبب بـی انگیزگـی کشـاورزان در تولیـد محصوالت 

اساسـی کشـاورزی شـده اسـت.
وی در ادامـه تامیـن بـه موقـع نهاده هـا به ویـژه کود 
فسـفات و پتاس و همچنین تامین تسـهیالت سرمایه 
برنامه ریـزی  قالـب کشـاورز کارت و  در گـردش در 
جهـت کشـت در حوزه سـد درودزن را خواسـتار شـد.

و  تحقیقـات  مرکـز  علمـی  هیـات  عضـو  ادامـه  در 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 
گفـت: یـک و نیـم درجـه سـانتیگراد افزایـش دمـا 
داریـم و در حـال حاضـر 70 تـا 80 درصـد از اسـتان 

فـارس درگیـر خشکسـالی شـدید اسـت.
مجیـد صوفـی افـزود: دوره های خشکسـالی 5 سـاله 
بـوده و در حـال حاضـر ایـن مهـم 10 سـاله شـده 
اسـت و شـاهد کاهـش بارش هـا بیـن 8 تا 10 سـال 
بوده ایـم بـه گونـه ای کـه یـک تـا دو سـال ترسـالی 

داریـم و دوبـاره خشکسـالی ادامـه خواهـد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا همیشـه بـا خشکسـالی 
موقـع  بـه  بایسـتی  کـرد:  تصریـح  بوده ایـم  درگیـر 

تامیـن کنیـم. نهادهـا را 
صوفـی اظهـار کـرد: آب و خشکسـالی، نقدینگـی و 
هزینـه  افزایـش  و  نهاده هـا  و  گـردش  در  سـرمایه 

طمراسی در جلسه شورای اندیشه ورز بسیج جامعه کشاورزی سپاه فجر استان فارس:

سرمایه اصلی بخش کشاورزی نیروی انسانی است
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اساسـی  از مشـکالت  تولیـد سـه مـورد  نهاده هـای 
کشـاورزان مـی باشـد.

حومـه  کشـاورزی  جهـاد  مرکـز  رئیـس  ادامـه  در 
مرودشـت گفـت: اسـتفاده از بـذور هیبریـد فرانسـوی 

قـرار گیـرد. بایسـتی در دسـتور کار  کلـزا 
اکبـر محمودی افـزود: کودهای پایه بایسـتی از طریق 
سـامانه برکـت پیگیری شـود تـا کشـاورزان بتوانند به 
موقـع نهاده هـای خـود را جهـت کشـت محصـوالت 

اساسـی در سـال زراعی پیـش رو تامیـن نمایند.
وی تصریـح کـرد: بایسـتی اطالعـات هواشناسـی به 
صـورت پیـش آگاهـی در اختیـار بهره بـرداران بخش 

کشـاورزی قـرار گیرد.
در ادامـه معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: بایسـتی برنامه های 
سـازمان جهاد کشـاورزی بر اساس خشکسـالی باشد.

فرهـاد شـریفی افـزود: ما در زمینـه بذر گواهی شـده 
گنـدم در سـال زراعـی پیـش رو مشـکلی نداریـم و 

بـذر در حـد نیـاز بهـره بـرداران اسـتان فـارس تامین 
است. شـده 

پایـه  کودهـای  زمینـه  در  کـرد:  تصریـح  وی 
حـال  در  و  گرفتـه  صـورت  الزم  هماهنگی هـای 
انجـام اسـت و در زمان کاشـت ایـن نهـاده در اختیار 

گرفـت. خواهـد  قـرار  بهره بـرداران 
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بایسـتی کشـاورز 
کارت در سـال زراعـی پیـش رو با برنامـه ریزی بهتر 
و تسـهیالت بیشـتر در اختیـار بهـره بـرداران بخـش 

کشـاورزی قـرار گیرد.
محصـوالت  تولیـد  در  بایسـتی  کـرد:  بیـان  وی 
حرکـت  بهـره وری  افزایـش  سـمت  بـه  کشـاورزی 

کنیـم.

معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: پیـش بینـی می شـود در اسـتان 

فـارس بیـش از 900 هـزار تـن گنـدم تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـریفی  فرهـاد  فـارس،  اسـتان 
برداشـت گنـدم از 5 فروردیـن از شهرسـتان المـرد آغاز 
و پیـش بینـی مـی گـردد تـا اواخـر مـرداد تداوم داشـته 
باشـد، افـزود: سـطح قابـل برداشـت گنـدم در اسـتان 
فـارس 287450 هکتار اسـت که از ایـن میزان 230940 
هکتـار سـطح قابل برداشـت گندم آبـی و 56510 هکتار 

سـطح قابـل برداشـت گنـدم دیـم می باشـد.
وی یـادآور شـد: تـا کنـون 218923 هکتـار گنـدم آبـی 
و 52825 هکتـار گنـدم دیـم برداشـت شـده اسـت کـه 
از ایـن میـزان سـطح 896565 تـن گنـدم تولید شـده و 
تاکنـون بیـش از 524485 تـن گنـدم به مراکـز خرید در 

اسـتان فـارس تحویل داده شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه کاهـش 40 درصـدی 
تولیـد گندم در اسـتان فـارس به دلیل وقوع خشکسـالی 
و کاهـش بارندگی در سـال زراعـی 1400-1399، خاطر 
نشـان کـرد: بـه دلیـل خسـارت خشکسـالی میانگیـن 
عملکـرد مـزارع گنـدم آبـی 4000 و گنـدم دیـم 640 
کیلوگـرم در هکتـار بـوده که در مقایسـه با سـال زراعی 
نشـان  کاهـش  درصـد   55 و   18 ترتیـب  بـه  گذشـته 

می دهـد. 
وی تصریـح کـرد: 131 مرکـز خریـد در سـطح اسـتان 
از  گنـدم  تضمینـی  خریـد  انجـام  آمـاده  و  جانمایـی 

هسـتند. کشـاورزان 
شـریفی ابـراز کـرد: اسـتان فـارس بـا دراختیـار داشـتن 
حـدود 3600 دسـتگاه کمبایـن غالت در برداشـت بیش 
از 25 اسـتان مشـارکت مـی نماید و در برداشـت اسـتان 

از ابتـدای شـروع از مناطـق گرمسـیر تـا پایان برداشـت 
مناطـق سردسـیری در مـدت زمـان 5 ماه حـدود 1100 

دسـتگاه کمبایـن فعالیـت مـی نمایند.
اسـتان  از  پـس  فـارس  اسـتان  شـد:  یـادآور  شـریفی 
خوزسـتان تا ایـن تاریخ مقـام دوم خرید گندم در کشـور 

را در اختیـار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
پیش بینی تولید 9۰۰ هزار تن گندم در مزارع استان فارس

مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس معرفی شد 

در حکمـی از سـوی محسـن محمـدی معـاون توسـعه 
مدیریـت و منابع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
سـمیه سـلیمی کوچـی بـه سـمت مدیـر امـور اداری این 

سـازمان منصوب شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، در ایـن حکـم آمـده 
اسـت: نظـر بـه تجربـه و شایسـتگی های سـرکار عالی و 
بـا توجـه بـه پیشـنهاد اینجانـب و موافقت رئیـس محترم 
سـازمان، بـه موجـب ایـن ابـالغ بـه عنـوان مدیـر امـور 

اداری منصـوب مـی گردیـد.
امیـد اسـت بـا نـوآوری و مدیریـت جهـادی، تـوکل بـه 
پـروردگار توانـا، همدلـی و همراهی کارکنـان آن مدیریت 
و برنامـه ریـزی مطلوب، اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونی 
و بـا سـرلوحه قـرار دادن نقـش بـی بدیـل منابع انسـانی، 
شـاهد ترقی و شـکوفایی بیشـتر مجموعه تحـت مدیریت 

باشـیم. تان 
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مشکل کسر سوخت تراکتورها تا 
پانزدهم هر ماه؛ مرتفع شد

معـاون برنامـه ریـزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفت: مشـکل کسـر سـوخت تراکتورهـا تا پانزدهـم هر ماه مرتفع شـد.

بـه گزارش روابط عمومـی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، جعفر صبوری پـور افزود: بـا توجه بـه پیگیری های 
صـورت گرفتـه توسـط معاونـت برنامه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا مدیـر عامـل شـرکت پخـش فرآورده هـای نفتی 
ایـن اسـتان در خصـوص رفع مشـکل کسـر سـوخت تراکتورها تـا پانزدهم هر 
مـاه و عـدم ثبت نـام تراکتور شـرکت تعاونی های تولید شهرسـتان در سـامانه 

تجـارت آسـان، موضوع مذکـور مطرح و مشـکل فوق برطـرف گردید.
وی تصریـح کـرد: بنـا به گفتـه مدیرعامل شـرکت پخـش فرآورده هـای نفتی 
اسـتان فـارس مشـکل کسـر سـوخت تراکتور هـا تـا پانزدهـم هـر مـاه مرتفع 
شـده و ایـن مطلب به شـرکت نفـت نواحی شهرسـتان ها اعالم گردیده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: مشـکل ثبـت نـام تراکتور شـرکت های 
تعاونـی تولیـد شهرسـتان ها در سـامانه تجارت آسـان بـه تهران انعـکاس داده 

شـد و طـی چنـد روز آینـده این مشـکل نیـز مرتفع خواهـد گردید.

جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه  امـور  مدیـر 
براسـاس  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
مصوبـه هفتـاد و یکمیـن جلسـه سـتاد ملـی 
مدیریـت کرونـا و براسـاس تصمیـم کارگـروه 
بررسـی و مقابلـه بـا پیامدهای اقتصادی ناشـی 
از شـیوع بیماری کرونا بسـته حمایت از کسـب 
و کارهـا و مشـاغل بـه شـدت آسـیب دیـده از 
 1400 سـال  در  کشـاورزی  بخـش  در  کرونـا 

تمدیـد گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود کجـوری 
افـزود: امـکان بهره منـدی خسـارت دیـدگان 
بخـش کشـاورزی بـا عنـوان رسـته "مراکـز 
ماهیـان  و  زینتـی  گیاهـان  عرضـه  و  تولیـد 
زینتـی در 12 رسـته فعالیـت شـامل: فـروش 
و  دریـا  از  میگـو  گلخانـه، صیـد  پـر،  خـرده 
پرنـده،  عمـده  و  خـرده  فـروش  رودخانـه، 
فـروش خـرده نهـال، گل فروشـی، پـرورش 

پـرورش  گل،  عمـده  و  خـرده  فـروش  گل، 
نهـال، فروش ماهـی تزئینـی زنـده آکواریوم، 
فراهـم  گیـاه  و  گل  بسـته بندی  کاری،  گل 
گردیـده اسـت و دسـتگاه اجرایـی تشـخیص 
دهنـده "وزارت جهـاد کشـاورزی" می باشـد.

وی تصریـح کـرد: کلیـه شـرایط تسـهیالت 
فـوق وفـق دسـتورالعمل سـال 99 و مهلـت 
ثبـت نـام در سـامانه تـا پایـان شـهریور مـاه 
1400 و مهلـت پرداخـت تسـهیالت توسـط 
بانک هـای عامـل اعـم از تسـهیالت جدید یا 
تسـهیالت مراحـل قبلـی تـا پایـان آبـان ماه 

می باشـد.  1400
در  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
واحدهـای  شناسـایی  ضمـن  راسـتا  ایـن 
مشـمول ایـن تصمیـم از سـوی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان و مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان ها، مدیران واحدهای خسـارت دیده 
بهره منـدی  جهـت  کرونـا  بیمـاری  شـیوع  از 
از مسـاعدت ها و تسـهیالت تخصیـص یافتـه 
پرداخـت  نامـه  شـیوه  و  مصوبـات  براسـاس 
قسـمت  در  نـام  ثبـت  بـه  نسـبت  تسـهیالت 
آدرس  بـه  کارا  سـامانه  در  کرونـا  تسـهیالت 
"kara.mcls.gov.ir" اقـدام نماینـد و مـوارد و 

مشـکالت مرتبـط بـه ثبت نـام از طریـق اداره 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی پی گیـری نمایند.

پیش بینی ایجاد 9641 فرصت شغلی در 
بخش کشاورزی در سال 14۰۰

مدیـر امـور سـرمایه گـذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
حفـظ  و  ایجـاد  برنامـه  تحقـق  راسـتای  در  گفـت:  فـارس 
اشـتغال در سـال 1400 و بـا توجـه بـه ظرفیت هـا، مشـوق ها 
و مزیت هـای اسـتان فـارس تعـداد 9641 فرصـت شـغلی در 
بخـش کشـاورزي بـه تعـداد 2660 نفر اشـتغال دائـم و 6981 

نفـر اشـتغال فصلـی پیش بینـی گردیـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود کجـوری افـزود: تحقـق ایجـاد فرصت هـای 
باغبانـی،  دام،  امـور  وخـاک،  آب  بخـش  زیـر  در 10  شـغلی 
ترویـج، حفـظ نباتـات، دامپزشـکی، زراعـت، شـیالت، صنایـع 
و مکانیزاسـیون و در 36 شهرسـتان اسـتان فـارس بـا توجـه 
بـه پتانسـیل ها و ظرفیت هـای موجـود در منطقـه در بخـش 

کشـاورزی پیش بینـی گردیـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تامیـن بـار مالیایـن فرصت هـای شـغلی بر 
اسـاس منابـع تسـهیالتی از جمله اعتبـارات ترجیحـی گلخانه، 
صنـدوق توسـعه ملـی، بنـد الـف تبصـره 18 و خـط اعتبـاری 

مکانیزاسـیون صـورت خواهـد پذیرفت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: جهـت اجـرای مطلوب 
تحقـق اشـتغال در سـال جاری تعـداد 36 کاربر شهرسـتانی به 
منظـور ثبـت فرصت هـای شـغلی در سـامانه رصـد و 10 ناظر 
اسـتانی جهـت نظـارت بر صحـت اشـتغال های ثبت شـده به 

شـده اند. کارگیری 
کاربـران  توسـط  شـده  ایجـاد  اشـتغال های  کـرد:  بیـان  وی 
 rasad-eshteghal.ir :شهرسـتانی در سـامانه رصـد بـه آدرس
ثبـت و کـد رهگیـری آن هـا اخـذ مـی گـردد و تاکنـون تعـداد 
900 نفر فرصت شـغلی در سـامانه ثبت و محقق گردیده اسـت.

تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل 
به شدت آسیب دیده ازکرونا در سال 14۰۰



17 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شمــاره 74 - تیرمـــــاه 1400

جهـاد  سـازمان  گـذاری  سـرمایه  امـور  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: دسـتورالعمل جزء 
1 تـا 9 بنـد الـف تبصـره 18 قانـون بودجـه سـال 

گردیـد.  ابـالغ  کشـور  کل   1400
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، محمود کجـوری افزود: 
در ایـن دسـتورالعمل وزارت جهـاد کشـاورزی بـه 
صنـدوق  و  بانک هـا  و  اجرائـی  دسـتگاه  عنـوان 
عامـل  موسسـات  عنـوان  بـه  امیـد  کارآفرینـی 

شـناخته مـی شـوند.
وی تصریـح کرد: میزان سـهمیه ابالغـی به وزارت 
جهـاد کشـاورزی 68000 میلیـارد ریـال می باشـد 
اسـتان های  تخصیـص  قابـل  اعتبـارات  و سـقف 
مختلـف بـا اولویـت اسـتان های بـا نـرخ بیـکاری 
باالتـر بـه پیشـنهاد دبیرخانـه بـه تصویـب شـورا 

می رسـد.
قـرارداد  کـرد:  نشـان  مقـام مسـئول خاطـر  ایـن 
جهـاد  وزارت  اعتبـار  واگذارنـده  میـان  عاملیـت 
کشـاورزی و موسسـات عامـل براسـاس ضوابـط 
دسـتورالعمل مذکـور منعقـد می گـردد و متقاضیان 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بخش هـای  شـامل 
از  فعالیـت  مجـوز  دارنـده  تعاونـی  و  خصوصـی 
تولیـدی  واحدهـای  شـرح:  بـه  اجرایـی  دسـتگاه 
بـزرگ بنگاه هایـی با تعـداد بیش از50 نفـر نیروی 
بـا  بنگاه هایـی  متوسـط  تولیـدی  واحدهـای  کار، 
تعـداد 10 تـا 50 نفر نیـروی کار، واحدهای تولیدی 
کوچـک بنگاه هایـی بـا تعـداد 5 تـا 9 نفـر نیـروی 
کار، واحدهـای تولیـدی خـرد بنگاه هایـی بـا تعداد 
1 تـا 4 نفـر نیروی کار و کسـب و کارهـای خانگی 
هـر نـوع فعالیـت اقتصـادی کـه در محل سـکونت 

شـخصی راه انـدازی مـی شـوند، مـی باشـد. 
وی بیـان کرد: دوره بازپرداخت تسـهیالت سـرمایه 
درگـردش حداکثر یک سـال و تسـهیالت ایجادی، 
توسـعه ای و تکمیلـی حداکثـر هفت سـال شـامل 
دوره مشـارکت و تنفـس جمعـا حداکثـر دو سـال و 
دوره بـاز پرداخـت حداکثـر پنـج سـال می باشـد و 
در مـوارد اسـتثنا مـدت زمـان اجرا، دوره مشـارکت 
مدنـی، تنفس و باز پرداخت تسـهیالت به پیشـنهاد 
دسـتگاه اجرایـی وزارت جهاد کشـاورزی و موافقت 

دبیرخانـه قابـل تغییـر خواهد بود.
کجـوری اظهـار کرد: دسـتگاه اجرایی پـس از تائید 
برنامـه توسـط کارگـروه تخصصـی ملـی بـا اعالم 
فراخـوان عمومی نسـبت بـه ثبت نـام از متقاضیان 

در سـامانه های مربوطـه اقـدام مـی نماید.
شـورای  ذیـل  اسـتانی  کمیتـه  شـد:  یـادآور  وی 
برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان بـا عضویـت معاون 
)رئیـس(،  اسـتاندار  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی )دبیـر(، رئیس 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان، مدیرکل 
اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و دسـتگاه های 

مربوطـه تشـکیل می شـود. اجرایـی 

ابالغ دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 1۸ 
قانون بودجه سال 14۰۰ کل کشور

رئیـس گـروه محیـط زیسـت و سـالمت غـذا در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
آخریـن دوره بازآمـوزی مدیـران کنتـرل کیفـی در 
شـش ماهـه نخسـت سـال جـاری در 22 تیرماه به 

صـورت ملـی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی گـروه محیط زیسـت و 
سـالمت غذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، 
محمـد مهـدی غیاثی افزود: وظیفـه مدیران کنترل 
کیفیـت محصوالت خام کشـاورزی شـامل: کنترل 
و نظـارت مسـتمر بـر کیفیـت محصـول و خدمات 
در جهـت بـرآورده سـازی الزامـات اسـتانداردهای 

زیسـت محیطـی، تغذیـه ای ملـی و بیـن المللی و 
مقـررات قانونی می باشـد.

وی تصریـح کـرد: کیفیـت و سـالمت محصـوالت 
کشـاورزی تنهـا با مدیریـت صحیـح و علمی قابل 
دسـتیابی اسـت کـه ایـن مهـم ضـرورت حضـور 
بـرداران  بهـره  کنـار  در  کیفـی  کنتـرل  مدیـران 

بخـش کشـاورزی را پـر رنـگ تـر مـی نمایـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: کارشناسـان 
کنتـرل  مدیـران  پروانـه  دریافـت  بـه  عالقمنـد 
کیفیـت محصـوالت خـام کشـاورزی پـس از طی 
دوره هـای آموزشـی و شـرکت در آزمون و کسـب 
حدنصـاب قبولـی، از اداره کل اسـتاندارد پروانه اخذ 

نمایند.  مـی 
وی بیـان کـرد: کارشناسـانی کـه موفـق بـه اخـذ 
پروانـه صالحیـت فنـی مدیـران کنتـرل کیفیـت 
محصـوالت خـام کشـاورزی شـده انـد براسـاس 
تاییـد صالحیـت  نامـه  آییـن   5 مـاده   1 تبصـره 
مدیـران کنتـرل کیفیـت موظـف هسـتند سـاالنه 
نماینـد.  آموزشـی طـی  حداقـل 16 سـاعت دوره 
غیاتـی اظهار کرد: این دوره ها در سـنوات گذشـته 

بـه صـورت اسـتانی برگـزار می شـد ولی در سـال 
جـاری بـه صـورت ملـی در قالـب سـه دوره یـک 
روزه برنامـه ریـزی شـده اسـت کـه قریـب به 60 
نفر از کارشناسـان کشـاورزی اسـتان در تاریخ های 
یکـم و هشـتم تیرمـاه در ایـن دوره حضـور یافتند.

وی ابـراز کـرد: آخریـن دوره بازآمـوزی در شـش 
بـه صـورت  مـاه  تیـر   22 در  امسـال  اول  ماهـه 
سـامانه  نظیـر  مـواردی  و  شـد  برگـزار  وبینـار 
سـماک، تسـهیلگری و فنـون ارتباطـات، تجـارب 
موفـق مدیـران کنتـرل کیفیـت و اسـتانداردهای 

گردیـد. تدریـس  کشـاورزی  محصـوالت 

برگزاری آخرین دوره بازآموزی مدیران کنترل کیفی
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رئیس گروه محیط زیسـت و سـالمت غذا در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: گردشـگری 
محصـوالت  بـا  مـردم  آشـنایی  سـبب  کشـاورزی 
کشـاورزی اسـتان و هدایـت سـرمایه گـذاران به این 

می شـود. بخـش 
بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه محیـط زیسـت و 
سـالمت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
بـه  اشـاره  ضمـن  غیاثـی  مهـدی  محمـد  فـارس، 
انعقـاد تفاهـم نامـه در زمینـه گردشـگری کشـاورزی 
فـی مابیـن وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت میـراث 
منظـور  بـه  کـرد:  بیـان  گردشـگری  و  فرهنگـی 
آشـنایی رابطیـن محیـط زیسـت و سـالمت غـذا در 
شهرسـتان های اسـتان، وبینـار آموزشـی گردشـگری 
زمینـه  در  فعـال  طاهـری  تدریـس  بـا  کشـاورزی 
گردشـگری کشـاورزی و مدیر مزرعه سونات مهتاب، 
کریمـی و خدارحمی کارشناسـان دفتر محیط زیسـت 

و سـالمت غذا در وزارت جهاد کشـاورزی برگزار شـد. 
وی تصریـح کـرد: گردشـگری کشـاورزی می توانـد 
یکـی از منابـع بالقوه درآمدی برای کشـاورز و روسـتا 
باشـد بـه ویـژه در اسـتان فـارس کـه هـم در زمینـه 
کشـاورزی و هم در زمینه گردشـگری دارای پتانسیل 
باالیـی اسـت و از این طریـق می توان زمینـه بازدید 
دوسـتداران طبیعـت را از محیط های کشـت و کار به 
ویـژه مـزارع محصـوالت گواهی شـده را فراهم نمود؛ 
بـه خصـوص که اسـتان فـارس در تولیـد محصوالت 
کشـاورزی گواهـی شـده و سـالمت محور در کشـور 

پیشـرو می باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بدیـن ترتیب 
شناسـایی  جهـت  در  کشـاورزان  بـه  سـو  یـک  از 
محصوالتشـان بـه بازدیدکننـدگان کمـک مـی کنـد 
و از سـوی دیگـر زمینـه آشـنایی سـرمایه گـذاران و 

هدایـت موثـر آن هـا فراهـم می شـود. 

شـامل  کشـاورزی  گردشـگری  کـرد:  اظهـار  وی 
نظیـر  کشـاورزی  بـا  مرتبـط  فعالیت هـای  تمامـی 
زراعـت، باغبانـی، دام و طیـور، آبـزی پـروری و ...، 
رسـوم  و  آداب  کشـاورزی،  محصـوالت  فـرآوری 
محلـی، نمایشـگاه ها و نظایـر آن مـی باشـد کـه در 
آن گردشـگر بـا هـدف تجربـه کـردن فعالیت هـای 

کشـاورزی و تفریـح حضـور مـی یابـد. 
غیاثـی یـادآور شـد: در بررسـی های اولیه انجام شـده 
در بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس قریـب بـه 130 

ظرفیت گردشـگری شناسـایی شـده اسـت.

گردشگری کشاورزی
گامی به سوی توسعه پایدار روستایی

مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: در مـواردی که بـه اراضـی زراعی و 
باغ هـا طبق مقـررات قانـون حفظ کاربـری اراضی 
درصـد   80 می شـود  داده  کاربـری  تغییـر  مجـوز 
قیمـت روز اراضـی و باغ هـای مذکـور با احتسـاب 
ارزش زمیـن پـس از تغییـر کاربـری بابـت عوارض 
از مالکیـن وصـول و بـه خزانـه داری کل کشـور 

واریـز مـی گردد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمود 
باصـری افـزود: اراضـی زراعـی و باغ هـا کـه در 
و شـهرک ها  قانونـی شـهرها  از محـدوده  خـارج 
قـرار گرفتـه انـد موضـوع قانـون حفـظ کاربـری 
بـر  شـهرها  قانونـی  محـدوده  و  هسـتند  اراضـی 
اسـاس قانـون تعاریف ضوابط تقسـیمات کشـوری 
و محـدوده شـهرک ها بـر مبنـای مصوبـه مراجـع 

قانونـی ذیربـط صـورت مـی گیـرد. 
وی تصریـح کـرد: بـه همیـن منظـور در نیمـه اول 
تیرمـاه سـال جـاری از مجمـوع 35 پرونـده کـه 
بـه دبیرخانـه کمیسـیون تبصـره یـک مـاده یـک 
حفـظ کاربـری اراضـی واصـل شـده کـه بـه کلیه 
پرونده هـا رسـیدگی و در خصـوص آن هـا تصمیم 

شـد. گیری 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در کمیسـیون 
اراضـی  تبصـره یـک مـاده یـک حفـظ کاربـری 
بـر اسـاس مبانـی قانونـی بـه طرح هـای احـداث 
و  طرح های هـادی  کارگـری،  اتـاق  مسـکن، 
اتخـاذ  الزم  تصمیمـات  و  رسـیدگی  گردشـگری 

گردیـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون تبصـره یـک 
مـاده یـک حفظ کاربـری اراضـی با حضـور رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مدیر امور 
اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس، مدیر کل 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس و یـک نفر 
نماینده اسـتانداری اسـتان فارس در سـالن جلسات 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شد.

حفظ کاربری اراضی کشاورزی ضامن تولید محصوالت کشاورزی
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معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: با 
توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر و گرانـی علوفـه جهـت تغذیـه دام هـای نیمـه 
صنعتـی، بـرای کمـک به جامعـه مولد صنعـت دامپروری اسـتان نهاده هـای دامی 

جـو، ذرت و کنجالـه سـویا اختصـاص پیـدا کرده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی معاونت بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، کرامـت الـه کیومرثـی ابـراز کـرد: بـرای 702 نفـر بهره بـردار گاو 
شـیری نیمـه صنعتـی و روسـتایی بـه ازای هـر راس دام هویـت گـذاری شـده، 
300 گـرم کنجالـه سـویا، یک کیلوگـرم جـو و 1.4کیلوگرم ذرت از طریق سـامانه 
بـازارگاه بـرای اتحادیه هـای مربوطـه تخصیص پیدا کرد و بارگذاری شـده اسـت.

وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب که طی دو سـه روز گذشـته از طریق سـامانه سـپند 
بـه دامـداران با ارسـال پیامک اطالع رسـانی شـده اسـت، اظهار کرد: مقـدار 612 
تـن جـو و 857 تـن ذرت جهـت پروار بنـدان دام های سـنگین نیز بارگذاری شـده 

کـه از طریـق اتحادیـه و تعاونی هـای مربوطـه قابل خریـد و توزیـع خواهد بود.
معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصریـح 
کـرد: از ایـن پـس جهـت شـفاف سـازی و اطـالع بـه روز از میـزان و توزیـع 
نهاده هـا ی دامـی در تمـام نقـاط اسـتان پهنـاور فـارس از طریـق پورتـال ایـن 

شـد خواهـد  اطالع رسـانی  سـازمان 

بارگذاری سهمیه نهاده های دامی
واحدهای پرورش دام های نیمه صنعتی

اعالم شد

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفت: سـازمان جهاد کشـاورزی مکلف اسـت 
پـس از رفع مـوارد اختالفی با همکاری سـازمان ثبت 
اسـناد و امـالک، نسـبت به اصـالح اسـناد مالکیت و 

صـدور اسـناد اراضی کشـاورزی اقـدام نماید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
فـارس، محمـود  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 

مکلـف  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  افـزود:  باصـری 
اسـت ضمـن مدیریـت کارآمـد، نسـبت بـه حفاظت و 
بهـره بـرداری از عرصـه اعیانـی منابع ملـی و اراضی 
مـوات و دولتـی بـا رعایت حریـم روسـتاها و همراه با 
رفـع تداخالت ناشـی از اجـرای مقررات مـوازی اقدام 
و سـند مالکیـت ایـن عرصه هـا را بـه نمایندگـی از 

دولـت اخـذ کند.
وی تصریـح کـرد: کمیسـیون رفـع تداخـالت اراضی 
بـه منظـور  تیرمـاه سـال جـاری  اسـتان فـارس در 
بررسـی مشـکالت رونـد اجـرای رفـع تداخـالت در 
سـطح اسـتان فـارس و تعییـن تکلیـف آن هـا برگزار 
و مقـرر شـد در اسـرع وقـت پیشـرفت فیزیکـی رفـع 
تداخـالت اراضی کشـاورزی شهرسـتان های مختلف 
خصـوص  ایـن  در  الزم  اقدامـات  و  تعییـن  اسـتان 

صـورت پذیـرد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کمیسـیون 
منظـور  بـه  فـارس  اسـتان  اراضـی  تداخـالت  رفـع 
رفـع همپوشـانی قوانیـن و مقـررات مـوازی و اصالح 
از جملـه  اسـناد  نقشـه ها و کلیـه دفاتـر و  سـوابق، 
اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار 

گـردد. می 
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون رفـع تداخـالت 
سـازمان  رئیـس  بـا حضـور  فـارس  اسـتان  اراضـی 
ثبـت  کل  مدیـر  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
منابـع  کل  مدیـر  فـارس،  اسـتان  امـالک  و  اسـناد 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس، مدیـر کل امور 
اقتصـادی و دارایی اسـتان فـارس، مدیر امـور اراضی 
سـایر  و  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
اعضـاء کمیسـیون در سـالن جلسـات سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس
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مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفت: یکـی از وظایـف مدیریت امـور اراضی، 

اجـرای امـور باقیمانـده اصالحـات ارضی می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
فـارس، محمـود  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
باصـری افـزود: شـورای اصالحـات ارضی بـه منظور 
تعییـن  ارضـی،  اصالحـات  باقیمانـده  امـور  اجـرای 
تکلیـف متصرفیـن اراضـی خالصه و اراضـی بایر باقی 

مانـده مرحلـه اول و عرصه اعیانی هـای موضوع ماده 
5 قانـون تشـکیل مـی گردد.

وی تصریـح کـرد: بـه همیـن منظـور در تیرماه سـال 
جـاری بررسـی 41 پرونـده واصله بـه دبیرخانه شـورا 
انجـام و تصمیمـات الزم بـر اسـاس مبانـی قانونی و 
اصـالح اسـناد و مـدارک اصالحات ارضـی متقاضیان 

پذیرفت. صـورت 
شـایان ذکـر اسـت کـه جلسـه شـورای اصالحـات 
ارضـی اسـتان فـارس با حضـور رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، مدیـر امور اراضی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضاء شـورا 

برگـزار مـی گردد.

برگزاری شورای
اصالحات ارضی 

استان فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: اولین کارگـروه پیش بینی و پیشـگیری 
از سـاخت و سـازهای غیر مجاز در سـال 1400 برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی 
محمـود  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
باصـری افـزود: کارگـروه پیـش بینـی و پیشـگیری از 
سـاخت و سـازهای غیـر مجاز به منظور علـل و عوامل 
عـدم اجـرای تبصـره 2 مـاده 10 قانون حفـظ کاربری 
اراضـی زراعـی و باغ هـا و تعییـن تکلیف احـکام قلع و 
قمع اجرا نشـده در راسـتای مـاده 3 قانون برگزار شـد.

وی تصریـح کـرد: در ایـن جلسـه علل و موانـع اجرای 
تبصـره 2 مـاده 10 توسـط معاون قضایی و پیشـگیری 
اسـتان فـارس طـی  از وقـوع جـرم دادگسـتری کل 
هماهنگـی قبلـی و گزارش هـای ارسـالی امـور اراضی 

اسـتان تشـریح و نسـبت بـه دعـوت مجموعه هـای 
ادارات و ارگان هـای متولـی امـور زمیـن بـا همـکاری 
مدیریـت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس تاکید شـد.
در ادامـه معـاون قضایـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری کل اسـتان فـارس گفـت: امـور اراضـی با 
توجـه بـه وظایـف ذاتـی و حاکمیتـی خود بایسـتی در 
حـد اعـال نسـبت بـه تامیـن اعتبـار و اخـذ امکانـات و 
انجـام برنامـه ریـزی و پشـتیبانی های الزم در برخورد 
بـا تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز اقـدام عاجـل بـه 

عمـل آورد.
از  اسـتفاده  بحـث  در  افـزود:  اکبـری  اسـماعیل 
تکنولوژی هـای نویـن و نظـارت بـر اتحادیـه امـالک 
متولـی  دسـتگاه های  حقوقـی  ادارات  تقویـت  لـزوم 
امـور زمیـن در بحث نیـروی انسـانی و سـایر امکانات 

الزم مـد نظـر قـرار گیـرد و در خصـوص طرح هـادی 
روسـتاهای حومـه شـیراز نیـز از شـهرداری و اداره کل 
فنـی اسـتانداری و دفتـر روسـتایی اسـتانداری و بنیـاد 
مسـکن تکلیـف زمین هـای خـارج از حریـم روسـتاها 
مشـخص و به معاونت پیشـگیری دادگسـتری اسـتان 

گـردد. اعالم  فـارس 
شـایان ذکـر اسـت کـه اولیـن کارگـروه پیـش بینی و 
پیشـگیری از سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز در سـال 
1400 بـا حضـور اسـماعیل اکبـری معـاون قضایـی 
اسـتان  از وقـوع جـرم دادگسـتری کل  و پیشـگیری 
فـارس، محمـود باصـری مدیـر امـور اراضی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، عبدالحسـن صمدنژاد 
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس و 
سـایر اعضـاء کارگـروه در نیمه اول تیرماه سـال جاری 

گردید. برگـزار 

برگزاری کارگروه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز
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برگزاری کمیسیون ماده 2
ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی 

مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: در سـال تولید، 
پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا، واگـذاری اراضـی ملـی و دولتـی جهـت ایجـاد 

اشـتغال و افزایـش تولیـد از مهمتریـن برنامه هـای ایـن مدیریـت مـی باشـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـود باصـری افـزود: بـه منظور بررسـی و اتخـاذ تصمیـم در خصوص 
طرح هـای تقاضـای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی ایرانـی بـرای ایجـاد و توسـعة 
واحدهـای دامـداری، پـرورش طیـور و آبزیـان و تأسیسـات وابسـته بـه آن هـا و 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی وابسـته به بخش کشـاورزی و نیز طرح هـای اقتصادی 
زراعـی و باغبانـی کمیسـیون مـاده 2 ضوابط واگـذاری اراضی منابع ملـی و دولتی 

بـرای طرح هـای کشـاورزی و تولیـدی تشـکیل مـی گردد. 
وی تصریـح کـرد: در ایـن جلسـه کـه در تیر ماه سـال جـاری برگزار شـد، تمامی 
طرح هـا بررسـی و تصمیم هـای الزم در خصـوص تاییـد طرح ها، واگـذاری اولیه، 

تمدیـد، جایگزینـی، انتقـال قطعی و یـا بازدید مجـدد از آن ها اتخـاذ گردید.
کمیسـیون مـاده 2 ضوابـط واگـذاری اراضی منابـع ملی و دولتی بـرای طرح های 
کشـاورزی و تولیـدی بـا حضـور رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
مدیـر کل امـور اقتصادی و دارایی اسـتان فـارس، نماینده تام االختیار اسـتانداری 
اسـتان فـارس، مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر 
اعضـاء کمیسـیون در سـالن جلسـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 

برگزار شـد.

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: سـهم ارزش صادرات 
محصـوالت صنایـع تبدیلـی و غذایـی فـارس از کل 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی بیـش از 70 درصـد 

. ست ا
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
بـه  تبدیلـی  صنایـع  افـزود:  جزایـری  عبدالـه  سـید 
عنـوان حلقـه واسـطه اقتصـادی مبتنی بر کشـاورزی 
دارای  بـوده همچنیـن  و صنعتـی  ُمـدرن  اقتصـاد  و 
نقـش و جایگاه مهمـی در افزایـش کیفی محصوالت 
صـادرات  طریـق  از  ارزآوری،  میـزان  کشـاورزی، 
حـذف  و  تولیدکننـدگان  درآمـدی  شـرایط  بهبـود  و 

واسـطه ها مـی باشـد. 
وی تصریـح کـرد: از طرفـی افزایـش ارزش افـزوده 
و بهـره وری در بخـش کشـاورزی و تاثیـر فـراوان در 
افزایـش صـادرات غیرنفتـی را بایـد از مزایـای مهـم 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلی دانسـت و از ایـن رو صدور 
محصـوالت کشـاورزی، قبـل از فـراوری فاقـد ارزش 
افـزوده بـوده و می تواند مانعی در توسـعه محصوالت 

باشد. کشـاورزی 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در دو ماهـه 
محصـوالت  صـادرات  میـزان  جـاری  سـال  اول 

میلیـون   3/6 ارزش  بـه  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع 
دالر بـوده کـه 70 درصـد سـهم ارزشـی کل صادرات 
محصـوالت کشـاورزی و 65 درصـد وزن صـادرات را 
کـه از گمرکات اسـتان فـارس صادر گردیـده، به خود 

اختصـاص داده اسـت. 

