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"تبیین با پویش تولید"

ایـن بـار صـدای مظلومیت عاشـقان آل اهلل در صحن و سـرای 
حـرم مطهـر حضـرت احمـد بـن موسـی علیه السـالم پیچید و 
جمعـی از هموطنـان عزیـز مـا به فیض شـهادت نائل شـدند تا 
بـا این شـهادت هـا درخـت تنومند انقالب اسـالمی پـر بارتر و 

خـون پاکشـان پرچم هدایت شـود.

اکنــون در ایـن شـرایط حسـاس، بــر اسـاس منویـات مقـام 
معظــم رهبـری، حضـرت امـام خامنــه ای مدظله العالـی، در 
راســتای تبییـن اقدامــات و فعالیت هـای نظــام خدمتگـزار، 
بــر آن شــده ایـم تـا دوبــاره بـرای انتشــار خبرنامه داخلـی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس که پیش از این 
78 شـماره از آن منتشـر شـده اسـت، با عنــوان جدید "پویش 
تولیــد" کمــر همــت بســته، مهمــان مخاطبــان خویـش، 
خصوصـا فعالیـن بخــش کشـاورزی و خادمانشـان در اسـتان 
پهنــاور فـارس بـه عنــوان قطـب تولید کشــاورزی باشـیم.

بـر خـود الزم مـی دانـم از همراهـی خانـواده بـزرگ جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس کـه در فراخـوان انتخـاب نـام جدید 
خبرنامه مشـارکت داشـتند تشـکر نمایـم، از دل این مشـارکت 
نـام "پویش تولید" به پیشـنهاد آقای سـید مسـعود سـلیمان پور 
عضـو هیئـت علمـی مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس انتخـاب شـد که از 

ایـن همـکار ارزشـمند نیـز تقدیـر و تشـکر مـی نمایم.

بـی شـک تهیـه، تدویـن و نشـر هـر نـوع نشـریه عـالوه بـر 
گسـترده  تعامل هـای  و  همـکاری  مـدون،  برنامه ریزی هـای 
درون و بـرون سـازمانی، نیازمنـد حمایت هـای مدیـران ارشـد 
خصوصـًا باالتریـن مقـام اجرایـی اسـت از ایـن رو بـر خـود 
الزم مـی دانـم تـا از بـذل توجـه و عنایـت همگان برای نشـر 
دوبـاره ی ایـن ماهنامـه بـه عنـوان شناسـنامه ارزنـده خانـواده 
بـزرگ سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تقدیـر نموده و 

مراتـب امتنـان خویـش را اعـالم دارم.

علیرضا واحدی پور 
قائم مقام رئیس سازمان

جهاد کشاورزی استان فارس
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وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: اسـتان فـارس از منظـر مقام معظـم رهبری قله اسـت 
و مـا انتظـار داریـم ایـن قلـه و قطـب کشـاورزی از لحـاظ اجـرای الگوی کشـت هم 

در رتبه اول باشـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید جـواد 
سـاداتی نژاد در دومیـن جلسـه نظارت سـتادی اسـتانی که بـه منظور هماهنگـی اقدام 
اجرایـی الگـوی کشـت محصـوالت زراعـی اسـتان فـارس برگـزار شـده بـود، تصریح 
کـرد: جایـگاه اسـتان فـارس در کشـاورزی کشـور قابـل انـکار نیسـت و ایـن اسـتان 
سـتون و لنگر در امنیت غذایی کشـور اسـت و باید نگاه ویژه ای به آن داشـته باشـیم.
او در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور عسـکری رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس 
شـورای اسـالمی، معاونیـن وزیـر جهـاد کشـاورزی، ایمانیـه اسـتاندار اسـتان فارس، 
دهقان پـور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، نمایندگان این اسـتان در 
مجلـس شـورای اسـالمی، مدیـران جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فارس و 
تشـکل هـا و اتحادیه هـای ایـن اسـتان برگزار شـده بود، افـزود: فعال سـازی زنجیره 

ارزش و صنایـع تبدیلـی در راسـتای اجـرای الگـوی کشـت ضروری اسـت. 
سـاداتی نـژاد تصریـح کـرد: ایـن جلسـه به منظـور هـم افزایی بـرای اجـرای الگوی 
بتوانیـم  تـا  می شـود  اجرایـی محسـوب  مانـور  نوعـی  بـه  و  برگـزار شـده  کشـت 
توانایی هـای اسـتان هـا را بسـنجیم و بـه اجـرای الگـوی کشـت اعتقاد ایجاد شـود.
وی افـزود: اجـرای الگـوی کشـت الزاماتـی دارد کـه در قانـون بودجـه 1402 بـه آن 
پرداختـه خواهـد شـد و مجلـس در این موضوع با مـا همکاری خواهند کـرد و از طرح 

حمایـت مـی کنند.
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا تاکید بـر اینکه اجـرای طرح الگوی کشـت یک اقـدام ملی 
و فرا دسـتگاهی اسـت، گفت: اسـتاندار اسـتان فارس فرمانده اجرای الگوی کشـت در 
ایـن اسـتان بـوده و دبیر کارگروه اسـتانی هم رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
خواهـد بـود. وی ادامـه داد: بایـد زنجیره ارزش و صنایـع تبدیلی را در اسـتان ها فعال 

کنیـم تا اجرای الگوی کشـت به سـرانجام برسـد.
سـاداتی نـژاد در رابطـه بـا واگـذاری اختیـارات وزیـر به اسـتاندار فـارس عنـوان کرد: 
تمـام اختیـارات وزیـر در اسـتان فـارس بـه اسـتاندار و رئیـس سـازمان جهـاد در این 
اسـتان واگـذار خواهـد شـد تا بـرای تصمیـم گیـری در این زمینـه نیازی به اسـتعالم 

از سـتاد نداشـته باشید.
وی افـزود: فرمانـده اسـتان در زمینـه کشـاورزی رئیـس سـازمان اسـت و تمـام زیـر 
مجموعـه هـا و سـازمان های مربـوط بـه بخـش کشـاورزی در اسـتان باید زیـر نظر 

رئیـس سـازمان اقـدام کنند.
مقـام عالـی وزارت بـا بیـان اینکـه اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه اسـتان فـارس باید در 
الگـوی کشـت اول باشـد، اظهـار کـرد: مـا همـه بـا هـم پـای اجـرای الگوی کشـت 

ایسـتاده ایـم و تمـام تـوان خـود را در ایـن راه بـه کار خواهیـم بسـت.
او اضافـه کـرد: در اجـرای الگـوی کشـت بـدون تشـکل هـا و اتحادیـه هـا موفـق 
نخواهیـم بـود و بـه کمـک تمـام بخش خصوصـی نیاز داریم تـا از آب و خاک کشـور 

کنیم. صیانـت 

 وزیر جهاد کشاورزی:

فارس ستون و لنگر امنیت غذایی کشور است
انتظار داریم فارس در اجرای الگوی کشت رتبه اول باشد
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اجرای الزامات تعرفه ای و عوارضی 
از سال ۱۴۰۲

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: مـا در فصـل کشـت 
پاییـزه هیـچ مشـکلی در تامین نهاده های کشـاورزی 

نداریـم و بـه خوبـی تامین شـده اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، سـید جـواد سـاداتی نـژاد در حاشـیه 
دومیـن جلسـه نظارت سـتادی اسـتانی که بـه منظور 
کشـت  الگـوی  اجرایـی  اقـدام  هماهنگـی  نشسـت 
محصـوالت زراعی اسـتان فـارس برگزار شـد، اظهار 
کـرد: در راسـتای اجـرای الگـوی کشـت و بر اسـاس 
قانـون بودجـه 1401، بـا ابـالغ اجـرای طـرح الگوی 

کشـت بـه اسـتان هـا وارد فـاز اجرایی شـدیم.
وی افـزود: هـر دوشـنبه برنامـه اجرای الگوی کشـت 
را در یکـی از اسـتان هـا پیگیـری مـی کنیـم و بـا 
حضـور اسـتاندار، روسـای سـازمان هـا و نماینـدگان 
مجلـس در هـر اسـتان موانـع و مشـکالت طـرح را 

بررسـی و برطـرف مـی کنیـم.
وزیـر جهـاد کشـاورزی با بیـان اینکـه اسـتان فارس 
اسـتان مهـم در امنیـت غذایی اسـت، ابـراز امیدواری 
کـرد: بتوانیـم بـا قـدرت طـرح الگـوی کشـت را در 
ایـن اسـتان اجرایی کنیـم و الزامات مختلـف را محیا 

. کنیم

وی افـزود: اقدامات عملیاتی الگوی کشـت در اسـتان 
فارس در سـه دشت شـروع شـده و باید سطح الگوی 
کشـت را بر اسـاس شـرایط آبی بهینه کنیـم و میزان 
مصـرف آب کاهـش مـی یابـد، سـطح زیـر کشـت و 
محصـول بـا توجـه بـه شـرایط منطقـه برنامه ریـزی 
می شـود لـذا بـر اسـاس نـگاه بـه افزایـش معیشـت، 

افزایـش بهـره وری و تولیـد را خواهیم داشـت.
نهـاده هــای  تــخصیص  زمینــه  در  ساداتــی نژاد 
کشـاورزی تصریـح کـرد: مـا در فصـل کشـت پاییزه 
هیچ مشـکلی در تامیـن نهاده های کشـاورزی نداریم 
و بـه خوبـی تامیـن شـده اسـت، کودهـای فسـفاته و 
پتاسـه نسـبت بـه 1400 افزایـش قیمت مـا 15 تا 30 
درصـد بـوده و ما بقی بر اسـاس یارانه الگوی کشـت 

در اسـتان ها لحـاظ می شـود.
وی افـزود: بـا توجه بـه افزایـش جهانی قیمـت کود، 
بـا دسـتور رئیـس جمهـور یارانـه بـرای کـود در نظر 
گرفتـه شـده اسـت، قیمـت کـود از 300 دالر به 900 

دالر افزایـش یافتـه اسـت امـا بـا تامیـن یارانـه 30 
درصـد از قیمـت کود را کشـاورز و 70 درصد را دولت 
یارانـه پرداخـت خواهـد کـرد که ایـن یارانه متناسـب 

بـا الگوی کشـت اسـتانی خواهـد بود.
مقـام عالـی وزارت گفت: اجرای کشـاورزی قراردادی 
هـم بـه منظـور تامیـن مالـی در کشـت گنـدم انجام 

شـده تا معیشـت کشـاورز با مشـکل مواجه نشـود.
وی در رابطـه بـا تعرفـه محصـوالت جالیـزی عنوان 
کـرد: مـا بایـد الگوی کشـت را اجـرا کنیـم و یکی از 
الزامـات آن، تعرفـه ای و عوارضـی اسـت، اگـر یـک 
محصـول آب بـر در اسـتانی نباید کشـت شـود، برای 
اجـرای الگـوی کشـت کـه یـک ضـرورت اجتنـاب 
ناپذیـر اسـت و بایـد توسـط آن آب، خـاک و غـذا را 
حفـظ کنیـم بـه سـمت عـوارض خواهیـم رفـت امـا 
کشـاورزانی کـه کشـت انجـام داده انـد نبایـد متضرر 
شـوند، به همیـن منظـور الزامات عوارضی را از سـال 

1402 شـروع خواهیـم کـرد.