و  پـودر  ایـن محصـوالت شـامل  کـرد:  اظهـار  وی 
عصـاره شـیرین بیـان، انـواع پنیـر، خامـه، خیارشـور، 
دوغ، شـیر اسـتریا، خـالل پسـته و ماسـت می باشـد 
پاکسـتان،  افغانسـتان،  عـراق،  کشـورهای  بـه  کـه 

کویـت و ترکیـه صـادر گردیـده اسـت.

سهم 7۰ درصدی ارزش صادرات محصوالت صنایع تبدیلی و غذایی فارس
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جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در سـالی که مزین 
بـه نـام حمایت از تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی 
اسـت پـس از پیگیری های صـورت گرفته توسـط 
ایـن مدیریـت بـا دفتـر صنایـع تبدیلـی وزارتخانـه 
تمدیـد تمامـی موافقـت اصولی هـای صـادره کـه 
فاقد اعتبار می باشـند در سـامانه صـدور مجوزهای 

صنایـع کشـاورزی "سـماک" امـکان پذیـر گردید.
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
سـید عبداله جزایـری افزود: در موارد بسـیار زیادی 

مشـاهده شـد کـه متقاضیان نسـبت به اخـذ تمامی 
اسـتعالمات اقـدام نمـوده انـد ولی بـه دلیـل اتمام 
تاریـخ اعتبـار موافقـت اصولـی طرح هـای صنایـع 
تدیلـی و غذایـی در سـایر ارگان هـا دچـار مشـکل 
مـی شـوند که پـس از پیگیری های صـورت گرفته 
موفـق به مرتفع شـدن این مشـکل در سـطح ملی 

گردیـده ایم.
تمدیـد  کـه  متقاضیانـی  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
اسـت  رسـیده  اتمـام  بـه  انـان  اصولـی  موافقـت 
آدرس: بـه  سـامانه سـماک  طریـق  از   می تواننـد 

ثبـت  بـه  نسـبت  و  مراجعـه   Semak.maj.ir

اقـدام  خـود  اصولـی  موافقـت  تمدیـد  درخواسـت 
نماینـد و سـپس از طریـق مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 

پذیـرد. پیگیـری الزم صـورت 

امکان تمدید موافقت اصولی طرح های صنایع 
تبدیلی و غذایی در سال جاری

وضعیت فرآوری گیاهان دارویی 
در شهرستان داراب

مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: شهرسـتان داراب داراي رتبـه دوم اسـتاني در ظرفیـت فـرآوري 
گیاهـان دارویـي از جملـه تولیـد گالب، عرقیـات، اسـانس و بسـته بندي 

ایـن محصـوالت می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید عبدالـه جزایـری افـزود: مجمـوع 
سـطح زیر کشـت گل محمدي در شهرسـتان داراب 5700 هکتار شـامل: 

500 هکتـار مـزارع آبـي و 5200 هکتـار دیـم مي باشـد.
وی تصریـح کـرد: میـزان تولیـد در اراضي دیـم تابعي از بارندگي سـالیانه 
بـوده و نوسـانات میـزان بارندگـي در تولید ایـن محصول تاثیر مسـتقیمي 
دارد و در سـال هایي بـا بارندگي نرمال متوسـط تولیـد محصول در اراضي 
دیـم حـدود 6000 تـن گل تـر و در اراضـي آبـي 1300 تن مي باشـد که 
مجمـوع تولیـد گل تـر در سـال هاي بـا بارندگـي نرمال حـدود 7300 تن 

است.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: مجموع ظرفیـت واحدهاي صنعتي 
داراي پروانـه بهـره برداري در شهرسـتان داراب 8850 تن مي باشـد که 

اشـتغال 53 نفر را به دنبال داشـته اسـت.
وی بیـان کـرد: از طرفـي ایـن شهرسـتان داراي 25 واحـد گالب گیري 
سـنتي بـا ظرفیـت 8000 تـن اسـت، بنابـر این مجمـوع ظرفیـت جذب 

مـاده خـام آن شهرسـتان سـاالنه بالـغ بـر 16850 تن مي باشـد.
جزایـری اظهـار کـرد: یکـي از واحدهـاي صنعتـي شهرسـتان داراب در 
سـال گذشـته حـدود 11 کیلوگـرم اسـانس گل محمـدي تولیـد نمـوده 
اسـت و 2 واحـد جدیـد نیـز جـواز تاسـیس دریافـت نمـوده اند کـه با به 
بهـره بـرداري رسـیدن این 2 واحـد 1510 تن ظرفیت جدیـد به ظرفیت 

سـاالنه جـذب مـاده خـام این شهرسـتان اضافـه خواهـد گردید.

صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین 
راه های ارتباط بین دو بخش

صنعت و کشاورزی است
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
صنایـع تبدیلـی یکـی از سـودمندترین راه هـای ارتبـاط بیـن دو بخـش صنعـت و 

کشـاورزی اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، عبداله جزایری افـزود: صنایع تبدیلـی و غذایی در بخش 
کشـاورزی از میـزان بیکاری هـای دایمـی و فصلـی در مناطق روسـتایی می کاهد 
بنابرایـن ایـن گونـه صنایـع مـی تواند پیش نیـاز اسـتراتژی صنعتی شـدن و تامین 

کننـده امنیت غذایی در کشـور باشـد.
وی تصریـح کرد: در سـه ماهه اول سـال جـاری تعداد 21 واحد صنعتـی با ظرفیت 
بیـش از 50 هـزار تـن و جـذب مـاده خـام نیز بیـش از 75 هـزار تن موفـق به اخذ 
پروانـه بهـره بـرداری از مدیریـت صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس شـده انـد و ایـن واحد ها در شهرسـتان های فسـا، کـوار، پاسـارگاد، 
گـراش، فیروزآبـاد، جهـرم، خفر، مرودشـت، شـیراز، خرامـه، داراب و اسـتهبان بوده 

است. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: این طرح ها شـامل: انواع بسـته بنـدی میوه، 
عسـل، برنـج، زعفـران، پودر ریشـه شـیرین بیـان، ذخیره سـازی و نگهـداری مواد 
غذایی در سـردخانه دو مداره، خیار شـور، غیر کنسـروی و خوراک آماده می باشـد.

وی بیـان کـرد: بـا راه انـدازی ایـن واحد های تولیـدی بیش از 217 نفـر به صورت 
مسـتقیم مشـغول بـه کار گردیـده اند و میـزان کاهـش ضایعات بخش کشـاورزی 

نیـز به بیـش از 676 هزار تن رسـیده اسـت.
جزایـری بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان سـرمایه گـذاری در ایـن واحد هـا مجموعا به 
بیـش از 1161میلیـارد ریال رسـیده اسـت، اظهار کرد: با توسـعه واحد هـای صنایع 

تبدیلـی و غذایـی، مـی تـوان به شـکوفایی اقتصـادی نزدیک تر شـد.
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مدیر رفاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: جهـت تبـادل نظـر و ارائـه راهکارهای 
در  جویـی  صرفـه  منظـور  بـه  مختلـف  و  کاربـردی 
مصـرف کاغـذ و اقـالم مربوطـه و کاهـش خریـد باید 
در ابتـدا کلیه چاپگرهـای موجود در سـازمان به همراه 
نـوع کاربـر و علت بهـره برداری لیسـت برداری شـود 
سـپس بـا هماهنگی هـای الزم سلسـه مراتـب اداری 

نسـبت بـه سـاماندهی چاپگرهـا اقـدام گردد.
 بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت رفاه و پشـتیبانی 
حسـین  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
جعفـری افـزود: بـا اجـرای این طـرح عالوه بـر صرفه 
مصرفـی  اقـالم  و  بـرق  کاغـذ،  مصـرف  در  جویـی 
چاپگرهـا مـی تـوان مدیریـت الزم درباره کنتـرل نامه 

هـای اداری را پیگیـری نمـود. 

وی تصریـح کـرد: جهـت صرفـه جویـی بایـد 
نکاتـی ماننـد: بـه جـاي دسـتي نوشـتن پیـش 
نویـس نامـه هـا روي کاغـذ، آن را در سیسـتم 
تایـپ کرده و ارسـال کنیم، از پرینـت نامه های 
ارسـالی خـوداری کرده و سـعی کنیم با سـامانه 
الکترونیکـی پیونـد نامه ها را بـه دیگر همکاران 
ارجـاع دهیـم و تاحدامکان از پرینت پشـت و رو 

اسـتفاده کنیـم را مـد نظـر قـرار دهیم. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: اجریـی 
شـدن روش هـای صرفـه جویـی توسـط کلیـه 
و  سـوق  جهـت  در  را  مـا  تـوان  مـی  پرسـنل 
رسـیدن بـه سـرانه مصـرف بهینـه یاری رسـاند 
و بـه خصـوص از نظـر مالـی مقـرون بـه صرفه 

. شد با

مدیـر رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: یـک کارپـرداز خـوب عـالوه بر سـالمت کاری می بایسـت 
در بـازار معتبـر باشـد و از اعتبـار خـود بتوانـد خریدهایـی ارزان، بـا 

کیفیت و سـریع داشـته باشـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت رفاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین جعفری افـزود: توجه به تسـویه 
نمـودن بـه موقـع تنخـواه دریافتـی و خریـد کاالی ایرانـی جـزء 

وظایـف و ماموریتهـای اصلـی کارپـردازان اسـت. وی تصریح کرد: 
نوسـانات بـازار و عـدم تسـویه حسـاب در تاریـخ مشـخص و پیش 
بینـی شـده و همچنیـن بدهـی هـای قبلی موجـب کاهـش اعتبار 
گردیـده و همیـن مسـائل موجـب مـی شـود کـه نتوان بـه صورت 
نسـیه خریـد کـرد. این مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: با داشـتن 
برنامـه ریـزی و اولویـت بنـدی در خریدها توسـط کارپـردازان می 

تـوان از اعتبـارات بهره مناسـب و مفیـد برد.

یک کارپرداز خوب عالوه بر سالمت کاری می بایست در بازار معتبر باشد

همکاری با بنیاد خیریه کارآفرینان کوثر شیراز

مدیـر رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: کمک به 
همنـوع خـود از سـیره اهـل بیـت مـی باشـد و نسـخه برطرف شـدن بسـیاری از 
مشـکالت و گرفتاری هایمـان را در بـر طرف سـاختن مشـکالت دیگـران و کمک 

به آنـان باید دانسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، حسـین جعفـری افـزود: در روایـت هـای دینـی، ارتبـاط صدقـه با 
درمـان بیماری هـا، رفـع بالهـا و خطـرات و بـه عنـوان افزایش روزی بـا صراحت 

ْزَق  بیـان شـده اسـت؛ از جملـه سـخن امیرمومنان اسـت که فرمـود: اْسـَتْنِزلُوا الـرِّ
َدَقـِة؛ روزی را به وسـیله صدقـه بـر خـود فـرود آورید. بِالصَّ

وی تصریـح کـرد: بنیـاد خیریـه کارآفرینـان کوثر شـیراز از سـال 1376بـه منظور 
توانمنـد سـازی، ایجـاد اشـتغال و کارآفرینـی جهـت بانـوان و دختـران سرپرسـت 
خانـوار بـا راه انـدازی مراکـز صنعتـی فعالیـت خـود را شـروع نمـوده اسـت و از 
آنجایـی کـه جهـاد کشـاورزی از بدو تاسـیس به عنوان یـک نهاد انقالبـی همواره 
سـعی در حمایـت از محرومان جامعه داشـته کـه این مهم از ابتدای تاسـیس جهاد 
سـازندگی بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت لـذا ایـن مدیریت نیز براسـاس دسـتور 
سلسـله مراتـب اداری سـعی در کمـک و همراهی بـا این بنیاد خیریـه را می نماید.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: گرچـه میـان کمـک در راه خدا بـه هنگام 
نیازمنـد بـودن و برخـورداری از نعمت های خداوند رابطه مسـتقیم و روشـنی شـاید 
در نـگاه اولیـه بـه نظـر نرسـد کـه وجـود داشـته باشـد، ولـی قطعـا ایـن از الطاف 
پنهـان الهـی اسـت و بـی تردید شـخص ایثارگر آنچه را کـه خود به آن نیـاز دارد، 
بـه دیگـری می بخشـد، روح پاکی پیدا می کند که سرچشـمه اسـتجابت دعاسـت و 
بالطبـع درخواسـت های او برای گشـایش روزی بـه هدف اجابت نزدیک می شـود.

وی بیـان کـرد: ایـن نکتـه را نبایـد فرامـوش کرد که کمک بـه دیگـران را تا آنجا 
کـه ممکن می باشـد خوب اسـت کـه به صـورت پنهانی انجـام شـود همچنان که 
سـیره اهـل بیـت نیـز بـر پنهان نـگاه داشـتن عمل هـای خیرخـواه خود بـوده اند، 

مگـر در جایـی کـه بیـان آن باعث انگیـزه دهی به دیگران شـود.

برگزاری نشست کارشناسی در خصوص صرفه جویی در مصرف کاغذ
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یازدهمین دور بازدید معاونین، مدیران
و رؤسای ادارات سازمان از مراکز جهاد کشاورزی 

شهرستان ها

کارشـناس ارزیـاب مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: یازدهمیـن دور بازدیـد از مراکـز 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها توسـط معاونین، مدیران و رؤسـای ادارات سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در فصل تابسـتان آغـاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، کامـران شـکرانه افـزود: پیرو 
دسـتور رئیـس سـازمان و تصمیـم شـورای راهبـری، مقـرر گردیـد یازدهمین دور 
بازدیـد معاونیـن و مدیـران سـتادی از مراکـز جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها انجام 
پذیـرد و برنامـه زمـان بنـدی بازدید بـه نحوی تنظیم شـده تـا نیمه اول شـهریور 

مـاه از تمامـی مراکـز جهـاد کشـاورزی اسـتان بازدید صـورت پذیرد.
وی تصریـح کـرد: هـدف از این بازدیدها بررسـی مسـائل و مشـکالت مراکز جهاد 
کشـاورزی، دیدار بـا همکاران و ارتبـاط نزدیک معاونین، مدیران و رؤسـای ادارات 

با همـکاران مراکز جهاد کشـاورزی می باشـد.
شـکرانه اظهـار کـرد: این بازدید ها به صورت مسـتمر و سـاالنه در چندین دوره در 
اسـتان انجـام خواهـد پذیرفـت و در ایـن بازدیدها بررسـی های الزم انجـام، موارد 

قابـل پیگیری شناسـایی و سـپس اقدامات مناسـب و قانونـی انجام گردد.

بررسی مراکز خرید تضمینی گندم، جو و کلزا
در سطح استان

کارشـناس زراعـت و نهاده هـای کشـاورزی مدیریت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و 

پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ارزیابی 
مراکـز خریـد تضمینـی گنـدم و کلـزا در سـطح اسـتان فـارس، بـا شـروع فصـل 
و  مهـر  از شهرسـتان های المـرد،  مـاه  فروردیـن  نیمـه  از  برداشـت محصـول، 

الرسـتان شـروع و همچنـان در شهرسـتان های شـمالی اسـتان ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فاطمـه رجبی گفـت: از ابتدای 
زمـان برداشـت گنـدم تاکنـون از 110 مرکـز خریـد تضمینـی و توافقـی در 36 

شهرسـتان بازدیـد بـه عمـل آمده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: در بعضـی از شهرسـتان های کـه دارای چندیـن مرکـز خریـد 
مـی باشـند یـا میـزان گنـدم تحویلی بیشـتر می باشـد، حتی تـا 3 مرتبـه بازدید و 

سرکشـی صـورت پذیرفته اسـت.
رجبـی بیـان کرد: ایـن بازدید هـا با هدف بررسـی عملکـرد مراکز خریـد، امکانات 
و تجهیـزات مراکـز، گواهـی اعتبـار اسـتاندارد سـازی باسـکول، نظارت بـر حضور 
عاملیـن تشـخیص و ذیحسـاب، میـزان خریـد انجام شـده، نحـوه نمونـه گیری و 
افـت زنـی محصـوالت، بررسـی کیفیـت گنـدم و کلـزا تحویلـی از نظـر آفـات و 
بیماری هـا و در پایـان نظـارت بر ثبـت به موقع اسـامی کشـاورزان تحویل دهنده 
گنـدم یـا کلـزا در سـامانه خریـد غله و ارسـال لیسـت بـه بانک جهـت پرداخت به 

موقـع مطالبـات آنان انجام شـده اسـت. 

وی اظهـار کـرد: ایـن پایش هـا کماکان تـا اتمام زمـان تحویل گندم و کلـزا ادامه 
خواهـد داشـت و گزارش هـای تنظیمی به رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس ارائه خواهد شـد.

ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه های
شهرستانی

معـاون مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: از نیمـه خرداد تا نیمـه تیرماه سـال جاری، 
ارزیابـی عملکـرد طرح هـا و پروژه هـای شهرسـتان های سروسـتان، فسـا، خرامه، 

مرودشـت، بیضا و سـپیدان انجـام گردید.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، حسـن قاسـمی افـزود: در 
ایـن ارزیابی هـا عملکـرد سـال 1399 واحدهـای تخصصـی مدیریت هـای جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان های فـوق در زمینه هـای زراعـت و نهاده های کشـاورزی، 
باغبانـی، حفـظ نباتـات، مکانیزاسـیون، صنایـع تبدیلـی و غذایـی، آب و خـاک، 
امـور دام و شـیالت، امـور اراضـی، امـور مالـی، ترویـج و مراکـز جهاد کشـاورزی، 
طـرح و برنامـه و مدیریـت سـتادی مطابـق بـا موافقـت نامه هـای سـال 1399 و 
شـاخص های ارزیابـی تدویـن شـده بـر اسـاس مـدل تعالـی سـازمانی، بـا رعایت 

پروتکل هـای بهداشـتی انجـام شـد.
وی تصریـح کـرد: پـس از ارزیابـی و بررسـی مسـتندات، بازدیدهـای میدانـی از 
طرح هـا انجـام گردیـد و در ادامـه گزارشـات مربوطـه بـه همـراه ذکر نقـاط قوت 
و نارسـایی های انجـام کار، تهیـه و بـه مدیریت هـای سـتادی و شهرسـتانی برای 

بهـره بـرداری و رفـع نارسـایی های احتمالـی ارسـال گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن ارزیابی هـا در طول سـال بـه صورت 
مسـتمر توسـط کارشناسـان مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به 
شـکایات انجـام و گـزارش نهایـی به رئیس سـازمان، معاونـت، مدیریـت و ادارات 

مربوطـه و مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـال می شـود.

پایش عملکرد کشتارگاه های مرغ گرم
در سطح شهرستان شیراز

کارشـناس ارزیـاب امـور دام مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکرد و پاسـخگویی به 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: بازدید دوره ای و مسـتمر 
از کشـتارگاه های مـرغ گـرم در سـطح شهرسـتان شـیراز توسـط کارشناسـان این 

مدیریـت در حـال انجام می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، افشـین طیبی افزود: در راستای 
دسـتور العمـل ابالغـی وزیـر جهـاد کشـاورزی در خصوص تامیـن، توزیـع مرغ و 
بـا توجـه بـه شـیفت بندی و حضـور نماینـدگان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فارس در هفت کشـتارگاه طیور شـهر شـیراز، همچنین با عنایت به دسـتور رئیس 

سـازمان مبنـی بـر پایـش عملکـرد کشـتارگاه و بررسـی حضـور تـوام نماینـدگان 
سـازمان و نماینـدگان اداره کل دامپزشـکی اسـتان، از نیمـه خـرداد مـاه بـا انجـام 
برنامـه ریـزی و شـیفت بنـدی بـا اسـتفاده از 5 نفـر نیـروی مدیریـت بازرسـی، 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی شـکایات، اقـدام بـه پایـش حضـور نماینـدگان 
سـازمان ذی ربـط در محل کشـتارگاه ها و بررسـی نحـوه عملکرد کشـتارگاه های 

مـرغ گـرم نمود. 
وی تصریـح کـرد: در ایـن سلسـله از بازدیدها عالوه بـر پایش حضـور نمایندگان، 
تحقـق اهدافـی مثـل زوایای پیـدا و پنهان تولیـد و توزیع مرغ کـه در گزارش های 
نماینـدگان نمـی آیـد، نیـز پیگیـری مـی گـردد و به عنـوان مثـال بررسـی میزان 
توزیـع مـرغ گـرم سـهمیه تنظیـم بـازار، میـزان گوشـت مرغـی که شـرکت های 

صنایـع غذایی شـهر شـیراز اسـتفاده مـی نماید نیـز رصد مـی گردد.

طیبـی اظهـار کـرد: در حال حاضـر ایـن فعالیت به صورت مسـتمر در حـال انجام 
مـی باشـد و گـزارش آن بـه صـورت روزانـه بـه مقامات مسـئول ارجاع مـی گردد 
تـا بـا توجـه به مـوارد ذکر شـده در کارگروه سـاماندهی مـرغ اسـتان تصمیم الزم 

گرفته شـود.

استقرار هیات بازرسان استان فارس در شرکت 
صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی

مشـاور رئیـس سـازمان و مدیـر بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: در 9 تیر ماه سـال جاری 
جلسـه معارفـه جهت اسـتقرار هیات بازرسـان سـازمان بازرسـی اسـتان فـارس در 
محل شـرکت صندوق توسـعه سـرمایه گذاری حمایت از بخش کشـاورزی برگزار 

گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکـرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج الـه عباسـی افـزود: بـر 
اسـاس سلسـله بازرسی های سـازمان بازرسـی کل کشـور و مطابق با اعالم قبلی، 
گـروه کارشناسـان سـازمان مذکور، بـه منظور بازرسـی برنامه ای در دفتر شـرکت 
صنـدوق سـرمایه گـذاری حمایـت از بخـش کشـاورزی حضـور یافتـه و پـس از 
معارفـه بازرسـان بـه مدیـر عامـل و همکاران صنـدوق، بحـث و بررسـی پیرامون 
فعالیت هـای مرتبـط و در نهایـت بررسـی اعتبـارات ملی توزیع شـده در طرح های 

آبیـاری تحـت فشـار در شهرسـتان ها صـورت پذیرفت. 
وی تصریـح کـرد: ایـن بازرسـی ها بـه صـورت مـوردی، بر اسـاس برنامـه ریزی 
قبلـی، بـه منظور راسـتی آزمایی و بررسـی صحت توزیـع اعتبـارات مربوطه انجام 

مـی گردد.
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

کمیسیون نظارت بر فعالیت های کشاورزی
در آباده تشکیل شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: کمیسـیون نظارت بـر اصناف 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا حضـور اعضـا تشـکیل و احـکام صادره بـه آنان 

ابالغ شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی تصریـح کرد: رئیس اداره تعاونی روسـتایی این شهرسـتان نیـز به عنوان 
دبیـر کمیسـون مذکـور انتخـاب و از این پس بر حسـب شـرح وظایـف ابالغی 

امـور محولـه را پیگیـری خواهد کرد. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه به نظـر می رسـد حلقـه مفقوده سـاماندهی 
فعالیت هـای کشـاورزی نظـام صنفی فعـال و پویا اسـت، افزود: بـه این منظور 
و بـرای انسـجام بیشـتر و مشـارکت فعـال بهـره بـرداران و شـاغلین بخـش 
کشـاورزی تشـکیل اتـاق اصنـاف کشـاورزی در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه گسـتردگی فعالیت های بخش کشـاورزی در شهرسـتان آباده 
و نیـز نقـش و اهمیـت نظـام صنفـی اظهـار کـرد: هویـت بخشـی به شـاغلین 
بخـش کشـاورزی، ارتقـاء جایـگاه حرفـه ای این بخش و تسـریع و تسـهیل در 
فرآینـد تصمیم گیـری، تعامـل با سـازمان ها و دسـتگاه های دولتـی از مهم ترین 

اهـداف این طرح اسـت .

مزارع نشایی پیاز آباده آماده برداشت است
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: سـطح 233 هکتـار از مـزارع 
نشـایی پیـاز این شهرسـتان آماده برداشـت هسـتند و عملیات مذکـور به تدریج 

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 
آغاز شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: پیـش بینی می شـود به طـور میانگیـن از هر هکتـار مزارع 
نشـایی پیـاز ایـن شهرسـتان 80 تـن محصـول برداشـت شـود؛ ایـن در حالـی 

اسـت کـه متوسـط عملکـرد مـزارع پیاز کشـور 40 تـن در هر هکتار اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه محصول پیـاز شهرسـتان آبـاده از ارقام 
زرد، سـفید و قرمز اسـت، تصریح کرد: پیاز کاران در سـطح 13 هکتار از مزارع 
پیـاز نشـایی این شهرسـتان موفـق به اخذ گواهی اسـتاندارد تشـویقی محصول 

شـده اند.
وی بـا بیـان اینکـه محصـول پیـاز تولیـدی بـه دلیـل کیفیـت و مـزه از بـازار 
پسـندی باالیـی برخـوردار اسـت، ابراز کـرد: اقلیم مناسـب در شهرسـتان آباده، 
اسـتفاده از روش کاشـت نشـایی، آبیـاری اصولـی و رعایت اصول فنی کاشـت، 
داشـت و برداشـت از سـوی کشـاورزان از جمله دالیـل تولید پیاز بـا کیفیت در 

این شهرسـتان اسـت.

کاشت کاهو در اراضی شهرمیان اقلید 

رئیــس مرکــز جهــاد کشــاورزی شــهرمیان گفــت: قریــب بــه 147 هکتــار از 
ــه کشــت نشــایی کاهــو اختصــاص  اراضــی زراعــی زیــر نظــر ایــن مرکــز ب

یافتــه اســت. 
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان اقلیــد،   ب
ــع  ــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده بهینــه از مناب ســید حســین میرســلیمانی ب
ــا  ــه همیــن منظــور دانســت و افــزود: ب آبــی، کشــت نشــایی کاهــو را نیــز ب
ــا 60 روز  ــه 50 ت ــن منطقــه در مــزارع ب ــاه در ای ــن روش دوره رشــدی گی ای

ــد.  کاهــش مــی یاب
بــه گفتــه وی؛ کشــت نشــایی کاهــو در حــوزه عمــل مرکــز جهــاد کشــاورزی 
شــهرمیان از اوایــل تــا اواســط تیــر مــاه مــاه انجــام شــده اســت کــه در هکتار 

حــدود هفــت هــزار نشــا کاشــته می شــود. 
ــه  ــهرمیان ب ــوی ش ــزارع کاه ــه م ــه هم ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
صــورت نــوار تیــپ آبیــاری مــی شــوند، تصریــح کــرد: پیــش بینــی می شــود 
در موعــد برداشــت بیــش از پنــج هــزار تــن محصــول ســبزی روانــه 

ــود.  ــرف ش ــای مص بازار ه
 

برداشت گندم از مزارع اقلید ادامه دارد 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اقلیــد گفــت: کار برداشــت گنــدم از بالــغ 
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رضیه امینی

شهرستان ارسنجان 

 برداشت یونجه از مزارع ارسنجان تا نیمه سال 

ــه از  ــت یونج ــت: برداش ــنجان گف ــتان ارس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه  مدی
ــده  ــروع ش ــاه ش ــن م ــل فروردی ــتان از اوای ــن شهرس ــزارع ای ــار م 1250هکت

ــه دارد. ــاه ادام ــر م ــر مه ــا اواخ اســت و ت
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان، 
ــن از  ــالیانه شــش چی ــزود: به طــور متوســط س ــی اف ســیدناصر حســینی خرم
ــن یونجــه در  ــرد آن 12 ت ــن عملک ــود و میانگی ــزارع برداشــت می ش ــن م ای

هــر هکتــار اســت. 
ــام  ــن ارق ــی از مهــم تری ــی و همدان ــرد: بمــی، رنجــر آمریکای ــار ک  وی اظه
یونجــه کشــت شــده در مــزارع اســت و محصــول برداشــت شــده بــه  عنــوان 
ــروش  ــه ف ــوار ب ــتان های همج ــارس و اس ــتان های ف ــوراک دام در شهرس خ

مــی رســد.
سرشاخه کاری باغ های پسته در ارسنجان

ــد  ــات پیون ــرای عملی ــنجان از اج ــتان ارس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
سرشــاخه کاری 20 هکتــار از باغ هــای پســته ایــن شهرســتان بــا اســتفاده از 

ــر داد.  ــر خب ــام تجــاری و برت ارق
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان، 
ســیدناصر حســینی خرمــی گفــت: بــا توجــه بــه اقلیــم منطقــه پیونــد درختــان 
پســته در خــرداد مــاه بــا اســتفاده از دو روش پیونــد شــکمی و لولــه ای انجــام 

شــد و خوشــبختانه از گیرایــی حــدود 90 درصــدی برخــوردار بــوده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه ســطح زیــر کشــت 255 هکتــاری پســته در 

ــاز و  ــاه آغ ــر م ــل تی ــن شهرســتان از اوای ــار از اراضــی ای ــر 20 هــزار هکت ب
ــان ادامــه دارد.  همچن

ــد،  ــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان اقلی ــه گــزارش رواب ب
ــدم  ــل برداشــت گن ــح کــرد: از اراضــی قاب ــی تصری ــا میرطالب ــی آق ســید عل
ــار کشــت  ــی و ســه هــزار هکت ــار کشــت آب ــن شهرســتان 17 هــزار هکت ای
ــد شــود. ــدم تولی ــن گن ــزار ت ــی می شــود 80 ه ــش بین ــه پی ــم اســت ک دی

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه بــروز پدیــده خشکســالی در ســال زراعــی 
ــر در  ــرد: بیشــترین تاثی ــار ک ــدم، اظه ــزارع گن جــاری و کاهــش عملکــرد م
ــده  ــرآورد ش ــدی ب ــد 70 درص ــش تولی ــه کاه ــت ک ــم اس ــدم دی ــزارع گن م

اســت. 
ــرای  ــل ب ــی  کام ــی آمادگ ــد تضمین ــز خری ــه مراک ــان اینک ــا بی ــی ب میرطالب
ــد، گفــت: در ســال جــاری 13  تحویــل گرفتــن محصــول کشــاورزان را دارن
مرکــز خریــد در ایــن شهرســتان جانمایــی شــده و کار خریــد تضمینــی گنــدم 

از کشــاورزان در حــال انجــام اســت.
ــی در  ــم نظارت ــان کــرد: 15 تی ــد بی ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اقلی مدی
ســطح دهســتان، بخــش و شهرســتان کار  نظــارت بــر امــر خریــد تضمینــی 

ــد. ــر عهــده دارن گنــدم و جلوگیــری از خــروج غیــر قانونــی آن را ب

اقلید قطب تولید لوبیا در استان فارس

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اقلیــد گفــت: بیــش از 70 درصــد محصول 
لوبیــای اســتان فــارس در ایــن شهرســتان تولیــد می شــود کــه پیــش بینــی 

شــده اســت میــزان آن در ســال جــاری بالــغ بــر 31 هــزار تــن باشــد.
ــد،  ــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان اقلی ــه گــزارش رواب ب
ــار  ــر 12 هــزار هکت ــغ ب ــه اینکــه بال ــا اشــاره ب ــا میرطالبــی ب ــی آق ســید عل
ــه کشــت لوبیــا اختصــاص دارد، تصریــح کــرد:  از اراضــی ایــن شهرســتان ب
لوبیــا چیتــی صالــح، غفــار، کوشــا و صــدری، لوبیــا قرمــز دادفــر و لوبیــا ســفید 
ــبد  ــه س ــی ب ــه تازگ ــه ب ــتند ک ــزارع هس ــده در م ــام کشــت ش ــا از ارق درس

بــذری کشــاورزان افــزوده شــده اســت. 
ــب  ــده و ترغی ــی ش ــذور گواه ــد ب ــزوم تولی ــان ل ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــش  ــا ورود بخ ــرد: ب ــار ک ــب اظه ــام مناس ــتفاده از ارق ــه اس ــاورزان ب کش

ــه  ــاورزان ب ــد کش ــتان اقلی ــراردادی در شهرس ــت ق ــعه کش ــی و توس خصوص
ســمت اســتفاده از بــذور گواهــی شــده و تولیــد بــذر باکیفیــت گرایــش پیــدا 
ــز  ــع نی ــره وری از مناب ــول، به ــت محص ــش کیفی ــر افزای ــالوه ب ــرده و ع ک

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
بــه گفتــه میرطالبــی؛ در راســتای مصــرف بهینــه آب، در مــزارع لوبیــا آبیــاری 
بــا نــوار تیــپ، مــه پــاش و ســایر سیســتم های نویــن آبیــاری، در دســتور کار 
قــرار گرفتــه و تاکنــون بیــش از هشــت هــزار هکتــار از ایــن مــزارع مجهــز 

بــه سیســتم آبیــاری نویــن شــدند. 
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ــری،  ــام اکب ــا از ارق ــار از باغ ه ــرد: 212 هکت ــار ک شهرســتان ارســنجان اظه
احمــد آقایــی، کلــه قوچــی و ســایر ارقــام اســت کــه بــارور و میانگیــن تولیــد 

حــدود 800 کیلوگــرم در هکتــار دارد. 
بــه گفتــه وی؛ بــا توجــه بــه شــرایط کاهــش منابــع آبــی، کشــت پســته بدلیــل 

نیــاز آبــی کــم و مقاومــت بــه شــوری و خشــکی توصیــه می شــود. 

تولید ۹۶ تن گوشت بوقلمون در ارسنجان

ــت  ــن گوش ــد 96 ت ــنجان از تولی ــتان ارس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــه در ای ــار ماه ــرورش چه ــی دوره پ ــون ط بوقلم

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان، 
ســیدناصر حســینی خرمــی گفــت: دو واحــد پــرورش بوقلمــون صنعتــی در این 
ــه ای در طــول  ــزی 8300 قطع ــا جوجــه ری ــال هســتند کــه ب شهرســتان فع
دوره پــرورش مذکــور موفــق بــه تولیــد ایــن میــزان از گوشــت طیــور شــدند.

ایــن مقــام مســئول کمبــود و بــاال بــودن هزینــه خــوراک و نهاده هــای تولیــد 
را از مهــم تریــن مشــکالت پــرورش دهنــدگان بوقلمــون در ایــن شهرســتان 
برشــمرد و افــزود: رفــع ایــن موانــع مــی توانــد موجــب تشــویق تولیدکننــدگان 

ایــن بخــش از صنعــت طیــور شهرســتان ارســنجان شــود. 
او ضمــن اشــاره بــه اینکــه گوشــت بوقلمــون چربــی و کلســترول پایینــی دارد 
و مصــرف آن در کنتــرل چربــی خــون و پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی و 
عروقــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: ایــن مــاده غذایــی 

منبــع غنــی از پروتئیــن، اســیدهای آمینــه ضــروری و اســید فولیــک اســت. 
ــت و در  ــن B اس ــواع ویتامی ــار از ان ــون سرش ــت بوقلم ــه وی؛ گوش ــه گفت ب

ــر  ــی بســیار موث ــری از بیمــاری ام.اس، افســردگی و درمــان کــم خون جلوگی
اســت.

تولید دو برابری یک مزرعه گندم در ارسنجان 

ــرد  ــترین عملک ــت: بیش ــنجان گف ــتان ارس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــک  ــار از ی ــر هکت ــن در ه ــزان ده ت ــه می ــتان ب ــن شهرس ــدم ای ــد گن تولی
مزرعــه الگویــی بــه ثبــت رســید کــه دو برابــر متوســط تولیــد مــزارع گنــدم 

ــت.  ــتان اس ــن شهرس ای
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان، 
ســیدناصر حســینی خرمــی تصریــح کــرد: ایــن مزرعــه الگویــی بــه مســاحت 
ــد و  ــته های بلن ــر روی پش ــدم ب ــت گن ــه از روش کش ــود ک ــار ب 3.5 هکت

عریــض بهــره بــرده اســت. 
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره اینکــه مزرعــه مــورد نظــر در اراضــی روســتای 
علــی آبــاد ســید شهرســتان ارســنجان واقــع بــوده اســت، افــزود: بــذر مــورد 
ــتم  ــوده از سیس ــیروان ب ــم س ــه از رق ــن مزرع ــدم ای ــت گن ــتفاده در کش اس

آبیــاری نــواری اســتفاده شــده اســت. 
ــای  ــرف نهاده ه ــی در مص ــاری، صرفه جوی ــرعت در آبی ــهولت و س وی از س
ــش  ــه، کاه ــدن مزرع ــبز ش ــی س ــب و یکنواخت ــم مناس ــظ تراک ــد، حف تولی
ــر روی  ــت ب ــای روش کش ــوان مزای ــه عن ــا ب ــی و بیماری ه ــر خوابیدگ خط

ــرد.  ــام ب ــض ن ــد و عری ــته های بلن پش
حســینی خرمــی هــدف اصلــی در ایــن طــرح را صرفه جویــی در مصــرف آب 
عنــوان و ابــراز کــرد: در ایــن نــوع کشــت، آب بــه صــورت نشــتی بــه محــل 

ــی جلوگیــری می شــود.  ــت غرقاب ــد و از حال ــذر انتقــال می یاب اســتقرار ب

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

برداشت مزارع شتوی در بوانات آغاز شده است 
ــت: کار  ــات گف ــاد کشــاورزی شهرســتان بوان ــت جه مســئول زراعــت مدیری
برداشــت محصــول از مــزارع گنــدم و جــو ایــن شهرســتان از اوایــل تیــر مــاه 

آغــاز شــده اســت. 
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سارا بویری

شهرستان بیضاء  بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بوانــات، 
ابراهیــم مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال زراعــی جــاری 1600 هکتــار از 
اراضــی بــه کشــت گنــدم و 1400 هکتــار بــه زراعــت جــو اختصــاص داشــته 
اســت، افــزود: بــه دلیــل بــروز خشکســالی بــا کاهــش تولیــد مواجــه هســتیم. 
ایــن کارشــناس تصریــح کــرد: قریــب بــه 600 هکتــار از مــزارع گنــدم و 500 
هکتــار از کشــت های جــو بــه دلیــل پدیــده خشکســالی بــه مرحلــه برداشــت 

نرســیده و از حیــز انتفــاع ســاقط شــده اســت.
بــه گفتــه وی؛ دو تیــم نظارتــی در ســطح شهرســتان بوانــات کار نظــارت بــر 
امــر خریــد گنــدم و جلوگیــری از خــروج غیرقانونــی آن از ایــن شهرســتان را 
بــر عهــده دارنــد؛ پیــش بینــی می شــود ســه هــزار تــن محصــول گنــدم در 

ایــن شهرســتان تولیــد شــود. 

3 رشته قنات بوانات مرمت و الیروبی شدند
سرپرســت اداره امــور فنــی و زیــر بنایــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
ــات جــوی  ــی ســه رشــته قن ــات گفــت: کار مرمــت و الیروب شهرســتان بوان
حســینی، قلعــه فخرآبــاد و بــاغ رئیــس علــی در ایــن شهرســتان انجــام و بــه 

ــام رســید.  اتم
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بوانــات، 
علــی میرشــکاری تصریــح کــرد: اعتبــار ایــن طرح هــا از محــل کمک هــای 
فنــی و اعتبــاری بــاز ســازی و نــو ســازی قنــوات ســال 1399 هــر کــدام بــه 
ــن  ــا احتســاب خودیاری هــا تامی ــال ب ــون ری ــارد و 204 میلی ــغ ســه میلی مبل

و پرداخــت شــده اســت. 
بــه گفتــه وی؛ مجمــوع ایــن قنــوات 2100 متــر طــول و 680 نفــر بهــره بــردار 

دارنــد کــه 560 هکتــار از اراضــی کشــاورزی را مشــروب مــی ســازند.
ایــن کارشــناس افــزود: ریــزش بــرداری گالــری، الیروبــی، نــو کنــی و بغــل 
بــری، بــاز کــردن دهانــه میله هــا و چاه هــای مســدود و نــا مشــخص، تهیــه 
ــه  ــوات از جمل ــر قن ــز در مظه ــر ری ــو و س ــب تابل ــی و نص ــای بتن کول ه

ــوده اســت.  عملیــات اجرایــی احیــاء و مرمــت ایــن قنــوات ب

برداشت سیاه دانه برای نخستین بار در بیضا

ــت: کار برداشــت محصــول از  ــتان بیضــا گف ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
چهــار هکتــار مزرعــه زیــر کشــت گیــاه ســیاه دانــه بــرای اولیــن بــار در ایــن 

شهرســتان انجــام شــد. 
ــتان بیضــا،  ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزار  ــار ه ــش از چه ــور بی ــطح مذک ــرد: از س ــح ک ــان تصری ــور امیری منص
کیلوگــرم محصــول ســیاه دانــه برداشــت شــده اســت کــه عــالوه بــر مصــارف 
ــرای انســان و دام مــورد اســتفاده  ــه عنــوان مکمل هــای غذایــی ب دارویــی ب

دارد. 
بــه گفتــه وی؛ ســیاه دانــه بــا داشــتن پروتئیــن و فیبــر خــام در درمــان دیابــت، 
ــی و  ــم خون ــون، ک ــار خ ــم فش ــی، تنظی ــی و عروق ــای قلب ــل، بیماری ه س
ــر ایجــاد  ــی عــالوه ب ــان داروئ ــر اســت؛ کشــت و توســعه گیاه میگــرن موث
تنــاوب زراعــی و افزایــش بهــره وری خــاک، در اشــتغالزایی و ســالمت جامعــه 

نقــش بســزایی دارد.
 

تولید ۶0 میلیون نشاء در بیضا
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بیضــا از تولیــد 60 میلیــون نشــاء در ســال 
ــش از 95  ــر بی ــال حاض ــت: در ح ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــاری در ای ج

ــود. ــد می ش ــه ای تولی ــورت گلخان ــه ص ــاء ها ب ــد از نش درص
ــور  ــا، منص ــاورزی بیض ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
امیریــان بیــان کــرد: نشــاهای مکانیــزه در چهــار واحــد گلخانــه بــه مســاحت 
ــه  ــتان ب ــاز شهرس ــر نی ــالوه ب ــه ع ــود ک ــد می ش ــع تولی ــزار مترمرب 30 ه

ــود. ــال می ش ــز ارس ــوار نی ــهرهای همج ش
ــف  ــام مختل ــامل ارق ــه ش ــدی در گلخان ــده نشــاهای تولی ــه وی؛ عم ــه گفت ب
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ــل و بادمجــان اســت. ــار، فلف ــه فرنگــی، خی گوج
ــاری،  ــات آبی ــش دفع ــائی کاه ــت نش ــای کش ــئول، از مزای ــام مس ــن مق ای
یکنواختــی کشــت، محافظــت در برابــر آفــات و بیماری هــا، زودرســی 
محصــول، افزایــش عملکــرد و صرفــه اقتصــادی نســبت بــه کشــت مســتقیم 

ــرد. ــام ب ــن را ن ــذر در زمی ب

صادرات بیش از 2 تن خاویار از بیضا
تا پایان سال آینده

ــار از دو  ــتحصال خاوی ــاز اس ــتان بیضــا از آغ ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
هــزار قطعــه ماهــی گونــه ســیبری بــه منظــور صــادرات بــه کشــورهای حــوزه 
ــان  ــا پای ــی می شــود ت ــر داد و گفــت: پیــش بین ــارس و روســیه خب ــج ف خلی

ســال آینــده بیــش از دو تــن خاویــار از ماهیــان مذکــور اســتحصال شــود.
ــاد کشــاورزی شهرســتان بیضــا،  ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
منصــور امیریــان بــا اشــاره بــه اینکــه "شــرکت پــرورش ماهــی ملوســجان" 
ــال  ــرد: امس ــراز ک ــت، اب ــور اس ــاحلی کش ــق غیرس ــه مناط ــن مزرع بزرگتری
بــرای اولیــن بــار ماهیــان ســیبری در ایــن مزرعــه آمــاده اســتحصال خاویــار 

هســتند.
ــه  ــرورش ماهــی ملوســجان از ســال 1377 در زمین ــه وی؛ مزرعــه پ ــه گفت ب
ــرورش  ــه پ ــز ب ــال 1395 نی ــته و از س ــت داش ــزل آال فعالی ــی ق ــد ماه تولی

ــه داده اســت. ــر گون ــاری تغیی ــان خاوی ماهی
او افــزود: در ایــن مرحلــه بیــش از 18 تــن گوشــت ســفید از ماهــی ســیبری 
نیــز تولیــد و عــالوه بــر در ســطح کشــور بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 

ــود. ــیه صــادر می ش و روس
امیریــان بــا اشــاره بــه اینکــه مزرعــه مذکور بــه عنــوان مکانیــزه تریــن مزرعه 
پــرورش ماهیــان خاویــاری کشــور شــناخته می شــود، تصریــح کــرد: در ایــن 

ــرون،  ــل ماهــی، ازون ب ــه فی ــاری از جمل ــان خاوی ــه ماهی مزرعــه ســایر گون
قــره بــرون، چالبــاش، شــیب، اســترلیاد و هیبریــد نیــز پــرورش داده می شــود.

مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان بیضــا بیــان کــرد: ایــن مزرعــه بــا ظرفیــت 
120 تــن گوشــت و ســه هــزار کیلوگــرم خاویــار در حــال فعالیــت اســت و در 
ــر  ــاری در مناطــق غی ــان خاوی ــی ماهی ــه مل ــوان نمون ــه عن ســال گذشــته ب

ســاحلی منتخــب و معرفــی شــد. 

سعیده سروعلیشاه

شهرستان پاسارگاد 

 درختان گردو در پاسارگاد اصالح و
جوان سازی می شوند

ــت:  ــارگاد گف ــتان پاس ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــئول باغبان مس
طــرح اصــالح و جــوان ســازی هــزار اصلــه درخــت از باغ هــای گــردوی ایــن 

ــود.  ــام نویســی می ش ــان ن ــاز و از متقاضی ــتان آغ شهرس
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان پاســارگاد، 
حشــمت الــه غالمــی بــا بیــان اینکــه تغییــرات اقلیمــی موجــب شــده درختــان 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــا ســرمازدگی مواجــه شــوند، تصری ــن شهرســتان ب ــردو در ای گ
انجــام پیونــد سرشــاخه کاری ارقــام زود رسَ چندلــر قصــد داریــم ایــن تهدیــد 

را رفــع و ریســک تولیــد را کاهــش دهیــم. 
ــذف  ــردو ح ــت گ ــاخه های درخ ــی ش ــرح برخ ــن ط ــه وی؛ در ای ــه گفت ب
و سرشــاخه های جدیــد بــر روی قســمت های بریــده شــده پیونــد زده 
ــرده و  ــد ک ــد رش ــاخه های جدی ــان، سرش ــت زم ــا گذش ــه ب ــوند ک می ش
ــه  ــود ب ــد ب ــوب را دارا خواهن ــای مطل ــی ویژگی ه ــوان تمام ــاخه های ج ش
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ــده  ــال های آین ــرمازدگی س ــرد از س ــش عملک ــر افزای ــالوه ب ــه ع طوری ک
ــد. ــد مان ــون خواهن ــز مص نی

ــه  ــورد نظــر تهی ــرد: در ســال جــاری قلمه هــای م ــراز ک ــن کارشــناس اب ای
شــد کــه پــس از دو مــاه نگهــداری در ســردخانه، در زمــان مناســب توســط 
افــراد مجــرب دوره دیــده، عمــل انتقــال بــر روی درختــان مــورد نظــر انجــام 

گرفــت.

توقف تغییر کاربری های غیر مجاز در پاسارگاد 
دنبال می شود 

ــه اول  ــه ماه ــت: در س ــارگاد گف ــتان پاس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــن  ــاورزی ای ــی کش ــاز در اراض ــر مج ــری غی ــورد تغییرکارب ــال 28 م امس

ــت. ــده اس ــف ش ــایی و متوق ــتان شناس شهرس
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان پاســارگاد، 
ســید حســن موســوی اظهــار کــرد: ایــن تخلفــات در ســطحی بالــغ بــر 3904 
ــوده  ــح ب ــوی مصال ــذاری و دپ ــس گ ــب دیوارکشــی، فن ــع و در قال ــر مرب مت
ــاز  ــر مج ــازهای غی ــاخت و س ــه س ــه از ادام ــدور اخطاری ــا ص ــه ب ــت ک اس
ــره  ــانی ها، از به ــی اطالع رس ــزود: ط ــوی اف ــد. موس ــل آم ــه عم ــت ب ممانع
بــرداران خواســته شــده قبــل از هــر گونــه ســاخت و ســاز در اراضــی زراعــی و 
باغــی بــا مراجعــه بــه اداره امــور اراضــی ایــن مدیریــت، نســبت بــه پیگیــری 
ــع  ــه مراج ــاع ب ــب ارج ــار عواق ــا دچ ــد ت ــدام نماین ــای الزم اق ــذ مجوز ه اخ

قضایــی و تخریــب نشــوند. 

برداشت خوشه های طالیی گندم از مزارع پاسارگاد
 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان پاســارگاد گفــت: برداشــت گنــدم از 3800 
هکتــار از کشــتزارهای ایــن شهرســتان آغــاز شــد و تــا اواخــر تیــر مــاه نیــز 

ادامــه خواهــد داشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان پاســارگاد، 
ســید حســن موســوی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی و بــروز 
ــار  ــدود 550 هکت ــال ح ــاری، امس ــی ج ــال زراع ــول س ــرمازدگی در ط س
ــرای دام  ــه چ ــه ب ــد ک ــش ش ــار تن ــتان دچ ــی شهرس ــدم آب ــی گن از اراض

ــه اســت. اختصــاص یافت
ایــن مقــام مســئول بــا یــاد آوری برخــی کمبود هــا در تامیــن گنــدم بــذری 
ــراز کــرد:  ــا فصــل کاشــت اب ــان ب ــدای ســال زراعــی جــاری و همزم در ابت
ــا کیفیــت و  ــه مــزارع گنــدم ب ــر اســاس برنامــه  ریزی  هــای صــورت گرفت ب
عــاری از بــذور علــف  هــرز ایــن شهرســتان شناســایی و تــا کنــون چهــار هزار 

تــن بــذر مرغــوب از ارقــام چمــران، چمــران2، ســیروان، ترابــی و مهــرگان بــا 
هماهنگــی عاملیــن خریــداری و انبــار شــده اســت.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان پاســارگاد بیــان کــرد: روزانــه 15 دســتگاه 
کمبایــن ســبک و ســنگین در مــزارع گنــدم ایــن شهرســتان فعــال و مشــغول 
ــی  ــد تضمین ــز خری ــه مراک ــدی ب ــول تولی ــه محص ــتند ک ــت هس ــه برداش ب

ــود.  ــال می ش ارس

آرایش خوشه نخیالت در جهرم ادامه دارد 

مســئول باغبانــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان جهــرم گفــت: آرایــش 
خوشــه نخیــالت در ســطح چهــار هــزار هکتــار از نخلســتان های ایــن 

شهرســتان در حــال اجــرا اســت. 
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان جهــرم،  ب
علــی جهرمــی بــا بیــان اینکــه آرایــش خوشــه نخیــالت مهــم تریــن مرحلــه 
بعــد از گــرده افشــانی اســت، ابــراز کــرد: نخــل دران ایــن شهرســتان از اواخــر 
خــرداد مــاه خوشــه چینــی را آغــاز کــرده انــد کــه تــا کنــون در 50 درصــد از 

ــا انجــام شــده اســت.  باغ ه
بــه گفتــه وی؛ حــدودا هشــت هفتــه بعــد از عملیــات گــرده افشــانی 
ــر  ــا و منظــم ب ــه شــکلی زیب ــراد ماهــر ب ــا توســط اف خوشــه های ســبز خرم
روی شــاخه های درخــت نخــل قــرار می گیــرد کــه آرایــش خوشــه یــا خوشــه 

ــود.  ــده می ش ــی نامی چین
او ابــراز کــرد: آرایــش خوشــه نخیــالت و تنــک کــردن خوشــه باعــث افزایــش 
ــری  ــی جلوگی ــاقه اصل ــت س ــی و از شکس ــاده غذای ــه م ــوه ب ــی می دسترس

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 
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ــد.  ــی یاب ــش م ــدی افزای ــت محصــول تولی ــن کیفی ــود؛ همچنی می ش
وی بیــان کــرد: پیــش بینــی می شــود امســال بیــش از 30 هــزار تــن 
ــای  ــه بازار ه ــت و روان ــرم برداش ــتان جه ــتان های شهرس ــول از نخلس محص

ــود. ــی ش ــی و خارج داخل

کشت مستقیم پنبه در اراضی جهرم

ــار از  ــد هکت ــاص ص ــرم از اختص ــتان جه ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــر داد. ــه خب ــتقیم پنب ــت مس ــه کش ــتان ب ــن شهرس ــی ای اراض

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان جهــرم، 
ــه از اوایــل خــرداد مــاه در بخــش  علــی جــوکار گفــت: کشــت مســتقیم پنب
کردیــان و مرکــزی آغــاز و تاکنــون در ســطح 50 هکتــار اجــرا شــده اســت. 
ــه گفتــه وی؛ ارمغــان، ســاجدی و بختــگان از مهــم تریــن ارقــام پنبــه ای  ب

هســتند کــه در شهرســتان جهــرم کشــت مــی شــوند. 
ایــن مقــام مســئول ابــراز کــرد: در کشــت مســقیم بقایــای گیاهــی از کشــت 
قبــل در ســطح مزرعــه حفــظ می شــود و کار کاشــت بــا کمتریــن یــا بــدون 
ــاک  ــی در خ ــاده آل ــه م ــرد در نتیج ــی گی ــورت م ــاک ورزی ص ــات خ عملی

ــد.  ــی مان ــون م ــرر مص ــیب های مک ــاختمان آن از آس ــود و س بهب

آفات در انجیرستان های دیم جهرم غیر شیمیایی 
کنترل شدند 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان جهــرم از اجــرای طــرح آزمایشــی 
مبــارزه غیــر شــیمیایی بــا کنــه، تریپــس و شپشــک در ســطح 400 هکتــار از 

ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــم ای ــتان های دی انجیرس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان جهــرم، 
ــه  ــات ب ــوم آف ــش هج ــالی و افزای ــه خشکس ــاره ب ــن اش ــوکار ضم ــی ج عل
ــا  باغ هــای ایــن شهرســتان تصریــح کــرد: در ایــن طــرح عملیــات مبــارزه ب
ــه  ــا صــورت گرفت ــد کارت زرد و تله ه ــیمیایی مانن ــر ش ــواد غی ــتفاده از م اس

اســت. 
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از روش هــای غیر شــیمیایی 
کنتــرل آفــات باعــث تولیــد محصــوالت ســالم و ارگانیــک شــده و از آســیب 
بــه محیــط زیســت و ســالمت انســان مــی کاهــد، افــزود: اســتفاده از ســموم 

شــیمیایی بــه تنهایــی راه گشــای حــل مشــکالت کنتــرل آفــات نیســت. 
 بــه گفتــه وی؛ بــه کار گیــری روش هــای بیولوژیکــی و طبیعــی بــرای مبــارزه 
بــا آفــات در دســتور کار کارشناســان حفــظ نباتــات و ترویــج جهــاد کشــاورزی 

ــرار دارد.  شهرســتان جهرم ق

آغاز برداشت چین اول علف لیمو در خرامه
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خرامــه از شــروع نخســتین چیــن بــرداری 
ــار  ــت: انتظ ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــو در ای ــف لیم ــی عل ــاه داروی گی
مــی رود ســاالنه بتــوان هشــت هــزار کیلوگــرم محصــول تــر در طــول دوره 

ــاه برداشــت کــرد.  رویشــی ایــن گی
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خرامــه، 
ایــرج دهقانــی بــا اشــاره بــه اینکــه گیــاه دارویــی علــف لیمــو بــرای اولیــن 
بــار در ســطح یــک هکتــار از اراضــی زراعــی روســتای کــوه خیــاره از توابــع 
بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان کاشــته شــده اســت، اظهــار کــرد: در ایــن 

ــاری می شــود. ــه روش قطــره ای آبی مزرعــه 24 هــزار نشــا کشــت و ب
دهقانــی؛ ایــن گیــاه چنــد ســاله بــا قابلیــت چهــار مرحلــه تولیــد و نیــاز آبــی 
ــر  ــی و ب ــی معرف ــان داروی ــن گیاه ــادی تری ــی از اقتص ــن را یک ــیار پایی بس
ــد کــرد.  ــر نگــرش کشــاورزان و اصــالح الگــوی کشــت تاکی ضــرورت تغیی
ــون  ــف لم ــه عل ــان اینک ــا بی ــه ب ــتان خرام ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
گــراس بــا مصــرف 20 درصــد آب مــورد نیــاز گیاهــان دارویــی رایــج دیگــر 
در زمــره محصــوالت کــم آب بــر قــرار گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: پیشــبرد 
ــا نیــاز آبــی کــم و تولیــد  توســعه کشــاورزی در گــرو جایگزینــی گیاهانــی ب

باالســت.

خرید بیش از 23 هزارتن گندم 
از کشاورزان خرامه ای

ــان برداشــت  ــالم پای ــن اع ــه ضم ــتان خرام ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
گنــدم از مــزارع ایــن شهرســتان گفــت: بالــغ بــر 23 هــزار تــن گنــدم مــازاد 
بــر نیــاز و مصــرف از کشــاورزان ایــن شهرســتان خریــد تضمینی شــده اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خرامــه، 
ــدم در  ــول گن ــت محص ــل برداش ــطح قاب ــرد: س ــح ک ــی تصری ــرج دهقان ای
ــار و میانگیــن عملکــرد آن 2 تــن در  ــه 15 هــزار هکت ــی قریــب ب کشــت آب

ــود. ــار ب هکت
ــه منظــور خریــد گنــدم کشــاورزان پنــج  ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: ب
مرکــز خریــد تضمینــی توســط تعاونی هــای روســتایی و تولیــد بخــش 
ــاد  ــان جه ــر از کارشناس ــک نف ــز ی ــر مرک ــر و در ه ــال دائ ــزی و کرب مرک

ــد. ــوده ان ــتقر ب ــخیص مس ــل تش ــوان عام ــه عن ــاورزی ب کش
ــی  ــتاز، چمــران 2 و تراب ــیروان، پیش ــام س ــی بــا بیــان اینکــه ارق دهقان
ــرایط  ــزود: در ش ــتند، اف ــتان را داش ــدم شهرس ــت گن ــطح کش ــترین س بیش
خشکســالی یافتــن ارقــام مقــاوم بــه تنــش آبــی و بهبــود کارآیــی مصــرف آب 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 
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از مهم تریــن اهــداف وزارت کشــاورزی محســوب می شــود.
بــه گفتــه وی؛ در ســال زراعــی جــاری قریــب بــه 26 هــزار هکتــار از اراضــی 
ــود کــه در  ــه ب ــه کشــت گنــدم اختصــاص یافت زراعــی شهرســتان خرامــه ب
اثــر کاهــش بارندگــی قریــب بــه 11 هــزار هکتــار از مــزارع از چرخــه تولیــد 

خــارج و در اختیــار دامــداران قــرار گرفــت.

پیش بینی کاشت 500 هکتار سیب زمینی در خرم بید 

ــا مســاعد  ــد گفــت: همزمــان ب ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــرم بی مدی
ــتان  ــن شهرس ــی کاران ای ــیب زمین ــه س ــوای منطق ــرایط آب و ه ــدن ش ش
کشــت خــود را از نیمــه خــرداد مــاه آغــاز کــرده کــه پیــش بینــی می شــود 

ــد. ــا اواســط تیــر مــاه نیــز ادامــه یاب ت
ــرم  ــتان خ ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــار  ــود 500 هکت ــی می ش ــش بین ــه پی ــان اینک ــا بی ــروانی ب ــد، آرش خس بی
ــاص  ــی اختص ــیب زمین ــت س ــه کش ــتان ب ــن شهرس ــی ای ــی زراع از اراض
ــن  ــد ای ــوان یکــی از قطب هــای مهــم تولی ــه عن ــد ب ــزود: خــرم بی ــد، اف یاب

ــد.  ــی آی ــه شــمار م ــا ارزش در کشــور ب محصــول ب
ــت  ــر کش ــی زی ــار اراض ــر هکت ــود از ه ــی می ش ــش بین ــه وی؛ پی ــه گفت ب
ســیب زمینــی در شهرســتان خــرم بیــد بــه طــور میانگیــن 42 تــن محصــول 

برداشــت شــود.
ــام مراحــل کاشــت، داشــت و  ــه اینکــه تم ــا اشــاره ب ــام مســئول ب ــن مق ای
برداشــت ســیب زمنــی بــه صــورت مکانیــزه انجــام مــی گیــرد، تصریــح کــرد: 
جلــی، بانبــا، آگریــا و بــورن و رقــم جدیــد چلنجــر از عمــده ارقــام بــذور مــورد 

اســتفاده در مــزارع شهرســتان خــرم بیــد اســت. 

کشت لوبیا در خرم بید به پایان رسید 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــرم بیــد گفــت: عملیــات کاشــت لوبیــا 
در 1300 هکتــار از اراضــی بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان بــه پایــان رســید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــرم بید، 
آرش خســروانی بــا اذعــان بــه اینکــه اراضــی بخــش مرکــزی عمــده تریــن 
ــه ســال  ــرد: نســبت ب ــد اســت، اظهارک ــات در خــرم بی ــز کاشــت حبوب مرک

مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 

گذشــته 200 هکتــار افزایــش ســطح زیــر کشــت لوبیــا داریــم. 
او بــا بیــان اینکــه رقــم بــذور مصرفــی بــرای کشــت محلــی و از نــوع لوبیــای 
قرمــز و چیتــی اســت، ابــراز کــرد: 70 درصــد کشــت انجــام شــده بــه صــورت 
مکانیــزه و بــا دســتگاه بــذر کار صــورت گرفتــه اســت کــه در بهبــود عملکــرد 

مزرعــه حبوبــات تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت.
بــه گفتــه خســروانی؛ رعایــت اصــول بهزراعــی ماننــد تهیــه بســتر مناســب، 
ــد و  ــرک رش ــواد مح ــا م ــار آن ب ــتفاده و تیم ــورد اس ــذور م ــی ب ــد عفون ض
ــش  ــار در افزای ــت فش ــن تح ــاری نوی ــای آبی ــا روش ه ــه ب ــاری مزرع آبی

ــت.  ــر اس ــز موث ــا نی ــرد لوبی عملک
ــا  ــاه ت ــهریور م ــای ش ــول در نیمه ه ــور معم ــه ط ــا ب ــزارع لوبی ــزود: م وی اف
اواخــر مهــر مــاه برداشــت مــی شــوند کــه بــه علــت شــرایط خــاص و نیمــه 

ــی شــوند. ــه م ــق اشــتغال در منطق ــودن برداشــت باعــث رون ــزه ب مکانی

ارقام جایگزین با مرکبات برای باغ های 
خفر معرفی شدند

مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فــارس گفــت: درختانــی مانند 
ــرای مرکبــات و ســایر  زرشــک، عنــاب و انگــور جایگزیــن بســیار مناســبی ب
ــی و خشکســالی  ــا مشــکل کم آب ــر ب ــتان خف ــه در شهرس ــی اســت ک درختان

ــده اند. ــه ش مواج
ــر،  ــتان خف ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــا تأکی ــتان ب ــن شهرس ــای ای ــد از گلخانه ه ــاکاری در بازدی ــا پ مجیدرض
ــد محصــوالت  ــزود: تولی ــا اف ــتان ها و گلخانه ه ــر نهالس ــق ب ــارت دقی ــر نظ ب
ــاورزانی  ــه کش ــه ب ــت یاران ــص و پرداخ ــی، تخصی ــان داروی ــر و گیاه کم آب ب
ــت  ــی فعالی ــان داروی ــر و گیاه ــی کم آب ب ــداری درختان ــه باغ ــه در زمین ک
ــت. ــارس اس ــتان ف ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــای س ــد، از برنامه ه می کنن

وی بیــان کــرد: ایــن مدیریــت دارای اهــداف بلندمــدت بــرای توســعه 
ــه  ــه ب ــا توج ــکی ب ــه خش ــاوم ب ــر آب و مق ــع از نظ ــان کم توق ــت درخت کش

خشکســالی های اخیــر اســت.
پــاکاری تصریــح کــرد: در صورتــی کــه کشــاورزان بــا ایــن مدیریــت همــکاری 
ــعه  ــال اول توس ــار در س ــد هکت ــش از ص ــان را بی ــن درخت ــت ای ــد، کش کنن

خواهیــم داد.

محمدهادی موالیی

شهرستان خفر 
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در ایــن بازدیــد پایه هــای جدیــد مرکبــات ماننــد ولکامریانــا، رافلمــون 
و ســیترنج معرفــی و آموزش هــای الزم بــرای جایگزیــن کــردن آن بــه 

نهــال داده شــد. تولیدکننده هــای 

مزرعه الگویی گیاه دارویی سیاهدانه در خنجشت 
برداشت می شود 

رئیــس مرکــز جهــاد کشــاورزی خنجشــت گفــت: یــک مزرعــه الگویــی یــک 
هکتــاری گیــاه دارویــی ســیاهدانه در محــدوه ایــن مرکــز، کــه بــرای اولیــن 
بــار بــه ایــن محصــول اختصــاص داشــت بــه مرحلــه برداشــت رســیده اســت. 
ــاس  ــت، عب ــاورزی خنجش ــاد کش ــز جه ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
مومنــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مزرعــه بــه صــورت تحقیقــی و ترویجــی 
ــی  ــش بین ــرد: پی ــح ک ــاه ســال گذشــته کشــت شــده اســت، تصری در آذر م
ــزار  ــه ه ــب ب ــت و قری ــه برداش ــن مزرع ــاه ای ــرداد م ــل م ــود در اوای می ش

ــود.  ــد ش ــول از آن تولی ــرم محص کیلوگ
وی بــا بیــان اینکــه کار کاشــت و برداشــت ســاهدانه مکانیــزه انجــام 
ــر هزینــه  ــه ای روغنــی اســت کــه عــالوه ب می شــود، افــزود: ســیاهدانه، دان
پاییــن کشــت، پــر محصــول اســت و از دانــه و روغــن ایــن گیــاه در مصــارف 

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس داروی
ــم آب  ــازده و ک ــر ب ــوالت پ ــت محص ــا کش ــا ب ــت ت ــاورزان خواس او؛ از کش
ــوع کشــت  ــق کشــاورزی و تن ــد موجــب رون ــش درآم ــر افزای ــالوه ب ــر، ع ب

ــوند. ــوالت ش محص

کاشت مورینگا برای اولین بار در داراب

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان داراب گفــت: بــرای اولیــن بــار 350 اصلــه 
نهــال گیــاه دارویــی مورینــگاه در اراضــی ایــن شهرســتان کشــت شــد. 

ــاد کشــاورزی شهرســتان داراب،  ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا درخــت گــز  احمدرضــا صالحــی تصریــح کــرد: کاشــت مورینــگا اولیفــرا ی
روغنــی توســط یــک کشــاورز پیشــرو در بخــش جنــت روســتای رکــن آبــاد 

صــورت گرفتــه اســت. 
ــه اینکــه درخــت مورینــگا اولیفــرا، درختــی  ــا اشــاره ب ایــن مقــام مســئول ب
ــواص  ــت دارای خ ــن درخ ــزود: ای ــت، اف ــد اس ــاه و سریع الرش ــبتا کوت نس
ــون  ــارف گوناگ ــرای مص ــاه ب ــمت  های گی ــی قس ــت و از تمام ــراوان اس ف

ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس می ت
بــه گفتــه وی؛ بــا توجــه بــه وجــود خشکســالی و اقلیــم منطقــه تغییــر الگــوی 
کاشــت بــه ســمت گیاهــان دارویــی و جایگزینــی آن بــا محصــوالت پــر آب 

بــر از اولویت هــای مــورد حمایــت جهــاد کشــاورزی اســت. 

کاظم نظری

شهرستان داراب 

شهربانو زارعی

دهستان خنجشت
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برداشت گوجه فرنگی از مزارع رستم 
در حال انجام است 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رســتم گفــت: برداشــت گوجــه فرنگــی از 
123 هکتــار مــزارع ایــن شهرســتان از اوایــل خــرداد مــاه آغــاز و تــا اوایــل 

شــهریور مــاه نیــز ادامــه خواهــد داشــت. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان رســتم، 
ــه  ــن گوج ــود 6150 ت ــی می ش ــش بین ــرد: پی ــح ک ــودرزی تصری ــی گ عل

ــن شهرســتان برداشــت شــود. ــزارع ای فرنگــی از م
ــه خــاک  ــا توجــه ب ــه کیفیــت گوجــه فرنگــی ایــن شهرســتان ب گــودرزی ب

ــز اشــاره کــرد.  ــه نی مناســب و آب شــیرین موجــود در منطق
ــات در  ــه ثب ــک ب ــر کم ــالوه ب ــول ع ــن محص ــت ای ــرد: کش ــار ک او اظه
از 600  بیــش  بــازار شهرســتان و اســتان های همجــوار،  قیمت هــا در 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــغلی فصل ــت ش فرص

روز های پایانی برداشت هندوانه از مزارع رستم 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رســتم گفــت: برداشــت هندوانــه از ســطح 
372 هکتــار مــزارع ایــن شهرســتان از اوایــل خــرداد مــاه آغــاز شــده اســت و 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 
تــا اوایــل مــرداد مــاه ادامــه دارد. 

ــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان رســتم،  ــه گــزارش رواب ب
علــی گــودرزی بــا اشــاره بــه کیفیــت مطلــوب هندوانــه و بــازار پســندی خــوب 
ایــن محصــول تصریــح کــرد: پیــش بینــی می شــود بیــش از 18 هــزار تــن 

محصــول بــا کیفیــت از مــزارع ایــن شهرســتان تولیــد و روانــه بــازار شــود.
ــود معیشــت  ــی و بهب ــد زای ــر درآم ــه عــالوه ب ــه وی؛ کشــت هندوان ــه گفت ب
کشــاورزان، باعــث اشــتغال زایــی 1600 نفــر کارگــر فصلــی در ســطح 

ــت. ــده اس ــتم ش ــتان رس شهرس

خرید تضمینی گندم در رستم به پایان رسید 

ــج  ــدم در پن ــد گن ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رســتم گفــت: کار خری مدی
ــید و  ــان رس ــه پای ــتان ب ــن شهرس ــول در ای ــی محص ــد تضمین ــز خری مرک

ــد.  ــع آوری ش ــاورزان جم ــول کش محص
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان رســتم، 
علــی گــودرزی ضمــن اشــاره بــه وقــوع خشکســالی در ســطح ایــن شهرســتان 
و کاهــش تولیــد محصــوالت شــتوی تصریــح کــرد: مراکــز خریــد تضمینــی 
ــتان  ــن شهرس ــاورزان ای ــدم از کش ــن گن ــزار و 700 ت ــدار 21 ه ــدم مق گن

خریــداری کــرده انــد.
بــه گفتــه وی؛ عملکــرد مناســب مراکــز خریــد شهرســتان رســتم باعــث شــد 
ــز  ــن مراک ــه ای ــود ب ــدم خ ــل محصــول گن ــه تحوی ــاورزان نســبت ب ــا کش ت
ــدی از چرخــه دولتــی خــارج نشــود.  ــد و محصــول تولی اســتقبال نشــان دهن
ــرای  ــم ب ــای مه ــی از فاکتوره ــدم را یک ــع گن ــه موق ــت ب ــودرزی کش گ
بهــره وری مطلــوب از بارش هــای جــوی عنــوان کــرد و افــزود: بهــر بــرداران 
ــت  ــع باشــند مدیری ــت اقلیمــی مطل ــا اســتفاده از پیــش آگاهی هــا از وضعی ب
کشــت، راه مقابلــه بــا خشکســالی و کــم آبــی را بــا کشــت گیاهــان کــم آب 

بــر بیابنــد.

استقرار بیش از 40 هزار کلنی زنبور عسل 
در سپیدان 

ــن  ــاس آخری ــر اس ــت: ب ــپیدان گف ــتان س ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی

لیال نمازی 

شهرستان سپیدان 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس36
شمــاره 74 - تیرمـــــاه 1400

آمار هــا 46 هــزار کلنــی زنبــور عســل در قالــب بیــش از 470 زنبورســتان در 
ــد.  ــه ان ــن شهرســتان اســتقرار یافت ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســپیدان، 
مهــدی نصیــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان از مناطــق مهــم ییالقی 
اســتان فــارس بــرای تابســتان گذرانــی زنبورســتان ها اســت، تصریــح کــرد: 
ــن  ــورداران ای ــی زنب ــط تعاون ــتان توس ــش از 400 زنبورس ــرای بی ــون ب تاکن

شهرســتان مجــوز اســکان صــادر شــده اســت. 
ــد  ــر فرآین ــپیدان ب ــتان س ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــه وی؛ مدیری ــه گفت ب
صــدور مجوز هــای اســتقرار در بخــش مرکــزی و همایجــان نظــارت دارد و 
ــا  ــا ب ــل و حریم ه ــت فواص ــه رعای ــزم ب ــل مل ــرورش زنبورعس ــای پ واحد ه

ــی و مناطــق مســکونی هســتند. ــوارض طبیع ــر، ع یکدیگ
ــاری  ــال ج ــود در س ــی می ش ــش بین ــرد: پی ــار ک ــئول اظه ــام مس ــن مق ای
ــپیدان  ــتان س ــتقر در شهرس ــتان های مس ــاره از زنبورس ــل به ــن عس 400 ت

ــود. ــی ش ــی و خارج ــروش داخل ــای ف ــه بازاره ــت و روان برداش

تولید نزدیک به 500 تن حبوبات در سپیدان 

ــود و  ــت نخ ــان برداش ــپیدان از پای ــتان س ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
عــدس از مــزارع دیــم ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: قریــب بــه 500 تــن 

ــزارع برداشــت شــده اســت. ــن م محصــول از ای
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســپیدان، 
مهــدی نصیــری تصریــح کــرد: کار برداشــت ایــن محصــوالت در ســطح هــزار 

هکتــار از اواســط خــرداد مــاه تــا اواســط تیــر مــاه صــورت پذیرفــت. 
ــا  ــازگاری ب ــل س ــه دلی ــود ب ــدس و نخ ــی ع ــام محل ــه وی؛ ارق ــه گفت ب
منطقــه عــالوه بــر مقاومــت باالیــی کــه نســبت بــه تنــش خشــکی و آفــات 

ــز  ــه ای نی ــه صرف ــرون ب ــوب و مق ــرد مطل ــد، از عملک ــا دارن و بیماری ه
ــتند.  ــوردار هس برخ

ــه  ــپیدان ب ــتان س ــم شهرس ــود دی ــدس و نخ ــول ع ــرد: محص ــد ک وی تاکی
ــات، در  ــع آف ــموم دف ــتفاده از س ــدم اس ــود و ع ــتفاده از ک ــل اس ــل حداق دلی

ــد. ــی آین ــه شــمار م ــالم ب ــره محصــوالت س زم

برداشت آنغوزه در سرچهان آغاز شد

ــوزه از  ــت آنغ ــت: برداش ــرچهان گف ــتان س ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــت. ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــن شهرس ــزارع ای ــار م ــطح 20هکت س

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســرچهان، 
ــاه  ــه خــرداد م ــرد: کار برداشــت از نیم ــار ک ــور جشــنی اظه ــی موســی پ عل

شــروع شــده اســت و تــا نیمــه مــرداد مــاه ادامــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از هــر بوتــه ایــن گیــاه 250 گــرم شــیره بــه دســت 
مــی آیــد، تصریــح کــرد: پیــش بینــی می شــود در ســال جــاری پنــج هــزار 

کیلــو گــرم صمــغ آنغــوزه برداشــت و روانــه بازار هــای فــروش شــود.
موســی پــور جشــنی بــا بیــان اینکــه برداشــت یــدی آنغــوزه باعــث اشــتغال 
زایــی فصلــی در منطقــه می شــود، افــزود: مجمــوع ســطح زیــر کشــت ایــن 
گیــاه دارویــی در ســرچهان بالــغ بــر صــد هکتــار اســت کــه 80 هکتــار آن در 

ســال پنجــم کشــت و غیــر مثمــر اســت.