بررسی و رفع موانع اجرای الگوی کشت در استان فارس
وزیر جهاد کشاورزی:

هیچ کمبودی در 
تامین نهاده های 
کشاورزی نداریم
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اسـتاندار فـارس گفـت: متاسـفانه در 9 سـال گذشـته 
فـارس  اسـتان  کشـاورزان  خشکسـالی  دلیـل  بـه 
مشـکالت فراوانـی پیـدا کرده اند که یکـی از بهترین 
راه حل هـا یـا شـاید تنهـا راه  حـل جبـران آن اصالح 

الگوی کشـت اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
نشسـت  در  ایمانیـه  هـادی  محمـد  فـارس،  اسـتان 
هماهنگـی اقـدام اجـرای الگـوی کشـت محصوالت 
زراعـی ایـن اسـتان کـه در وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـه ریــاست ســید جـواد ساداتــی نژاد وزیـر جهــاد 
کشـاورزی برگـزار شـده بـود، تصریـح کـرد: در طرح 
اصـالح الگـوی کشـت بایـد بـه سـمتی رفـت کـه 

درآمـد کشـاورز کـم نشـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه بـا اصـالح الگوی 
کشـت کشـاورز بـه کشـاورزی ادامـه مـی دهـد و در 
عیـن حـال آب کمتـری مصـرف مـی کنـد، اظهـار 
از  تریـن گـروه کشـاورزان کشـور  کـرد: خوشـحال 
اجـرای قانـون اصـالح الگـوی کشـت و مصوبات آن 

کشـاورزان اسـتان فـارس هسـتند.
زمینـه  در  فـارس  اسـتان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
باغـداری رتبـه اول کشـور و در زمینه کشـاورزی هم 

رتبـه دوم کشـور را دارد، ابـراز کـرد: اجـرای قانـون 
اصـالح الگـوی کشـت بـرای مردم اسـتان فـارس و 

تولیـد محصـوالت کشـاورزی بسـیار اهمیـت دارد.
ایمانیـه بـا تاکیـد بر اینکـه مسـئولین اجرایی اسـتان 
فـارس بـا تمام قـوا از اجـرای قانـون اصـالح الگوی 
شـورای  کـرد:  بیـان  کننـد،  مـی  حمایـت  کشـت 
برنامه ریـزی ایـن اسـتان کامـاًل پشـت ایـن برنامـه 
هـا ایسـتاده و بـا هـر گونـه مقاومتـی کـه در قالـب 
بروکراسـی های اداری که متاسـفانه معمول کشـور ما 
اسـت مقابلـه خواهد کرد تـا این مقاومت ها شکسـته 

. د شو
اسـتاندار فـارس با طـرح این موضـوع کـه از گیاهان 
دارویـی در ایـن اسـتان بایـد حمایت های ویژه شـود، 
اضافـه کـرد: در این اسـتان بیـش از 100 گونـه گیاه 
دارویـی کاربردی احصا شـده اسـت و در طرح اصالح 
الگوی کشـت، سـتاد اجرایی فرمان حضـرت امام)ره( 

حاضر اسـت سـرمایه گـذاری کند.
بـه گفتـه وی؛ در زمینـه گیاهـان دارویی، اگـر تفاهم 
نامـه ای بـا سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت امـام )ره( 
امضـا شـود، اسـتان فـارس در قالـب زنجیـره از صفر 
تـا صـد توانمنـدی بسـیار عالـی دارد تـا در راسـتای 

اصالح الگوی کشـت اسـتفاده شـود. مثال پاالیشـگاه 
گیاهـان دارویـی و انبارهـای ذخیـره ی محصـوالت 
کشـاورزی،  صنعـت،  کار  تـا  شـود  ایجـاد  فـرآوری 
دانشـگاه و صادرکننـده تسـهیل و به کاهـش واردات 

هـم کمـک کند.
ایمانیـه بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت و مجلـس باید در 
طرح هـای  ماننـد  طرح هایـی  بـرای   1402 بودجـه 
آبیـاری تحت فشـار، کانال هـای انتقـال آب، گلخانه، 
آبخیـزداری، اصـالح بـذور و اصـالح ژنتیـک دام هـا 
کمـک کننـد و اعتبـار ویـژه تخصیـص دهنـد، افزود: 
ایـن موضـوع بـه افزایـش درآمـد کشـاورز کمک می 
کنـد و از مهاجـرت بـه شـهر هـا و حاشـیه نشـینی 

جلوگیـری خواهـد کرد.
در نشسـت هماهنگـی اقـدام اجـرای الگـوی کشـت 
محصوالت زراعی اسـتان فارس محمدجواد عسـکری 
و  منابع طبیعـی  آب،  کشـاورزی،  کمیسـیون  رئیـس 
محیط زیسـت مجلــس شـورای اسـالمی، معاونیـن 
وزیـر و مدیران ارشـد وزارت جهاد کشـاورزی، جمعی 
از نمــایندگان مـردم شهرسـتان های اسـتان فـارس 
و رئیـس و مدیـران ارشـد سـازمان جهـاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس حضور داشـتند.

 استاندار:
اصالح الگوی کشت، تنها راه حل خشکسالی در فارس است
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 عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی:
دستگاه های اجرایی توسط مجلس مکلف به عملیاتی شدن الگوی کشت شدند 

طبیعـی  منابـع  آب،  کشـاورزی،  کمیسـیون  رئیـس 
گفـت:  اسـالمی  شـورای  مجلـس  زیسـت  محیـط  و 
بـرای  مقننـه مسـیر  قـوه  ذاتـی  وظیفـه  راسـتای  در 
اجـرای الگـوی کشـت همـوار و سـهل الوصول شـده 
در  تـا  کرده ایـم  مکلـف  را  اجرایـی  دسـتگاه های  و 
راسـتای اجـرای الگـوی کشـت، وظایف خـود را انجام 

. هند د
بـه گـزارش روابط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
دومیـن  در  عسـکری  جـواد  محمـد  فـارس،  اسـتان 
منظـور  بـه  کـه  اسـتانی  سـتادی  نظـارت  نشسـت 
هماهنگـی اقـدام اجرایـی الگـوی کشـت محصـوالت 
زراعـی ایـن اسـتان در وزارت جهـاد کشـاورزی برگزار 
شـده بـود، تصریح کـرد: امنیت غذایی یکـی از مباحث 

جـدی جوامـع بشـری و کشـورمان اسـت.
وی ادامـه داد: در کشـورمان بـه دلیـل تنـوع اقلیمـی 
ظرفیت هـا و قــابلیت های خوبـی بـرای اجــرایی و 
عملیاتـی کـردن تولیـد بهتر و بـا کیفیت تر وجـود دارد 

تـا مسـیر امنیـت غذایـی را دنبـال کنیم.
عسـکری بـا بیـان اینکـه در گذشـته و شـروع بـه کار 
مجلـس یازدهـم تمـام مسـیرها را بـرای تولید بیشـتر، 
یـادآور  تـر همـوار کردیـم،  و مطلـوب  تـر  باکیفیـت 
شـد: در ایـن خصـوص اولیـن طرحـی کـه تبدیـل بـه 
قانـون شـده "طـرح امنیت غذایـی و رفع موانـع تولید" 
بـوده کـه متشـکل از 15 مـاده بود کـه همه ایـرادات، 
اشـکاالت و نارسـایی های بخـش کشـاورزی را احصا 
کـرده و بـرای این منظور راهـکار ارایـه و آن را تبدیل 
بـه قانـون کرده ایـم کـه تولیدکننـدگان مـا تولیـد را 
بـا انگیـزه پیـش ببرنـد و مصـرف کننـدگان مـا نیز با 

آسـودگی خیـال محصـوالت را مصـرف کننـد.
وی با اشـاره به خرید تضمینی محصوالت کشـاورزی، 
تصریـح کـرد: ایـن مهم نیـز عملیاتـی و اجرایی شـده 

کـه دغدغـه تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان ما بوده 
است. 