برداشت جو از مزارع سرچهان آغاز شد
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســرچهان از آغــاز برداشــت جــو از ســطح 

2700 هکتــار کشــتزارهای ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســرچهان، 
علــی موســی پــور جشــنی گفــت: عملیــات برداشــت جــو بــه وســیله هشــت 
دســتگاه کمبایــن، از ابتــدای تیرمــاه آغــاز شــده اســت و بــه مــدت یــک مــاه 

ادامــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن برداشــت جــو در هــر هکتــار از مزارع شهرســتان 
ســرچهان دو تــن اســت، ابــراز کــرد: پیــش بینــی می شــود بیــش از هشــت 

هــزار تــن محصــول جــو از مــزارع برداشــت شــود.
او ابــراز کــرد: بیــش از هفــت هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی ایــن شهرســتان 

زینب طالیی

شهرستان سرچهان 
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ــه کشــت محصــوالت شــتوی اختصــاص داشــته  در ســال زراعــی جــاری ب
اســت کــه کار برداشــت در آن در حــال انجــام اســت. 

پسته کاران 5 شهرستان در سروستان 
آموزش دیدند 

ــج  ــته کاران پن ــت: پس ــتان گف ــتان سروس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
شهرســتان سروســتان، شــیراز، خرامــه، نــی ریــز و مرودشــت در ایــن 
شهرســتان جمــع و یافته هــای جدیــد علمــی بــا موضــوع مدیریــت بهنــگام 

ــد.  ــوزش دیدن ــته را آم ــای پس باغ ه
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان سروســتان، 
ســهراب عاشــوری بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی جدیــد 
در باغ هــای پســته بــرای افرایــش بهــره وری از منابــع محــدود آب و خــاک 
ــه  ــر تغذی ــی ب ــن گردهمای ــای ای ــرد: آموزش ه ــح ک ــت، تصری ــر اس موث
ــز  ــیل تمرک ــت پس ــا محوری ــات ب ــت آف ــته و مدیری ــای پس ــب باغ ه مناس

داشــت. 
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه باغــداران و کارشناســان حاضــر در ایــن 
گردهمایــی از ســایت الگویــی پســته شهرســتان سروســتان واقــع در بخــش 
ــد، افــزود: محقــق و مــروج ارشــد پســته از  کوهنجــان نیــز بازدیــد کــرده ان

مریم یارمحمودی

شهرستان سروستان 

مرکــز تحقیقــات، ترویــج و آمــوزش کشــور و مدیــران باغبانــی و حفــظ نباتــات 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس از مدعویــن ایــن دوره بودنــد. 

ــم  ــعه کشــت های ک ــی توس ــع آب ــود مناب ــه کمب ــه ب ــا توج ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ــش  ــش از پی ــه بی ــورد توج ــک م ــم آب و خش ــق ک ــطح مناط ــر در س آب ب
ــا ضمــن حفــظ تولیــد و معیشــت جوامــع  ــرداران قــرار گرفتــه اســت ت بهره ب

ــر در معــرض خطــر باشــند.  ــز کمت ــی نی ــع آب ــی مناب محل

کار برداشت در مزارع شتوی سروستان
به پایان رسید

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان سروســتان از پایــان برداشــت محصــوالت 
شــتوی در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: کار برداشــت محصــوالت شــتوی 

در 4285 هکتــار از اراضــی بخــش مرکــزی و کوهنجــان بــه اتمــام رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریت جهــاد کشــاورزی شهرســتان سروســتان، 
ــتان  ــن شهرس ــل برداشــت در ای ــرد: ســطوح قاب ــان ک ــوری بی ــهراب عاش س
شــامل 1226 هکتــار مــزارع گنــدم آبــی، 3046 هکتــار جــو آبــی و 13 هکتــار 

کلــزا بــوده اســت. 
ــه دلیــل خشکســالی و کاهــش نــزوالت آســمانی  ــه گفتــه وی؛ متأســفانه ب ب
ــش  ــا کاه ــته ب ــال های گذش ــه س ــبت ب ــی نس ــی آب ــد در اراض ــزان تولی می
چشــمگیری مواجــه بــوده اســت و اراضــی دیــم نیــز قابــل برداشــت نبودنــد. 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان سروســتان بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت 
ــرد:  ــح ک ــاری تصری ــال ج ــی در س ــوالت زراع ــای محص کاه و باقیمانده ه
ــای کاه  ــتفاده از کمباین ه ــه اس ــاورزان ب ــاد کش ــل زی ــاهد تمای ــال ش امس

ــم.  کــوب بودی
ــتان 13  ــتان سروس ــالت شهرس ــزارع غ ــت م ــان برداش ــرد: در زم ــراز ک او اب

ــد.  ــال بودن ــای فع ــواع کمباین ه ــط ان ــت توس ــر کار برداش ــر ب ــپ ناظ اکی

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

توسعه خشکه کاری برنج در گرو 
تحقیق و ترویج است 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز از اجــرای طــرح الگویــی خشــکه 
کاری برنــج بــرای دومیــن ســال متوالــی در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: 
ــر  ــان ب ــری زم ــج و ام ــق، تروی ــرو تحقی ــج در گ ــکه کاری برن ــعه خش توس
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اســت. 
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز،  ب
ذبیــح اهلل سیروســی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک مزرعــه الگویــی خشــکه کاری 
برنــج در ســطح نزدیــک بــه 2500 متــر مربــع در منطقــه اســماعیل آبــاد ایــن 
شهرســتان ایجــاد شــده اســت، تصریــح کــرد: طــرح الگویــی مذکــور در اوایــل 
خــرداد مــاه کشــت شــد و پــس از ســبز شــدن تنهــا یــک روز در میــان یــک 

ســاعت بــا سیســتم نــواری آبیــاری می شــود.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه مــا قصــد داریــم ســاختار شــکنی کنیــم 
و روش کاشــت برنــج را تغییــر دهیــم لــذا مقاومــت کشــاورزان بــا آن طبیعــی 
ــد  ــی توانن ــد م ــرو و عالقمن ــاورزان پیش ــرد: کش ــار ک ــت، اظه ــول اس و معم
بــا هماهنگــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز از ایــن مزرعــه 

بازدیــد و سرکشــی داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی؛ کشــت مرســوم برنــج بــه  صــورت غرقابــی بــوده حــال بــا روش 
ــدازه روش غرقابــی نباشــد  ــه ان جدیــد خشــکه کاری، تولیــد ممکــن اســت ب
ــل  ــا راه  ح ــد ام ــت می کنن ــرش آن مقاوم ــرای پذی ــاورزان ب ــن رو کش از ای
ایــن اســت کــه اول آگاهــی کشــاورز را بــاال ببریــم و در ثانــی بــر روی روش 

خشــکه کاری کار تحقیقاتــی انجــام بدهیــم. 
ــه  ــج نتیج ــکه کاری برن ــه خش ــم ک ــان داری ــرد: اطمین ــد ک ــی تاکی سیروس
ــا اســتفاده از ایــن ســر فصــل  بخــش اســت پــس ضــرورت دارد محققــان ب
الگــوی آبیــاری جدیــد ارائــه بدهنــد تــا بــر اســاس آن مــا بتوانیــم محاســبه 
ــرای هــر کشــاورز تولیــدش  ــا ب کنیــم چــه میــزان آب بایــد مصــرف کــرد ت

ــرده باشــیم.  ــی در مصــرف آب ک ــه  جوی اقتصــادی باشــد و هــم صرف
ــن و  ــه قوانی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیراز ب ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــه هرچــه بیشــتر کاشــت  ــه ای باشــد ک ــه  گون ــد ب ــز بای ــررات ابالغــی نی مق
ــزود:  ــه خشــکه کاری تشــویق شــود، اف ــی محــدود و کشــاورز ب ــج غرقاب برن
در ایــن صــورت اســت کــه کشــاورزان بــرای تــداوم کشــت بــه روش جدیــد 

ــت. ــد یاف ــل خواهن تمای
ــان  ــانی کارشناس ــالع رس ــی و اط ــش ترویج ــر نق ــد ب ــا تاکی ــی ب سیروس
ــف  ــور مختل ــاورزان در ام ــه کش ــه جامع ــی ب ــت ده ــرای جه ــاورزی ب کش
ــر الگو هــای کشــت، جایــگاه رســانه های جمعــی را در ایفــای  خصوصــا تغیی
ــداوم تولیــد و امنیــت غذایــی ضمــن کاهــش مصــرف  ــرای ت ایــن وظیفــه ب

ــت. ــی دانس ــم و اساس آب، مه
ــادآور شــد:  ــج نیــز گریــزی زد و ی ــه میــزان مصــرف آب در مــزارع برن وی ب
ــول در آب اســتفاده مــی کنــد  ــج از طریــق ریشــه از اکســیژن محل ــاه برن گی
در نتیجــه مصــرف آب در مــزارع غرقابــی تــا حــدود 20 هــزار متــر مکعــب در 
هکتــار اســت امــا در خشــکه کاری میــزان مصــرف آب تــا هفــت هــزار متــر 
مکعــب در هکتــار نیــز کاهــش مــی یابــد کــه خــود گواهــی بــر لــزوم توســعه 

خشــکه کاری برنــج اســت. 
او بــه محاســن دیگــر خشــکه کاری برنــج نیــز اشــاره کــرد و افــزود: کارایــی 
ــا  ــن ب ــه زمی ــی، تهی ــه روش غرقاب بهترکــود و ســموم آفــت کــش نســبت ب
حداقــل عملیــات خــاک ورزی، کاهــش زمــان کشــت بــه حــدود120 دقیقــه در 
هکتــار، کاهــش هزینه هــای تولیــد ناشــی از پادلینــگ یــا گلخرابــی، خزانــه 
گیــری، نشــاکاری، وجیــن دســتی و مهمتــر از همــه بهبــود و حفــظ ســاختمان 

خــاک از دیگــر مزایــای خشــکه کاری برنــج هســتند.

شیراز پیشتاز در طرح برقی کردن چاه های 
کشاورزی فارس

ــن  ــک ای ــه ی ــتازی و رتب ــیراز از پیش ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی

ــر داد و  ــی کشــاورزی خب ــای دیزل ــردن چاه ه ــی ک شهرســتان در طــرح برق
ــی شــده  ــون 40 درصــد چاه هــای برق ــا کن ــدای ســال 1398 ت گفــت: از ابت

ــرار دارد.  ــارس در شهرســتان شــیراز ق اســتان ف
ــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز،  ب
ذبیــح اهلل سیروســی بــا اشــاره بــه مصوبــه شــوراي اقتصــاد کشــور در ســال 
1393 بــرای کاهــش مصــرف گازوییــل در چاه هــاي کشــاورزي و آغــاز ایــن 
طــرح در اســتان فــارس از ســال 1397 تصریــح کــرد: بــا بهــره گیــری از ایــن 
ــور  ــه ط ــاورزی ب ــاه کش ــه چ ــردن 96 حلق ــی ک ــون کار برق ــا کن ــت ت فرص

کامــل در شهرســتان شــیراز انجــام شــده اســت. 
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی ایــن طــرح جایگزینــي بــرق 
شــبکه سراســري یــا بــرق حاصــل از انرژي هــاي تجدیــد پذیــر نظیــر انــرژي 
ــي در  ــل مصرف ــه  جــاي گازویی ــا مولد هــاي گازســوز ب ــادي، خورشــیدي ی ب
ــه کــرد: کار برقــی کــردن 500  ــاژ آب چاه هــاي کشــاورزي اســت، اضاف پمپ
حلقــه چــاه دیگــر نیــز در اســتان فــارس در دســت اجــرا اســت کــه بالــغ بــر 

80 درصــد از ایــن تعــداد بــه کشــاورزان شهرســتان شــیراز تعلــق دارد. 
ــی  ــوخت متول ــرف س ــازی مص ــه س ــرکت بهین ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اصلــی اجــرای طــرح اســت و کار گروهــی مشــترک بــا حضــور ســازمان جهــاد 
ــتان  ــن اس ــه ای ای ــهامی آب منطق ــرکت س ــارس و ش ــتان ف ــاورزی اس کش
ــش رو  ــع پی ــن جلســه و بررســی موان ــزاری چندی ــس از برگ ــه پ تشــکیل ک
ــزود:  ــد، اف ــرده ان ــاز مراحــل اجــرای طــرح ک ــد و آغ ــف رون ــه تعری ــدام ب اق
بــراي تشــویق کشــاورزان بــه اجــرای ایــن طــرح  یارانه هایــي در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
ــوده  ــر ب ــاورز متغی ــر کش ــراي ه ــه ب ــاص یافت ــه ي اختص ــه او؛ یاران ــه گفت ب
کــه ایــن مقــدار براســاس شــرایط چــاه طبــق پروانــه بهره بــرداري و میــزان 
ــن  ــاورز تعیی ــمي کش ــهمیه رس ــا س ــق ب ــاه منطب ــل در چ ــرف گازویی مص

مي شــود.
ــده  ــی کشــاورزی مشــکالت عدی ــای دیزل ــه چاه ه ــان اینک ــا بی سیروســی ب
ای دارنــد و بــا برقــی شــدن چــاه، هزینــه حمــل و نقــل ســوخت، تعمیــرات، 
ــراز  ــد، اب خریــد و نگهــداری گازوئیــل، خریــد روغــن و غیــره کاهــش می یاب
ــش داده و  ــیلی را کاه ــوخت فس ــرف س ــا مص ــردن چاه ه ــرق دار ک ــرد: ب ک
ســبب می شــود محیــط زیســت از آلودگــی حفــظ شــود؛ مصــرف گازوئیــل و 
ــاک و آب  ــوا، خ ــی، ه ــتم های دیزل ــداری سیس ــرد و نگه ــرای کارب ــن ب روغ
ــع می شــود.  ــن نقیصــه رف ــا ای ــی شــدن چاه ه ــا برق ــا ب ــد ام ــوده می کن را آل

عدم تخصیص اعتبار به موقع مانع تسریع 
در روند طرح 

ــص  ــدم تخصی ــرد: ع ــار ک ــیراز اظه ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــرای اجــرای طــرح برقــی کــردن  ــار از ســوی وزارت نفــت ب ــع اعتب ــه موق ب
ــازی  ــه س ــرکت بهین ــامانه ش ــات س ــی در اطالع ــود نواقص ــا و وج چاه ه
ــه اســامی و مشــخصات بســیاری از  ــه نحــوی ک مصــرف ســوخت کشــور ب
ــن  ــوان مهــم تری ــه عن ــاده اســت ب ــم افت ــی از قل چاه هــای کشــاورزی دیزل

ــن طــرح هســتند.  ــرای ای ــد اج ــع در رون موان
سیروســی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــالش بــه جهــت تکمیــل تمامــی مشــخصات 
چاه هــای از قلــم افتــاده در ســامانه شــرکت بهینــه ســازی مصــرف ســوخت 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــری س ــا پیگی ــد: ب ــادآور ش ــه دارد، ی ــور ادام کش
اســتان فــارس و همــکاری شــرکت ســهامی آب منطقــه ای، اســتان فــارس 
بــه عنــوان اولیــن اســتان، موفــق بــه افــزودن اطالعــات بیــش از 13 هــزار 

حلقــه چــاه کشــاورزی در ســامانه مذکــور شــده اســت. 
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ــرق دار کــردن صــد هــزار چــاه کشــاورزی هــدف  ــرای ب ــرم ب ــت محت  دول
ــه ســاالنه در مصــرف750  ــن برنام ــق ای ــا تحق ــه ب ــرده اســت ک ــذاری ک گ
ــر  ــر لیت ــه ازای ه ــد؛ ب ــد ش ــی خواه ــه جوی ــل صرف ــر گازوئی ــون لیت میلی
گازوئیــل صرفــه جویــی شــده 30 ســنت صرفــه جویــی ملــی نصیــب اقتصــاد 
ــردد  ــد شــد از ت ــن کار باعــث خواه ــال ای ــن ح ــه در عی کشــور می شــود ک

ــری شــود. ــزار تانکــر ســوخت جلوگی ــا50 ه ســاالنه 40ت

عزم راسخ متولیان اراضی شیراز در نیم 
روز به ظهور رسید

ــزم راســخ  ــر ع ــد ب ــن تاکی ــیراز ضم ــتان ش ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
تمامــی دســتگاه های متولــی حفــظ و صیانــت از اراضــی در ایــن شهرســتان 
ــر  ــر کاربری هــای غی ــر از 12 ســاعت پــس از شناســایی تغیی گفــت: در کمت

مجــاز بــا تمامــی مــوارد برخــورد ســریع و قاطــع شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز، 
ذبیــح اهلل سیروســی بــا اشــاره بــه تعامــل ســازنده دســتگاه قضایــی در ایــن 
خصــوص تصریــح کــرد: بــه منظــور اجــرای تبصــره 2 مــاده 10 قانــون حفــظ 
ــای الزم و  ــام هماهنگی ه ــس از انج ــی پ ــی و باغ ــی زراع ــری اراض کارب
تامیــن ادوات مــورد نیــاز 86 مــورد فنــس کشــی، دیوارکشــی، پــی کنــی، و 
اتاقــک غیــر مجــاز در منطقــه اکبــر آبــاد ایــن شهرســتان قلــع و قمــع گردیــد.

ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه بــا ایــن اقــدام موثــر و پیشــگیرانه بیــش 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــازی ش ــاد آزاد س ــی اکبرآب ــع از اراض ــزار مترمرب از 53 ه
ــی در  ــب آت ــه تخری ــوارد، هزین ــن م ــش ســریع در ای ــدم واکن در صــورت ع

ــاال خواهــد رفــت. ــن ب ــر مجــاز بیــش از ای مســتحدثات غی
سیروســی ابــراز کــرد: بــر اســاس قانــون، هرگونــه تغییــر کاربــری و تفکیــک 
اراضــی کشــاورزی، ســاخت و ســاز و دیوارکشــی در مــزارع و باغ هــا بــدون 
اخــذ مجــوز جهــاد کشــاورزی ممنــوع اســت و عــالوه بــر قلــع و قمــع بناهــا 
و مســتحدثات ســاخته شــده، طبــق قانــون بــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد.

او بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی بهــره بــرداران بایــد قبــل از هرگونــه ســاخت و 
ســاز در اراضــی کشــاورزی بــا کارشناســان امــور اراضــی مشــورت کننــد تــا از 
هــدر رفــت ســرمایه های آنــان جلوگیــری شــود، ابــراز کــرد: از عمــوم مــردم 
ــی،  ــری اراض ــر کارب ــا تغیی ــب ی ــه تخری ــاهده هرگون ــا مش ــم ب ــی خواهی م

مراتــب را از طریــق ســامانه 131 گــزارش کننــد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز ضمــن تقدیــر از همــکاری تمامــی 
دســتگاه های ذی مدخــل در امــر صیانــت از اراضــی کشــاورزی بیــان کــرد: 
ــده  ــور نماین ــا حض ــور ب ــاز مذک ــر مج ــتحدثات غی ــب مس ــات تخری عملی
دادســتان، فرمانــده یــگان حفاظــت از اراضــی اســتان فــارس، معــاون اجرایــی 
ــی شــهرداری های مناطــق 3 و  ــل اجرای ــیراز و عوام ــات شــهرداری ش تخلف
6 شــهر شــیراز، یــگان امــداد نیــروی انتظامــی و کارکنــان اداره امــور اراضــی 

مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز انجــام شــد. 

مدیریت آفات در باغ های قصرالدشت شیراز با 
قوت دنبال می شود

ــس  ــت مگ ــت آف ــت: مدیری ــیراز گف ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
میــوه مدیترانــه ای در قریــب بــه هــزار هکتــار از باغ هــای میــوه قصرالدشــت 
ــا همــکاری شــورای شــهر و شــهرداری شــیراز  ــز ب شــهر شــیراز امســال نی

ــود.  ــال می ش ــوت دنب ــا ق ــاز و ب آغ
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز، 

ذبیــح اهلل سیروســی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح مذکــور از ســال 1379 آغــاز و 
در پنــج ســال اخیــر بــا تعامــل شــهرداری بــه اجــرا در آمــده اســت، تصریــح 
ــرای  ــه ب ــه ای در دو مرحل ــوه مدیتران ــس می ــا مگ ــارزه ب ــش و مب ــرد: پای ک

ــد.  ــه اجــرا در مــی آی ــن قســمت از شــهر شــیراز ب باغ هــای ای
بــه گفتــه وی؛ رصــد و مبــارزه بــا آفــت در باغ هــای میوه هــای زودرس ماننــد 
هلــو، زردآلــو و شــلیل از اواخــر اردیبهشــت مــاه آغــاز و بــرای باغ هــای انــار و 
خرمالــو از اواخــر شــهریور مــاه پیگیــری می شــود کــه تامیــن مالــی و ادوات 
ــرا توســط  ــر اج ــیراز و نظــارت ب ــده شــهرداری ش ــر عه ــاز طــرح ب ــورد نی م

ــاد کشــاورزی انجــام می شــود.  جه
سیروســی اظهــار کــرد: عملیــات فنــی مــورد نظــر بــرای رصــد و مبــارزه بــا 
آفــت مگــس میــوه مدیترانــه ای شــامل نصــب بیــش از 14 هــزار تلــه فرمــون 
ــی  ــه کار اجرای ــت ک ــا اس ــطح باغ ه ــیمیایی در س ــر ش ــال غی ــی و کام جنس

ــرارداد انجــام می شــود.  ــک گیاهپزشــکی طــرف ق توســط کلینی
ــای  ــت از باغ ه ــظ و صیان ــه حف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
قصرالدشــت بــه دلیــل موقعیــت قــرار گیــری در قلــب شــهر شــیراز از اهمیــت 
ــد و  ــداری تولی ــات، پای ــرل آف ــرد: کنت ــراز ک ــت، اب ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ــهر  ــمت از ش ــن قس ــای ای ــدن آن در باغ ه ــادی ش ــر اقتص ــری از غی جلوگی
شــیراز بــرای مجموعــه مدیریــت شــهری شــیراز بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ــای  ــه باغ ه ــه اینک ــان ب ــا اذع ــیراز ب ــتان ش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
قصرالدشــت دارای ســبقه تاریخــی و شــهرت جهانــی اســت، افــزود: اگــر مــا 
ــئول  ــدگان مس ــر آین ــم در براب ــظ کنی ــیراز را حف ــهر ش ــای ش ــم باغ ه نتوانی
ــزوده  ــل ارزش اف ــه دلی ــی ب ــیم؛ از طرف ــخگو باش ــد پاس ــود و بای ــم ب خواهی
ــدن  ــادی ش ــر اقتص ــال غی ــه دنب ــده ای ب ــع ع ــم طم ــی چش ــاالی اراض ب

ــت.  ــق اس ــن مناط ــداری در ای باغ

ورود پلیس امنیت اقتصادی به گشت مشترک 
حفاظت از اراضی شیراز

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز گفــت: بــرای اولیــن بــار در اســتان 
فــارس پلیــس امنیــت اقتصــادی بــه گشــت مشــترک یــگان حفاظــت از اراضی 
ــا را  ــر کاربری ه ــر تغیی ــارت ب ــه و کار نظ ــتان اضاف ــن شهرس ــاورزی ای کش

آغــاز نمــوده اســت. 
ــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز،  ــه گــزارش رواب ب
ذبیــح اهلل سیروســی بــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغه  هــای مهــم در خصــوص 
تامیــن امنیــت غذایــی آســیب ناشــی از تغییــر کاربری هــای غیــر مجــاز اراضی 
کشــاورزی اســت، تصریــح کــرد: تســریع و تشــدید برخــورد بــا ســود جویــان و 
دالالن حــوزه زمیــن بــه ویــژه متخلفیــن حــوزه تغییــر کاربری هــای اراضــی 

زراعــی و باغــی هــدف شــکل گیــری ایــن اقــدام اســت. 
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه فرصــت طلبــان ضمــن مــال انــدوزی 
ــداری  ــرداران خری ــره ب ــل کشــت را از به ــی قاب ــز اراض ــای ناچی ــا قیمت ه ب
مــی کننــد و زیــان فراوانــی بــه تولیــد محصــوالت غذایــی وارد مــی نماینــد، 
ــک  ــدی و تفکی ــه بن ــس از قطع ــی را پ ــی و باغ ــزود: دالالن اراضــی زراع اف
بــا قیمــت گــزاف بــه اقشــار مختلــف جامعــه بــه فــروش مــی رســانند از ایــن 
رو ورود پلیــس امنیــت اقتصــادی امــری ضــروری بــود کــه بــا پیگیری هــای 

الزم محقــق شــد. 
ــادی  ــت اقتص ــس امنی ــدن ورود پلی ــی ش ــق و اجرای ــا تحق ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ــتان  ــاورزی شهرس ــگان حفاظــت از اراضــی کش ــه گشــت های مشــترک ی ب
شــیراز از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون سرکشــی های میدانــی انجــام، افــراد 
ــش از 15  ــایی و بی ــهری ها شناس ــاغ ش ــای ب ــاد مجموعه ه ــاخه ایج سرش
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ــه پلیــس امنیــت  نفــر متخلــف کالن در امــور زمیــن در شهرســتان شــیراز ب
اقتصــادی معرفــی شــده اســت. 

ــت  ــس امنی ــان پلی ــی کارشناس ــا ورود تخصص ــرد: ب ــار ک ــی اظه سیروس
ــن  ــده متخلفی ــراد، پرون ــن اف ــی ای ــود جوی ــوع س ــر ن ــراف ب ــادی و اش اقتص
تشــکیل و بــه مراجــع قضایــی بــرای رســیدگی ارســال شــده اســت و بــه نظــر 
مــی رســد ایــن مهــم گام موثــری در برخــورد بــا ســر شــاخه ها و علــل تغییــر 

ــد آورد.  ــاورزی پدی ــی کش ــترده در اراض ــای گس کاربری ه
اطالع رسانی قوانین تغییر کاربری اراضی ضروری است

ــد  ــاز بای ــر مج ــای غی ــر کاربری ه ــری از تغیی ــرای جلوگی ــده وی؛ ب ــه عقی ب
کمتریــن میــزان خســارت را داشــته باشــیم، یعنــی قبــل از هــر گونــه ســاخت 
 و ســاز در اراضــی کشــاورزی توســط ذی نفعــان آگاهــی بخشــی الزم در حــوزه 

قوانیــن بــه مــردم صــورت گیــرد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــیراز بــر نقــش مشــارکت های مردمــی 
ــد  ــر مجــاز اراضــی کشــاورزی تأکی ــر کاربری هــای غی در پیشــگیری از تغیی
ــوص  ــی در خص ــگ عموم ــه فرهن ــی ک ــا زمان ــاد دارم ت ــزود: اعتق ــرد و اف ک
جایــگاه اراضــی کشــاورزی تغییــر نکنــد بــدون شــک امنیــت غذایــی در خطــر 

خواهــد بــود.
 وی هم افزایــی و هم پوشــانی دســتگاه های متولــی در حــوزه حفــظ و 
صیانــت از اراضــی را قابل تأمــل دانســت و بیــان کــرد: همــکاری و همراهــی 
تمامــی ذی مدخــالن در ایــن بخــش خصوصــا دســتگاه قضائــی در شهرســتان 

شــیراز قابــل تقدیــر اســت. 

یک مزرعه گندم در فسا طعمه حریق شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فســا گفــت: یــک مزرعــه چهــار هکتــاری 
ــن  ــزی ای ــش مرک ــع بخ ــه از تواب ــتای کچویی ــی روس ــع در اراض ــدم واق گن

شهرســتان طعمــه حریــق شــد.
ــاد کشــاورزی شهرســتان فســا،  ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ناصــر انصــاری بــا بیــان اینکــه آتــش ســوزی عصــر روز یکشــنبه شــانزدهم 
ــش ســوزی در دســت بررســی  ــت آت ــرد: عل ــح ک ــاه رخ داد، تصری ــرداد م خ

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از تــالش نیروهــای آتــش نشــانی و 30 نفــر از 

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

نیرو هــای بومــی آتــش ســوزی مهــار شــد، افــزود: بــر اثــر ایــن حادثــه بیــش 
از 175 میلیــون تومــان خســارت وارد شــد.

ــه جمــع آوری ســریعتر  ــام مســئول از کشــاورزان خواســت نســبت ب ــن مق ای
محصــول خــود اقــدام و تــا زمــان پایــان برداشــت در مــزارع حضــور داشــته 
باشــند و لــوازم اطفــاء حریــق ماننــد تراکتــور دیســک و... در دســترس داشــته 

باشــند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فســا ابــراز کــرد: طبــق »مــاده 20 قانــون 
هــوای پــاک« ســوزاندن بقایــای گیاهــان زراعــی پــس از برداشــت محصــول 

ممنــوع اســت و متخلــف بــه پرداخــت جــزای نقــدی محکــوم می شــود.

توزیع نهاده های دامی در فسا

رئیــس اداره بهبــود تولیــدات دامــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان فســا 
گفــت: در ســه مــاه نخســت امســال 11 هــزار و 388 تــن انــواع نهاده هــای 

دامــی در بیــن بهــره بــرداران ایــن شهرســتان توزیــع شــده اســت. 
ــا،  ــتان فس ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــو  ــن ج ــور 5267 ت ــدت مذک ــرد: در م ــح ک ــزاده تصری ــواد جمال ــد ج محم
دامــی، 270 تــن ســبوس، 3126 تــن ذرت، 446 تــن کنجالــه ســویا و 2279 
ــه اســت.  ــفندداران اختصــاص یافت ــه گاوداران و گوس ــاده ب ــوراک آم ــن خ ت
ــداران  ــی دام ــرکت های تعاون ــیله ش ــه وس ــا ب ــن نهاده ه ــه وی؛ ای ــه گفت ب
شهرســتان فســا در بیــن بیــش از700 نفــر از گاوداران و 800 نفــر گوســفنددار 

توزیــع شــده اســت. 
ــر 18 هــزار راس دام ســنگین  ــغ ب ــان اینکــه در شهرســتان فســا بال ــا بی او ب
ــزود:  ــود، اف ــرورش داده می ش ــداری و پ ــبک نگه ــزار راس دام س و 500 ه
ــا 35  ــتان تنه ــن شهرس ــداران ای ــه دام ــده ب ــص داد ش ــای تخصی نهاده ه

ــت. ــرده اس ــن ک ــدی را تامی ــای تولی ــن واحد ه ــاز ای ــد از نی درص
جمالــزاده اضافــه کــرد: بــه جهــت تــداوم تولیــد محصــوالت پروتئینــی بایــد 
ــاذ  ــر الزم اتخ ــداران تدابی ــاز دام ــورد نی ــای م ــع نهاده ه ــه موق ــن ب در تامی
ــی در شهرســتان  ــدات دام ــن صــورت شــاهد کاهــش تولی ــر ای ــردد در غی گ

ــود. خواهیــم ب

کشت پاپایا برای اولین بار در فسا
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فســا از کشــت پاپایــا بــذری بــرای اولیــن 
ــورت  ــه ص ــاه ب ــن گی ــت ای ــت: کش ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــار در ای ب

ــاد انجــام شــده اســت. ــه ای در روســتای مهــدی آب گلخان
ــا،  ــتان فس ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
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ناصــر انصــاری تصریــح کــرد: کشــت ایــن محصــول در ســطح 4500 متــر 
ــده  ــاه آین ــار م ــی می شــود در چه ــش بین ــه پی ــع انجــام شــده اســت ک مرب

ــار بنشــیند. ــه ب ب
ایــن مقــام مســئول افــزود: در ســطح مذکــور تعــداد 1580بــذر پاپایــا از رقــم 

Redraby کشــت شــده اســت.

بــه گفتــه وی: پاپایــا میــوه ای اســتوایی اســت کــه نیــاز بــه دمــا و رطوبــت 
بــاال دارد، شــبیه بــه انبــه و بامــزه شــیرین اســت.

ــد  ــی رس ــری م ــک مت ــاع ی ــه ارتف ــه ب ــی ک ــاه زمان ــن گی ــرد: ای ــراز ک او اب
ــن  ــت اولی ــس از کاش ــاه پ ــوال 12م ــد و معم ــی کن ــی م ــه گلده ــروع ب ش

ــد. ــی آی ــت م ــه د س ــول آن ب محص
انصــاری گفــت: هــر درخــت 20 تــا 100 عــدد محصــول مــی دهــد کــه وزن 

هــر میــوه 250 تــا 500 گــرم اســت.
ــا  ــی ی ــزه درخت ــرد: خرب ــار ک ــتان فســا اظه ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی

ــت. ــیری اس ــه گرمس ــیری و نیم ــای گرمس ــن میوه ه ــا ویتری پاپای

پرداخت یارانه نهال به باغداران فسا

ــال  ــون ری ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فســا از اختصــاص 870 میلی  مدی
ــه باغــداران در ایــن شهرســتان خبــر داد. ــه نهــال ب یاران

ــتان فســا،  ــاد کشــاورزی شهرس ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ناصــر انصــاری گفــت: ایــن یارانــه بــه نهال هــای خرمــا و انجیرتعلــق گرفتــه 

اســت.
ــر الگــوی  ــرای تغیی وی افــزود: ایــن مدیریــت ضمــن تشــویق کشــاورزان ب
کشــت و بهــره وری از آب، اقــدام بــه ترویــج توســعه کشــت درختــان کــم آب 
بــر نمــوده و بــه همیــن منظــور یارانــه خریــد نهــال بــه تعــداد 4332 اصلــه 

خرمــا و انجیــر بــه بهــره بــرداران پرداخــت گردیــد.
ــا  ــن یارانه ه ــت ای ــامل دریاف ــه ش ــی ک ــره برداران ــرد: به ــار ک ــاری اظه انص

ــر هســتند. ــد 13 نف شــده ان
ــا مــدارک آب  ــدا ب ــه نهــال باغــداران ابت ــرای دریافــت یاران ــه وی؛ ب ــه گفت ب
ــد  ــس از تایی ــه و پ ــاد کشــاورزی مراجع ــز جه ــه مراک ــورد نظــر ب ــن م و زمی
ــال  ــه نه ــه تهی ــدام ب ــوز دار اق ــتان های مج ــق نهالس ــان از طری کارشناس

می کننــد.

کشت برنج در فیروزآباد به روش خشکه کاری 

سرپرســت مرکــز خدمــات جهــاد کشــاورزی حومــه فیروزآبــاد گفــت: کشــت 
برنــج بــه روش خشــکه کاری در ســطح دو هکتــار از اراضــی بخــش مرکــزی 

ایــن شهرســتان اجــرا شــد. 
ــف  ــاد، نج ــاورزی فیروزآب ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش روب ــه گ ب
ســرداری تصریــح کــرد: در ایــن طــرح دو رقــم ضیقمــی و لنجانــی مقایســه و 

ارزیابــی خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه خشکســالی های اخیــر و مصرف 
ــزوم اســتفاده از سیســتم های  ــه روش ســنتی ل ــج ب ــاالی آب در کشــت برن ب
ــره وری آب  ــش به ــور افزای ــه منظ ــج ب ــت برن ــار در کش ــت فش ــاری تح آبی

بســیار حائــز اهمیــت شــده اســت.
وی افــزود: از اهــداف اجــرای ایــن طــرح عــالوه بــر ارزیابــی تاثیــر کاهــش 
مصــرف آب و افزایــش بهــره وری آن، مقایســه ارقــام و انتخــاب بهتریــن رقــم 

جهــت کشــت بــه صــورت خشــکه کاری بــا آبیــاری تیــپ هســت.
ــا  ــی ت ــزان آب مصرف ــری می ــدازه گی ــت ان ــدات الزم جه ــه داد: تمهی او ادام

ــه اســت. ــان برداشــت صــورت پذیرفت زم
ســرداری تاکیــد کــرد: در ایــن طــرح میــزان زودرســی، مقاومــت بــه آفــات و 
امــراض و میــزان عملکــرد نیــز مقایســه خواهــد شــد تــا مناســب تریــن رقــم 
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی شهرســتان شناســایی و بــه کشــاورزان معرفــی 

شــود.