در گذشـته  داد:  ادامـه  رئیـس کمیسـیون کشـاورزی 
تصمیم گیـری از بـاال بـه پایین بـوده یعنی عـده ای در 
قالـب شـورای اقتصاد محصـوالت کشـاورزی را بدون 
در نظـر گرفتـن هزینـه ی کاشـت، داشـت و برداشـت 
محصـوالت قیمـت گـذاری می کردنـد؛ ایـن مهـم در 
قالـب شـورای قیمت گـذاری متشـکل از وزیـر جهـاد 
کشـاورزی، وزیـر اقتصـاد و دارایـی و رئیـس سـازمان 
برنامـه و بودجـه و 6 نفـر از تشـکل هـا و کشـاورزان 
خبـره حـوزه تولیـد و دو نفـر از همـکاران مـا در ایـن 

حـوزه نظـارت می کننـد رفـع شـده اسـت.
وی دربـاره تسیـــهل کـــردن فضـای صــــادرات 
محصـوالت کشــاورزی، گفـت: بـا توجـه بـه وجـود 
ظرفیـت و قـابلیـــت ها، تسـهیل فضــای صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی را دنبـال کــردیم و در حال 

عملیاتـی شـدن اسـت.
بـه گفتـه رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع 
میلیـون   500 حـدود  صـادرات  بحـث  در  طبیعـی، 
نفـر جمعیـت پیرامـون مـا عالقمنـد بـه محصـوالت 
کشـاورزی کشـورمان هسـتند و این موضـوع می تواند 
عـالوه بـر اشـتغال و تولیـد؛ ارزآوری را نیـز بـه همراه 

باشد. داشـته 
وی بـا اشـاره بـه اهمیت الگوی کشـت، تصریـح کرد: 
مـا در بحـث الگوی کشـت نقشـه ی راهی بـرای زمان 
تولیـد توسـط کشـاورز، چگونگـی تولید، نـوع محصول 

تولیـدی و پایـان زمـان کشـت را ترسـیم کرده ایم.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، ادامـه داد: اگـر الگـوی 
کشـت را در بحـث راهبـردی بخـش کشـاورزی نـگاه 
کنیـم حتمـًا این پـروژه خروجـی خوبی خواهد داشـت.
بـه گفتـه عسـکری، الگـوی کشـت یکـی از مباحـث 

جـدی اسـت کـه در بسـیاری از کشـورهای توسـعه 
یافتـه اجرایـی و عملیاتـی شـده اسـت.

وی افـزود: الگـوی کشـت بـه معنـای آن اسـت کـه 
تولیدکننـده ی مـا پـس از تولید با توجه بـه هزینه های 
آماده سـازی زمیـن، کاشـت، داشـت و برداشـت بـا در 
نظـر گرفتـن میزان سـود؛ به تولیـد بپـردازد. همچنین 
بـا الگـوی کشـت عالوه بـر رفع نیـاز داخل، صـادرات 
نیـز می توانیم داشـته باشـیم؛ عـالوه بـر آن می توانیم 
طـرح صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی عملیاتـی و اجرایـی 
کنیـم و در ایـن خصـوص بخـش خصوصـی می دانـد 

کـه تولیـدش در فضـای بـازار اقتصادی اسـت.
وی ادامه داد: این موضوع در کشـورهای توسـعه یافته 
عملیاتـی شـده و دارای نتیجـه نیـز بـوده اسـت. ایـن 
طـرح از 15 سـال پیـش وجـود داشـته و ابالغ شـده تا 
دسـتگاه متولـی آن را عملیاتـی کنـد که اجرایی نشـد.

جهـاد  وزارت  و  سـیزدهم  دولـت  کـرد:  تصریـح  وی 
کشـاورزی را مکلـف کرده ایم کـه در راسـتای اجرایی 
و عملیاتـی کـردن الگـوی کشـت را آغاز کند و شـروع 
آن قطعـا مشـکالتی را به همـراه دارد، البتـه مهم آغاز 

شـدن آن است.
عسـکری گفـت: وزارت جهـاد کشـاورزی بـه تنهایـی 
نمی توانـد این مهـم را عملیاتـی کنـد؛ بنابراین وزارت 
از  وزارتخانه هـا  سـایر  همـراه  بـه  کشـاورزی  جهـاد 
جملـه وزارت نیـرو، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
و وزارت نفـت در راسـتای اجرایـی و عملیاتـی کـردن 

الگـوی کشـت هماهنـگ باشـند.
نهاده هـای کشـاورزی، گفـت: در حـوزه  وی دربـاره 
تخصیـص نهـاده بـه کشـاورزان بـه طـور خـاص کود 
اوره، فسـفاته و پتاسـه تصمیماتـی گرفتـه شـده تـا در 
زمان مناسـب و با قیمت مناسـب در اختیار کشـاورزان 

گیرد. قـرار 
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نماینـده مـردم سـپیدان و بیضـا در مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: مجلـس در تسـهیل فرآینـد احداث 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی می توانـد کمـک کنـد و 
زمـان ایجـاد ایـن صنایـع را به حداقل زمـان ممکن 

ند. برسا
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محسـن علیزاده در حاشـیه نشسـت 
هماهنگـی اقـدام اجـرای الگوی کشـت محصوالت 
اسـتان تصریـح کـرد: خـام فروشـی  ایـن  زراعـی 
وزارت  و  مجلـس  نظـر  مـد  تولیـدی  محصـوالت 
جهـاد کشـاورزی نیسـت و ضـروری اسـت در همه 
سـطوح به دنبـال ایجـاد زنجیـره ارزش محصوالت 

کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی باشـیم.
او افـزود: اقداماتـی در این زمینه شـکل گرفته برای 
ایجـاد ارزش افـزوده و صـادرات، اما به انـدازه کافی 

و مطلوب نیسـت.
وی اظهـار کـرد: بـا تاکیـد و وعده هـای وزیـر جهاد 
کشـاورزی در نشسـت امروز در مورد ایجـاد زنجیره 
ارزش غذایـی و ایجـاد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی 

می تـوان الگـوی کشـت را محقق کـرد و اگر دولت 
بـرای حمایـت از ایـن صنایـع الیحـه بـه مجلـس 

ارائـه دهـد ما بـا تمـام تـوان کمـک می کنیم.
اجـرای  در  موفقیـت  بـرای  کـرد:  بیـان  علیـزاده 
کشـاورزان  در  انگیـزه  ایجـاد  و  کشـت  الگـوی 
از  بایـد زیرسـاخت های الزم ایجـاد شـود و یکـی 
از  مشـوق هایی  تعییـن  زیرسـاخت ها،  مهم تریـن 
جنـس معافیـت، تسـهیالت ارزان  قیمـت و تامیـن 
ماشـین های  و  بـذر  کـود،  همچـون  نهاده هایـی 

اسـت. کشـاورزی 
وی اجـرای الگـوی کشـت در کشـور را بـا توجه به 
افزایـش جمعیـت و تامیـن امنیـت غذایـی، ضروری 
دانسـت و گفـت: الگـوی کشـت بـه ایـن معناسـت 
کـه کشـاورزی را از شـیوه های سـنتی تغییـر و بـه 
کشـاورزی نویـن روی آوریم، کشـت های جایگزین 
بـا حداقـل  کـه  و کشـت هایی  دهیـم  پیشـنهاد  را 
منابـع و حداقـل فضـا بهـره وری بیشـتری دارنـد را 

کنیم. توصیـه 
ابـراز  فـارس  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  رئیـس 

کـرد: امـروز در ایـن نشسـت شـاهد آن بودیـم کـه 
برنامـه خوبـی برای اجـرای الگوی کشـت در وزارت 
جهـاد کشـاورزی تدویـن شـده و می توانـد در زمینه 
افزایـش تولید محصوالت اساسـی در سـطح کشـور 

باشـد. تحول آفریـن 

علیزاده نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسالمی:

برای اجرای الگوی کشت ارائه مشوق ضروری است
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نماینـده مـردم مرودشـت، ارسـنجان و پاسـارگاد در 
مجلـس، سـوددهی را عامل پایـداری و بقای الگوی 

کشـت در بخش کشـاورزی عنـوان کرد.
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، جـالل رشـیدی کوچـی در حاشـیه 

الگـوی کشـت  اقـدام اجـرای  نشسـت هماهنگـی 
محصـوالت زراعی این اسـتان اظهار کرد: نخسـتین 
عامـل برای اجـرا و تداوم الگوی کشـت، سـوددهی 
اسـت و محصولـی کـه بـه کشـاورز گفته می شـود 

بـکارد بایـد برایش سـود دهی داشـته باشـد.
وی ادامـه داد: در صــورت ســود دهـی در کــشت 
ایـن  و  می کننـد  همـکاری  کشـاورزان  محصـول، 
طـرح توسـعه خواهـد یافـت و در غیـر ایـن صورت 

ممکـن اسـت بـا مشـکل مواجه شـویم.
رشـیدی بـر اصالح مصـرف آب نیز تاکیـد و تصریح 
کـرد: اصـالح مصـرف آب کشـاورزی بایـد در کنار 

الگوی کشـت لحاظ شـود.
وی بـا بیـان آن کـه پیشـنهاد انتقـال آب بـا لوله به 
زمین هـای کشـاورزی در اسـتان فـارس در مجلس 
و در نشسـت امـروز نیـز بـا وزیـر جهادکشـاورزی 
مطـرح شـده اسـت، گفـت: پیشـنهاد کردیـم بـرای 
جلوگیـری از هـدر رفـت زیـاد، بـه جـای آن که آب 
بـه صـورت سـنتی در کانال هـا رهاسـازی شـود، از 
طریـق لوله گذاری سـر زمین تحویل کشـاورز شـود.

ایـن نماینـده مجلـس افـزود: دربـاره ایـن پیشـنهاد 
بـا وزارت نیـرو هماهنگی هایـی انجـام شـده و در 
 150 حـدود  می تـوان  آن  شـدن  عملـی  صـورت 
تـا 200 هـزار هکتـار اراضـی زیـر سـد درودزن تـا 
دریاچـه بختـگان را بـا کمترین میزان آب مشـروب 

. د کر
او ادامـه داد: بـا ایـن اقـدام نزدیک بـه 100 میلیون 
چنیـن  و  می شـود  صرفه جویـی  آب  مکعـب  متـر 
اقدامـی بـرای 10 تـا 20 سـال کشـاورزی آینـده 
شهرسـتان هایی ماننـد مرودشـت و زرقـان اسـت.

رشـیدی تامیـن بـذر بـرای اجـرای الگـوی کشـت 
را مهـم خوانـد و اذعـان داشـت: کشـاورزانی کـه 
خسـارت سال گذشـته را از بیمه کشـاورزی دریافت 
نکردنـد، نمی تواننـد امسـال بـذر خریـداری کننـد و 
آنـان روی پولـی که بایـد از بیمه دریافـت می کردند 

بـرای خریـد بـذر حسـاب کرده انـد.
رشـیدی کوچـی از وزیـر جهاد کشـاورزی خواسـت 
موضـوع پرداخـت پول بیمه خسـارت سـال گذشـته 

و موضـوع بـذر پی گیری شـود.

رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسالمی:

سود دهی مهمترین عامل در پایداری الگوی کشت است
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بر اسـاس برنامـه  ابالغی وزارت جهاد کشـاورزی یکی 
از رویکردهـای اساسـی در اجـرای الگوی کشـت نگاه 
ویـژه بـه تولید محصوالت راهبردی اسـت کـه در این 

اسـتان نیـز رویکـرد ابالغی دنبال می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
نشسـت  در  دهقان پـور  مجتبـی  فـارس،  اسـتان 
هماهنگـی اقـدام اجـرای الگـوی کشـت محصـوالت 
زراعـی ایـن اسـتان کـه در وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـه ریاسـت وزیـر جهاد کشـاورزی سـید جواد سـاداتی 
نـژاد برگـزار شـده بـود، تصریح کـرد: ایـن محصوالت 
راهبـردی شـامل غـالت و بـه طـور مشـخص گنـدم، 
محصـوالت علوفـه ای و آنهـا کـه به عنـوان کاالهای 

اساسـی بـه شـمار مـی آینـد، می شـود.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه در اسـتان فارس 
بـه طـور مشـخص برای یکـی از دشـت ها از چنـد ماه 
گذشـته بـر اسـاس دسـتور اسـتاندار، الگـوی کشـت 
تدویـن شـده اسـت، اظهـار کـرد: در الگـوی کشـت 
تدویـن شـده برای دشـت مورد نظر سـطح زیر کشـت 
از 5300 هکتـار بـه 3800 هکتـار کاهش یافته اسـت.

بـه گفتـه وی؛ بـر اسـاس الگـوی کشـت مذکـور در 
دشـت مـد نظر درآمد کشـاورزان از 197میلیـارد تومان 
بـا توجه بـه افزایش عملکـرد پیش بینی شـده به 203 
میلیـارد تومـان افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و میـزان 
مصـرف آب نیـز از 45 بـه 36 میلیـون متـر مکعـب 

کاهـش مـی یابد.
دهقان پـور بـا تاکیـد بر اینکـه در الگوی کشـت تدوین 
شـده افزایش سـود کشـاورزان بـا وجود کاهش سـطح 
زیـر کشـت محصـوالت زراعی محقـق می شـود، ابراز 
کـرد: ایـن دسـتاورد از دو طریـق امـکان پذیـر اسـت؛ 
یـک افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح تولیـدی و دوم 
تنـوع بخشـی به محصوالت کشـت شـده از 12 به 18 

اسـت. محصول 
دهقان پـور بـا اشـاره به اینکـه در اجرای الگوی کشـت 
بایـد سـه مولفـه مـورد توجـه باشـد، اضافـه کـرد: این 
مولفـه ها شـامل تولیـد محصوالت راهبـردی به عنوان 
یکـی از رویکرد هـای اساسـی، محدودیـت منابـع آبـی 
و  اصلـی  مولفه هـای  و  المان هـا  از  یکـی  بـه عنـوان 
معیشـت کشـاورز و مزیت هـای نسـبی تولید، هسـتند.

وی بـا بیـان اینکـه باید الگوی کشـتی پیشـنهاد شـود 
کـه معیشـت کشـاورز تامیـن شـود و خدشـه ای به آن 
وارد نشـود، افـزود: نـگاه توامانی به سـه مولفـه مذکور 
در الگـوی کشـت ابالغـی از سـوی وزارتخانـه مد نظر 

بوده اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیان 
اینکـه رویکـرد افزایـش بهـره وری در واحـد سـطح در 
طـرح الگوی کشـت مد نظر اسـت، گفت: ایـن رویکرد 
اصـالح  گیاهـی،  تغذیـه  همچـون  مختلـف  طـرق  از 
آرایـش کشـت، کاهـش ضایعـات خصوصـا ضایعـات 

مرحلـه ی برداشـت و دیگـر اقدامـات دنبـال شـود.
اسـت  ایـن  سیاسـت  اینکـه  بیـان  بـا  دهقان پـور 
کـه الگویـی کـه تدویـن شـده توسـط تولیدکننـده و 
کشـاورز اجرایـی شـود، تصریـح کـرد: آنچه کـه نهایتًا 
انجـام می شـود بایـد بـا مشـارکت ذی نفعـان از جمله 
کشـاورزان باشـد از ایـن رو در اجرای الگوی کشـت از 
ظرفیـت تشـکل ها و نظام هـای بهره بـرداری اسـتفاده 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر رویکردهـای 
آگاهی سـازی و اقناع سـازی در قالب مسـائل آموزشـی 
ترویجـی الگو کشـت شـروع شـده اسـت، اظهـار کرد: 
نشـریات ترویجـی تهیه شـده، بالغ بـر 150 دقیقه خبر 
در رابطه ی الگوی کشـت از رسـانه های جمعی پخش 

شـده و از سـایر ظرفیـت ها نیـز اسـتفاده می کنیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 

تاکیـد بـر اینکـه در بحـث الگـوی کشـت رویکردمان 
یـک رویکرد ارشـادی اسـت، ابراز کـرد: بـرای اجرای 
نظـر  در  را  تشـویقی  سیاسـت های  بایـد  طـرح  ایـن 
نویـن  تاکیـد شـده سیسـتم های  رو  ایـن  از  بگیریـم 
آبیـاری در جاهایـی انجـام دهیـم کـه الگـوی کشـت 
اجـرا می شـود. در خصـوص تخصیـص یارانـه هـا و 
نهـاده هـا هـم به همین صورت پیشـنهاد شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اینکـه بایـد از ظرفیت 
سـایر دسـتگاه های اجرایـی در اجـرای الگـوی کشـت 
اسـتفاده بـرد، افـزود: در قانـون ظرفیت هایـی وجـود 
دارد، بـه طـور مثـال افرادی که خـارج از الگو، کشـتی 
انجـام مـی دهنـد آب بهایشـان افزایـش پیـدا کنـد و 
بالعکـس افـرادی کـه در راسـتای الگـوی کشـت کار 
انجـام می دهنـد تعرفـه ی آب بهـا و برقشـان کاهـش 

کند. پیـدا 
قانـون  اجـرای  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  دهقان پـور 
الگـوی کشـت در اسـتان فـارس بـا برخـی موانـع رو 
به رو هسـتیم، تشـریح کرد: 9 سـال متوالی اسـت که 
بـا خشکسـالی مواجـه هسـتیم؛ تامیـن بـذر بـه عنوان 
یکـی از نهاده هـای اساسـی بـرای برخی از کشـاورزان 
اسـتان واقعا سـخت اسـت، بایـد بتوانیم ایـن نقدینگی 
را فراهـم کنیـم؛ چاه هـای غیرمجـاز نیز یکـی دیگر از 

محدودیت هایـی هسـت کـه وجـود دارد.
در نشسـت هماهنگـی اقـدام اجـرای الگـوی کشـت 
محصـوالت زراعی اسـتان فارس محمدجواد عسـکری 
منابـع طبیعـی و  رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، آب، 
محیط زیسـت مجلس شـورای اسـالمی، محمد هادی 
ایمانیـه اسـتاندار فـارس، معاونین وزیر و مدیران ارشـد 
وزارت جهـاد کشـاورزی، جمعـی از نماینـدگان مـردم 
مدیـران  و  رئیـس  و  فـارس  اسـتان  شهرسـتان های 
ارشـد سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس حضور 

شتند. دا

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

از رویکردهای اساسی در اجرای الگوی کشت، نگاه ویژه به تولید محصوالت راهبردی است
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آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای 
ارائه تسهیالت به شرکت مارگارین 

برای تسویه حساب با کلزاکاران

معـاون برنامه ریـزی و اقتصـادی وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: بـه 
شـرکت مارگاریـن هم اعالم شـده کـه وزارت جهاد کشـاورزی آمادگی 
دارد کمـک کنـد کـه تسـهیالت الزم در اختیـار شـرکت قـرار گیـرد تا 
تسـویه حسـاب انجـام شـود که هـم رضایـت کلـزاکاران جلب شـود و 

هـم مـواد اولیـه مـورد نیـاز کارخانه برای سـال آینـده تأمین شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
محمـد قربانـی در حاشـیه دومیـن جلسـه نظـارت سـتادی اسـتانی که 
بـه منظور نشسـت هماهنگـی اقـدام اجرایی الگوی کشـت محصوالت 
زراعـی ایـن اسـتان فـارس برگـزار شـده بـود، اظهـار کـرد: بر اسـاس 
قانـون، تعییـن تعرفـه محصـوالت کشـاورزی بـر عهـده وزارت جهـاد 

است. کشـاورزی 
وی افـزود: تعرفـه 100 درصـدی بـرای محصـوالت آب بر ابالغ شـده 

و از ابتـدای سـال 1402 اجرایـی خواهد شـد.
قربانـی در رابطـه بـا الیحـه آبخیـزداری عنـوان کـرد: ایـن الیحـه با 
محوریـت سـازمان منابـع طبیعـی و مشـارکت همـه مجموعه هـای 
ذی ربط تنظیم شـده که باید در کمیسـیون زیربنایی دولت کارشناسـی 
شـود و پـس از صحـن دولـت بـرای تصویـب به مجلس ارسـال شـود.

وی بـا بیـان اینکه وزارت جهاد کشـاورزی با کلزاکاران تسـویه حسـاب 
کـرده اسـت، ادامـه داد: وزارت جهاد کشـاورزی تمـام خریدهایی که از 
طریـق شـرکت بازرگانی دولتی انجام داده تسـویه حسـاب کرده اسـت 
و شـرکت های خصوصـی هـم یـا مسـتقیم و یـا بـا کمـک تسـهیالت 

تسـویه حسـاب کرده اند.
معـاون برنامه ریـزی و اقتصـادی وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: بـه 
شـرکت مارگاریـن هم اعالم شـده کـه وزارت جهاد کشـاورزی آمادگی 
دارد کمـک کنـد کـه تسـهیالت الزم در اختیـار شـرکت قـرار گیـرد تا 
تسـویه حسـاب انجـام شـود که هـم رضایـت کلـزاکاران جلب شـود و 

هـم مـواد اولیـه مـورد نیـاز کارخانه برای سـال آینـده تأمین شـود.