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 
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آغاز برداشت انگور دیم از تاکستان های کازرون

ــت:  ــتان کازرون گف ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــئول باغبان مس
برداشــت انگــور از ســطح 450 هکتــار از باغــات انگــور دیــم ایــن شهرســتان 

ــه دارد. ــاه ادام ــرداد م ــان م ــا پای ــاز و ت آغ
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
ــن  ــی می شــود در ســال جــاری هــزار ت ــش بین ــرد: پی ــار ک ــاه اظه زهــرا پن
ــازار مصــرف  ــه ب انگــور دیــم از تاکســتان های ایــن شهرســتان برداشــت و ب

ارســال شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح عمــده ایــن باغــات در روســتای دوان از توابــع 
ــیبدار،  ــرد: اراضــی ش ــح ک ــتان کازرون اســت، تصری ــزی شهرس بخــش مرک
ــرایط را  ــن ش ــه بهتری ــن منطق ــب ای ــوای مناس ــز و آب و ه ــاک حاصلخی خ

ــرای تولیــد ایــن محصــول فراهــم کــرده اســت. ب
پنــاه افــزود: انگــور تولیــدی شهرســتان کازرون ازعطــر، طعــم و مــزه بســیار 
مطلوبــی برخــوردار اســت کــه عــالوه بــر تــازه خــوری و ارســال بــه شــهرها 
و اســتان های همجــوار بــه مصــرف تولیــد کشــمش، شــیره و ســرکه انگــور 

مــی رســد.
مســئول باغبانــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون بیــان کــرد: 
شــیرازی، یاقوتــی، عســکری، نالونــی از ارقــام انگــور دیــم در کازرون اســت .

پیش بینی تولید بیش از 200 هزارتن گوجه فرنگی 
در کازرون 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون از آغــاز برداشــت گوجــه فرنگــی 
ــی  ــش بین ــت: پی ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــار در ای ــطح 2760 هکت از س
ــت  ــطح برداش ــن س ــی از ای ــه فرنگ ــن گوج ــزار ت ــش از 210 ه ــود بی می ش

شــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
ــط  ــی در کازرون از اواس ــه فرنگ ــت گوج ــرد: برداش ــراز ک ــیدی اب ــد رش حمی
خــرداد مــاه آغــاز شــده اســت و بــر اســاس شــرایط آب و هوایــی تــا پایــان 

تیــر مــاه ادامــه دارد.
ــا،  ــن، ایزم ــو، ثمی ــرد: سانســید، 6189، بریوی ــح ک ــام مســئول تصری ــن مق ای

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

ــت. ــه در کازرون اس ــده گوج ــت ش ــام کش ــن ارق 8320 از مهم تری
رشــیدی بــا بیــان اینکــه شهرســتان کازرون یکــی از قطب هــا تولیــد گوجــه 
ــر  ــالوه ب ــرد: ع ــار ک ــود، اظه ــوب می ش ــارس محس ــتان ف ــی در اس فرنگ
تامیــن نیــاز داخــل اســتان، مــازاد محصــول تولیــد شــده بــه ســایر اســتان ها 

ــز صــادر می شــود. ــارس نی ــج ف و کشــورهای حــوزه خلی

آغاز برداشت سیاه دانه در کازرون
ــی  ــاه داروی ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون از آغــاز برداشــت گی مدی
ســیاه دانــه از چهــار هکتــار از مــزارع ایــن شهرســتان خبــرداد و گفــت: پیــش 
ــا 600 کیلوگــرم محصــول ســیاه  ــار بیــن 400 ت بینــی می شــود در هــر هکت

دانــه از مــزارع شهرســتان کازرون برداشــت شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
ــاه  ــاه در اواخــر آذر م ــن گی ــد رشــیدی اظهــار کــرد: ای ــد رشــیدی حمی حمی

ــود. ــاه برداشــت می ش ــر م ــده و در تی کشــت ش
ــاوب زراعــی، اصــالح خــاک،  ــی کــم، رعایــت تن ــاز آب وی تصریــح کــرد: نی
ــادی  ــق اقتص ــت و رون ــای معیش ــب، ارتق ــد مناس ــره وری، درآم ــش به افزای

ــه اســت. ــی ســیاه دان ــاه داروی ــای کشــت گی ــوار روســتایی از مزای خان
ــد  ــه ض ــیاه دان ــرد: س ــان ک ــتان کازرون بی ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــون،  ــار خ ــی و روده ای، فش ــکالت گوارش ــان مش ــه درم ــوده و ب ــرطان ب س
ــا و مشــکالت  ــرماخوردگی، آلرژی ه ــزا و س ــی، آنفوالن ــی بین ــت، گرفتگ دیاب

ــد. ــک می کن ــو کم ــت و م پوس
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پرورش ۹80 هزار قطعه جوجه در کازرون 

ــدای ســال جــاری  ــت: از ابت ــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون گف ــر جه مدی
تاکنــون بیــش از 980 هــزار قطعــه جوجــه در ایــن شهرســتان پــرورش داده 

شــده اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
حمیــد رشــیدی تصریــح کــرد: جوجــه ریــزی مذکــور بــا 39 مجــوز و در 27 

واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی مجــاز صــورت گرفــت.
ــه  ــبت ب ــای کازرون نس ــزی در مرغداری ه ــزان جوجه ری ــه وی؛ می ــه گفت ب
مــدت زمــان مشــابه در ســال گذشــته 10 درصــد رشــد داشــته کــه ایــن مهــم 

نشــان از پویایــی صنعــت مذکــور و برنامــه ریــزی منطقــی اســت.
ــزود: 28 واحــد مرغــداری گوشــتی مجــاز در شهرســتان کازرون  رشــیدی اف
وجــود دارد کــه بــا تولیــد ســاالنه 7 هــزار و 600 تــن گوشــت ســفید نقــش 

بــه ســزایی در تامیــن پروتئیــن ســبد خانــوار اســتان فــارس دارنــد.
ــش از  ــون بی ــرد: تاکن ــراز ک ــتان کازرون اب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی

ــت. ــده اس ــه ش ــازار عرض ــه ب ــفید ب ــت س ــن گوش 1900ت
ــزان  ــده و می ــادر ش ــوز ص ــق مج ــات دقی ــرد: اطالع ــح ک ــیدی تصری رش
ــرای  ــه کشــتارگاه ها ب ــزی در مرغداری هــای گوشــتی و ورودی ب جوجــه ری
جلوگیــری از عرضــه خــارج از شــبکه بررســی می شــود تــا قیمــت فــروش از 

قیمــت مصــوب فراتــر نــرود.

صدور نخستین گواهی محصول سالم برای 
خیار سبز در کازرون

مســئول حفــظ نباتــات مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون گفــت: 
بــرای نخســتین بــار گواهــی محصــول ســالم )ICM( بــرای محصــول خیــار 

ســبز تولیــدی در فضــای بــاز شهرســتان کازرون صــادر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کازرون، 
مرضیــه دهقــان افــزود: خیــار ســبز تولیــدی مزرعــه ســه هکتــاری مهــدی 

رســتمی کشــاورز پیشــرو روســتای خــدا آبــاد منطقــه شــاپور ایــن شهرســتان 
ــرات و  ــموم، نیت ــام آزمایشــات س ــرداری از محصــول و انج ــه ب ــس از نمون پ

ــه ICM دریافــت کــرده اســت. ــزات ســنگین گواهینام فل
ایــن کارشــناس تصریــح کــرد: اســتفاده از روش هــای غیرشــیمیایی در کنتــرل 
ــی  ــرای ردیاب ــی ب ــای رنگ ــتفاده از کارت ه ــه اس ــا، از جمل ــات و بیماری ه آف
ــات  ــا از اقدام ــک تریکودرام ــش بیولوژی ــتفاده از قارچ ک ــات و اس ــکار آف و ش
انجــام شــده در ایــن مزرعــه بــرای دریافــت گواهــی محصــول ســالم اســت.

ــل توجهــی از محصــوالت شهرســتان کازرون،  ــان اینکــه بخــش قاب ــا بی او ب
شــرایط الزم بــرای کســب گواهــی ICM را دارنــد، اظهــار کــرد: ایــن گواهــی 
ــود را  ــوالت خ ــد محص ــود و می توان ــوب می ش ــد محس ــاورز برن ــرای کش ب
ــازار  ــه ب ــد محصــول ســالم و گواهــی شــده ب ــا ک ــه صــورت بســته بندی ب ب

عرضــه کنــد.

آغاز برداشت انگور از تاکستان های کوار 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کــوار از آغــاز برداشــت انگــور از 
ــور از  ــت انگ ــت: کار برداش ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــتان های ای تاکس
ــز  ــی نی ــاه آت ــان م ــط آب ــا اواس ــت و ت ــده اس ــروع ش ــاه ش ــرداد م ــر خ اواخ

ادامــه دارد. 
ــوار،  ــتان ک ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عبدالرســول جــوکار بــا اشــاره بــه ســطح 6500 هکتــاری باغ هــای انگــور در 
ایــن شهرســتان تصریــح کــرد: پیــش بینــی می شــود بــه دلیــل ســرمازدگی 
ــته و  ــش داش ــل کاه ــال های قب ــه س ــبت ب ــور نس ــد انگ ــد تولی ــار تولی به

مهسا برزویی

شهرستان کوار 
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ــن نشــود.  بیشــتر از 160 هــزار ت
بــه گفتــه وی؛ محصــول انگــور شهرســتان کــوار بــا هــدف تــازه خــوری بــه 
ــارس  ــج ف ــوه کشــور و برخــی از کشــور های حــوزه خلی ــن می ــی میادی تمام

ــود.  ــال می ش ارس
ــی،  ــف زود رس یاقوت ــام مختل ــود ارق ــه وج ــاره ب ــا اش ــام مســئول ب ــن مق ای
ــتان  ــتان های شهرس ــا در تاکس ــش باب ــر رس ری ــکری و دی ــان رس عس می
ــتان  ــن شهرس ــای ای ــور در باغ ه ــم انگ ــن رق ــده تری ــرد: عم ــراز ک ــوار اب ک
ــود  ــه خ ــا را ب ــاحت باغ ه ــد مس ــر 60 درص ــغ ب ــه بال ــت ک ــا اس ــش باب ری

ــت.  ــاص داده اس اختص
جــوکار افــزود: باهــدف تجــاری ســازی تولیــد در باغ هــای انگــور شهرســتان 
کــوار کشــت ارقــام تجــاری جدیــد در دو ســال اخیــر توســعه یافتــه اســت و 
رتبــه اول عملکــرد و رتبــه دوم ســطح زیرکشــت انگــور آبــی اســتان فــارس را 

بــه خــود اختصــاص داده ایــم. 

تولید بذر گیاه دارویی آویشن در گراش

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــراش گفــت: بــا هــدف حفظ و شناســایی 
ارقــام بومــی آویشــن پنــج هــزار متــر مربــع از یــک مزرعــه آویشــن در ایــن 

شهرســتان امســال بــه تولیــد بــذر اختصــاص یافتــه اســت.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــراش، 
ــن  ــبز آویش ــای س ــی بوته ه ــرح آزمایش ــن ط ــزود: در ای ــرادی اف ــن م حس
ــدازه  ــی، ان ــرگ ده ــزان ب ــاع، می ــری، ارتف ــکل ظاه ــاس ش ــه براس مزرع
ــر  ــذر ه ــذاری و ب ــد گ ــی ک ــای کوچک ــدازه گل توســط تابلو ه ــا و ان برگ ه

ــود. ــدی می ش ــته بن ــع آوری و بس ــه جم ــورت جداگان ــه ص ــه ب بوت
وی تصریــح کــرد: هــدف از ایــن کار دســت یابــی بــه بــذر ارقــام گوناگــون 
ــه  ــا ب ــن بذره ــال ای ــس از ارس ــت و پ ــاال اس ــیار ب ــوص بس ــا خل ــن ب آویش
مراکــز تولیــد نشــاء ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــرای هــر مزرعــه متناســب 
بــا ایــن کــه هــدف مــا تولیــد بــذر باشــد یــا بــرگ از نشــاء همــان نــوع خــاص 

اســتفاده شــود.
او اظهــار کــرد: محصــول آویشــن تولیــد شــده در ایــن مزرعــه امســال موفــق 
ــم در  ــده اســت و امیدواری ــز ش ــالم )ICM( نی ــی محصــول س ــذ گواه ــه اخ ب
ــد گواهــی و اســتانداردهای  ــز بتوان ــن ســایت نی ــد شــده ای ــذور تولی ــده ب آین

ــد. الزم را اخــذ نمای

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

کشت زیر پالستیک؛ فرصت ها و تهدیدها 

ــار از اراضــی  ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــراش گفــت: 1500 هکت مدی
زراعــی ایــن شهرســتان بــه کشــت صیفــی جــات بــه روش زیــر پالســتیک 
ــن  ــات پالســتیکی در زمی ــدن ضایع ــی مان ــه باق اختصــاص داشــته اســت ک

ــد.  ــه شــمار مــی آی تهدیــدی جــدی ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــراش، 
ــی  ــش بین ــده پی ــام ش ــی انج ــات ترویج ــا اقدام ــزود: ب ــرادی اف ــن م حس
می شــود امســال بیــش از 200 هــزار کیلوگــرم از ضایعــات پالســتیکی پــس 

ــود. ــع آوری ش ــاورزی جم ــای کش ــول از زمین ه ــت محص از برداش
ــه از آب،  ــتفاده بهین ــدف اس ــا ه ــتیک ب ــر پالس ــت زی ــه وی؛ کش ــه گفت ب
ــل  ــدای فص ــه در ابت ــول نوبرآن ــد محص ــرمازدگی و تولی ــال س ــش احتم کاه
ــه  ــد بهین ــرای تولی ــبی ب ــه و فرصــت مناس ــر رواج یافت ــالیان اخی ــار در س به

ــت. ــول اس محص
او بیــان کــرد: بــه منظــور صیانــت از منابــع ملــي آب و خــاک، حفــظ ســالمت 
و بهداشــت عمومــي و همچنیــن جلوگیــري از کاهــش ارزش کیفــي اراضــي 
کشــاورزي، بــه مالکیــن اراضــی و کشــاورزان همچــون ســال هاي پیــش در 

قالــب بنــر، اطالعیــه ترویجــي بــه نحــو مطلــوب رســانی شــده اســت.
ــه  ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: جمــع آوری و انتقــال ایــن ضایعــات ب
ــد  ــری از رون ــرای جلوگی ــا ب ــت، ام ــب اس ــکاری مناس ــت راه ــز بازیاف مراک
ــتفاده  ــایی اس ــت  نش ــتر از کش ــد بیش ــت بای ــتیک ها در طبیع ــی پالس آلودگ

ــرد. ک
مــرادی ابــراز کــرد: شهرســتان گــراش بــا داشــتن یــک واحــد گلخانــه تولیــد 
ــواع  ــاء ان ــون نش ــاالنه 25 میلی ــد س ــت تولی ــاری و ظرفی ــک هکت ــاء ی نش
ــتان  ــوب اس ــاء در جن ــد نش ــای تولی ــی از قطب های ه ــات یک ــی ج صیف

ــارس اســت. ف
 

پایش جدی مگس میوه انبه در باغ های گراش
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــراش گفــت: پایــش جــدی مگــس میــوه 
انبــه در 300 هکتــار بــاغ بــا نصــب تلــه فرمــون جنســی متیــل اوژنــول )مــاده 
ــال  ــتان در ح ــن شهرس ــای ای ــار از باغ ه ــده حشــره( در 50 هکت ــذب کنن ج

انجــام اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــراش، 
ــان  ــاه همزم ــت م ــر اردیبهش ــه از اواخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرادی ب ــن م حس
ــروع  ــور ش ــت مذک ــا آف ــیمیایی ب ــارزه ش ــش و مب ــوه کار پای ــا تشــکیل می ب
ــان  ــا زم ــا ت ــی از باغ ه ــتمر و سرکش ــد مس ــرد: بازدی ــح ک ــود، تصری می ش
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ــه دارد. ــوه ادام ــت می برداش
وی اظهــار کــرد: مگــس میــوه انبــه قابلیــت ریشــه کنــی کامــل را نــدارد امــا 
ــع  ــه موق ــاغ، نصــب ب ــه پایــش مســمتر ب ــا رعایــت برخــی اصــول از جمل ب
ــع  ــاغ و جم ــف ب ــت بهداشــت ک ــی، نصــب کارت زرد، رعای ــای فرمون تله ه
ــن  ــت و دف ــای درخ ــده در پ ــه ش ــوده و ریخت ــای آل ــه میوه ه آوری روزان

ــری کــرد.  ــزان انتشــار آفــت جلوگی ــوان از می آن هــا مــی ت
 او افــزود: بــرای آگاهــی باغــدار ان اطالعیــه و کلیپ هــای آموزشــی از طریــق 
فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت و کارشناســان حفــظ نباتــات و مســئولین 
ــای  ــوزش  ه ــره آم ــه چه ــره ب ــه صــورت چه ــود ب ــای خ ــه در بازدید ه پهن

الزم را بــه باغــداران ارائــه مــی کننــد.

سوسک سرخرطومی حنایی ، تهدیدی برای 
نخلستانهای الرستان 

ــات مدیریــت جهــاد کشــاورزی الرســتان گفــت :  مســئول واحــد حفــظ نبات
ــن آفــت  ــاک تری سوســک ســرخرطومی حنایــی خرمــا مهــم تریــن و خطرن

ــود . ــوب می ش ــل محس نخ
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت ســازمان و مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
ــوردن  ــا خ ــت ب ــن آف ــزود :ای ــری اف ــد زرگ ــتان ، محم ــتان الرس شهرس
محتویــات درون تنــه نخــل باعــث نابــودی کامــل درخــت می شــود و مبــارزه 
بــا آن بســیار مشــکل و طاقت فرساســت و بهتریــن راه مبــارزه، پیشــگیری از 

ــه نخلســتان اســت. ورود آن ب
ــتان،  ــتان وبلوچس ــارس، سیس ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــرد: کش ــان ک وی بی
هرمــزگان ، جنــوب کرمــان و اســتان فــارس شهرســتانهای خنــج ، گــراش، 

ــوده مــی باشــند.  ــن آفــت آل ــه ای ــن و المــرد ب ــرو کارزی اوز، قی
ــه صــورت وجــود ســوراخ  زرگــری گفــت : عالمــت خســارت ایــن حشــره ب
ــای  ــوی خــاص و مشــاهده بقای ــا ب ــا شــیره قهــواه ای ب ــه همــراه ب روی تن
ــه الرو در  ــدای تغذی ــنیدن ص ــان، ش ــی درخت ــه الرو ، زردی و پژمردگ تغذی
ــه و  ــتن تن ــدید شکس ــی ش ــورت آلودگ ــاغ و در ص ــودن ب ــاکت ب ــع س موق
افتــادن درخــت اســت ، حشــرات بالــغ ایــن آفــت قــدرت پــرواز باالیــی دارنــد 
ــه  ــر ب ــن کیلومت ــا چندی ــد ت ــک نخلســتان می توانن ــود کــردن ی ــد از ناب و بع

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

ســمت درختــان ســالم نخلســتان دیگــر پــرواز و چرخــه جدیــدی ایجــاد کننــد.
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: باغــداران در خصــوص جابه جایــی و نقــل و 
انتقــال پاجــوش نهایــت دقــت را داشــته باشــند و در صــورت تمایــل بــه کشــت 
نخیــالت، حتمــًا بــا کارشناســان مدیریــت جهــاد کشــاورزی یــا مرکــز خدمــات 

منطقــه ای خــود مشــورت کننــد.

جاری شدن آب در قنات خشک » زائر حسین «
در الرستان پس از سال ها

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان الرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه قنــات "زائــر 
حســین" در روســتای دیــده بــان ایــن شهرســتان قریــب بــه ســه دهــه خشــک 
و بــی آب بــوده اســت، گفــت: بــا درخواســت مــردم و پیگیــری ایــن مدیریــت، 

ایــن قنــات جانــی دوبــاره گرفــت و آب از آن جــاری شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان الرســتان، 
ــر  ــی آب از مظه ــر دب ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــری تصری ــواد مظف ــد ج محم
ــا ادامــه مرمــت و بازســازی  ــه اســت کــه ب ــر ثانی ــر ب قنــات مذکــور ســه لیت

ــد. ــش یاب ــز افزای ــه نی ــر ثانی ــر ب ــا 15 لیت ــی می شــود ت ــات پیــش بین قن
ــین" از  ــر حس ــات "زائ ــاء قن ــرای احی ــه ب ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
محــل اعتبــارات کمک هــای فنــی و اعتبــاری ســال 1399 بهــره بــرده ایــم، 
ــه صــورت  ــان ب ــن طــرح 15 درصــد هزینه هــا را ذی نفع اظهــار کــرد: در ای

ــد.  خودیــاری تامیــن و پرداخــت کــرده ان
ــر طــول دارد و صــد  ــه اینکــه قنــات موصــوف 450 مت ــا اشــاره ب مظفــری ب
هکتــار از اراضــی پاییــن دســت حــق آبــه دار آن هســتند، ابــراز کــرد: در ایــن 
مرحلــه از اجــرای طــرح کار الیروبــی، نوکنــی و دوس گــذاری میلــه چــاه در 

طــول 150 متــر از مســیر قنــات انجــام شــده اســت. 
وی بــر اهمیــت و جایــگاه قنــوات بــه عنــوان یــک منبــع تامیــن آب پایــدار در 
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مناطــق ایــران خصوصــا بخش هــای خشــک تاکیــد کــرد و افــزود: قنات هــا 
میراثــی کهــن از ایرانیــان باســتان اســت و حفــظ و صیانــت از آن عــالوه بــر 
ــرای  ــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی، پاسداشــت تــالش نیــاکان ب کمــک ب

تــداوم و اســتمرار زندگــی در ایــن مــرز و بــوم اســت. 

یک حادثه یکصد تن گندم را در درودزن 
به کام آتش کشید 

ــا  ــر برخــورد کمبایــن ب رئیــس مرکــز جهــاد کشــاورزی درودزن گفــت: در اث
کابــل فشــار قــوی بــرق در حیــن برداشــت محصــول یــک دســتگاه کمبایــن 

و 14 هکتــار دچــار حریــق شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
عــادل امینــی بــا بیــان اینکــه مــزارع گنــدم متعلــق بــه هشــت بهــره بــردار 
ــر اثــر ایــن حادثــه قریــب بــه صــد تــن گنــدم از بیــن  ــود، اظهــار کــرد: ب ب

رفــت.
امینــی افــزود: بــا توجــه بــه بُعــد مســافت و زمــان رســیدن نیروهــای آتــش 
نشــانی، آتــش از مــکان ابتدایــی گســترش یافتــه و بــه مــزارع مجــاور ســرایت 

کــرد.
ــا تــالش نیروهــای مردمــی و  او بیــان کــرد: حریــق پــس از چنــد ســاعت ب

ــد. ــار ش ــانان مه ــات آتش نش عملی
مســئول مرکــز جهــاد کشــاورزی درودزن بــا تاکیــد بــر رعایــت نــکات ایمنــی 
ــاورزی از  ــی کش ــاد اراض ــی زی ــه مکان ــرد: فاصل ــراز ک ــت اب ــن برداش در حی
مرکــز بخــش باعــث می شــود تــا بــر میــزان خســارت ناشــی از آتش ســوزی 

افــزوده شــود.
ــود  ــزارع خ ــش م ــش زدن کاه و کل ــرد، از آت وی از کشــاورزان درخواســت ک
پرهیــز کــرده و بــا توجــه بــه گرمــای هــوا و احتمــال آتــش ســوزی، هــر چــه 

ســریعتر نســبت بــه جمــع آوری محصــول گنــدم و جــو خــود اقــدام کننــد.

ارز آوری 8 میلیون دالری از صادرات رب گوجه 
فرنگی مرودشت

ــزار و 257  ــتان مرودشــت از صــادرات 15 ه ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
تــن محصــول رب گوجــه فرنگــی، انــواع شــوریجات و ترشــیجات بــه ارزش 
هشــت میلیــون دالر بــه کشــورهای مختلــف آســیایی و اروپایــی در 6 ماهــه 

دوم ســال گذشــته از ایــن شهرســتان خبــر داد.

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــکا،  ــورهای آمری ــه کش ــدی ب ــول تولی ــرد: محص ــار ک ــی اظه کاووس همت
ــتان،  ــتان، پاکس ــراق، افغانس ــی، ع ــتان، دب ــی، قزاقس ــادا، رومان ــترالیا، کان اس

ــا واســطه صــادر شــده اســت. ــا ب ــه صــورت مســتقیم و ی عمــان و ... ب

ــی  ــی اصل ــه فرنگ ــس) brix( رب گوج ــگ و بریک ــه رن ــان اینک ــا بی وی ب
ــراز کــرد: رب گوجــه  تریــن عامــل تعییــن کیفیــت ایــن محصــول اســت، اب
ــی،  ــه و در قوط ــدرن تهی ــتگاه های م ــا دس ــتان ب ــن شهرس ــی در ای فرنگ
ــه صــورت اســپتیک  ــه ب ــف و بعضــا فل ــا ســایز های مختل ــب ب شیشــه و حل

ــود. ــه می ش ــان عرض ــه بازرگان ب
ــی  ــع تبدیل ــتان مرودشــت 114 واحدصنای ــه در شهرس ــان اینک ــا بی ــی ب همت
ــی  ــع تبدیل ــرد: صنای ــح ک ــود دارد، تصری ــاورزی وج ــاد کش ــوز جه ــا مج ب
ــایر  ــدی س ــول تولی ــت محص ــی در مرودش ــه فرنگ ــده رب گوج ــد کنن تولی

شهرســتان ها و اســتان های همجــوار را نیــز دریافــت مــی کننــد. 

برداشت کلزا از مزارع مرودشت آغاز شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت گفــت: برداشــت دانــه روغنــی 
کلــزا از ســطح 573 هکتــار از مــزارع ایــن شهرســتان آغــاز شــده اســت و تــا 

اوایــل تیــر مــاه ادامــه دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــن شهرســتان  ــزا در ای ــان اینکــه متوســط عملکــرد کل ــا بی ــی ب کاووس همت
2.5 تــن در هکتــار اســت، افــزود: پیــش بینــی می شــود بیــش از 1400 تــن 

دانــه روغنــی کلــزا تولیــد شــود.
وی اظهــار کــرد: ایــن محصــول بــا 2 درصــد ناخالصــی و 10 درصــد رطوبــت 
ــتان  ــه شهرس ــرکت غل ــط ش ــان توس ــزار توم ــی 11 ه ــت تضمین ــا قیم ب
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ــود. ــداری می ش ــت خری مرودش
همتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتفاده از هــد مخصــوص برداشــت و تنظیمــات 
کمبایــن در زمــان برداشــت ضــروری اســت، تصریــح کــرد: تیم هــای 
ــا هســتند. ــردن کمباین ه ــه چــک ک ــان برداشــت موظــف ب ــی در زم نظارت

ــد  ــه ه ــز ب ــن مجه ــتگاه کمبای ــه دس ــر س ــال حاض ــرد: در ح ــان ک او بی
مخصــوص برداشــت کلــزا، عملیــات برداشــت را انجــام مــی دهنــد و تدابیــر 
الزم بــرای تجهیــز تعــداد بیشــتری کمبایــن در زمــان اوج برداشــت در نظــر 

ــه شــده اســت. گرفت
ــه کشــاورزان توصیــه کــرد  ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت ب مدی
ــه  ــت ب ــرل رطوب ــد از مزرعــه و کنت ــرای بازدی ــل از برداشــت محصــول ب قب
ــان در  ــای کارشناس ــه توصیه ه ــد و ب ــه کنن ــاد کشــاورزی مراجع ــز جه مراک

خصــوص چگونگــی برداشــت محصــول توجــه الزم را داشــته باشــند. 

برداشت مکانیزه نخود در مرودشت

ــود  ــزه نخ ــت مکانی ــت از برداش ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
توســط کمبایــن وکتــور بــا هــد مخصــوص برداشــت در 24 هکتــار از مــزارع 

ایــن شهرســتان خبــرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــد و اصــالح  ــی از نخــود پابلن ــه ارقام ــا دســتیابی ب ــت: ب ــی گف کاووس همت
شــده از جملــه عــادل، منصــور و گکســو و کشــت ایــن ارقــام در پاییــز ســال 
گذشــته، بــرای اولیــن بــار در اســتان فــارس و شهرســتان مرودشــت امــکان 

برداشــت مکانیــزه فراهــم شــد. 
همتــی افــزود: کمبایــن وکتــور 410 روســی بــا عــرض کار پنــج متــر عــالوه 
بــر برداشــت نخــود، بــا تنظیمــات اتومــات قابلیــت برداشــت گنــدم، جــو، کلــزا 

و گلرنــگ را نیــز دارد.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: هــد ایــن کمبایــن بــا قــرار گرفتــن در حداقــل 
ارتفــاع از ســطح زمیــن و بــرش از کــف امــکان برداشــت دانه هــای پایینــی 

نخــود را بــدون ریــزش و بــدون شکســتگی فراهــم مــی کنــد.
همتــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــد ایــن کمبایــن متحــرک اســت، اظهــار کــرد: 
ــن  ــای ســطح زمی ــا شــیب و پســتی و بلندی ه ــد ب ــی توان ــن م ــن کمبای ای
ــوار  ــرایط ناهم ــد و در ش ــق ده ــودش را تطبی ــم خ ــرایط دی ــا در ش خصوص

ــی را داشــته باشــد. برداشــت مطلوب
ــن در  ــرد ک ــه سیســتم کاه خ ــز ب ــور مجه ــن مذک ــه کمبای ــان اینک ــا بی او ب
ــای محصــول را  ــن بقای ــن کمبای ــرد: ای ــح ک ــن اســت، تصری ــای کمبای انته
ــد و در صــورت  ــی کن ــع م ــه توزی خــرد و بطــور یکنواخــت در ســطح مزرع
تمایــل بــه جمــع آوری کاه، قابلیــت تنظیــم طــول قطعــات کاه بــه دلخــواه 

ــز دارد. ــردار را نی بهــره ب

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت بــا اشــاره بــه اینکــه مرودشــت 
ــرد: در  ــراز ک ــارس دارد، اب ــژه ای در اســتان ف ــگاه وی ــات جای ــه حبوب در زمین
ــم  ــرده ای ــت ک ــتان را دریاف ــذر در شهرس ــر ب ــوز تکثی ــر مج ــال های اخی س
ــت در  ــتان مرودش ــت در شهرس ــالوه برکش ــده ع ــر ش ــد تکثی ــام پابلن و ارق

ــود. ــت می ش ــز کش ــوار نی ــتان های همج شهرس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ارقــام در شــرایط مناســب عملکــرد بــاالی چهــار تــن 
در هکتــار را نیــز دارنــد، افــزود: در شهرســتان مرودشــت بــا دو نوبــت آبیــاری 

متوســط عملکــرد 2.5 تــن در هکتــار بــه ثبــت رســیده اســت.
بــه گفتــه همتــی، مقاومــت بــه آفــات و بیمــاری، عملکــرد بــاال، مقاومــت بــه 

ریــزش و نیــاز آبــی کــم از مزایــای ارقــام پابلنــد نخــود اســت.

برداشت هویج در مرودشت آغاز شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت از آغــاز برداشــت نیمــه مکانیــزه 
هویــج از 310 هکتــار از مــزارع ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــار  ــن در هکت ــرد 40 ت ــن عملک ــاب میانگی ــا احتس ــت: ب ــی گف کاووس همت
پیــش بینــی می شــود بیــش از12هزارتــن هویــج تولیــد و روانــه بــازار شــود.

او بیــان کــرد: هویــج در مرودشــت در اواخــر اســفند مــاه و اوایــل فروردیــن 
بــه صــورت کامــال مکانیــزه کشــت می شــود و برداشــت هویــج بــا توجــه بــه 

تاریــخ کاشــت از تیــر آغــاز و تــا مــرداد مــاه ادامــه دارد.
همتــی افــزود: محصــول تولیــدی پــس از برداشــت بــه منظــور شستشــو بــه 
تنهــا کارخانــه هویــج شــویی موجــود در شهرســتان حمــل و پــس از ســورت 
ــری  ــوار بارگی ــتان های همج ــیراز و شهرس ــار ش ــره ب ــوه و ت ــن می ــه میادی ب

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه هویــج در ایــن شهرســتان بــه صــورت پشــته ای کشــت 
ــات داشــت  ــر روی پشــته، عملی ــح کــرد: کشــت ردیفــی و ب می شــود، تصری
و برداشــت مکانیــزه و اســتفاده از روش آبیــاری نــواری را تســهیل مــی کنــد.

ــه اینکــه کشــت  ــا اشــاره ب ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، ب مدی
هویــج صــد درصــد بــه صــورت نــواری انجــام می شــود، یــادآور شــد: کشــت 
نــواری و اســتفاده ار ارقــام هیبریــدی نقــش مهمــی در کاهــش مصــرف آب و 

افزایــش بــازده ایــن محصــول دارد.

سیب زمینی مرودشت راهی بازار شد
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت از آغــاز برداشــت ســیب زمینــی 

از صــد هکتــار مــزارع ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــت  ــاه کش ــفند م ــی در اس ــیب زمین ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کاووس همت
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شــده، گفــت: برداشــت ایــن محصــول از اواســط خــرداد آغــاز شــده اســت و تــا 
تیــر مــاه ادامــه دارد.

او بیــان کــرد: بــا احتســاب عملکــرد 40 تــن در هکتــار، پیــش بینــی می شــود 
چهــار هــزار تــن ســیب زمینــی تولیــد و روانــه بــازار شــود.

ــه اینکــه مراحــل  ــاره ب ــا اش ــتان مرودشــت ب ــاد کشــاورزی شهرس ــر جه مدی
کاشــت و برداشــت ســیب زمینــی در ایــن شهرســتان کامــال مکانیــزه انجــام 
ــاال در  ــل ب ــرعت عم ــری و س ــه کارگ ــش هزین ــرد: کاه ــراز ک ــود، اب می ش

ــزه اســت. ــای برداشــت مکانی ــن مزای ــم تری ــات از مه عملی
ــه  ــرد، صرف ــش عملک ــرف آب، افزای ــش مص ــور کاه ــه منظ ــزود: ب ــی اف همت
ــه روش آبیــاری  جویــی در هزینه هــای سمپاشــی و.. کشــت ایــن محصــول ب

ــود. ــام می ش ــپ( انج ــواری) تی ن
بــه گفتــه وی؛ محصــول تولیــدی عــالوه بــر میادیــن میــوه و تــره بــار شــیراز 

ــز ارســال می شــود. ــران نی ــان و ته ــتان های اصفه ــه اس ب
ــا، ســیلوانا  ــا، کلمب ــام اصــالح شــده بامب ــادآور شــد: ارق ــام مســئول ی ــن مق ای
ــام تولیــدی ســیب زمینــی در شهرســتان مرودشــت  ــن ارق و ســانته از مهمتری

اســت. 

آغاز کشت مکانیزه برنج کامفیروزی
در مرودشت

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت از آغــاز کشــت مکانیــزه برنــج 
کامفیــروزی بــا بهــره گیــری از آب رودخانه هــا و چشــمه ســارهای موجــود در 

قطــب تولیــد ایــن محصــول در اســتان فــارس خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
کاووس همتــی بــا اشــاره بــه ممنوعیــت کشــت برنــج بــا اســتفاده از آب هــای 
زیــر زمینــی ابــراز کــرد: بیــش از هشــت هــزار هکتــار برنــج در ایــن منطقــه 
بــا اســتفاده از آب رودخانه هــای کــر، تنــگ شــول، بهشــت گمشــده و چشــمه 

ســارهای موجــود در منطقــه انجــام می شــود.
ــزه انجــام  ــه مکانی ــن منطق ــج در ای ــان اینکــه 70 درصــد کشــت برن ــا بی او ب
ــد و  ــه حضــور دارن ــر 570 دســتگاه نشــاکار در منطق ــغ ب ــزود: بال می شــود، اف

ــد. ــج را انجــام مــی دهن ــزه برن ــات کشــت مکانی عملی
همتــی بــا تاکیــد براینکــه منطقــه کامفیــروز تــک محصولــی و درآمــد خانوارهــا 
در طــول یــک ســال تنهــا بــا کشــت برنــج تامیــن می شــود، اظهــار کــرد: بــا 
اســتفاده از آموزش هــای ترویجــی، اقداماتــی در راســتای تغییــر الگــوی کشــت 

برنــج صــورت گرفتــه اســت.
وی بیــان کــرد: در چنــد ســال اخیــر آبیــاری تناوبــی مــزارع برنــج هــم ماننــد 

ســایر زراعت هــا در دســتور کار کشــاورزان منطقــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــن  ــروز بزرگتری ــزود: کامفی ــت اف ــتان مرودش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــم  ــر و طع ــارس اســت و عط ــتان ف ــج در اس ــی برن ــام محل ــده ارق ــد کنن تولی

ــت. ــرده اس ــز ک ــی متمای ــام محل ــایر ارق ــژه آن را از س وی

کشف سموم تقلبی در فروشگاه های مرودشت 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت گفــت: مقــدار 1600 لیتــر ســموم 
تقلبــی و بــی کیفیــت از فروشــگاهای عرضــه ســموم ایــن شهرســتان کشــف 

و ضبــط شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت، 
ــی و  ــپ بازرس ــد اکی ــط بازدی ــموم توس ــن س ــرد: ای ــار ک ــی اظه کاووس همت
نظــارت بــر توزیــع ســموم کشــاورزی شهرســتان مرودشــت کشــف شــده اســت. 
بــه گفتــه همتی؛ ســموم کشــف شــده شــامل بوتاکلــر، دیازینــون، ســایپرمترین، 
دیمتــوات، فســفردوزنگ و"بــود کــه پــس از صــورت جلســه بــه انبــار مدیریــت 

حفــظ نباتــات اســتان فــارس منتقــل شــد.
او بــا بیــان اینکــه پرونــده متخلفیــن بــه منظــور اقدامــات قانونــی بــه مراجــع 
ــگاه های  ــش فروش ــی و پای ــرد: بازرس ــح ک ــد، تصری ــاع ش ــالح ارج ذی ص
عرضــه ســموم در شهرســتان ادامــه دارد و چنانچــه فروشــگاهی دســتورالعمل 
ــپ  ــه پلم ــی نســبت ب ــار کتب ــن صــدور اخط ــد ضم ــت نکن ــط را رعای و ضواب

ــدام خواهــد شــد. فروشــگاه اق
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مرودشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه فروشــگاهای 
ســموم بایــد دارای مجــوز فعالیــت از ســازمان نظــام مهندســی و حفــظ نباتــات 
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ــت  ــا کیفی ــموم ب ــه س ــی ب ــور دسترس ــه منظ ــرد: ب ــراز ک ــند، اب ــتان باش اس
بهره بــرداران، ســموم مــورد نیــاز خــود را صرفــا از فروشــگاه های مــورد تأییــد 

و مجــاز خریــداری کننــد.
آنــان خواســت  از  بــه مصــرف کننــدگان ســموم  وی، ضمــن توصیــه 
ــد  ــت کنن ــا دق ــد و انقض ــخ تولی ــدی و تاری ــته بن ــوع بس ــه ن ــد ب ــگام خری هن
ــازمان  ــه از س ــه دارای برچســب تائیدی ــد ک ــداری کنن ــا ســمومی را خری و تنه

باشــد. حفظ نباتــات 
در مرودشــت 89 فروشــگاه عرضــه ســموم کشــاورزی فعــال هســتند کــه بــه 

صــورت ماهانــه مــورد بازرســی قــرار مــی گیرنــد.