بخشودگی آب بهاء، ارائه تسهیالت و محمد قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
نهاده ها با اجرای الگوی کشت

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشـاورزی 
گفت: نظام تشـویقی در اعطای تسـهیالت 
و اختصـاص نهـاده یارانـه ای فقـط شـامل 
کـه  می شـود  کشـاورزانی  از  دسـته  آن 

الگـوی کشـت را اجـرا می کننـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علیرضـا مهاجر 
در دومیـن جلسـه نظارت سـتادی اسـتانی که به منظـور هماهنگی اقـدام اجرایی الگوی 
کشـت محصـوالت زراعی اسـتان فـارس در محـل وزارت برگزار شـد، الگوی کشـت را 
نیـاز مبـرم جامعـه خوانـد و افـزود: بـار الگوی کشـت امـروز بـر دوش همه ماسـت و با 

همـکاری می توانیـم طرحـی کـه 50 سـال خـاک می خـورد را اجرایـی کنیم.
ایـن مقـام مسـئول، نیـاز، اقلیـم و اقتصـاد را اصـول بنیـادی و پایه هـای الگوی کشـت 
برشـمرد و تصریـح کـرد: بایـد بدانیم اجرای این طرح بر مبنای سـه اصل اسـتوار اسـت، 
نیـاز؛ اینکـه در کشـور چـه بکاریـم؟ اقلیم؛ در کـدام منطقه بکاریـم؟ و اقتصـاد؛ هزینه و 

تنظیـم قیمت چگونه محاسـبه شـود؟
وی افـزود: در سـال اول اجـرای این طـرح با موانع و مشـکالتی مواجه ایم و امید اسـت 

در سـال های آینـده نقایـص برطرف و طرح بـه صورت کامل اجرایی شـود.
معـاون امـور زراعـت تاکیـد کـرد: بهـره وری آب از اصـول مهـم الگوی کشـت اسـت از 
ایـن رو بـا وزارت نیـرو بـه تفاهـم رسـیده ایم تـا کشـاورزانی کـه الگـوی کشـت را اجرا 

می کننـد،  از بخشـودگی 25 تـا 50 درصـدی آب بهـا بهره منـد شـوند.
بـه گفتـه وی، نظـام تشـویقی در اعطـای تسـهیالت و اختصـاص نهـاده یارانـه ای فقط 

شـامل آن دسـته از کشـاورزانی می شـود کـه الگـوی کشـت را اجـرا می کننـد.
مهاجـر بـا بیـان اینکه اسـتان پهناور فـارس دارای سـردترین منطقه )اقلید( تـا گرم ترین 
منطقـه )المـرد( و تنـوع محصـوالت اعـم از زراعـی، باغی و ... در سـبد تولیدات اسـت، 
گفـت: فـارس در سـال های گذشـته بزرگتریـن تولیـد کننده غالت کشـور بود امـا امروز 
بـه دلیـل بی توجهـی بـه موضـوع آب، برداشـت بی رویـه و منفعت طلبانـه بـا پنـج پلـه 
نـزول در جایـگاه پنجـم قـرار دارد، لـذا توجـه به اجـرای الگوی کشـت بـرای بهره وری 

مناسـب از آب در ایـن اسـتان ضروری اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: در طـرح الگوی کشـت برای اسـتان فـارس، میـزان اراضی و آب 
در اختیار اسـتان محاسـبه و براسـاس نیاز کشـور به نوع محصول، برنامه متناسـب تهیه 

و ابالغ شـده است.
مهاجـر بـه اجـرای طرح کشـت قراردادی نیز اشـاره و تصریـح کرد: در کشـت قراردادی 
اولویـت بـا کشـاورزانی اسـت کـه برنامـه دولـت در خصـوص الگـوی کشـت را اجـرا 

می کننـد.
وی افـزود: در اسـتان فـارس هـم نـگاه مـا این گونـه اسـت که نه تنهـا تولیـد را کاهش 
ندهیـم بلکـه بـا اجرای طرح های یـاد شـده، بهـره وری آب و درآمدها را افزایـش داده و 

در مقابـل هزینه هـای کشـاورزان کاهـش یابد.
گفتنی اسـت؛ دومین جلسـه نظارت سـتادی اسـتانی به منظـور هماهنگی اقـدام اجرایی 
الگـوی کشـت محصـوالت زراعـی اسـتان فـارس امـروز 16 آبـان 1401 بـا حضـور 
عسـکری رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای اسـالمی، معاونین وزیـر جهاد 
کشـاورزی، ایمانیـه اسـتاندار فـارس، دهقان پور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، مجمـع نماینـدگان این اسـتان در مجلس شـورای اسـالمی، مدیـران کل جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس و تشـکل ها و اتحادیه هـای ایـن اسـتان در 

محـل وزارت جهـاد کشـاورزی برگزار شـد.
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سـازمان  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه 
فـارس قطـب کشـاورزی کشـور و دارای گسـتردگی 
جغرافیایـی و پتانسـیل های کشـاورزی زیادی اسـت، 
گفـت: اگـر بخواهیـم از لحاظ اجـرای الگوی کشـت 
هـم در رتبـه اول قـرار گیرد بایـد با معیـاری باالتر از 

سـایر اسـتان ها و متناسـب بـا پتانسـیل های موجـود 
بـه ایـن اسـتان توجه شـود.

به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
نشسـت  در  قائمـی  محسـن  سـید  فـارس،  اسـتان 
هماهنگـی اقـدام اجـرای الگـوی کشـت محصوالت 
زراعـی ایـن اسـتان کـه در وزارت جهـاد کشـاورزی 

بـه ریاسـت مقـام عالـی وزارت سـید جـواد سـاداتی 
نـژاد برگزار شـده بـود، با بیـان اینکه کشـاورزی یک 
تجـارت اسـت و باید برای کشـاورز سـوددهی داشـته 
باشـد، اظهار کـرد: اگـر بخواهیم طرح الگوی کشـت 
بـه طور موفق اجرا شـود باید سـرمایه گذاری شـود و 
بسـته های تشـویقی در کنـار این موضوع قـرار گیرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه فلسـفه حضـور همـه مـا در 
ایـن نشسـت حفـظ منابـع پایـه اسـت، افـزود: امـام 
صـادق)ع( فرمودنـد: »بـرای زمیـن پایـداری نیسـت 
مگـر بـا آب )زمیـن بـدون آب پایـدار نمی مانـد(« و 
در ادامـه فرمودنـد: » اساسـی ترین نیـاز زندگی مادی 
انسـان آب اسـت و نـان. بنگر کـه خداونـد چگونه در 
ایـن دو تدبیـر کـرده اسـت: نیاز انسـان به آب بیشـتر 

از نیـازش بـه نان اسـت«.
مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس با بیـان اینکه سـالخوردگی 
جمعیـت شـاغل در بخش کشـاورزی باعث آسـیب به 
ایـن بخـش می شـود، اظهار کـرد: کشـاورزی باید به 
تجـارت پـر سـود تبدیـل شـود تـا جوانـان در شـغل 
پدرانشـان باقـی بماننـد از ایـن رو بایـد بیش از سـایر 
اسـتان هـا و متناسـب بـا ظرفیـت فـارس بـه ایـن 

اسـتان توجه شـود.

برای اجرای الگوی کشت به فارس توجه شایسته شود
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس:

جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در الگوی کشـت 
تدویـن شـده در ایـن اسـتان، بـه کشـاورزان عزیز 

 25 در  و  تغییـرات  حداقـل  بـا  می شـود  توصیـه 
درصـد از مـزارع الگـوی کشـت را اجـرا کننـد.

به گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس،  حمیـد دبیـری در حاشـیه نشسـت 
هماهنگـی اقدام اجـرای الگوی کشـت محصوالت 
زراعـی ایـن اسـتان تصریـح کـرد: الگـوی کشـت 
کشـاورزی پایـدار مبتنـی بـر مولفه هایی اسـت که 
معمواًل معیشـت کشـاورزان، بهره وری آب و خاک، 
همچنیـن تولیـد محصوالت اسـتراتژیک مـی تواند 

الگـوی کشـت را پربارتـر و موثرتـر کند.
وی تصریح کرد: در همین راسـتا در اسـتان فارس، 
در  در دشـت های مختلـف  الگـوی کشـت  تهیـه 
دسـتور کار قـرار گرفت و در ابتدا در دشـت قادرآباد 
همیـن  اسـاس  بـر  کشـت  الگـوی  مادرسـلیمان 

مولفه هـای مذکـور تهیـه شـد.
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـا اجـرای الگوی 
کشـت، معیشـت کشـاورزان افزایـش، مصـرف آب 
درآمـد  نهایـت  در  و  کشـاورزی کاهـش می یابـد 

انتظارشـان اسـت. پایـداری در 

الگوی کشت با حداقل تغییرات اجرا می شود
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استاندار فارس:
همکاری در تاسیس گلخانه ها از 

وظایف فرمانداران است
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از وظایـف فرمانـداران توجـه و 
سـتاد  گفـت:  اسـت،  هـا  در شهرسـتان  هـا  گلخانـه  تاسـیس  در  همـکاری 
گلخانه هـای اسـتان، عملکـرد فرمانـداران را بـه صـورت مقایسـه ای در دوره 

سـه ماهـه گـزارش کنـد.
به گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، محمدهادی 

ایمانیـه، در نشسـت "سـتاد ویـژه توسـعه تولیـد در محیط های کنترل شـده" از 
پیگیری هـای جـدِی انجـام شـده در این حوزه تشـکر کرد.

اسـتاندار فارس با اشـاره به اینکه شـاید فرآیندهای گذشـته در مسـیر درسـت 
نبـوده اسـت و بـا تصمیمـات جدیـد و تالش هـای تـازه، اجـرای این طـرح ها 
سـرعت بیشـتری مـی یابد، اظهـار کرد: بـا هماهنگـی معاونت امـور اقتصادی 
اسـتانداری، پنجـره ی واحـِد تاسـیس گلخانـه ها تشـکیل شـود و هرهفته یک 

جلسـه بـا مسـئولین ارشـد سـازمان های مربوطه برگـزار گردد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه عدم پاسـخ بـه اسـتعالمات در زمان دوهفتـه، به معنای 
مثبـت بـودن نظـر سـازمان اسـت، بیان کـرد: حداقـل در یـک ماه آینـده یک 
جلسـه کارگـروه حمایـت از سـرمایه گـذاری و رفـع موانـع تولید ویژه ی سـتاد 

گلخانـه ها باید تشـکیل شـود.
اسـتاندار فـارس، مدیـر کل دفتر هماهنگی امور سـرمایه گذاری و اشـتغال این 
اسـتانداری را موظـف کـرد تـا پایـان سـال 1401، بـرای احـداث 1000 هکتار 

گلخانـه، سـرمایه گذار جـذب کند.
نماینـده عالـی دولـت در فارس؛ بـر لزوم هدایت کشـاورزان مبنی بر مشـارکت 
در تاسـیس گلخانـه هـا تاکیـد و اظهـار کـرد: در قالـب صنـدوق مسـئولیت 
اجتماعـی، آمادگـی داریـم بـرای احـداث گلخانه ها، تسـهیالت کم بهـره ارائه 

دهیم.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه بهره برداری از شـبکه فاضـالب شـهرها از مرکز 
تحقیقـات جهـاد کشـاورزی خواسـت تـا شـرایط اسـتفاده از پسـاب شـهرها و 
همچنیـن اسـتفاده از آب خیلـج فـارس را از نظـر کیفیت و سـایرجنبه ها برای 

بهره گیـری در گلخانـه هـا بررسـی نماید.

رئیــس سـازمان جهـاد کشــاورزی اسـتان فـارس 
بــا تاکیــد بــر اینکــه در سال جاری مجوز احداث 
بیـش از 2 هـزار هکتـار گلخانه در این اسـتان صادر 
گلخانه هـای  از  هکتـار   986 گفـت:  اسـت،  شـده 
مذکـور، پیشـرفت فیزیکی بـاالی 15 درصـد دارند.

بـه گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، مجتبی دهقان پور در نشسـت "سـتاد 
ویـژه توسـعه تولیـد در محیط هـای کنتـرل شـده" 
کـه به ریاسـت اسـتاندار فارس برگزارشـد، با اشـاره 
بـه اینکـه دولـت بـرای اجـرای سـامانه های نویـن 
آبیـاری تـا 85 درصـد یارانـه پرداخـت مـی کنـد و 
نداریـم، تصریـح  در گلخانه هـا سیاسـت تشـویقی 
کـرد: از پیشـنهادات ایـن سـازمان به منظور توسـعه 
اعطـای  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  بـه  گلخانه هـا، 

یارانـه بـه متقاضیـان احـداث گلخانـه بود.
بـه  پیشـنهاد  ایـن  اسـاس  بـر  کـرد:  بیـان  وی 
سـرمایه گذاران دارای آب و زمیـن مناسـب بـرای 

احـداث گلخانه هـا )ملکـی و اسـتیجاری 10 سـاله( 
کـه دارای مجـوز از نظـام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی و شـرکت شـهرک های کشـاورزی 
هسـتند و بـا هماهنگـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
در قالـب طـرح تامیـن مالـی بـا اهرم کـردن کمک 
بالعـوض در توسـعه گلخانـه ها نسـبت بـه احداث 
گلخانـه اقـدام نمایند.پـس از اجـرا و تاییـد کارگروه 
مربوطـه 15 درصـد از هزینـه تاییـد شـده، کمـک 

می شـود. پرداخـت  بالعـوض 
 دهقان پـور اظهارکـرد: موافقـت اولیـه بـا این طرح 
صـورت گرفتـه و در صورت نهایی شـدن در سـطح 

100 هکتـار در ایـن اسـتان اجرایی می شـود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به 
مشـکالت توسـعه کشـت در محیط هـای کنتـرل 
شـده نیـز گریـزی زد و گفـت: رفـع مشـکل نصـب 
متقاضیـان  چاه هـای  روی  بـر  کـن  شـیرین  آب 
احـداث گلخانـه در مناطـق جنوبـی اسـتان، پذیرش 

اسـناد مشـاعی توسـط بانک هـای عامـل، تهیـه و 
تدویـن دسـتورالعمل اسـتانی نحـوه تخصیـص آب 
بـه گلخانه هـا، تشـکیل جلسـات مسـتمر ماهانه در 
شهرسـتان به ریاسـت فرماندار شهرسـتان به منظور 
تحقـق ابالغ برنامـه گلخانه از جمله پیشـنهادات به 
منظـور تسـهیل رونـد توسـعه تولیـد در محیط های 

کنترل شـده اسـت.

مجوز توسعه بیش از 2 هزار هکتار گلخانه در فارس 
صادر شده است

دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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مشـاور معـاون زراعـت وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا 
تاکیـد بـر اینکه طـرح تولیـد پایـدار گنـدم در فصل 
زراعـی جـاری کلید خـورده اسـت، گفت: نظـر مقام 
عالـی وزارت ایـن اسـت کـه مـا بتوانیـم در یـک 
پایـدار  خودکفایـی  بـه  سـاله  سـه  حداکثـر  برنامـه 
برسـیم و در سـال جـاری تولیـد 12.5 میلیـون تـن 
گنـدم هدفگـذاری شـده اسـت تـا حداقـل 9 میلیون 

تـن از آن خریـداری شـود.
به گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، سـهراب سـهرابی در نشسـت سـتاد 
زراعت اسـتان فارس با اشـاره به اینکـه دیدگاه مقام 
عالـی وزارت ایـن اسـت که سـطح محصـوالت آب 
بَـر بایـد کاهـش پیـدا کنـد و بـه سـمت محصوالت 
اساسـی بـرود، بیـان کـرد: بـه طـور متوسـط میزان 
نیـاز کشـور به گنـدم حـدود 13.5 میلیون تن اسـت 
نـان،  خبازی هـای  مصـرف  تـن  میلیـون   10 کـه 
دو میلیـون تـن مصـارف صنـف و صنعـت شـامل 
ماکارونـی و صنایـع مرتبـط و 1.5میلیـون تـن هـم 

بـذر و سـایر مصارف اسـت.
مجـری طـرح گنـدم کشـور اضافه کـرد: با اسـتفاده 
از تجـارب گذشـته، ظرفیت هـای موجـود، مشـاوره 
بـا بـزرگان گنـدم کشـور، طـرح تولیـد پایـدار گندم 
طـرح  ایـن  بـرای  محـور   15 حـدود  و  تدویـن 

شـد. پیش بینـی 
بـه گفتـه سـهرابی؛ موضـوع بـذر، بـذور لیبـل دار و 
تغذیـه  موضـوع  مصرفـی،  خـود  بـذور  سـاماندهی 
اصـالح  محصـول،  داشـت  و  کاشـت  مرحلـه  در 
شـیوه های کشـت کـه شـامل کشـت روی پشـته، 
کشـت در کـف جوی، توسـعه کشـت های مسـتقیم 
و کشـاورزی حفاظتـی، توجـه بـه بهـره وری آب و 
میکـرو،  آبیـاری  خصوصـا  سیسـتم های  توسـعه 
کاهـش  و  هـرز  علف هـای  و  آفـات  مدیریـت 
ضایعـات محورهای اصلـی این برنامه هسـتند که از 
ظرفیت هـای مختلـف شـامل بنیـاد گندمـکاران هم 

در ایـن طـرح اسـتفاده شـده اسـت.

اجرای طرح جهش تولید
به دستور مقام معظم رهبری 

مشـاور معـاون زراعـت وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا 
اشـاره بـه اینکـه طرح جهـش تولید دیـم زارها تنها 
طرحی در وزارت جهاد کشـاروزی اسـت که دسـتور 
مقـام معظـم رهبـری را دارد، اظهـار کـرد: اسـتان 
فـارس برای سـال اول به این طرح پیوسـته اسـت.

وی اضافـه کـرد: بـرای اولیـن بـار بـزرگان کشـور 
طرحـی را بـرای افزایـش بهـره وری آب سـبز در 
نویـس طـرح  پیـش  و  کردنـد  تدویـن  دیم زارهـا 
ایشـان  و  رسـید  والیـت  عظمـای  مقـام  خدمـت 
بـه صـورت  اول  سـال  بـرای  کـه  دادنـد  دسـتور 
پایلـوت انجام شـود. سـال اول در 6 اسـتان کشـور 
در سـطح 660 هـزار هکتـار اجرا و گـزارش خدمت 
ایشـان ارسـال شـد، ایشـان دسـتور دادند که نتایج 

رضایـت بخـش اسـت ادامـه پیـدا کنـد.
سـطح  در  دوم  سـال  اینکـه  بیـان  بـا  سـهرابی 
2میلیـون و 600هـزار هکتـار در 15 اسـتان کشـور 
و سـال سـوم در سـطح 4.2 میلیـون هکتـار در 21 
و فرصـت خوبـی  انجـام  در حـال  اسـتان کشـور 
اسـت، اظهـار کرد: اسـتان کردسـتان بـا 600 هزار 
هکتـار بیشـترین سـطح را در اجـرای طـرح جهش 
تولیـد دارد و کشـاورزان بسـیار راضـی هسـتند چرا 

کـه اثـرات خوبـی در تولیـد داشـته اسـت.
مجـری طـرح گنـدم کشـور بـا اشـاره بـه اینکه در 
طـرح مذکـور کمک هـای مختلفـی به کشـاورزان 
خریـد  بیمـه،  هزینـه  کمـک  شـامل  می شـود 
کودهـای بـذر مـال و تـدارک بـذور، اضافـه کـرد: 
قـراردادی بـا سـازمان تحقیقـات منعقد شـده برای 
تولیـد هسـته های بذری، متناسـب با طـرح جهش 

تولیـد دیـم زارهـا بحث هـای آموزشـی و ترویجی، 
تـدراک خودرو برای اسـتان و شهرسـتان ها، کمک 
هزینـه ای بـرای بـه کارگیـری کارشناسـان دیـده 
شـده اسـت. کنتـرل عوامل خسـارت رسـان زنده و 
محلـول پاشـی در مرحلـه داشـت دیده شـده که در 

اختیارتـان قـرار خواهـد گرفت. 
وی افـزود: از همـه مهمتـر خریـد ماشـین آالت آن 
چیـزی که در این طرح سـال های بعـد باقی خواهد 
مانـد همیـن ادوات و دنبالـه بندهایـی اسـت کـه در 
طـرح جهـش تولید با نـرخ تسـهیالت 5درصد دیده 
شـده کـه فرصـت خوبی اسـت برخـی از اسـتان ها 
از جملـه کرمانشـاه، کردسـتان و آذربایجـان شـرقی 
و  کردنـد  اسـتفاده  فرصـت  ایـن  از  خـوب  خیلـی 

امیدواریـم فـارس هـم بتوانـد اسـتفاده کند.