تولید بیش از ۶0 هزار تن گوجه فرنگی در ممسنی 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ممســنی گفــت: پیــش بینــی می شــود تــا 
پایــان زمــان برداشــت گوجــه فرنگــی حــدود 65 هــزار تــن محصــول از مــزارع 

ایــن شهرســتان برداشــت و روانــه بــازار شــود. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ممســنی، 
محمدعلــی امیــری بــا بیــان اینکــه کار برداشــت از اواســط خــرداد مــاه گذشــته 
آغــاز شــده اســت، تصریــح کــرد: کار برداشــت از ســطح 1300 هکتــار از مــزارع 
زیــر کشــت گوجــه فرنگــی ایــن شهرســتان بــه طــور معمــول تــا پایــان تیــر 

مــاه نیــز ادامــه دارد.
بــه گفتــه وی؛ میانگیــن تولیــد گوجــه فرنگــی در شهرســتان ممســنی 50 تــن 

در هــر هکتــار ســطح زیــر کشــت بــرآورد می شــود. 

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

لیمو ترش های ُمهر در بازار های فارس 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ُمهــر گفــت: پیــش بینــی می شــود امســال 
ــن شهرســتان گرمســیری  ــای ای ــرش از باغ ه ــو ت ــن لیم ــزار ت ــش از دو ه بی

برداشــت و روانــه بــازار مصــرف شــود.
ــر،  ــتان مه ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
غالمحســین مظاهــری بــا اشــاره بــه ســطح 350 هکتــاری باغ هــای 
ــول  ــن محص ــت ای ــرد: کار برداش ــح ک ــتان تصری ــن شهرس ــرش در ای لیموت
ــا  ــده و ت ــاز ش ــاه آغ ــر م ــل تی ــر از اوای ــای مثم ــار باغ ه ــطح 200 هکت از س

ــه دارد.  ــز ادام ــاه نی ــهریور م ــای ش نیمه ه
ــازار  ــه ب ــه ب ــا توج ــرش ب ــان اینکــه کاشــت لیموت ــا بی ــام مســئول ب ــن مق ای
ــر  ــال های اخی ــه آن در س ــل توج ــت قاب ــدی و قیم ــول تولی ــندی محص پس
ــال  ــر در ح ــتان ُمه ــیر شهرس ــه دار و اس ــزی، وراوی، گل ــای مرک در بخش ه
توســعه تصاعــدی اســت، افــزود: عمــده محصــول ایــن شهرســتان بــه منظــور 

ــود.  ــتفاده می ش ــوری اس ــازه خ ــارف ت مص

زهرا نوری

شهرستان مهر 

100درصد غرامت بیمه کشاورزی نی ریز 
پرداخت شده است

اســتان  کشــاورزی  بیمــه  »ســرناظر 
100درصــدی  پرداخــت  از  فــارس« 
ــز  ــتان های نی ری ــه شهرس ــت بیم غرام
ــود  ــا وج ــت: ب ــرداد و گف ــگان خب و بخت
ــه و  ــدوق بیم ــن صن ــوب بی ــل خ تعام
نــرخ  به دلیــل  متاســفانه  کشــاورزان 
بــاالی تــورم، مبالــغ پرداختــی جوابگوی 
نیســت. وارده  هزینه هــای خســارات 

ــت  ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 
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ــه  ــن  رابط ــی در همی ــز، حمیدرضــا علینق ــتان نی ری ــاد کشــاورزی شهرس جه
افــزود: در خصــوص غرامــت ســال زراعــی قبــل، 5357 پرونــده خســارت در 
شــعب بانک هــای کشــاورزی نی ریــز، قطرویــه، دهچــاه و آباده طشــک 
تشــکیل و مبلــغ 233میلیــارد و 394 میلیــون و 39هــزار ریــال بــه کشــاورزان 

پرداخــت  شــد. 
ــرکت بیمــه  ای بــا 54 شــعبه زیــر  به گفتــه  وی؛ در اســتان فــارس 9 ش
پوشــش، در بخــش کشــاورزی فعالیــت می کننــد کــه شــرکت » امیــد بیمــه 
ــتان های  ــه ای شهرس ــور بیم ــعبه، ام ــز و 4 ش ــت نی ری ــا مرکزی ــه« ب پارس

نی ریــز و بختــگان را انجــام می دهــد.
او ابــراز کــرد: برنامــه تکلیفــی ســطوح بیمــه ای شــرکت مذکــور تــا ایــن تاریخ 
ــا تحقــق 117درصــدی  و ســه مــاه مانــده بــه پایــان ســال زراعــی جــاری ب
همــراه بــوده اســت کــه نشــان دهنــده افزایــش رغبــت کشــاورزان بــه بیمــه 

کــردن محصــوالت خــود در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل اســت.
 

رهاسازی حقابه کشاورزی از سد
چشمه  عاشق نی ریز

ــاورزی  ــه کش ــازی حقاب ــز از رهاس ــتان نی ری ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــب  ــون مترمکع ــزان 2.5 میلی ــه می ــز ب ــه نی ری ــق قطروی ــمه  عاش ــد چش س

ــرداد. خب
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان نی ریــز، 
ــاه ســال  ــات از دوم تیرم ــن عملی ــه شــروع ای ــاره ب ــا اش ــری ب علیرضــا بصی
جــاری، افــزود: ایــن مقــدار آب بــا خروجــی 350 لیتــردر ثانیــه و در مــدت 83 

ــود. ــازی می ش روز رهاس

ــاری  ــص آبی ــاز ناخال ــا نی ــته ب ــار و پس ــاغ ان ــار ب ــه وی؛ 3200 هکت ــه گفت ب
ســالیانه، 32 میلیــون مترمکعــب، در پاییــن دســت ایــن ســد قــراردارد کــه در 

ــرای آن هــا فراهــم اســت. حالــت مطلــوب امــکان مشــروب شــدن ب
ایــن مقــام مســئول تصریح کــرد: پــس از احــداث ایــن ســد و از ســال 1396 
ــب  ــون مترمکع ــزان 15.69میلی ــه می ــوع ب ــه و در مجم ــا 1399، چهارمرتب ت

ــت. ــام شده اس ــازی آب انج رهاس
بصیــری افــزود: بــا توجــه بــه مقــدار بارندگــی 38 میلی متــری ســال زراعــی 
جــاری در منطقــه قطرویــه کــه بســیار کــم بــوده اســت؛ ایــن اقــدام،در ایــن 

ــود وضعیــت باغ هــا کمــک شــایانی خواهدکــرد. ــه بهب ــی، ب ــازه زمان ب
ــن ســد  ــب، اولی ــون مترمکع ــت اســمی 62 میلی ــا ظرفی ســد چشمه عاشــق ب
ــام  ــن ن ــه ای به همی ــر روی رودخان ــه ب ــت ک ــارس اس ــی ف ــی غلطک بتون

ــده اســت. ــداث ش اح

شروع برداشت گندم از مزارع شهرستان نی ریز

ــدم از 586  ــز از آغــاز برداشــت گن ــر جهــاد کشــاورزي شهرســتان ني ری مدی
هکتــار مــزارع ایــن شهرســتان خبــرداد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي مدیریــت جهــاد کشــاورزي شهرســتان ني ریــز، 
ــدم ایــن شهرســتان از بیســتم خــرداد  علیرضــا بصیــري گفــت: برداشــت گن

مــاه آغــاز شــده  اســت و تــا نیمــه تیرمــاه ادامــه  دارد.
ــل خســارت خشکســالي،  ــه  دلی ــاري، ب ــي ج ــال زراع ــرد: در س وی تصریح ک
ــار کاهــش   ــه حــدود 2.2 تــن در هکت ــن ب متوســط برداشــت گنــدم از 3.5 ت
یافتــه  اســت؛ پیــش  بینــي مي شــود بیــش از 1289 تــن محصــول گنــدم در 

شهرســتان نــی ریــز برداشــت  شــود.
ــه  ــي ب ــد دولت ــز خری ــن مرک ــد: نزدیکتری ــاد آور ش ــئول ی ــام مس ــن مق ای
ــه 120  ــگان، در فاصل ــتان بخت ــگان شهرس ــیلوي بخت ــز س ــتان ني ری شهرس

ــت. ــز، اس ــهر نی ری ــري ش کیلومت
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

تصویب 57 میلیارد تومان اعتبارات ملی 
جهت تامین آب پایدار وآب رسانی سیار در 

مناطق عشایری استان فارس
از  فـارس  اسـتان  عشـایر  امـور  کل  مدیـر 
تصویـب 57 میلیـارد تومـان اعتبـارات ملـی 
جهـت تامیـن آب پایدار و آبرسـانی سـیار در 
مناطـق عشـایری اسـتان فـارس خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور 
بهرامـی  الـه  روح  فـارس،  اسـتان  عشـایر 
گفـت: بـا توجـه به بروز شـرایط خشکسـالی 
منظـور  بـه  فـارس  اسـتان  در  سـابقه  بـی 
کاهـش اثرات خشکسـالی و تامین آب پایدار 
بهداشـتی و سـالم در مناطق عشایری استان 
فـارس بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونی بودجـه سـال 1400 و پیگیری های 
صـورت گرفتـه تاکنـون مبلـغ 57 میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات ملـی بـه 
منظـور توسـعه شـبکه هـای آب پایـدار و آبرسـانی سـیار در مناطـق عشـایری 
اسـتان فـارس مصـوب و به سـازمان برنامه بودجه اسـتان اعالم گردیده اسـت.

وی بیـان کـرد: بـا تخصیـص ایـن اعتبارات تعـداد 28 طـرح عمرانـی در قالب 
توسـعه مجتمـع هـای آبرسـانی در کانـون هـای اسـکان و مناطق عشـایری و 
همچنیـن آبرسـانی سـیار تانکـر در مناطـق عشـایری اسـتان فـارس عملیاتـی 

شـد.  خواهد 

آغاز فعالیت های خانه گردشگری » ویرا « 
در استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس از آغـاز فعالیت هـای خانـه گردشـگری 
ویـرا در اسـتان فارس خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامـی گفـت: در راسـتای اجرایـی شـدن تفاهـم نامـه سـازمان امـور عشـایر 
ایـران و خانـه گردشـگری ویـرا بـا موضوعـات برگـزاری تورهای گردشـگری، 
برگـزاری جشـنواره ملـی عکـس و آموزش فعاالن گردشـگری عشـایر اسـتان 
فـارس طـی هفته جـاری، خانه گردشـگری ویرا در اسـتان فـارس فعالیت خود 

را آغـاز نمود.  
وی بـا طـرح موضـوع آمـوزش و جـذب گردشـگری و بـا اهمیت دانسـتن این 
نکتـه کـه گردشـگری یکـی از راه هـای بـرون رفـت از اقتصـاد تـک بعـدی 
دامـداری عشـایر اسـت، افـزود: با توجـه به تجربـه و برنامـه های مـدون خانه 
گردشـگری ویـرا امیـدوار و خرسـندیم ایـن امـر بنحـو احسـن در ایـن اسـتان 
پیـاده سـازی و بهـره وری کامـل آن در بلنـد مدت در جهت رشـد، پیشـرفت و 
تعالـی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی عشـایر اسـتان فـارس رخ دهد.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: باتوجـه بـه برنامـه ریـزی هـای مدون 
و حضـور مدیرعامـل خانـه گردشـگری ویـرا همـراه بـا کادر مجرب ایشـان در 
اسـتان فـارس، در شهرسـتان هـای سـپیدان و سروسـتان اقـدام بـه آمـوزش 

حضـوری عشـایر در زمینـه گردشـگری مـی نماینـد.
در ادامـه جمالـی مدیرعامـل خانـه گردشـگری ویـرا ضمـن تشـکر از سـازمان 
امـور عشـایری ایران علـی الخصوص پیگیری های موسـوی مشـاور امور زنان 

در سـازمان بـه جهـت انتخـاب اسـتان  فـارس بـه عنـوان یکـی از 3 اسـتان 
پایلـوت در زمینـه گردشـگری گفـت: برگـزاری تور عشـایر، اجـرای دوره های 
آموزشـی بـا همراهـی اسـاتید متخصـص بـه جهـت پـرورش و تربیـت نیروی 
انسـانی عشـایری در راسـتای اشـتغال زایی آن هـا، برگزاری گفتگوهـای زنده 
در صفحـات مجـازی، برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـا همراهی شـرکت ها و 
اشـخاص معرفی شـده از سـوی اتحادیـه ها، برگزاری جشـنواره هـای مختلف 
علـی الخصـوص جشـنواره هـای عکس بـا موضوع پوشـش محلـی، کمک به 
فـروش محصـوالت و صنایـع دسـتی عشـایر بـا کمـک شـرکت هـای تعاونی 

عشـایر بـا برگـزاری تورهـا از جملـه اقدامـات ایـن تفاهـم نامه می باشـد. 
در ادامـه یوسـفی مسـئول گردشـگری امور عشـایر فـارس اظهار کـرد: با توجه 
بـه ظرفیـت و قابلیـت های گرشـگری عشـایری در زمینـه تولیدات عشـایری، 
صنایـع دسـتی و شـیوه معیشـت عشـایر، تنوع اقوام در اسـتان فـارس می توان 
از طریـق ظرفیت در جهت توسـعه گردشـگری، بـوم گردی عشـایری، افزایش 

درآمـد و اشـتغال زایـی در کنار دامـداری برنامه ریـزی نمود.
گفتنـی اسـت در اسـتان فـارس بیـش از 23 کانـون فعـال بوم گـردی در حال 

فعالیـت در زمینـه گردشـگری عشـایری می باشـند. 

زنان عشایر جمعیتی موثر و تاثیرگذار 
در تصمیم گیری های اداره کل امور عشایر 

استان فارس هستند

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن اسـتان قطب 
عشـایری کشـور محسـوب گردیـده و دارای تنـوع ایلـی بـا ترکیـب قومیتـی 
بـاال مـی باشـد گفـت: عشـایر منابـع انسـانی اصیـل و سـرمایه هـای اصلـی 
کشـور بـه شـمار مـی رونـد و زنان عشـایر نیـز جمعیتـی موثـر و تاثیرگـذار در 
تصمیم گیری هـای ایـن اداره کل مـی باشـند و بایـد تالش کنیم این سـرمایه 

روز بـه روز قـوی تـر و پیشـرفته تـر شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامـی افـزود: ارتقاء شـاخص های توسـعه ای جامعـه عشـایری و ایجاد تنوع 

در اشـتغال عشـایر دو اولویـت راهبـردی امـور عشـایر می باشـد. 
وی بـا بیـان اینکـه جامعـه عشـایری همـواره در فرآینـد توسـعه کشـور نقـش 
ارزنـده ای  دارنـد تصریـح کـرد: از ایـن رو اشـتغال از مهم تریـن فرآیند زندگی 
ایـن جامعـه بـه شـمار مـی آیـد کـه تاکنـون اقدامـات چشـم گیـری در زمینه 
خـروج از حالـت تـک بعدی دامـداری که بـا توجه بـه نگرانی کاهـش تولیدات 
و آسـیب پذیـر بـودن آن و تبدیـل بـه 5 الـی 6 محـور مختلـف بـرون رفت از 
جملـه شـرکت هـای دانـش بنیـان، پـرورش گیاهـان دارویـی و... کـه باعـث 

اشـتغال و رونـق زندگـی ایـن جامعه شـده اسـت.
مدیـرکل امور عشـایر اسـتان فـارس اذعـان کرد: ارتقاء شـاخص هـای زندگی 
عشـایر همچون برق، آموزش و بهداشـت جزء اولویت های سـازمان می باشـد 
کـه تاکنـون بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمی عشـایر کمک هـای شـایانی صورت 

گرفته اسـت.
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وی بیـان کـرد: جمعیـت قابـل توجـه بانوان عشـایر و نقـش بسـزای آن ها در 
اقتصـاد تولیـد محـور کـه فعالیـت هـای مثبتـی در ایـن راسـتا با تشـکیل 86 
صنـدوق خـرد زنـان عشـایر و 23 کانون گردشـگری  فعال  اسـتان فارس جزء 

اسـتان هـای پایلوت کشـوری می باشـد. 
در ادامـه مشـاور رئیـس سـازمان امـور عشـایری ایـران در امـور زنـان اظهـار 
کـرد: ثبـت و قانونـی شـدن صنـدوق هـا و تشـکیل تعاونـی زنـان عشـایری 
یکـی از اولویـت های سـازمان می باشـد کـه تاکنون اسـتان فارس بـه عنوان 
اسـتان پایلـوت در کشـور بـا اختصـاص دادن تسـهیالت جذب شـده مـاده 10 
و 12 خشکسـالی بـه امـور زنـان توانسـته حقـوق اجتماعی و اقتصـادی زنان را 

کند.   حفـظ 
موسـوی بـا تاکیـد بر تشـکیل صندوق هـای خرد زنان افزود: باید سـعی شـود 
در شهرسـتان هایـی کـه تاکنون صنـدوق های خرد زنـان را تشـکیل نداده اند 
را هدایـت کـرد تـا عـالوه بر درآمد پایـدار باعـث افزایش اعتماد بـه نفس زنان 
عشـایری شـده و بـه تبع این فرآینـد در زندگی خصـوص و اجتماعـی آنان نیز 

اثر مـی گذارد. 

تشکیل تعاونی زنان عشایر برای اولین بار 
در کشور

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس از تشـکیل تعاونـی زنـان عشـایر برای 
اولیـن بـار در کشـور خبـر داد. 

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اله بهرامی 
بـا اشـاره به اینکه یکـی از محورهای اصلی این اداره و سـازمان توانمندسـازی 
اقتصـادی بانـوان عشـایر و پایدار نمـودن این توانمندی در زنان عشـایر اسـت 
گفت: مسـئولین، مدیران و کارشناسـان در مرکز اسـتان و شهرسـتان ها موارد 
و مباحـث مربـوط بـه زنـان را در حـوزه هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی و سیاسـی مـورد بررسـی قـرار داده و در جهـت پیشـبرد و جهـت 
دهـی مناسـب بـه ایـن حـوزه هـا فعالیت مسـتمر داشـته باشـند که قطعـًا این 
امـر نیـاز به مشـارکت و همیـاری تمـام واحدهای سـازمان و ایـن اداره دارد تا 
بتـوان برنامـه جامـع و کاملـی ارائه نمـود تا به عنـوان الگوی عملکـرد حتی در 
سـطح ملـی و ارائـه آن بـه دیگـر اسـتان ها باشـد، زیرا اسـتان فارس بـا توجه 
بـه ظرفیت ها و پتانسـیل باالی عشـایری اقدامـات قابل توجهی را در سـالیان 
اخیـر رقـم زده کـه می تـوان بـه ایجاد بیشـترین صنـدوق های خـرد زنان در 
کشـور اشـاره کرد که اقدام بسـیار مهمـی در راسـتای توانمندی اقتصـاد پایدار 

زنان عشـایر بوده اسـت.
وی افزود: زنان عشـایر نقش بسـیار برجسـته ای در مسائل فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعـی و سیاسـی دارنـد لـذا ایـن اداره و سـازمان در تـالش اند همـه جانبه 

بـودن فعالیـت هـا را سـرلوحه کار قـرار 
دهنـد و در تمامـی حـوزه هـای مرتبـط 
اعـم بهداشـت، آمـوزش، فرهنـگ و... 
گام بردارنـد کـه راه حـل رسـیدن بـه 
منسـجم  ایجـاد سـاختاری  مهـم  ایـن 
و پویـا بـود کـه ایـن قشـر را در جهـت 
هـم افزایـی و هـم فکـری و پیشـرفت 
تشـکیل  کـه  دهنـد  قـرار  هـم  کنـار 
صندوق هـای خـرد زنـان ایجـاد گردید 
کـه فعالیـت هـا و خروجـی هـای آن 

بسـیار امیـدوار کننـده بـوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: تشـکیل تعاونـی صندوق های خـرد زنان 
را بایـد بـه فـال نیـک گرفته و با اسـتفاده از خرد جمعی و شناسـایی افـراد مولد 
در امـور زنـان عشـایری آن هـا به سـمت تعاونی ها هدایت شـوند و باید سـعی 
شـود عضوگیـری تعاونـی هـا از صندوق های خـرد زنان صورت گرفتـه، اهداف 
تعاونـی شهرسـتان ها باید در راسـتای فعالیـت های تعاونی موجـود در اداره کل 
باشـد و حمایـت از تولیدکننـدگان و صنـدوق ها بـه هیچ وجه قطع نگـردد و در 
جهـت ایجـاد انگیـزه مدیـران عامـل و مسـئولین صندوق هـا در شهرسـتان ها 

بیمـه و مسـاعده آن هـا پیگیری و شـرایط امنیت شـغلی آن ها تامین شـود. 
در ادامـه مشـاور رئیس سـازمان امور عشـایری کشـور در امور زنـان اظهار کرد: 
عشـق و انسـانیت نهفتـه در درون عشـایر قابـل ارزش گذاری نیسـت و بسـیار 
ارزشـمند اسـت لـذا باید خدمت بـه این قشـر از جامعه را موهبتی الهی دانسـت.

موسـوی گفـت: بـا توجـه به ایجـاد صنـدوق های خـرد زنـان و توانمندسـازی 
اقتصادی پایدار آن ها، زنان عشـایر نیازهای بیشـتری اعم از آموزش، بهداشـت، 
تغذیـه نیـز دارنـد کـه نباید فقط بـه بحـث اقتصادی آن هـا و صندوق هـا اکتفا 
کـرد که رسـیدن به ایـن امر وظیفه کارشناسـان شهرسـتان ها به جهت کشـف 

و رشـد دادن اسـتعدادهای زنان عشـایری است.
وی افـزود: بـا پیگیـری هایـی کـه توسـط سـازمان امور عشـایر ایـران صورت 
گرفتـه از سـهم 3 درصـد بودجـه آموزشـی یـک درصـد در جهـت آمـوزش 
حسـابداری و بـه روزرسـانی اطالعـات گـردش مالی صنـدوق ها خـرد زنان در 
اسـتان فـارس کـه از دغدغـه های اصلـی مدیران عامـل و مدیـران صندوق ها 

بـوده بـه فـارس اختصـاص یابد.
موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه باالترین مشـارکت و باالترین سـطح آمـوزش در 
حـوزه زنـان در سـازمان امـور عشـایری کشـور در اسـتان فـارس بـوده اسـت 
اخـذ تسـهیالت در بعضـی  پیگیـری جـدی در جهـت رفـع موانـع  خواسـتار 
بانک هـا و سـلیقه ای عمـل کـردن بـه آئین نامـه از سـوی آن ها شـد و تاکید 
کـرد: مکانیـزه نمودن تولیدات در شهرسـتان هـا، در اولویت قـراردادن برگزاری 
دوره هـای حسـابداری در اسـتان و مهمتـر از همـه سـوق دادن زنان عشـایری 
جهـت ارائـه تولیـدات و محصـوالت خـود بـا اسـتفاده از پلتفـرم هـای رایـگان 

فضـای مجـازی کـه سـازمان در اختیـار آن هـا قـرار مـی دهـد بودند.
مسـئولین  و  عامـل  مدیـران  حضـور  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
صندوق هـای خـرد زنان عشـایر برخی شهرسـتان ها، تشـکیل شـرکت تعاونی 
زنـان عشـایری در شهرسـتان خنج بـرای اولین بار در کشـور با اهـداف عمومی 
و اختصاصـی اسـاس نامـه مـدون در جهـت افزایـش هم فکـری و هـم افزایی 
فعالیـت هـای فعلـی صنـدوق های خرد زنان عشـایری اسـتان با هـدف تجمیع 
نیروهـای مولـد صنـدوق هـا و تصمیـم گیـری هـای جمعـی آنـان و ایجـاد 
شـخصیت حقوقـی در راسـتای فعالیـت هـای صنـدوق هـای مذکـور اعـالم و 
مدعویـن بـا روش ثبـت صندوق هـا و تعاونی هـا اعتبارات زنان، هویت بخشـی 
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حقوقـی بـه صنـدوق هـا، آسـیب شناسـی و معرفـی ادارت مرتبـط بـا ایـن کار 
گردیدند. آَشـنا 

توزیع ماهانه ۶2000 مترمکعب آب در میان عشایر 
استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس گفـت: باتوجه به شـرایط خشکسـالی بی 
سـابقه در 50 سـال اخیـر و خشـک شـدن اغلب منابـع آب از جمله چاه چشـمه 
و قنـوات در مراتـع مناطـق عشـایری،  بـه منظـور کاهـش اثـرات خشکسـالی 
و تنـش آبـی ماهانـه 62000 مترمکعـب آب شـرب انسـان و دام در مناطـق 
عشـایری  اسـتان فارس به ویژه در مناطق ییالقی اسـتان توسـط 48 دسـتگاه 

کامیـون تانکـر آبرسـانی حمـل و توزیع مـی گردد. 

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اله بهرامی 
افـزود: نـاوگان آبرسـانی سـیار اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس بـا تعداد 48 
دسـتگاه کامیـون کـه روزانـه 2400 مترمکعـب آب به منظور کاهـش تنش آبی 
اقدام به آبرسـانی سـیار در سـطح شهرسـتان ها در مناطق عشـایری می نماید.

وی اظهار کرد: امسـال به دلیل بروز پدیده خشکسـالی شـدید اسـتان آبرسـانی 
سـیار و تامیـن آب مـورد نیـاز انسـان و دام عشـایر از اولویـت مهم می باشـد و 
بـه منظـور کاهـش اثـرات خشکسـالی بـا توجه بـه رایزنی هـای انجام شـده از 
محـل اعتبـارات مدیریـت بحـران مبلغ 90 میلیـارد اعتبار برای آبرسـانی سـیار 

اسـت. گردیده  مصوب 

معرفی سامانه پایش نهاده های دامی سپند 
مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فارس با اشـاره بـه فعالیت سـامانه پایـش نهاده 
هـای دامـی سـپند گفت: امیدواریـم با توجه به حجـم نهاده های دامـی در بین 

عشـایر اسـتان فارس شـاهد شـفافیت و عدالت در توزیع باشـیم.

بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اله بهرامی 
بـا اشـاره بـه اینکـه کشـور درگیـر مشـکالت و معضـالت زیـادی نسـبت بـه 
تامیـن، واردات و توزیـع نهـاده هـای دامی می باشـد افزود: با توجـه به پیگیری 
هـای مجدانـه ای کـه از طـرف ایـن اداره صورت گرفتـه تا حد امکان توانسـته 

ایـم عدالـت در توزیـع و نظـارت بـر توزیـع را بـه نحـو احسـن انجـام دهیـم و 
در ایـن راسـتا درصـدد اسـتفاده و بهـره گیـری از سـامانه های قابل دسـترس 
سـازمان امور عشـایر کشـور و سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس در جهت 
شـفافیت بیشـتر، نظـارت حداکثـری، بروزرسـانی و دریافـت اطالعـات برخـط 
عشـایر هسـتیم تـا هرچـه زودتـر شـاهد نتایج مثبـت آن بـر پایـش نهاده های 

دامی عشـایر باشـیم.
در ادامـه ایـن جلسـه معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
نهـاده هـای  توزیـع  در  کار  بـه حساسـیت  توجـه  بـا  فـارس گفـت:  اسـتان 
دامـی تـالش بـر ایـن اسـت نهـاده هـا هرچنـد انـدک از نظـر حجـم مصرفی 
مصرف کننـدگان و بـا توجـه بـه نحـوه تهیه ایـن نهاده هـا به دلیل مشـکالت 
ارزی، دپـو و غیـره بـه سـختی اتفاق می افتد باید به دسـت صاحبـان و مصرف 
کننـدگان واقعـی رسـیده تـا مشـکلی در جهـت تامین نیاز خود نداشـته باشـند.

کرامـت الـه کیومرثـی افـزود: بـا عنایت بـه اینکه 30 درصد دام سـبک کشـور 
در دسـت عشـایر بـوده و همچنیـن آسـیب هایـی کـه بـه دلیل شـرایط خاص 
عشـایر را تهدیـد مـی کنـد و در ایـن راسـتا بـا بهـره گیـری از متخصصین امر 
اقـدام بـه ایجاد سـامانه سـپند نموده ایم تا شـرایط مسـاعدی جهـت رفاه حال 

عشـایر اسـتان فارس ایجاد شـود.

ایجاد برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و 
مهارت در مناطق عشایری استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفت: در راسـتای ارتقاء سـطح دانش و سـواد 
عشـایر بـه اسـتناد اصل 30 قانـون اساسـی برنامه جامع ارتقاء سـطح سـواد، دانش و 

مهـارت در مناطـق عشـایری اسـتان فارس ایجاد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه بهرامی، 
اظهـار کـرد: یکـی از مهمترین شـاخص های توسـعه و برخورداری عشـایر، شـاخص 
سـواد در جامعـه عشـایری و توسـعه سـطح کمـی و کیفی امکانـات و خدمـات برای 
تحصیـل دانـش آمـوزان مـی باشـد کـه در ایـن راسـتا  تفاهـم نامـه ملـی مـا بیـن 
سـازمان امور عشـایر ایران و سـازمان تجهیز و نوسـازی مدارس ایران انعقاد گردیده 

ست. ا
وی افـزود: از جملـه وظایـف پیـش بینـی شـده در ایـن تفاهم نامـه بررسـی و انجام 
فرآینـد اجرایـی تفاهم نامه بررسـی نیاز سـنجی انجام شـده مناطق عشـایری در نیاز 
بـه مـدارس جدیـد و تجهیز مـدارس موجـود، پیگیری جـذب منابع برای اجرا توسـط 
کارگـروه ملـی طبـق برنامـه های مصـوب و مرتبط، ایجـاد راه انـدازی کارگروه های 

متناظر در سـطح اسـتان ها می باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کارگـروه متناظر اسـتانی به منظـور پیگیری و 
تسـهیل  امـور اجرایـی تفاهـم نامه با اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس و سـازمان 
نوسـازی و آموزش و پرورش عشـایری و آموزش و پرورش عشـایر سـیار برگزار شـد. 

رئیس اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
برای تثبیت جایگاه فرهنگ جهادی باید بستر 

فرهنگی ایجاد کرد
رئیـس اداره آمـوزش عقیدتی و امور فرهنگی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در جلسـه بررسـی و ارزیابی چگونگـی اجرای برنامه هـای اداره آموزش 
عقیدتـی و امـور فرهنگـی در موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری
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طراحی دستگاه خاک ورز کج  ساق
مرکـز  مهندسـی کشـاورزی  و  فنـی  تحقیقـات  بخـش  علمـی  هیـات  عضـو 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فـارس گفت: دسـتگاه 

خـاک ورز کـج  سـاق طراحـی شـد. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
اکبـر  علـی  فـارس،  اسـتان 
صلـح جـو افـزود: با توجـه به 
خشکسـالی های اخیـر نیـاز به 
سـاخت دسـتگاه خـاک ورزی 
بتوانـد در شـرایط  اسـت کـه 
خـاک خشـک، کلوخـه کمتری ایجـاد نمایـد. وی تصریح کـرد: دسـتگاه جدید 
خـاک ورز کج سـاق بـرای روش کم خـاک ورزی و عمق کار 10 تا 15 سـانتی 

متـر سـاخته شـده  اسـت.

صلـح جـو خاطـر نشـان کـرد: از مزایای دسـتگاه خاک ورز کج  سـاق مـی توان 
بـه: کاهـش نیروی کشـش مصرفی، کاهـش کلوخه ایجـاد شـده در مزرعه )به 
ویـژه در شـرایط خـاک خشـک(، قابلیـت کارکـرد بـا تراکتورهای سـبک چهار 
سـیلندر، قابلیـت افزایش سـرعت پیشـروی تـا 10 کیلومتـر بر سـاعت، افزایش 
ظرفیـت مزرعـه ای، کاهـش به هـم خوردگی خـاک، کاهش هزینـه های تهیه 

بسـتر بـذر و حفـظ بقایـای گیاهی در سـطح خاک اشـاره نمود.

شـعبه شـیراز گفت: بـرای تثبیت جایـگاه فرهنگ جهـادی باید بسـتر فرهنگی 
ایجـاد کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، مهـدی قاسـمی، بـا اشـاره بـه فرهنـگ جهـادی افـزود: در راه 
تثبیـت جایـگاه فرهنـگ جهـادی اگـر نیروی انسـانی معتقد نداشـته باشـیم به 

مشـکل برخـورد مـی کنیم. 
وی تصریـح کـرد: دشـمن تـالش می کنـد روی نیروهـای انسـانی تمرکز کند 
تـا ایـن بسـتر و ایـن فرهنگ را به فسـاد بکشـاند و نابـود کند به عنـوان مثال: 
داعـش، طالبـان وگروهـک هـای منافـق و معانـد تالششـان این اسـت که از 
بـه کارگیـری نیروهـای انسـانی و تزریق امکانات پیشـرفته به آن ها، شـیعه را 
نابـود کنـد کـه الحمداله درسـایه توجهات حضـرت ولی عصر )عج( با شکسـت 

اند. مواجه شـده 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه تالش 
کـرده ایـم که ابـزار هایی برای رسـیدن به هدف بـزرگ فرهنگـی ایجاد کنیم 
تـا در زیـر سـایه ی ایـن امنیـت فرهنگـی، بـه موضوع مهـم اقتصـاد مقاومتی 
بپردازیـم کـه البتـه ایـن ابـزار هـا بـه صـورت آزمـون و خطـا اسـت و یکی از 
مهمتریـن مباحثـی کـه در این چند سـال اخیر مقـام معظم رهبـری )ره( توجه 

ویـژه ای بـه آن داشـته انـد بحـث اقتصاد مقاومتی اسـت.
وی تاکیـد کـرد: در خصـوص بحـث فرهنگـی، نیروهـای انسـانی یکـی از 
مهمتریـن اجـزاء ایـن مهـم هسـتند کـه اگـر خـوب تربیت شـوند، مـی توانیم 
بـه آینـده روشـن جامعـه امیـدوار بود و علـوم مختلف جامعه شناسـی و انسـان 
شناسـی آمـده اند تـا روی نیروی انسـانی کار کنند تا به هـدف واالی فرهنگی 

. برسند
قاسـمی بیـان کـرد: خداونـد یـک دسـتورالعمل بـه مـا داده بـه نـام قـرآن که 
بزرگتریـن راهنمـای فرهنگـی بشراسـت، آیا توانسـته ایـم این دسـتورالعمل را 
بـه خوبـی اجـرا کنیـم و بـا تکیـه و عمل بـه دسـتورات آن در جامعـه فرهنگ 

کنیم. سـازی 
وی بـا اشـاره بـه موضـوع اقتصـاد مقاومتی و سـاخت نیدل تزریق واکسـن که 
ابـداع پرسـنل موسسـه سـرم سـازی رازی شـیراز بـود تاکید کـرد: ایـن نمونه 
یـک کار جهـادی اسـت کـه همه ما را بـه آینده امیـدوار می کند و ایـن بیانگر 
شـعار مـا مـی توانیم اسـت نـه فقط درگفتـن بلکـه درعمـل، بنابراین بایسـتی 
از نیروهـای جـوان کارآمـد اسـتفاده شـود زیرا که اکثریـت آن ها از اسـتعداد و 

انـرژی بسـیار باالیی برخوردار هسـتند.
قاسـمی اظهـار کـرد: در امـور فرهنگـی بایـد وقـت گذاشـت و برنامـه ریزی و 
تحـول ایجـاد کرد و بایسـتی از افکار سـازنده و موثر اسـتفاده نمـود تا به هدف 

اصلـی و تعالی فرهنگی رسـید. 
شـایان ذکـر اسـت کـه در ایـن جلسـه علـی شـیرازی نـژاد رئیـس موسسـه 
سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز ضمن عـرض خـوش آمدگویی بـه حاضرین، 

گزارشـی از فعالیـت های تحقیقاتـی، تولیدی و همچنین فعالیـت های فرهنگی 
ایـن موسسـه ارائـه نمود.

ایـن جلسـه بـا حضـور مهـدی قاسـمی رئیـس اداره آمـوزش عقیدتـی و امـور 
معـاون  باقـری  فـارس، محمـد  اسـتان  فرهنگـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اداره آمـوزش عقیدتـی و امـور فرهنگـی، نجمـه روشـن ضمیـر مشـاور امـور 
بانـوان و دبیـر عفـاف و حجـاب سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، علی 
شـیرازی نژاد رئیس موسسـه سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز و اعضاء شـورای 
فرهنگـی موسسـه رازی شـعبه شـیراز بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در 

سـالن جلسـات ایـن شـعبه برگـزار گردید. 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس نعمتی
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1( چـه راهکاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی، دانشـکده و 
... پیشـنهاد می دهید؟

علیرغـم این کـه همـکاران و محققـان مشـغول بـه خدمـت در سـازمان جهـاد 
کشـاورزي خـود از دانش آموختـگان دانشـگاه هسـتند، بـه دالیـل مختلـف ارتباط 

زیـادي بـا دانشـکده هاي کشـاورزي در زمینـه تحقیقـات مشـترک ندارنـد. 
در دانشـگاه همـواره بـر آمـوزش و تحقیقـات بنیـادي در جهـت مـرز علـم تمرکز 
مـي شـود اگرچـه همـکاران در دانشـکده هاي کشـاورزي از تحقیقـات کاربـردي 
در  را  خـود  نیازمندي هـاي  اجـرا  بخـش  اگـر  لـذا  نماینـد.  مـي  اسـتقبال  نیـز 
زمینـه تحقیقـات کابـردي بـه صـورت سیسـتماتیک بـه دانشـگاه اعـالم نماینـد، 
جهت گیـري تحقیقاتـي در دانشـگاه نیـز در جهـت تعـادل بیـن تحقیـق بنیادي و 

کاربـردي بهبـود مـي یابد. 
از طریـق سـازمان جهـاد  کاربـردي  و  تحقیقاتـي  اولویت هـاي  برخـي  همـواره 
کشـاورزي و اسـتانداري بـه دانشـکده هاي کشـاورزي اعـالم مـي گـردد ولـي 
متاسـفانه در عمـل نقـش چندانـي بـراي دانشـگاه در انجـام ایـن گونـه تحقیقات 
در نظـر گرفتـه نمـي شـود که مورد اعتـراض همکاران در دانشـگاه اسـت. یکي از 
راهکارهـا، اختصـاص اعتبارهـاي پژوهشـي الـزام آور بـراي تحقیق مشـترک بین 

سـازمان جهـاد کشـاورزي و دانشـکده هاي کشـاورزي اسـت. 
در حـال حاضـر، بخش اعظم اعتبـار و بودجه هاي تحقیقات در حوزه کشـاورزي در 
اختیـار سـازمان تحقیقـات و جهاد کشـاورزي اسـت و ایـن موضوع باعث مي شـود 
کـه همـکاران در سـازمان جهـاد کشـاورزي رغبتـي بـراي بـه اشـتراک گذاشـتن 
اعتبارات پژوهشـي با دانشـکده هاي کشـاورزي نداشـته باشـند و همچنین، اعضاي 
هیـات علمي دانشـکده هاي کشـاورزي نیز قادر به جـذب این اعتبارات از سـازمان 
جهـاد کشـاورزي و موسسـه تحقیقـات کشـاورزي نیسـتند و ایـن موضـوع انیگزه 
همـکاران در هـر دو موسسـه را بـراي کار مشـترک کاهـش مي دهـد. بنابرایـن، 
تنظیـم آیین نامه هایـي بـراي الـزام همکاري تحقیقاتي سـازمان جهاد کشـاورزي و 

دانشـکده هاي کشـاورزي مي تواند راهگشـا باشـد.
2( چـه اقدامـات مشـترکی بـا محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی یـا 

داده ایـد؟ انجـام  تاکنـون  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کارشناسـان 
تاکنـون بـه جز سـه مورد همـکاري که در قالـب تعریف پایان نامه هاي دانشـجویي 
بـراي همـکاران مراکـز تحقیقـات کشـاورزي کـه در حـال گذرانـدن دوره دکتري 
در دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه شـیراز بوده انـد، موفـق بـه همـکاري و اقـدام 
مشـترک بـا کارشناسـان جهـاد کشـاورزي و محققین مراکـز تحقیقات کشـاورزي 
نبـوده ام. بـا توجـه بـه تمـاس مسـتقیم بخش اجـرا بـا کشـاورزان، سـازمان جهاد 
کشـاورزي نقـش مهمـي در انتقـال نیازهـا و اولویت هـاي تحقیقاتـي به دانشـگاه 
دارنـد. دانشـگاه همـواره از اولویت هـاي بخش اجرا اسـتقبال مي نمایـد ولي اغلب 
بودجه هـاي مـورد نیـاز ایـن تحقیقـات در اختیار بخش اجـرا اسـت و تمایلي براي 
بـه اشـتراک گـذاري با دانشـگاه وجـود ندارد که همـواره مـورد انتقاد دانشـگاه نیز 

بوده اسـت. 
3( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟

بنـدرت شـرکت کـرده ام. زیـرا زمینـه  آن فراهـم نشـده و یا دعـوت نشـده ام. فقط 
در یـک جلسـه در زمینـه تکنولـوژي و سیاسـت گزاري تولید بذر در سـازمان جهاد 
کشـاورزي شـرکت کردم، ولي احسـاس نکردم که همکاران جهاد کشـاورزي نیاز 
و تمایلـي بـه همـکاري با اسـاتید دانشـگاه دارند. در حال حاضر جلسـات مشـترک 
بیـن بخـش اجرا و اعضاي هیات علمي دانشـکده کشـاورزي بسـیار محدود اسـت 
و یـا محـدود بـه جلسـات عمومي بوده اسـت. توصیـه اینجانب بهره منـدي از نظر 
متخصصـان دانشـکده کشـاورزي در سیاسـت گذاري هـاي کالن اسـتان در حوزه 

کشـاورزي است. 
4( آیـا 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 

گفتگو با بهرام حیدري

استاد رشته ژنتیک و به نژادي گیاهي
و رئیس بخش تولید و ژنتیک گیاهي
دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز 

بـــا توجـــه بـــه رویکرد ســازمان جهـاد کشـاورزی اســتان فـارس به دانش بنیان و علمی کــردن بخش کشــاورزی در ایــن 
اسـتان، و اختصـاص یافتـن صفحـه و سـتونی در مجلـه پرتوامید به گفت و گو با اسـاتید صاحب نظر دانشـگاه ها، و گشـودن 
فضای بحث و تبـــادل نظـــر در خصــوص راه کارهــای کشــاورزی علمی، در ایــن شـــماره از پرتــو امیــد پــای صحبت دکتر 
حسـن صالحی، اسـتاد بخش باغبانی دانشـکده کشاورزی دانشگاه شیراز نشســـتیم که ماحصــل آن از نظرتــان می گــذرد.
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ظرفیـت دانشـجویان فـوق لیسـانس و دکترا چه بوده اسـت؟
یکـي از چالش هـاي تولیـد در کشـاورزي، موضوع کم آبـي و تولید در شـرایط کم 
آبـي اسـت. بیشـتر پایان نامه  هـاي کارشناسـي ارشـد و دکتـري تحـت راهنمایـي 
اینجانـب در زمینـه ارزیابـي تحمل خشـکي و تعیین ژن هاي کنتـرل کننده صفات 

موثـر در تحمـل خشـکي در غـالت و کلزا بوده اسـت. 
ایـن گونـه تحقیقـات اگرچه در نـگاه اول جنبه بنیـادي دارد ولي نتایـج آن در دراز 
مـدت مـي توانـد نقـش مهمـي در کمـک به پیشـبرد اهـداف بخـش اجرا داشـته 
باشـد. ایـن تحقیـات بنیادي نیاز بـه اعتبار زیاد دارد کـه بتواند در نهایـت نتایج آن 
در دراز مـدت بـه بخـش اجرا کمـک نمایـد. در کشـوري هاي پیشـرفته تحقیقات 
بنیـادي در حوزه هـاي کشـاورزي هزینـه بر اسـت ولي بـا توجه بـه هدفمند بودن 

کمـک زیـادي بـه حل مشـکالت بخـش اجرا مـي نماید. 
یکـي از مشـکالت در ایـن زمینـه، کمبـود اعتبـار براي انجـام تحقیق بـا کیفیت و 
یـا تحقیـق پاسـخ گوي بنیـاز بخش اجرا اسـت. بیشـتر اعتبـارات در اختیـار بخش 
اجـرا و مراکـز تحقیقاتي اسـت کـه تمایلي بـه اشـتراک گزاري اعتبارات پژوهشـي 

بـا همـکاران در دانشـکده هاي کشـاورزي ندارند. 
قوانیـن ارتقـاي همـکاران در مراکـز تحقیقـات کشـاورزي و دانشـگاه نیـز باعـث 
شـده اسـت تمایل چندانـي بـه راهنمایي هاي مشـترک در رسـاله هاي دکتري و یا 

پایان نامه هـاي کارشناسـي ارشـد نباشـد.

5( از منظر رسـته شـما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشـاورزی 
چیست؟

بـه مسـایل سیاسـي و  تـا حـد زیـادي  حـل مشـکل آب در حـوزه کشـاورزي 
سیاسـت گذاري هاي کالن بسـتگي دارد. در سیسـتم هاي کشـاورزي در ایـران بـه 
آب بـه عنـوان یـک کاالي اقتصـادي در نظـر گرفته نمي شـود بلکـه یک کاالي 

اسـت.  عمومي 
نـگاه بـه آب بـه عنـوان کاالي عمومي منجـر به اسـتفاده نامناسـب و نابجا از آب 
در حـوزه کشـاورزي شـده اسـت و هـر نهـاد یـا فـردي کـه تـوان و قـدرت بهـره 
بـرداري بیشـتري از آب دارد بیشـتر بـه بحـران آب در جهت منافـع اقتصادي خود 
دامـن مـي زنـد. جلوگیـري از کشـت محصـوالت بـا نیـاز آبي زیـاد، بـدون کمک 

نماینـدگان مجلس شـوراي اسـالمي فراهم نیسـت. 
گاهـي بخـش اجـرا اقـدام بـه جلوگیـري از کشـت محصـوالت بـا نیـاز آبـي باال 
مي نمایـد، ولـي بـا مخالفـت یـک نماینـده مجلـس در حـوزه انتخابي خـود مواجه 
مي  شـود. جلوگیـري از برداشـت هاي زیـاد از سـفره هاي آب زیرزمینـي نیـز فقط از 

طریـق اجـراي درسـت قانـون امکان پذیر اسـت. 
نـگاه اقتصـادي بـه موضـوع آب منجـر بـه تعریـف الگـوي کشـت مناسـب نیـز 
مـي گـردد. در چنیـن نگاهـي سیاسـت اثـر کمـي بـر اسـتفاده بـي رویـه از منابع 
آب خواهـد گذاشـت. بـه نظـر چشـم انداز خوبـي بـراي حـل چالـش آب در بخش 

نـدارد.  وجود  کشـاورزي 
نظـر محققـان و صاحب نظـران در زمینـه حـل مشـکل آب در حوزه کشـاورزي در 
اولویـت قـرار نـدارد و اولویت هـاي غیـر تخصصـي، بحـران آب را تشـدید کـرده 

ست. ا
6( شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟ 

بـه طـور کلـي هر شـاخص و اسـتراتژي که به کشـاورزي پایـدار، حفـظ منابع آب 
و محیـط زیسـت کمـک نمایـد مـي توانـد شـاخص علمـي و فنـي در کشـاورزي 

شود.  محسـوب 

برخي از شاخص هاي کشاورزي علمي و فني شامل:
- مکانیزاسیون پیشرفته

- لحاظ نمودن منفعت به هزینه
- میزان مشاوره و بهره گیري از نظر متخصصان و محققان

- توجه به موضوع آب، خاک و محیط زیست
- مصرف بهینه نهاده ها 

- تعریف الگوي کشت بر اساس مزیت نسبي منطقه
- ارزیابي نحوه استفاده از منابع در کشاورزي

7( چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید؟
عـدم توجـه بـه حفـظ سیسـتماتیک ذخایـر ژنتیکـي )گیاهـان زراعـي، دارویـي، 
جنگل هـا و منابـع طبیعـي( کشـور و کم توجهـي بـه اهمیـت موضـوع آب دو رکن 

اساسـي بـه خطـر افتـادن امنیـت غذایـي پایدار اسـت. 
حفـظ ذخایـر ژنتیکـي نیـاز بـه ایجـاد بانک هـاي ذخایـر ژنتیکـي در مناطـق مهم 
و مراکـز تنـوع گیاهـي کشـور دارد کـه مـورد اغفـال قـرار گرفته اسـت. بـا وجود 
تنـوع زیسـتي و گونه هـاي گیاهي در کشـور، این موضـوع چندان مـورد توجه قرار 
نگرفتـه اسـت. در حالـي که بسـیاري از محققان مراکـز تحقیقاتي و دانشـگاه هاي 
خـارج از کشـور همـواره بـه دنبـال دسـتیابي بـه ذخایـر غنـي ژنتیکـي ایـران 
هسـتند. چالـش  و بحـران آب نیز موضوعي اسـت که سیاسـي شـده اسـت. روابط 

بین المللـي نیـز از پارامترهـاي دیگـر امنیـت غذایي اسـت.
اگرچـه خودکفایـي داراي اهمیـت اسـت ولـي روابـط بیـن المللـي مناسـب نیـز از 
طریـق واردات و صـادرات مـي توانـد بـر امنیـت غذایي یک کشـور تاثیـر بگذارد. 

8( ارزیابـی شـما به طـور کلی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در دولت 
تدبیـر و امید چیسـت؟ با جزئیات بازار، آب، مکانیزاسـیون، امـور دام و ... 

شـاید نتـوان موفقیـت یـا شکسـت در پیشـرفت بخش کشـاورزي را فقـط به یک 
سـازمان یـا نهاد خـاص ارتبـاط داد. اگرچه دولت وظیفـه مدیریت تولیـد در بخش 
کشـاورزي را بـه عهده دارد، نمایندگان مجلس شـوراي اسـالمي نیـز نقش مهمي 
در کمـک بـه تدویـن و کمـک بـه دولـت در اجـراي درسـت قوانیـن و موفقیـت 

برنامه هـاي دولـت در حـوزه کشـاورزي دارند. 
دولـت تدبیـر و امیـد در زمینـه تعیین دسـتوري نـرخ نهاده ها و خریـد محصوالت 
نتوانسـت گام هـاي موثـر مبتنـي بر اصـول اقتصـادي و علمي بردارد و کشـاورزي 
تحریم هـاي  دوره  در  کشـور  اقتصـادي  معضـالت  از  بسـیاري  فـداي  همـواره 
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بین المللـي شـده اسـت. 
تحریم هـاي بیـن المللـي سـهم زیـادي در عـدم دسـتیابي بـه موفقیـت در زمینه 
تولیـد و صـادرات در بخـش کشـاورزي دارد. یکـي از اهـداف مهـم دولـت تدبیـر 
و امیـد تعییـن الگـوي مناسـب کشـت و تنـوع بخشـي در تولیـد بر اسـاس مزیت 

نسـبي منطقـه بـود کـه در ایـن زمینـه موفقیت هـاي نسـبي بـه دسـت آورد. 
یکـي دیگـر از اهـداف دولـت تدبیر و امیـد کاهش وابسـتگي به دانه هـاي روغني 
بـود کـه تالش هـا در ایـن زمینـه به اهـداف تعریف شـده نزدیـک نشـد. توجه به 
توسـعه کشـت هاي گلخانـه اي یکـي از گام هـاي خـوب دولـت تدبیـر و امید بود 
و سـرمایه گـذاري و تعییـن تسـهیالت بیشـتر در ایـن حـوزه بایـد از اهـداف مهم 

دولـت بعدي باشـد.
نوسـان بـازار ارز و قیمـت گـذاري دسـتوري آسـیب جدي بـه تولید و صـادرات در 
بخـش کشـاورزي وارد کرده اسـت اگرچـه در شـرایط تحریم این موضوع تشـدید 

شـده است. 
مکانیزاسـیون فقـط در مواردي بسـیار محدودي کـه باعث کاهش برداشـت از آب 
شـده اسـت موفقیـت محسـوب مـي شـود ولـي در بسـیاري از موارد ممکن اسـت 

منجـر به مصرف بیشـتر آب شـده باشـد. 
بـا تشـدید تحریم هـاي بیـن المللي بـه بخش دام بـا توجه بـه نیاز شـدید وارداتي 
نهاده هـاي دامـي بیشـتر از هـر بخـش دیگـر در دولـت تدبیـر و امید آسـیب وارد 

شـده است. 

9( چـه توصیه هایـی را بـه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی و کارشناسـان 
دارید؟

توصیـه اینجانـب بـه کارشناسـان در حوزه هاي خدمات کشـاورزي، افزایش سـطح 
آگاهـي خـود از طریـق ارتبـاط با دانشـکده هاي کشـاورزي در زمینـه عوامل موثر 
در کشـاورزي علمـي و اصولـي و انتقـال دانـش بـه بهره بـرداران اسـت. آگاهي از 
سسـیتم هاي کشـاورزي موفـق در دنیـا و مطالعـه دو عامـل موفقیـت در افزایـش 

تـوان علمـي کارشناسـان بـراي انتقـال دانـش فني بـه بهره برداران اسـت. 

10( اگـر نظـر و صحبت خاصی را به مسـئولین، مردم و به ویـژه بهره برداران 
بخش کشـاورزی دارید بیان نمایید. 

توصیـه اینجانـب بـه مسـئولین اجتنـاب از قیمـت گـذاري دسـتوري و سـرکوب 
قیمت هـا در بخـش تولیـد محصولـت کشـاورزي و اجـراي درسـت قوانیـن براي 
جلوگیـري از برداسـت بـي رویـه از منابـع آبـي اسـت. توصیـه بـه بهـره بـردارن 
بخـش کشـاورزي حرکـت به سـوي کشـاورزي مبتني بر مشـاوره علمـي و ایجاد 
تشـکل هاي صنفـي بـراي انتقـاد خواسـته هاي خـود به دولـت اسـت. دانش فني 
الزم در حوزه هـاي مختلـف تولیـد و خدمـات در کشـاورزي در کشـور وجـود دارد. 
کمـک بـه تغییـر دیـدگاه بهره بـرداران بـراي اعتمـاد به اصـول علمي و اسـتفاده 
از دانـش فنـي در بخـش کشـاورزي از عوامـل موثـر در تغییـر در الگـوي کشـت 
و اسـتفاده بهینـه از پتاسـیل هـر منطقـه بـراي تولیـد محصـول سـالم در بخـش 
کشـاورزي محسـوب مي شـوند. توصیه دیگر، توجه کارشناسـان و متخصصان در 
حـوزه خدمـات و تحقیقـات تـالش بـراي ارتباط بـا بهره بـرداران براي شناسـایي 
پتانسـیل و توانایي هـاي بهـره بـرداران در جهـت اسـتفاده در کشـاورزي علمـي و 
فنـي و الگـو سـازي بهـره بـرداران موفـق اسـت. مردم نیـز باید بـا مطالعه بیشـتر 
از دقـت و ریـز بینـي بیشـتري در برخـورد با موضـوع تولید و قیمت در کشـاورزي 
برخـوردار شـوند و موفقیـت را فقـط در قیمت هـاي پایین و سـرکوب شـده نبییند. 
در ایـن زمینـه نقـش متخصصـان و مسـئوالن در آگاهـي مـردم بـراي حمایت از 

کشـاورز و بهـره بردار بسـیار مهم اسـت. 
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عوامل موثر بر حفظ 
کاربری اراضی کشاورزی
در راستای کشاورزی پایدار

)قسمت دوم(

مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت

امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

تاثیـر بـزرگ و بالقـوه تغییـر کاربـری و پوشـش اراضـی بـر محیـط فیزیکـی و 
اجتماعـی، انگیزه هایـی بـرای پژوهـش در زمینـه درک تغییرات کاربـری اراضی و 

علـل و آثـار اصلـی آن فراهـم کـرده اسـت ) ولـد کمـب و المبیـن 2001(.
بر اسـاس گزارش سـازمان کشـاورزی و خواربار جهانـی )2012( درصد زمین های 
کشـاورزی از کل زمین هـا در جهـان، از 37/9 درصـد در سـال 2000 بـه 37/6 
درصـد در سـال 2010 کاهـش یافتـه اسـت، در قـاره آسـیا روند تغییـر زمین های 
کشـاورزی از کل زمین ها، از 53/6 درصد در سـال 2000 به 52/8 درصد در سـال 

2010 بـوده کـه بیشـتر از درصد جهانی اسـت. 
همچنیـن در ایـران رونـد تغییرات درصد زمین هـای کشـاورزی از کل زمین ها در 
طـی سـال های اخیـر بـه ویـژه از سـال 2004 بسـیار قابل توجـه بوده بـه طوری 

کـه از 38/6 درصـد به 29/9 درصد رسـیده اسـت. 
بخشـی از ایـن موضـوع بـه دلیـل افزایـش جمعیـت و بخـش اعظـم آن ناشـی از 
تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی بـه غیـر کشـاورزی اسـت. اهمیـت بیشـتر این 
موضـوع بـرای ایـران از آن جهـت اسـت کـه سـطح اراضـی کشـاورزی در ایـران 

حـدود 8 درصـد کمتـر از میانگیـن سـطح ایـن اراضـی در دنیا اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، عامـل عمـده ایـن کاهـش ، خـرد شـدن و پراکندگـی 
اراضـی، بـه ویـژه تغییـر غیر مجـاز کاربـری زمین هـای کشـاورزی بـه صنعتی و 

بوده اسـت. مسـکونی 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در سـال 1374 قانون گـذاران کشـور بـا درک صحیح از 
مخاطـرات تغییـر کاربـری اراضـی زراعی و باغ ها در راسـتای ایجـاد امنیت غذایی 
پایـدار و حفـظ محیـط زیسـت اقدام بـه تصویب قانونـی تحت عنـوان قانون حفظ 
کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا نمودنـد کـه ایـن قانـون در تاریـخ 1385/8/1 
مـورد بازنگـری و اصـالح قـرار گرفـت. اما به لحـاظ وجود برخی مشـکالت اداری 
و حقوقـی، طـی سـال های اخیـر تشـدید تغییر کاربـری زمین های زراعـی و باغی 
کشـور بـه اصلـی تریـن عامل تهدیـد تولید کشـاورزی بدل شـده اسـت تـا جایی 
کـه مسـئوالن وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان محیـط زیسـت کشـور دربـاره 
خطـرات ایـن رونـد هشـدار داده اند و بـه صراحت تاکیـد کردند که تغییـر کاربری 
و نابـودی زمین هـای کشـاورزی یک خسـارت جبـران ناپذیر برای کشـور اسـت. 
پیـش از ایـن نیـز تالش هـا برای بررسـی علـل تغییر کاربـری اراضی کشـاورزی 

در داخـل و خـارج از کشـور صورت گرفته اسـت. 
بـه عنـوان مثـال، وانـگ و همـکاران )1998( روابـط بیـن تغییـر کاربـری اراضی 
کشـاورزی و عوامل اقتصادی اجتماعی در شـمال شـرقی چین را بررسـی و نتیجه 
گرفتنـد کـه سیاسـت های دولـت )سیاسـت جمعیـت، سـرمایه گذاری کشـاورزی، 
قانون هـا و مدیریـت سیسـتم کشـاورزی(، تکنولـوژی )اسـتفاده از بـرق، پوشـش 
پالسـتیکی، کـود و مـواد شـیمیایی(، مصرف )شـاخص قیمـت غالت( بـر تغییرات 

کاربـری اراضی کشـاورزی تاثیـر معنـی داری دارند.
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نقش فرمون ها در

کنتــرل آفات
رضیه امینی

کارشناس مروج کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

ارسنجان

انواع ترکیبات تغییر دهنده رفتار:
ایـن ترکیبـات عمدتـا بـه دو گروه فرمون هـا و آللوچمیکال ها تقسـیم می شـوند:. 
فرمـون، مـاده ای اسـت کـه توسـط یـک جانـور ترشـح می شـود و رفتـار یـا نمو 
سـایر جانـوران از گونه هـای مشـابه را تحـت تأثیر قرار مـی دهـد. آللوچمیکال ها 
بیـن گونه هـای مختلـف موجـودات اثـر کـرده و تحـت عنـوان کایرومـون نیـز 
شـناخته می شـود و بـه ایـن معنی اسـت کـه ارگانیـزم گیرنـده بوسـیله ادراک آن 
مـاده از یـک مزیـت برخـوردار خواهـد بود. اگـر ماده مـورد نظر فقـط برگونه های 
سـاطع کننـده آن مـاده سـودمند باشـد، آن آللو چمیـکال، آلومون گفته می شـود و 
در صورتـی کـه سـاطع کننـده و گیرنـده آن مـاده هـر دو از ایـن مزیت بهـره مند 

شـوند آن آللوچمیـکال، سـینومون گفته می شـود.
بـه طـور مثـال بـوی گل هایـی کـه باعث جلـب زنبـور می شـود، یک سـینومون 
محسـوب می شـود. فرمون هـا بـه فرمون هـای پرایمـر و فرمون هـای آزاد کننده 
تقسـیم مـی شـوند. آن هـا براسـاس نـوع واکنـش کـه در ارگانیـزم گیرنـده ایجاد 
می کننـد طبقـه بندی می شـوند: بـه طور مثـال فرمون های جنسـی، فرمون های 
تجمـع و فرمون هـای هشـدار. مـوادی کـه در تله ها بـرای جلب جانوران اسـتفاده 
مـی شـوند، طعمـه گفته می شـوند و ممکن اسـت شـامل فرمون هـا، آنالوگ های 

مصنوعـی فرمون هـا یا سـایر جلـب کننده ها باشـند. 

فرمون هـا: همـان گونـه که بحث شـد، بیـن فرمون هـای پرایمر کـه فیزیولوژی 
پذیرنـده را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهنـد و هورمون هـای آزاد کننـده کـه رفتـار 
پذیرنـده را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهنـد تمایـز وجـود دارد. فرمون هـای پرایمـر 
بوسـیله حشـرات اجتماعـی بـرای مهـار تولید افـراد فعال از نظر جنسـی و بوسـیله 
ملخ هـا بـرای تحریـک تولیـد انـواع بالـدار مهاجـر تحـت شـرایط تراکـم بـاالی 
جمیعـت اسـتفاده مـی شـوند. فرمون هـای آزاد کننـده یـا آنالوگ هـای آن هـا به 
عنـوان حشـره کـش، اهمیت باالیی دارنـد. فرمون هـای آزاد کننده در بسـیاری از 
راسـته های حشـرات وجـود دارند. بـه طور مثـال فرمون های هشـدار که بوسـیله 
زنبورهـای خشـمگین بـرای اعـالن حمله به سـایر افـراد گروه اسـتفاده می شـود 
و جلـب کننده هایـی کـه بـه وسـیله حشـرات مـاده از گونه هـای مختلـف آزاد 
می شـوند از جملـه ترکیبـات فعـال از نظـر بیولوژیکـی شـناخته شـده می باشـند. 
فرمون های هشـدار و بـو: اکثریـت حشـرات اجتماعـی از فرمون های هشـدار 
و بـو اسـتفاده مـی کننـد. حالت اثـر اختصاصی ایـن فرمون ها چندان مهم نیسـت 
امـا آزادسـازی و پراکنـش سـریع آنـان بسـیار مهـم اسـت. آن هـا تمایـل دارنـد 

ترکیبـات فـرار و کوچکی باشـند. 
فرمون هـای تجمـع: 4- متیـل-3- هپتانـول تنهـا بخشـی از فرمـون سوسـک 
پوسـت خـوار نـارون اسـت که همـراه با آلفـا- مولتـی اسـتریاتین و آلفـا- کوبیبن 

مقدمـه: یـک حشـره شـبیه یـک سـرباز عمـل مـی کنـد و کاری را انجـام می دهـد کـه به او دسـتور داده شـده باشـد کـه این 
دسـتورات غالبـًا بوسـلیه پیام هـای شـیمیایی مخابـره می شـوند و باعـث انگیزش رفتارهـای خاص یـا تغییـرات در مراحل نموی 

حشـرات مـی گردند. 
در ایـن خصـوص، فرمون هـا مهم تریـن و فعال تریـن ترکیبـات بـه شـمار می آینـد. امـا غـذا نیـز دارای موادی اسـت کـه باعث 
انگیـزش یـا توقـف رفتـار تغذیـه ای، تخمگـذاری و ... در حشـرات می شـود. بـه طـور مثـال مگـس خانگـی به برخی اسـیدهای 
آمینـه )مثـاًل لوسـین( و نوکلئوتیدهـا )به طور مثـال، GMP( که باعث انگیزش رفتار تغذیه ای می شـوند، بسـیار عالقمند هسـتند. 

اِن و اِن- دی اتیـل- ام تولوآمیـد و سـایر ترکیبـات مشـابه بـه عنوان دور کننده پشـه اسـتفاده می شـوند. 
متیـل– ایـزو- ائوژنـول یـک ترکیـب شـیمیایی فرار موجـود در برگ هویج اسـت که باعث انگیـزش تخمگـذاری در مگس عامل 

زنـگ هویـج می شـود. پسـتانداران نیز از فرمون ها اسـتفاده مـی کنند. 
قارچکـش تیـرام بـه عنـوان یـک دور کننـده عمـل کـرده و مانـع از چـرای باغ هـا توسـط گـوزن می شـود. هـزاران نـوع از این 
ترکیبـات شناسـایی شـده و هنـوز هـزاران ترکیب شناسـایی نشـده وجـود دارنـد. البته توانایـی آنـان در کنترل آفـات کاماًل درک 

است.  نشـده 
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آزاد می شـود. آلفـا کوبیبـن بـه عنوان یک کایرومون بشـمار می رود کـه از درخت 
نـارون آزاد می شـود. 

ایـن سـه مـاده بـه طـور هـم افـزا عمـل مـی کننـد. بـه طـور مثـال فرمون های 
تجمـع سوسـک پوسـت خـوار درخـت صنوبـر از جنـس Ips بطـور گسـترده بـه 
منظـور کنتـرل تأثیـرات مخـرب آنـان در جنگل های کانـادا و اسـکاندیناوی مورد 
مطالعـه قـرار گرفتنـد . آن هـا غالبـًا بـه صـورت متابولیت هـای سـاده ترپن ها در 
زریـن درختانـی کـه روی آن هـا زندگـی مـی کنند وجـود دارنـد اما یک سیسـتم 

پیچیده تـر ارتباطـات شـیمیایی بـرای آنـان تکامـل یافته اسـت. 
بـه منظـور شـفاف سـازی سیسـتم های پیچیـده ارتباطـات شـیمیایی درون و بین 
گونه هـا، مطالعات گسـترده ای الزم اسـت. حمله سوسـک پوسـت خـوار از جنس 
Ips بـا تعـداد کمـی از سوسـک های نـر آغـاز می شـود. اگـر درخـت بـرای آنـان 

مناسـب باشـند سوسـک های پیشـرو فرمون هایی ترشـح می کند که باعث جلب 
سوسـک های هـم جنس بیشـتری می شـود و شـروع بـه تغذیه از درخت و ترشـح 
فرمون هـا مـی کننـد. تـالش آنـان باعـث مـرگ درخـت می شـود کـه در نهایت 
درخـت تبدیـل بـه بسـتر مناسـبی بـرای سوسـک ها و الروهـای آنـان می شـود. 
از نقطـه نظـر تکاملـی، فرمون هـای آن هـا بـه ایـن علـت جالـب توجه اسـت که 
فراورده هـای حاصـل از اکسیداسـیون ترپن هـای گیاهـی هسـتند و فراورده هـای 
بیوترانسفورماسـیون )تبدیـل زیسـتی( سـاده آنزیم هـای CYP مـی باشـند. بدیـن 
مفهـوم کـه یک فـرآورده حاصـل از اکسیداسـیون یـا بیوترانسفورماسـیون بسـیار 
سـاده تبدیـل بـه یـک فرمـون می شـود. میکروزوم هـای کبـد مـوش صحرایـی 
داری آنزیم هـای CYP هسـتند کـه قـادر بـه انجـام اکسیداسـیون مشـابه بـرای 

آلفـا- پینـن )امـا بـا کارایـی کمتر( می باشـند. 
درختـان بـه عنـوان یـک واکنش حفاظتی رزین ترشـح مـی کنند اما بجـای اینکه 
سوسـک ها کشـته شـوند از آن بـرای جلـب سـایر سوسـک ها اسـتفاده مـی کنند 
بـه طـوری که گـروه انبوه سوسـک ها باعث کشـته شـدن درخت و تبدیـل آن به 

بسـتر رشـد سوسـک ها و الروهای آنان می شـود. 
اهمیـت فراورده هـای مختلـف اکسیداسـیون ترپن هـای طبیعـی، نظیـر آلفـا پینن 
و میرسـن در بیـن گونه هـای مختلـف Ips متفـاوت اسـت. الزم به ذکر اسـت که 
3-متیـل -3- بوتـن-1- اُل ممکـن اسـت در فرمون هـای سوسـک پوسـت خوار 
و در فرمون هـای پسـتانداران موجود مـی باشـد. Ips. typographus مهاجم ترین 
گونـه از ایـن نـوع سوسـک آفـت محسـوب می شـود و در صورتـی کـه هـر سـه 
فرمـون، حضـور داشـته باشـند ایـن سوسـک بطـور فعـال جلـب می شـود. زمانی 
کـه بـه درخـت حملـه مـی کنـد ممکـن اسـت گونـه Ips. duplicatus به وسـیله 

)R(- ایپـس دی اِنـول کـه بـه وسـیله سـایر گونه هـای سوسـک تولید می شـود، 
جلـب گردد.

همچنیـن گونـه سوسـک duplicatus Ips. بخش هـای فوقانی و بافـت ظریف تر 
درخـت را ترجیـح می دهـد و بـا. Ips. typographus کـه بخش هـای خشـن تـر 

درخـت را ترجیـح می دهـد رقابت نمـی کند.
فرمون هایـی کـه بـه عنـوان آفتکـش و طعمـه اسـتفاده مـی شـوند: فرمون های 
جنسـی و تجمـع و سـایر جلـب کننده هـای غذایـی و بازدارنده هـا به عنـوان آفت 
کـش قابـل اسـتفاده مـی باشـند. کاربـرد عملـی، آنـان بـه عنـوان طعمـه در تلـه 
همـراه بـا یـک سـم اسـت و یـا در صـورت محلولپاشـی بـا غلظـت بـاال باعـث 
اختـالل فراینـد جفـت گیـری طبیعـی حشـرات مـی شـوند. در ایـن شـرایط نرها 
دچـار اختـالل رفتـاری شـده و قادر بـه یافتن ماده ها بـرای جفت گیـری نخواهند 
بـود. همچنیـن طعمه هـا بـرای پایـش افزایـش یـا کاهـش تراکـم جمعیـت قابل 

اسـتفاده می باشـند. 
طـی دهـه 1980 با اسـتفاده از فرمون های فعال که از سوسـک های پوسـت خوار 
نـارون تولید شـد، تله هـای مخصوصی تهیـه و در هزاران جنگل در اسـکاندیناوی 
قـرار گرفتنـد. بیلیون هـا سوسـک بـه دام افتادنـد امـا ایـن تأثیـر بـه قـدر کافـی 
قـوی نبـود تـا تأثیـر قابـل توجـه بـر کاهش آسـیب ناشـی از سوسـک ها داشـته 
باشـد. البتـه کاهـش آسـیب درختان قابـل قبول بـود و محققـان اسـتدالل کردند 
کـه حتـی کاهـش ناچیـزی در آسـیب درختـان، پاسـخگوی تـالش و هزینه های 

اختصـاص یافتـه بود. 
راسته کولئوپترا )بال سخت پوشان(: 

برخـی از اسـترهای اسـیدهای چـرب اشـباع بـا زنجیره بلنـد، فرمون هـای تجمع 
سوسـک ها محسـوب مـی شـوند. اتانـول اسـتر مربـوط بـه 4- متیـل اکتانوئیک 
اسـید، یـک فرمون تجمع تجاری سـازی شـده )اوریکتالور( اسـت که بـرای کنترل 
سوسـک نارگیل اسـتفاده می شـود. سـنک نخل آمریکایی بوسـیله فرمـول تجمع 
6- متیـل-2- هپتـان-4- اُل جلب می شـود. ایـن فرمون برای کنترل سـایر انواع 
شپشـک اسـتفاده شـده و تحت نام تجاری رینکوفـرول و رینکولور بـه بازار عرضه 
می شـود. سـایر الکل هـای منشـعب دارای زنجیـره طویـل بـه طور تجـاری برای 

کنترل سـایر انواع شپشـک اسـتفاده می شـوند. 

لپیدوپترا )بال پولک داران(: 
آلدهیـد یـا اسـترهای زنجیـره طویـل آلیفاتیـک نظیـر هگـزا- دسـنال، هگـزا- 
از گونه هـای  آنـان در بسـیاری  آنالوگ هـای شـیمیایی  دسـنیل- اسـتات و یـا 
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لپیدوپتـرا )بـه صـورت تنهـا یـا مخلـوط(، بـه عنـوان فرمون هـای جفـت گیـری 
محسـوب مـی شـوند. هورمـون جفـت گیـری طبیعـی کـرم سـاقه خـوار برنـج ، 
مخلوطـی از هگـزادک-11- اِنـال، )Z(- هگـزادک- 9- اِنـال و )Z(- اکتـادک- 
13- انـال بـه نسـبت 6: 5: 50 اسـت. ایـن مخلـوط در کپسـول های کنـد رهـا 
شـونده بـرای کنتـرل تراکـم جمعیـت یـا تلـه دسـته جمعـی، تحـت نـام تجـاری 
فرسـکس تهیـه می شـود و برای اختـالل جفت گیری این حشـرات، در شـالیزارها 

قـرار مـی گیرند.

مگس های میوه: 
بـرای کنتـرل مگـس میـوه مدیترانـه ای، یـک مخلـوط فرمـون جلـب کننـده 
جنسـی مصنوعـی بسـیار مؤثـر اسـت. ایـن طعمـه از نظـر شـیمیایی، مخلوطی از 
سـیکلوهگزان کربوکسیل-اسـتراز کلـره از بوتانول ترشـیاری محسـوب می شـود. 
متیـل- ائوژنـول و کـو- لـور، طعمه هـای تجـاری کایرومـون سـنتتیک، بسـیار 
فعـال هسـتند کـه بترتیـب بـرای کنترل مگـس میـوه و مگـس هندوانه اسـتفاده 
می شـوند. تله هایـی بـا اسـتفاده از ایـن مـواد بـه همـراه یـک ارگانـو فسـفات به 

ویـژه ماالتیـون در کنتـرل ایـن مگس هـا در هاوایـی مؤثـر مـی باشـند. 

اشتهابرهای شته:
مـوادی کـه باعـث کاهـش اشـتهای شـته ها، ممکـن اسـت حشـره کش هـای 
مفیـدی باشـند. یـک مثال خـوب پیمتروزین اسـت، اگرچـه نحوه اثر شـیمیایی آن 

کاماًل شـناخته نشـده اسـت. 
ایـن ترکیب که بوسـیله شـرکت حفاظـت محصوالت کشـاورزی نروژ تولید شـده، 
بسـیار قابل توجه اسـت. تاثیر انتخابی، آن را به حشـره کش بسـیار مفیدی تبدیل 
کـرده اسـت. ایـن حشـره کـش علیـه راسـته هوموپتـرا، بـه طـور انتخابـی عمـل 
می کنـد و رفتـار آنـان را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و باعـث کمـک بـه توقـف 

تغذیـه قبـل از مـرگ آنان می شـود. 
ایـن حشـره کـش بسـرعت در خاک تجزیه می شـود و دارای سـمیت بسـیار کمی 

بـرای پرندگان، سـایر مهره داران و برای سـایر حشـرات بجز شـته ها اسـت. 
غالبـًا حشـرات تقاضـای زیادی بـرای مواد معطـر دارند. همـان طور کـه قباًل ذکر 
شـد، مگس هـای خانگـی بـه GMP یا الوسـین عالقه دارنـد. کنه هـا از گلوتاتیون 
بـه عنـوان مـاده معطـر یـا پیـام وجـود غـذا اسـتفاده مـی کننـد. پیمتریـزون، 
محرک هـای تغذیـه ای بـرای شـته ها را مـی پوشـاند. به طـور مثـال N و N' دی 

اتیـل تولوآمیـد، عطـر دی اکسـید کربـن را بـرای پشـه ها می پوشـاند. 

دور کننده های پشـه: بیش از 9000 ترکیب شـیمیایی به عنـوان دورکننده های 

پشـه ها و سـایر کنه هـا، مگس هـای گزنـده، کک هـا و شـیگرها قبـل از سـال 
1960 بـه ویـژه برای کاربرد نظامی آزمایش شـدند )اسـمیت و همـکاران، 1960(. 
N و N' – دی اتیـل- ام- تولوآمیـد )DEET( بـه عنـوان مؤثرتریـن دورکننـده چند 

منظـوره حشـرات ثابـت شـده و هنوز هـم مفیدترین ماده محسـوب می شـود. 
DEET، براسـاس یـک کنجـکاوی علمـی از کـرم ماده غوزه جداسـازی شـد و لذا 

نمی تـوان آن را بـه عنـوان یـک زنوبیوتیک در نظـر گرفت. 
عوامـل مختلفـی در رفتـار جسـتجوی میزبان توسـط حشـرات مکنده خـون دخیل 
هسـتند. مطالعـات آزمایشـگاهی و میدانـی نشـان دادنـد کـه دی اکسـیدکربن، 
اسـیدالکتیک و سـایر کایرومون هـا، نشـانه های طبیعـی بـرای جسـتجوی محل 

میزبـان بوسـیله مگس هـای گزنـده هسـتند. 
در ماسـیده )Muscidae(، دی اکسـیدکربن بـه عنوان یک فعالسـاز قبل از گرایش 
حشـره بـه سـمت منبـع غـذا نقـش دارد و همچنیـن گرمـا اسـیدالکتیک و سـایر 

مـواد، مشـارکت دارند. 
بـا وجـود کاربـرد گسـترده DEET در فرآورده هـای دورکننـده حشـرات، چیـزی 
در مـورد اسـاس ملکولـی و نحـوه اثـر دورکننـده DEET نمـی دانیـم. محققـان، 
مگس هـای میـوه جهـش یافتـه ای تولیـد کرده انـد کـه بـه وسـیله DEET دور 
نمـی شـوند. بـا این حـال سـایر دورکننده ها نظیـر بنزآلدهیـد و سـیتروتالل برای 
دورکنندگـی آنـان فعال بودنـد. این جهش، مغلـوب و روی کرومـوزوم x قرار دارد.

 Co2 پیشـنهاد شـده اسـت کـه ایـن جهـش باعـث بلوکـه سـازی گیرنده هـای
می شـود و بنابرایـن یـک دورکننـده واقعـی نیسـت بلکـه یـک آنتـی کایرومـون 
محسـوب می شـود. مکانیـزم تداخـل بـا ادراک اسـید الکتیک نیز پیشـنهاد شـده 

ست.  ا
نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه DEET عالوه بـر حشـرات گزنده بـر کنه ها و 
کک هـا فعالیـت دارد و اخیراً گزارش شـده که علیه کرم انگل عامل شیسـتوزومیاز 

)عفونـت انگلـی لوله گـوارش یا مجـاری اداری با شیسـتونوما(، مؤثر می باشـد. 
یـک دورکننـده دیگر بـه نـام 1و 3- سـیکلوهگزن-1- ایـل- کربونیل(-2-متیل 
پیپریدیـن، تأثیـرات مشـابه بـر پیشـگیری از عفونـت مـوش دارد. سـایر مـواد بـا 
سـاختارهای مختلـف شـامل فتاالت هـا، ترپن هـا و ... ممکن اسـت فعال باشـند. 
DEET از طریـق پوسـت جـذب می شـود و مطالعـات گسـترده ای بـرای تعییـن 

تأثیـرات مضـر آن بـر انسـان انجام شـده اسـت. 
در یـک آزمایـش اخیـر، تأثیـرات مضـر آن بـر بقـا، رشـد یا نمـو در کـودکان تازه 
متولـد شـده و کـودکان یکسـاله کـه مادران آن هـا طی بـارداری به طور گسـترده 
در معـرض DEET قـرار گرفتـه بودنـد مشـاهده نشـد. همچنین کاربـرد فرمون ها 

در تله هـای کنتـرل آفـات بـه ویـژه را نباید نادیـده گرفت.
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نجمه روشن ضمیر
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی شاغل 
در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس

ارزشیابی نتایج اجرای طرح

دورکاری در سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس 

)قسمت دوم(

چکیده
رونـق صنعـت ارتباطـات در سـه دهـه اخیـر و شـگفتی های عصر فـن آوری، زمینه را بـرای بحث هـای جدید سـازمانی فراهم کرده اسـت که یکـی از این مباحث 

مقولـه “دورکاری” اسـت. از ایـن رو هـدف پژوهـش حاضر ارزشـیابی نتایج اجرای طرح دورکاری در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بود. 
روش پژوهـش حاضـر توصیمـی – پیمایشـی از نوع کاربری اسـت. جامعه آماری شـامل کل کارکنان سـازمان در سـتاد و مراکز شهرسـتان ها که دورکار می باشـند 
حـدودا 90 نفـر مـی باشـند. ابـزار گرداوری اطالعات پرسشـنامه محقق سـاخته بود. جهـت تعیین پایایی پرسشـنامه از ضریب آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد و ضریب 

آلفـاي کرونبـاخ 98/. بـرآورد گردیـد. تجزیه و تحلیـل داده ها با اسـتفاده از نرم افزار spss انجام شـد. 
یافته هـای تحقیـق نشـان داد کـه از نظـر کارمنـدان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اجـرای طـرح دورکاری به ترتیـب بر میـزان مصرف انـرژی، میزان 
مخـارج کارکنـان، شـلوغی محـل کار، میـزان غیبت کارکنان، ارتباطـات خانوادگی کارمندان و میزان رضایت شـغلی و کارایی کارمندان تاثیر داشـته اسـت مقایسـه 
میانگیـن هـای وزنـی کـه در کلیـه مـوارد باالتـر از 3 اسـت نیـز نشـان دهنـده آن اسـت کـه در کل کارمندان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نتایج طرح 

دورکاری را مثبـت ارزیابـی نمـوده اند.
کلید واژه: ارزشیابی، دورکاری، جهاد کشاورزی استان فارس.

الگوهای ارزشیابی
الگوهـای ارزشـیابی را مـی تـوان نظمـی تجربـه شـده تلقـی کـرد که بـه موجب 
آن قابـل اسـتفاده بـودن نتایـج ارزشـیابی تضمیـن می شـود. انتخاب یـک الگوی 
ارزشـیابی، در واقـع بـه معنـی انتخاب طرحی انتزاعـی از اثار و تغییـرات یک پدیده 
عینـی نسـبتًا پیچیـده اسـت کـه ایـن طـرح بـه منظـور درک و تجسـم آسـان تر 
تغییـرات واقعـی پدیـده و در مشـابهت بـا نمونه هـای قبلـی شـکل گرفتـه اسـت. 
بـرای ارزشـیابی برنامـه الگوهـای گوناگونـی ارائـه شـده کـه هـر کـدام بنـا بـه 

توصیـف رویکردهـا و هدف هـای ارزشـیابی دارای شـیوه خاصـی اسـت.

1. الگـوی ارزشـیابی سـیپ: ایـن الگـو توسـط دانیـل اسـتافل بیـم و همـکاران 
او طراحـی شـده اسـت. آن هـا هـدف ارزشـیابی را فراینـد تعییـن کـردن، بدسـت 
آوردن و فراهـم سـاختن اطالعـات توصیفی و قضاوتی در مـورد ارزش و مطلوبیت 
هدف هـا، طـرح، اجـرا و نتایـج بـه منظـور هدایـت تصمیم گیـری و درک بیشـتر 
از پدیده هـای مـورد بررسـی مـی داننـد. ایـن الگـو دارای چهـار مرحله می باشـد 
کـه عبارتنـد از : ارزشـیابی زمینـه، درون داد، فراینـد و برونداد )خورشـیدی و ملک 

شـاهی، 1385(.

2. الگـوی ارزشـیابی هـدف آزاد: این الگو به قضـاوت در مورد تمـام آثار برنامه 

مـی پـردازد. بنابرایـن، الگـوی ابتـدا در مـورد کلیـه آثـار یـک برنامه بـدو ن توجه 
بـه اهـداف آن قضـاوت می کند. سـپس بین اجـرای برنامـه و این تأثیـرات رابطه 
برقـرار مـی کنـد. در ایـن الگو توجه ارزشـیاب بـه تمام آثـار برنامه اسـت و نه آثار 

مورد انتظار )بـازرگان، 1380(.

3. الگـوی ارزشـیابی مناسـبات اجرایـی: در این الگـو تأکید ارزشـیابی بر روابط 
عملیاتـی مجریـان و دسـت اندرکاران اجرای آموزش اسـتوار اسـت.

4. الگـوی ارزشـیابی بـه مثابـه روشـنگری: در ایـن الگـو بـه پویایـی فراینـد و 
تشـخیص هدف هـای برنامـه اعـم از کلـی و جزئـی تأکیـد می شـود و همزمـان 
بـا ایـن کـه نظـام مـورد مطالعه بـه صورت یـک نظـام پویـا در می آیـد، محیطی 
کـه آمـوزش در آن رخ مـی دهـد نیـز مـورد ارزشـیابی قرار مـی گیـرد )حجازی و 

همـکاران، 1373(.

5. الگـوی ارزشـیابی مشـارکتی: این الگو توسـط پائولو فریره ارائه شـده اسـت. 
بـا اسـتفاده از ایـن الگـو کـه اغلب بـا ارزشـیابی و تحقیق مشـارکتی عجین شـده 
اسـت، طـی سـه دهـه اخیـر در سراسـر جهـان مطالعـات بسـیاری صـورت گرفته 
اسـت ایـن الگـو بر مشـارکت افـراد تحـت تآثیـر برنامه های آموزشـی تأکیـد دارد 
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بصیری،1383(. )منسـوب 

از اسـتانداردها و  6. الگـوی ارزشـیابی SSADM: مجموعـه ای بهـم پیوسـته 
خطـوط راهنمـا بـرای تجزیـه و تحلیـل و طراحـی مـی باشـد. SSADM مراحـل 
سـاخت سیسـتم را در قالـب کارهـا و وظایـف مشـخصی کـه بـه روشـنی تعریـف 
شـده انـد و رابطـه معینـی بـا یکدیگر دارنـد ارائه می دهد و گروه توسـعه سیسـتم 
را راهنمائـی مـی کنـد تا بدانند کـی و چگونه از چـه ابزارها و روش هایی اسـتفاده 
کننـد. SSADM روش هائـی بـرای ثبـت و مسـتند سـازی فعالیت ها ارائـه داده و 
مشـخص مـی نمایـد کـه در هر مرحلـه از توسـعه و ایجاد سیسـتم چه مسـتنداتی 

تولید شـود.

روش تحقیق
ایـن پژوهـش بـا توجـه به ماهیـت، موضـوع اهـداف و فرضیه ها از نـوع تحقیقات 
پیمایشـی و تحلیل محتوایی اسـت و بدلیل اسـتفاده از نتایج آن در سـازمان جهاد 

کشـاورزی جنبه کاربردی دارد. 
جامعـه آمـاری شـامل کل کارکنـان سـازمان در سـتاد و مراکـز شهرسـتان ها کـه 
دورکار مـی باشـند حـدوداً 90 نفـر می باشـند که بـه دلیل کم بودن حجـم جامعه، 

از روش سرشـماری اسـتفاده شـده است. 
جهـت اجـراي ایـن پژوهـش پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار جمـع آوري اطالعـات 
مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت، که متغیرهاي وابسـته و مسـتقل تحقیـق را مورد 

سـنجش قرار داده اسـت.
ایـن پرسشـنامه محقـق سـاخته براسـاس مطالعـه دقیـق الگوی هـای ارزشـیابی، 
ادبیـات پژوهشـی و مصاحیـه بـا متخصصین تعدادی پرسـش طراحی شـد. در گام 
بعـدی از 20 داور کـه در حـوزه ارزشـیابی این الگـو دارای تخصص بودند خواسـته 

شـد تـا براسـاس روش دلفی بـه ارزیابـی پرسشـنامه بپردازند. 
جهـت تعییـن پایایـی پرسشـنامه از ضریـب آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد و ضریب 

آلفـاي کرونبـاخ 98/. بـرآورد گردید. 

تجزیـه و تحلیـل داده هـا در 2 سـطح آمار توصیفی و اسـتنباطی توسـط نـرم افزار 
spss انجـام شـد. در سـطح آمـار توصیفـی از فراوانـی، درصـد فراوانـی، میانگین 

 t و انحـراف معیـار بهـره گیـری می شـود و در سـطح آمار اسـتنباطی نیـز از روش
بـرای گروه های مسـتقل اسـتفاده شـد.

نتیجه گیری
در ایـن تحقیـق در راسـتای دسـتیابی به هدف کلی، ارزشـیابی نتایـج اجرای طرح 

دورکاری در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، انجام گردید. 
بـر اسـاس یافته هـای تحقیـق می تـوان گفـت کـه تاکنـون در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس هیچ نـوع آموزشـی در مورد طـرح دورکاری ارائه نشـده 

اسـت و البتـه ارزشـیابی هـم صـورت نگرفتـه بود.
بارنجـی )1385( در بررسـی نقـش دوره هـای آمـوزش ضمـن خدمـت کارکنـان 
بـر کارایـی آنـان در دانشـگاه بـه ایـن نتیجه رسـید کـه متوسـط کارایـی کارکنان 
آمـوزش دیـده باالتـر از حد متوسـط بوده و گذرانـدن دوره های آموزشـی منجر به 

بهبـود کارایـی کارکنان شـده اسـت. 
همچنیـن شـیبانی )1384(، در بررسـی نقـش دوره هـای آموزش ضمـن خدمت و 
بررسـی تأثیـر آن بـر کارائـی کارکنـان جهـاد دانشـگاهی به ایـن نتیجه رسـید که 
دوره هـای آموزشـی در ارتقـاء کارائی شـرکت کننـدگان در دوره هـای مذکور مؤثر 

بوده اسـت. 
همچنیـن نتایـج نشـان می دهد نتیجه به دسـت آمـده در این قسـمت از پژوهش، 
بـا یکـی از اهـداف مطرح شـدن دورکاری در ایـران که کاهش شـلوغی محل کار 
اسـت کامـاًل انطباق دارد و بیانگر آن اسـت کـه اجرای طرح دورکاری در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس به خوبـی توانسـته در روزهایی از هفتـه مخصوصًا 
پنـج شـنبه ها کـه زنـان شـاغل دارای فرزنـد زیـر 6 سـال در دورکاری هسـتند 
منجـر بـه کاهـش میزان رفـت و آمد کارمنـدان و کمتر شـدن حجم اربـاب رجوع 
و باالخـره کاهـش شـلوغی در سـازمان شـود کـه این عامـل از مزایـای دورکاری 

برای سـازمان محسـوب می شـود. 
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چکیده:
امـروزه بـه منظـور کاهـش مشـکل گرمایـش جهانـی، خـاک به عنـوان مخزنی بـرای ذخیره کربن در خشـکی مطرح شـده اسـت. از این رو هـدف این پژوهش بررسـی 

نقـش اقلیـم بـر میانگیـن زمـان مانـدگاری رادیوکربـن در خاک های سـطحی و زیرسـطحی بخش هایی از مراتع اسـتان خوزسـتان بوده اسـت. 
برای این منظور مراتع در دو منطقه ایذه و رامهرمز با دو اقلیم متفاوت انتخاب شدند. 

در هر دو منطقه پروفیل شاهد به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، اشکال کربن و نسبت ایزوتوپی کربن-41 مطالعه گردید. 
نتایـج نشـان داد میانگیـن زمـان مانـدگاری اعمـاق متناظـر در پروفیـل رامهرمـز بـا میانگین سـالیانه بارندگـی کمتر، بیشـتر از پروفیـل ایذه بـود که دلیـل آن می تواند 

ورود بیشـتر مـواد آلـی تـازه در منطقه ایذه باشـد. 
همچنیـن برخـالف پروفیـل منطقـه ایـذه، میانگیـن زمـان مانـدگاری کربن با عمـق در منطقه رامهرمـز افزایش نیافت کـه علت آن می توانـد مقدار رس و رسـوبی بودن 

منطقه باشـد. 
در کل سـن کربـن-41 در افق هـای سـطحی مناطـق مطالعـه شـده بیشـتر تحت تاثیـر عواملی ماننـد اقلیـم ، مدیریت اراضی و وجود اشـکال کربن  حسـاس بـه تجزیه 
بـود. لیکـن در افق هـای عمقـی سـن کربن بیشـتر تابعی از سـایر عوامـل به ویژه نـوع خاک، مقـدار رس، موقعیت توپوگرافیک )فرسایشـی یا رسـوبی بـودن( و تغییرات 

شـدید پارامترهـای خـاک بـا عمق، ماننـد چگالی ظاهـری، بود تا اقلیـم منطقه. 

کلید  واژه ها: کربن-41، میانگین زمان ماندگاری کربن آلی خاک، اشکال کربن، اقلیم، خوزستان

علیرضا اوجی
دکتری خاکشناسی و کارشناس خاک 

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

میانگین زمان ماندگاری
کربن - 14

ماده آلی خاک تحت اقلیم های متفاوت

در بخشی از مراتع اقلیم خوزستان
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حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس کمیته 

گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس

ـــعه ـــرح توس ـــداف ط اه
گیاهـــان دارویـــی
اســـتان فـــارس

مقدمه
اسـتان فـارس بـا قـرار گرفتـن در نواحـی رویشـی خلیـج عمانـی و زاگرسـی، 
از  غنـی  فلـوری  مناسـب،  و وضعیـت خـاک  اکولوژیکـی  ویژگی هـای مختلـف 
گیاهـان دارویـی را در خـود جای داده اسـت، بـه گونه ای که بیـش از 1600 گونه 
گیاه دارویی در این اسـتان شناسـایی شـده و حداقل 50 گونه آن اسـتفاده عمومی 

و سـنتی و تجـاری دارنـد. 
وقـوع  جنگل هـا،  تخریـب  و  مراتـع  تغییرکاربری هـای  دلیـل  بـه  امـروزه 
خشکسـالی های پیاپـی و درازمـدت، کاهـش منابـع آب و چـرای بی رویـه احشـام، 
شـاهد از بیـن رفتـن ذخایـر طبیعـی گیاهان دارویـی هسـتیم. در این راسـتا، یکی 
از رویکردهـای اصلـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس توسـعه کشـت 
گیاهـان دارویـی بـا هـدف افزایـش بهـره وری، بهبـود معیشـت کشـاورزان و نیـز 

حفـظ گونه هـای گیاهـی در معـرض خطـر انقـراض اسـت.

استراتژی تهاجمی، جهت گیری ها و راهکار های توسعه گیاهان دارویی
باتوجـه بـه رسـالت وزارت جهاد کشـاورزی و به تبع آن سـازمان جهاد کشـاورزی 
امنیـت غذایـی کشـور، سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس  تامیـن  اسـتان ها در 

بهره منـدی بهینـه از کلیـه امکانـات و ظرفیت هـای تولیـدی اسـتان را بـه عنوان 
یکـی از رسـالت های اساسـی خـود در نظـر گرفتـه اسـت کـه دسـتیابی بـه ایـن 
هـدف جـز با برنامـه ریـزی و تدوین اسـتراتژی های پیـش رو میسـر نخواهد بود. 
تدویـن اسـتراتژی توسـعه صنایـع تبدیلـی گیاهـان داروئـی وصنعتی اسـتان یکی 
از گام های اساسـی در دسـتیابی به اهداف ذکرشـده می باشـد اسـتراتژی توسـعه 
صنایـع تبدیلـی گیاهـان داروئی وصنعتی اسـتان نقشـه راهی اسـت کـه به کمک 
آن می تـوان بـه متقاضیـان سـرمایه گـذاری اعـالم نمـود کـه نیازهـای اساسـی 
اسـتان در توسـعه صنایـع تبدیلـی گیاهـان داروئـی وصنعتـی در چـه زمینه هایـی 
متمرکـز گردیـده انـد و بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف متعالـی پیش بینی شـده 
در برنامه هـای توسـعه کشـور الزم اسـت کـه در هـر شهرسـتان چـه صنایعی و با 
چـه ظرفیت هایـی در خصـوص گیاهـان داروئـی وصنعتی گسـترش یابنـد و منابع 

و تسـهیالت دولتـی در چـه بخش هایـی هزینـه گردنـد.

اهداف کالن و کلی 
1- اهتمام به مدیریت دانش در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی 

2- خوداتکایـي، اشـتغالزایی و اسـتفاده حداکثري از توان داخلـي در بخش گیاهان 

تصویر شماره 1: مزرعه گیاه دارویی آویشن باغی )شهرستان فیروزآباد(
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دارویي و طب سـنتی 
و  نهادهـاي غیردولتـي  تعاونی هـا،  3- مشـارکت حداکثـری بخـش خصوصـی، 

سـرمایه گذاران خارجـی و تأکیـد بـر هماهنگـی و انسـجام بیـن نهادهـا
4- رعایـت اصـول ایمنی زیسـتی در چارچـوب پروتکل های جهاني پذیرفته شـده 

کشور در 
5- اسـتفاده حداکثـری از طبیعـت و فرآورده هـای طبیعـی در راسـتای سـالمت 

انسـان و رفـاه اجتماعـی بـا حفـظ چرخه هـای اکوسیسـتمی طبیعـت 
5-کاهـش تصدي گـري دولـت، تقویـت بخـش خصوصـي و حمایـت از ایجـاد و 

توسـعه کمـي وکیفـي شـرکت هاي دانش بنیـان
8- حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی بومی و انحصاری کشور

9- کمک به رشد اقتصادی منطقه و کشور
10-ارزآوری حاصل از صادرات

11-کاهش وابستگی دارویی به کشورهای خارجی و جلوگیری از خروج ارز
12- افزایش سطح زیر کشت به میزان 27500 هکتار تا افق 1404

13- تمرکـز حداکثـری بـر بازاریابی گیاهان دارویی و شناسـایی کشـورهای مقصد 
بـه منظور صـادرات فرآورده هـای گیاهی

اهداف خرد
 1 - توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی بـا توجـه بـه اهمیـت آن ها نسـبت بـه مواد 

شـیمیایی در تهیـه دارو، مـواد آرایشـی، بهداشـتی و غذایـی و غیره
2- استفاده بهینه از اراضی و امکانات موجود

3- حفظ منابع ملی و جلوگیری از فرسایش و در نتیجه حفظ آب و خاک 
4- افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان گیاهان دارویی 

5- بسترسـازی و ایجـاد زیرسـاخت های اولیـه بـه منظور احـداث کارخانـه بزرگ 
فـرآوری گیاهـان دارویی در اسـتان

6- توسعه کشت گونه های با نیاز آبی کمتر با توجه به محدودیت منابع آبی
7- توسعه کشت گیاهان دارویی اقتصادی، در حال انقراض و اولویت دار

8- ترویج کشت گیاهان دارویی در بین بهره برداران و تولید کنندگان
9- برقـراری ارتبـاط و ایجـاد هماهنگـی بیـن حلقه هـای شـش گانـه از تحقیقات 

تـا بازاریابـی و صادرات
10- تامیـن بـذور مناسـب به طوری که از قبـل تولید مواد موثره با اسـتاندارد های 

جهانی کشـورهای تراز اول جهان مطابقت داشـته باشد
11- تامین تسهیالت ارزان قیمت جهت توسعه کشت گیاهان دارویی در استان

12- راه اندازی پایانه های عرضه محصوالت گیاهان دارویی 

تصویر شماره 2: مزرعه گیاه دارویی مریم گلی )شهرستان شیراز(

تصویر شماره 3: گلستان گل محمدی )شهرستان داراب( 
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سنگرساز بی سنگر
شهید محبت اله کرمی

فرزند: عبدعلی

تولد: 1346/11/30 سی سخت

شهادت: 65/12/13 منطقه عملیاتی کربالی 5 - 
شلمچه 

محبت خدا
»خدایـا، گوینـد کـه  بـه در خانـه  فرزنـد فاطمـه  )س(، امـام زمـان 
)عـج(، را پیـدا کردن  و در کوي  عشـق  او سـوختن  و او را خواندن  و 
آمـدن فـرج او، یـک  راه  دارد. بایـد پـا روي  جاي  پاي  امـام  خمیني  
گذاشـت  و پـي  زنـان  عصـاي  مبارک شـان  شـد، تا قدمي به  سـوي  
هدایـت  برداشـته  وبه  فرزنـد فاطمه )س( رسـید و در خانـه  او را پیدا 

 . کرد
پـس  خداونـدا عاجزانـه  از تومي خواهـم ، کمکـم  کنی تـا خمیني  را و 
صفات  او را، هرچه  بیشـتر بشناسـم  و رهرو او و از عاشـقان  او باشم . 
خدایـا چنـان  ایمانـي  بـه  مـن  عطـا فرمـا کـه  گر صـد جانـم  دهي ، 

آن را در راهـت  بـه  رهبـري  امـام  عزیـز درکف  اخالص  گـذارم ...
ای قـرآن عزیـز، بارهـا از تـو معـذرت خواسـتم، با تو آشـنا نشـدیم 
کـه منحـرف شـدیم. مـا تـو را در دل هـا راه ندادیـم و قـدر تـو را 

نفهمیدیـم کـه منحرف شـدیم. 
شـود.  روشـن   دلـم   تـا  مي خواهـم   تـو  از  محبـت   سـه   خدایـا 
محبت خـودت ، محبـت  آن هـا کـه  تـو را دوسـت  دارنـد  و محبـت  
هـرکاري  کـه  تـو را خشـنود مي سـازد. اي  انسـاني  کـه  بایـد از این 
جهـان  کـوچ  کنـي . اینجـا کالس  آمـوزش  چنـد روزه تـو اسـت  
تابخوانـي  و بنویسـي  و نمره  بگیـري.  جایگاه تان  را قلـب  ملت  قرار 

دهیـد کـه  بهتریـن  حصارهـا اسـت .
اگـر از قلـب  ملـت  بیـرون  رفتیـد، در هـر دژ محکـم  جابگیریـد، 
شکسـت  مي خوریـد. بیـدار شـوید و بروید سـراغ  احکام  خـدا، آن ها 

را بیاموزیـد و عمـل  کنیـد بـه آن.« 

ایـن جمـالت فرازهایـی از وصیتنامـه شـهید محبت الـه کرمی اسـت. فرزند 
دوسـت داشـتنی کـه والدیـن بخاطرشـدت محبـت بـه او، وی را محبـت نام 
گذاشـتند. مـادرش مـی گویـد: مـن  خیلـي  دوسـت  داشـتم  اسـم  او را محبت  
بگـذارم ، همـه  فامیـل هـم  گفتنـد اسـم  او رامحبـت  بگذارید. گفتـم : "محبت  

خـدا" ، روزي  هـزار بـار اسـم  محبـت  سـرزبان  مي آید.
محبـت اهلل کرمـی از بچه هـای بـا سـابقه مهندسـی جهـاد فـارس بـود. 

بـه واسـطه پسـرخاله اش عـزت الـه اخالقـی بـه جبهـه آمـد و ماندگار شـد. 
علی رغـم چهـره معصومانـه ای کـه داشـت و اغلـب سـاکت بـود، ولـی در 

هنـگام کار کـردن بـا دسـتگاه در مقابـل خـط دشـمن غوغـا مـی کـرد. 
)جمال جعفری(

زمانـی کـه محبـت آمـده بـود در تـدارکات پوتیـن بگیـرد گفته بـود که یک 
پوتیـن بـه مـن بدهید. مـن دیگر اینجـا نمی آیـم و این آخرین پوتینی اسـت 

کـه از شـما مـی گیرم )شـهید حـاج هدایت الـه مصلحیان(
شـهید کرمـي  وقتـي  بـه  جبهـه  آمـد سـن  و سـال  کمي  داشـت . ولـي  از یک  
روحیـه  پـاک  و بـاا یمـان  برخـوردار بود. ایشـان  خیلي  عالقه  به  شـهید سـبز 
علـي  زاهدانپور داشـت.  این  دوشـهید همیشـه  با هـم  بودند و خیلـي  همدیگر 
را دوسـت  داشـتند . یکي  از دوسـتان مي گفت  شـهید کرمي  همیشه  در سجده  
آخـر نمـازش  میگفت  ، اللهم  الرزقني  شـهاده  في  سـبیلک، تـا باالخره  خداوند 

دعـاي  او زا اجابـت  کرد. .)موسـوی – سـید محمود(
امرالـه تاجبخـش همـرزم شـهید کرمـی نقل مـی کند کـه: به اتفـاق محبت 
بـه گلزاری شـهدای سـی سـخت رفته بودیـم. بین گلزار شـهدا، نقطـه اي  بود 
نزدیـک  بـه قبر شـهید به  پاکباز. دیدم ایشـان  آنجا نشسـت  و نقشـه ي  شـبه 
قبـری کشـید و بـه مـن گفـت: امرالـه، اینجـا جـای من اسـت. وقتی شـهید 

شـدم اینجـا خاکـم کنیـد. آن روز من جدی نگرفتم و فراموشـم شـد. 
روز تشـیع و خاکسـپاری شـهید کـه بـه قبرسـتان رفتـم. وقتی متوجه شـدم 
تـا کنـار قبـر شـهید پاکبـاز، بـرای محبت قبر آمـاده کـرده اند، یـاد حرف آن 

روز محبـت افتادم. 
سنگرسـاز بـی سـنگر شـهید محبـت الـه کرمـی فرزنـد عبدعلـی، متولـد 
1346/11/03 - سـی سـخت بـود. پـس از 1235روز حضـور در جبهـه، در 
1365/12/13 در منطقـه عملیاتی کربالی 5 - شـلمچه به شـهادت رسـید و 

در گلـزای شـهدای زادگاهـش بـه خاک سـپرده شـد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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سئواالت بیست و سومین مسابقه

- یارانـه تسـهیالت 8 هـزار میلیـارد تومانـی بخـش کشـاورزی بـرای چـه 
اسـت؟ مواردی 

- چرا وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت معیشت مردم است؟
- چرا ساماندهی مستقل مراکز جهاد کشاورزی امری ضروری است؟ 

- با علمی شدن کشاورزی شاهد چه چیزی خواهیم بود؟

اسامی برندگان مسابقه شماره 22

در بیست و دومین مسابقه “پرتو امید” 191 نفر به سئواالت جواب و از بین 
آنان 169 نفر به همه سئواالت پاسخ صحیح داده بودند. افراد ذیل به
قید قرعه از بین این افراد منتخب شدند که جوایزی به رسم یادبود به

آن ها اهدا خواهد شد

رضا محبی، نسترن زارع، جواد آشنا و احمد فروزنده

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

حساسیت سازه های کنترل 
کننده جریان آب در شبکه های 

آبیاری
نویسنده:

محمد علی شاهرخ نیا
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:
حساسیت سازه های کنترل کننده جریان آب

حساسیت دبی سازه به تغییرات عمق آب باال دست
حساسیت دبی سازه به تنظیم دریچه

حساسیت دبی کانال اصلی به عمق آب باال دست آبگیر
حساسیت سازه به سطح مقطع جریان عبوری

حساسیت سازه به زبری کانال
حساسیت سازه ها به عمق آب کانال های فرعی

حساسیت سازه ها به تغییرات دبی در ابتدای سیستم
سایر تحقیقات انجام شده

شمــاره 73 - خـرداد مـــــــاه 1400

 احمد طمراسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی  احمد طمراسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:استان فارس:

ساماندهی مستقلساماندهی مستقل
مراکز جهاد کشاورزیمراکز جهاد کشاورزی

ضروری استضروری است

سعید سعادت، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی سعید سعادت، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی 
وزارت جهاد کشاورزی:وزارت جهاد کشاورزی:

مرکز توسعه صنایع غذایی و مکانیزاسیون مرکز توسعه صنایع غذایی و مکانیزاسیون 
کشاورزی به عنوان یک مجموعهکشاورزی به عنوان یک مجموعه

فرا معاونتی در این وزارتخانه تشکیل می شودفرا معاونتی در این وزارتخانه تشکیل می شود

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

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

 سیدرضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: سیدرضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی ؛ ؛  
وزارت معیشت مردم استوزارت معیشت مردم است

 عنایت اله رحیمی، استاندار فارس: عنایت اله رحیمی، استاندار فارس:

تقویت کشت گلخانه ای ؛ تقویت کشت گلخانه ای ؛ 
ضرورت امروز کشور استضرورت امروز کشور است

 محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی: محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:

یارانه تسهیالت یارانه تسهیالت 88 هزار میلیارد  هزار میلیارد 
تومانی بخش کشاورزیتومانی بخش کشاورزی

به عنوان نخستین استان در کشور؛به عنوان نخستین استان در کشور؛

خرید حمایتی دام زنده از عشایر استان فارس آغاز شدخرید حمایتی دام زنده از عشایر استان فارس آغاز شد

شمــاره 72 - اردیبهشت مــــاه 1400

 رحیمی، استاندار فارس: رحیمی، استاندار فارس:

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

 شجری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی: شجری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

مدل تولید قراردادی و زنجیره عرضه
گوشت مرغ طراحی شد

 برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی: برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:

تولید بذور هیبرید در اراضی
آستان مقدس شاهچراغ )ع(

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

مجلس از بخش کشاورزی حمایت مجلس از بخش کشاورزی حمایت 
می کند می کند 

 پژمان، رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی پژمان، رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:استان فارس:

واسطه های عرضه مرغواسطه های عرضه مرغ
ساماندهی می شوندساماندهی می شوند

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

سهم تجهیزات کشاورزی در استان سهم تجهیزات کشاورزی در استان 
فارس افزایش یابدفارس افزایش یابد

ضمن تقدیر از حسین پژمان؛ضمن تقدیر از حسین پژمان؛

با حکم وزیر جهاد کشاورزیبا حکم وزیر جهاد کشاورزی::

احمد طمراسی سکاندار بخش کشاورزی استان فارس شداحمد طمراسی سکاندار بخش کشاورزی استان فارس شد

ویژه نامه رویداد ملی روابط عمومی 1400 
در وزارت جهاد کشاورزی

ضمیمه این شماره
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