سطح زیر کشت گندم به 3.6 
میلیون هکتار رسید

سـهرابی بـا اشـاره بـه اینکـه سـطح زیـر کشـت 
گنـدم کشـور بـه 3.6 میلیون هکتـار رسـید، گفت: 
گنـدم دیم در سـطح حـدود دو میلیـون و 700 هزار 
هکتار کاشـته شـده اسـت و کشـت گندم در بخش 
اعظمـی از اراضی اقلیم های سـرد کشـور بـه اتمام 
اقلیم هـای گـرم و  رسـیده و عملیـات کاشـت در 
فـارس،  خوزسـتان،  اسـتان های  شـامل  معتـدل 
گلسـتان، ایـالم و کرمانشـاه بـه اتمـام نرسـیده و 
فاصلـه زیـادی دارنـد و سـهمیه کـود فسـفاته باقی 

مانـده بـه ایـن اسـتان ها ارسـال می شـود.
وی اظهـار کـرد: در سـال زراعـی گذشـته میـزان 
خریـد تضمینـی و توافقـی گنـدم بـه حـدود 7.5 
میلیـون تـن در کشـور رسـید کـه نسـبت به سـال 
گذشـته رشـد 60درصـدی داشـت و ایـن مهـم بـا 
در  عزیـزان  مجموعـه  برنامه ریـزی  و  پیگیـری 
سـطح اسـتان هـا، شهرسـتان هـا و مراکـز خدمات 

محقـق شـد.

مجری طرح گندم کشور :

متوسط نیاز کشور به گندم 13.5 میلیون تن است

در سال جاری تولید 
12.5 میلیون تن گندم 

هدفگذاری شده است تا 
حداقل 9 میلیون تن از آن 

خریداری شود
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طرح افزایش نفوذ دانش
در فصل زراعی جاری

اجرایی می شود
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اینکـه  بیـان  بـا  فـارس  اسـتان 
دانـش  نفـوذ  افزایـش  طـرح 
بخـش  تولیـدی  واحدهـای  در 
زراعـی  فصـل  در  کشـاورزی 
اجرایـی  اسـتان  ایـن  جـاری در 
طـرح  ایـن  گفـت:  می شـود، 
بـرای اولیـن بـار در کشـور و بـا 

می شـود. اجـرا  محـوری  برنامـه  بـر  تاکیـد 
به گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
سـتاد  نشسـت  سـومین  در  دهقان پـور  مجتبـی  فـارس، 
زراعـت بـا بیـان اینکـه در طـرح مذکـور کلیه کنشـگرانی 
کـه در عرصـه کشـاورزی فعالیـت می کنند نظم بخشـی و 
سـاماندهی شـده اند، تصریح کرد: این کنشـگران در حوزه 
تحقیقـات، بخـش اجرایـی، سـتاد سـازمان، شهرسـتان ها، 
دهسـتان هـا، بخـش خصوصـی از جملـه شـرکت خدمات 
مشـاوره ای و دانـش بنیـان، تعاونی ها و تشـکل ها و نهایتًا 

مروجیـن پهنه هسـتند.
بـه گفته وی؛ تولیـد کنندگان مهمترین کنشـگر بخش 
کشـاورزی و بـه عنـوان محور اصلـی تمـام فعالیت ها 

. هستند
او بـا اشـاره بـه اینکه رویکرد طـرح مذکور بر مسـئله یابی، 
مسـئله گشـایی و ارائـه راه حل های نوآورانه بـرای افزایش 
بهـره وری در بخـش کشـاورزی اسـت، ابـراز کـرد: در گام 
اول شـرایط منطقـه تبییـن شـد بـه عبـارت دیگـر بـرای 
هـر منطقـه کتابچـه وضعیـت تولیـد مشـخص و نیازهـا از 
سـطح پاییـن احصا شـده اسـت و در گام بعـد راه  حل یا راه 
حل هـای موجـود یا پیشـنهادی بـرای حل مشـکالت و در 

نهایـت خروجـی طـرح نیز مشـخص می شـود.
دهقان پـور اظهـار کـرد: در طـرح افزایـش نفـوذ دانـش 
بـرای هـر منطقـه، یـک نفـر بـه عنـوان نماینـده مدیـران 
شهرسـتان هـا، یـک تـا سـه نفـر محقـق مرکـز تحقیقات 
بـرای  اجرایـی  کارگروه هـای  و  کشـاورزی  آمـوزش  و 
موضوعـات تخصصـی مشـخص شـدند کـه مشـکالت را 

احصـا و رفـع مـی کننـد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، به طراحی 
اپلیکیشـن نیز گریـزی زد و افزود: از طریق این اپلیکیشـن 
مشـکالت مناطـق مختلـف، میـزان رفـع ایـن مشـکالت، 
پایـش  کشـاورزان  و  پهنـه  مروجیـن  تعامـالت  میـزان 
می شـود و در نهایـت تجـارب موفـق هـر منطقـه بـرای 

سـایر مناطـق نیـز بـه اشـتراک گذاشـته می شـود.

مشـاور معـاون زراعـت وزیـر جهاد کشـاورزی در 
امـور حاصلخیـزی خـاک و تغذیـه گیـاه گفـت: 
مهـم تریـن گـپ موجـود در اکثـر اسـتان های 
در  شـیمیایی  کود هـای  بـاالی  انباشـت  کشـور 
انبار هـای شـرکت خدمـات حمایتی اسـت که به 

انبـار کارگـزاری هـا حمل نشـده اسـت.

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
در  اخیانـی  احمـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
سـومین نشسـت سـتاد زراعـت ایـن اسـتان، بـا 
تاکیـد بـر اینکـه کودهـای خریـداری شـده باید 
در کارگزاری هـا باشـد، تصریـح کـرد: متاسـفانه 
بـه دالیـل کمبـود منابـع مالـی و مزیـت قیمتی 
کـه کودهـا داشـته اند، کارگزاری ها زیـاد کود را 

نکـــرده اند. خریـداری 
او بـا اشـاره به اقدامات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس و تعامـالت موثـر انجـام شـده بـا 
سـازمان تعاون روسـتایی اظهـار کـرد: امیدواریم 
ایـن مسـئله در اسـتان فـارس بـا تدابیـر اتخـاذ 

شـده بـه زودی رفع شـود.
وی بـا اشـاره بـه تالش هایی کـه از نظـر علمی 

اسـتان  اجرایـی  و  تحقیقاتـی  بخش هـای  در 
پتاسـیم  کلـرور  مصـرف  ترویـج  بـرای  فـارس 
در مـزارع شـتوی شـده اسـت، ابـراز کـرد: برای 
عملـی شـدن ایـن امر قطعـًا سـختی هایی پیش 
تغییـر  بـرای  وضعیـت  ایـن  اسـت؛  بـوده  روی 

فرهنـگ همیشـه وجـود دارد.
بـه گفتـه ی او؛ کـود کلرور پتاسـیم را بـه عنوان 
یـک مزیت مصـرف می کنیـم، تهیـه آن راحت تر 
اسـت و قیمـت جهانـی پایین تـری دارد. نتایـج 
مصـرف ایـن کـود در اسـتان فـارس بـا دیگـر 
اسـتان های کشـور انطبـاق دارد. کلـرور پتاسـیم 
قابلیت مصرف سـرک داشـته و بـرای مصرف آن 
در مـزارع اسـتان فـارس دغدغه ای وجـود ندارد. 
مصـرف  مختلـف  سـرک های  در  می توانیـم 

. کنیم
اخیانـی بـه موضـوع طـرح جهـش تولیـد در دیم 
زار هـا نیـز پرداخـت و بیـان کـرد: در مـورد دیم 
زارهـا مـن خواهشـم ایـن اسـت کـه حتمـا طبق 
دسـتورالعمل رفتـار شـود، 80 درصـد ازت، زمـان 
کاشـت در دیمزارهـا مصرف شـود، جـواب خیلی 

خوبـی از ایـن قضیـه در کل کشـور گرفتیـم.
جهـاد  وزیـر  زراعـت  امـور  معـاون  مشـاور 
کشـاورزی افـزود: تالش شـود کودهای فسـفره، 
ازته و پتاسـه 100 درصد توسـط دسـتگاه کودکار 
زیـر بسـتر قـرار داده شـود. اسـتفاده از آبیـاری 
نـواری بـرای مناطقـی کـه بارندگـی کـم اسـت 
و از کـودکار بهـره گرفتـه شـده نتایـج خوبـی به 

دارد. دنبـال 

یک مقام مسئول خبر داد: 

انباشت کود در انبارهای شرکت های خدمات 
حمایتی کشور 
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فارس می تواند مرکز گیاهان دارویی
کشور باشد

اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد براینکـه فارس پتانسـیل بسـیار زیـاد در زمینـه گیاهان 
دارویـی دارد،گفـت: بـا علـم و تجربـه مـی گویـم فـارس مـی توانـد مرکـز اصلی 
گیاهان دارویی کشـور باشـد؛ همـه باید از اختیـارات بوجود آمـده و ظرفیت موجوِد 

اسـتان، نهایـت اسـتفاده را ببریم.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمدهادی 
ایمانیـه در چهارمیـن نشسـت شـورای گیاهـان دارویـی این اسـتان، تصریـح کرد: 
میزان کشـت گیاهان دارویی در هکتار، تعداد اشـتغال ایجاد شـده، میزان سـرمایه 
در گـردش اسـتان در ایـن مـورد، حجـم سـرمایه گذاری در سـال و صـادرات، پنج 

شـاخص و معیار بررسـی پیشـرفت در حـوزه گیاهان دارویی اسـت.
وی بـر مقایسـه وضعیـت گذشـته ایـن صنعـت بـا وضعیـت فعلـی تاکیـد و اظهار 
کـرد: ارتقـاء هـر کـدام از شـاخص ها نیازمنـد تدبیـر و ارائـه خالقیت اسـت لذا با 
اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی و بهره گیـری از تجربه هـای مشـابه، حـول 

یـک محـور جمـع شـوید و دیگـران را نیـز با خـود همـراه نمایید.

اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـر لـزوم تغییـر نوِع نـگاه در ایـن حـوزه، گفـت: باید با 
اسـتفاده از روش هـای مختلـف بـرای پیشـرفت اسـتان قـدم بـه قـدم و بـا تدبیر 

کنیم. اقـدام 

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در سـال جاری در راسـتای توسـعه گونه های گیاهان 
دارویـی مزیـت دار بـه تولیدکننـدگان ایـن گیاهـان 
تومـان  میلیـون   550 و  میلیـارد  یـک  فـارس،  در 

کمک هـای بالعـوض پرداخـت شـد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
چهارمیـن  در  دهقان پـور  مجتبـی  فـارس،  اسـتان 
نشسـت سـتاد گیاهـان دارویـی اسـتان فـارس که به 
ریاسـت اسـتاندار تشـکیل شـد، با اشـاره به اینکه در 
سـال جـاری سـطح ابالغـی توسـعه گیاهـان دارویی 
اولویـت دار در ایـن اسـتان از سـوی وزارتخانـه یـک 
سـازمان  برنامـه  کـرد:  اظهـار  اسـت،  هکتـار  هـزار 
جهـاد کشـاورزی 3000 هکتار و سـطح تحقـق یافته 

تاکنـون 2100 هکتـار مـی باشـد.
وی بـا بیـان اینکه به منظور توسـعه کشـت و ارتقای 
ارزش افـزوده گیاهـان دارویـی اولویـت دار، 6 میـز 
خدمـت یا دفتر تخصصـی در این سـازمان راه اندازی 
شـده اسـت، افزود: میز خدمـت برای گیاهـان دارویی 

آنغـوزه و باریجه، شـیرین بیان، آویشـن شـیرازی،گل 
محمـدی و زعفـران و میـز خدمت رصد بـازار گیاهان 

دارویی تشـکیل شـده است.
دهقان پـور؛ راه انـدازی داشـبورد اطالعاتـی گیاهـان 
دارویـی بـه منظـور امـکان رصد پیشـرفت اهـداف و 
برنامه هـای توسـعه ایـن گیاهـان را از دیگـر اقدامات 

نست. دا
فـارس؛  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
انقـراض کـه  بومـی در حـال  شناسـایی گونه هـای 
دارای مزیـت نسـبی بـرای صـادرات، زنجیـره تولیـد 
و زیرسـاخت فـرآوری هسـتند از دیگـر برنامه هـای 
توسـعه گیاهـان دارویـی برشـمرد و افزود: آلوئـه ورا، 
گل محمـدی و شـیرین بیـان از جملـه ایـن گیاهـان 

. هستند
وی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه گیاهـان دارویـی با 
توجـه بـه اقلیـم و اکولـوژی هـر منطقه صـورت می 
گیـرد، بیـان کـرد: در همیـن راسـتا مزرعـه مارچوبه 
بـرای اولیـن بـار در شهرسـتان پاسـارگاد احـداث و 
گیـاه دارویـی مورینگا در جنوب اسـتان کشـت شـد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به 
واحدهـای صنایـع تبدیلی و تکمیلـی گیاهان دارویی 
فعـال در ایـن اسـتان نیـز گریـزی زد و گفـت: 43 
واحـد در زمینـه بسـته بنـدی، اسـانس و عرقیـات 
گیاهـان دارویـی فعالیـت دارنـد کـه ظرفیـت جـذب 
بالـغ بـر 300 هزارتـن و اشـتغال زایـی 585 نفـری 

دارند.

تخصیص یارانه به منظور توسعه گیاهان دارویی 
در فارس
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: نشست رؤسـای سازمان های 
منطقـه 2 کشـور بـه میزبانـی ایـن سـازمان و بـا هـدف کمـک بـه توسـعه بخش 

برگزار شد. کشـاورزی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مجتبـی 
دهقان پـور بـا بیـان اینکـه منطقـه 2 کشـور مشـتمل بـر اسـتان های بوشـهر، 
کهگیلویـه و بویراحمـد، هرمـزگان، چهارمحـال و بختیـاری، خوزسـتان، اصفهـان 
و فـارس اسـت، تصریـح کـرد: در ایـن نشسـت که بـا حضور مشـاور محتـرم وزیر 
و مدیـر کل هماهنگـی امـور اسـتان های وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار شـد، 
سـازمان ها در رابطـه بـا موضوعاتـی کـه در دسـتور کار بـود اظهـار نظـر کردنـد.
بـه گفتـه وی؛ موضوعـات مطـرح شـده در آییـن نامـه مناطـق از جملـه چگونگی 
فعالیـت مناطـق، بازه هـای زمانی و حـوزه کاری و وظایفی که مناطـق پنجگانه در 

کشـور می توانند داشـته باشـند به بحث و تبادل نظر گذاشـته شـد و پیشـنهادات و 
کامنت هـا بـا همفکری لحاظ شـد.    

رئیـس منطقـه 2 کشـور بـا اشـاره بـه قانـون انتـزاع و محول شـدن حوزه بـازار و 
مزرعـه تـا سـفره بـه بخـش کشـاورزی، اظهـار کرد: بررسـی چـارت تشـکیالتی 
چابـک کـه بتوانـد در ایـن زمینـه، قسـمتی از نیازهـای بخـش اجـرا را مرتفـع و 
بـه مسـائل و مشـکالت پیـش روی بهره بـرداران کمک کنـد از دیگـر موضوعات 

بررسـی شـده در ایـن نشسـت بود.
دهقان پور با اشـاره به اینکه در نشسـت مذکور مسـائل و مشـکالت سـازمان های 
هفتگانـه منطقـه دو کشـور طـرح و جمع بنـدی شـد، افـزود: مقرر شـد ایـن موارد 
توسـط مدیـر کل هماهنگـی امـور اسـتان های وزارت جهـاد کشـاورزی بـه مقـام 

عالـی وزارت منعکـس شـود و نظام بخشـی بهتری داشـته باشـد.

نشست رؤسای سازمان های منطقه 2 وزارت جهاد کشاورزی

و  منابع طبیعـی  آب،  کشـاورزی،  کمیسـیون  رئیـس 
محیـط  زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: در 
شـرایط فعلـی الگوی کشـت یک راهبـرد ملی و یک 
حرکـت بـزرگ و جدی اسـت که اگر عملیاتی نشـود 
آسـیب های جـدی برای کشـور در بر خواهد داشـت.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد جـواد عسـکری در نشسـت 
رؤسـای سـازمان های جهـاد کشـاورزی منطقـه 2 
کشـور در شـیراز تصریـح کـرد: الگـوی کشـت یکی 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  اصلـی  مأموریت هـای  از 
اسـت کـه اجرایی کـردن آن بایـد با سـاز  و کار های 

مناسـبی همراه باشـد.
نماینـده مـردم شهرسـتان های داراب و زرین دشـت 

اینکـه  بیـان  بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
مدیـران  محوریـت  بـا  و  فرمانـداران  و  اسـتانداران 
جهـادی کشـاورزی بایسـت در اجرای الگوی کشـت 
شـرایط حسـاس امروز جامعـه را مد نظر قـرار دهند، 
ارتقـاء  در حـوزه ی  تدابیـر  بـا یـک سـری  افـزود: 
بهـره وری کشـت محصـوالت کشـاورزی بـه ویـژه 
کاالهـای اساسـی می توان ایـن امـر را اجرایی کرد.
کـه  نشسـت  ایـن  از  دیگـر  بخشـی  در  عسـکری 
و  نیازمندی هـا  بـا  مرتبـط  بررسـی موضوعـات  بـه 
توانمندی هـای بخش کشـاورزی اسـتان های جنوبی 
اختصـاص داشـت، ابـراز کـرد: بایـد به سیاسـت ها و 
راهبردهـای ملـی در زمینـه امنیـت غذایـی کشـور 

شـتابدهی کـرد.
او بـا تاکیـد بـر هم افزایـی و همدلـی کـه بایـد در 
حـوزه امنیـت غذایـی کشـور ایجاد شـود، بیـان کرد: 
رویکـرد و نـگاه ما به بخش کشـاورزی، سـاماندهی 
و فضاسـازی ایـن بخش اسـت تا موانع و مشـکالت 

حـوزه تولیـد مرتفع شـود.
از  یکـی  غذایـی  امنیـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
افـزود:  اسـت،  ملـی  در سـطح  مطـرح  موضوعـات 
کمیسـیون کشـاورزی مجلس به طور جدی مسـائل 

ایـن بخـش بـا تشـکیل جلسـات و نامه نگاری هـا 
رصـد و دنبـال می کنـد.

نماینـده داراب و زرین دشـت از نهایـی شـدن قانـون 
کشـور  در  توسـعه  هفتـم  برنامـه  و   1402 بودجـه 
خبـر داد و گفـت: بایـد در ایـن زمینـه از نظـرات و 
راهکارهـای مناسـب در حوزه کشـاورزی بـه ویژه در 
زمینـه امنیـت غذایی و بـا در نظر گرفتن سیاسـت ها 
و راهکارهـای مرتبـط بـا دانش بنیان هـا بهـره بـرد.

در  گذشـته  دولت هـای  عملکـرد  از  گالیـه  بـا  وی 
برنامـه ششـم توسـعه،  بـه  احـکام مربـوط  تحقـق 
اعـالم کـرد: متأسـفانه دولـت قبـل در اجرایی کردن 
برنامـه توسـعه تنهـا 30 درصـد از احـکام قانونی این 
برنامـه را محقـق کرد کـه البته بخش مهمـی از این 
ناکامـی بـه عـدم تخصیص بودجـه مرتبط می شـود.

عسـکری در پایـان با بیـان اینکـه اعتبارات اسـتانی 
بایـد بـا اولویـت بخـش کشـاورزی تخصیـص پیـدا 
نظـر  در  بـا  اسـتان ها  سیاسـت  بایـد  گفـت:  کنـد، 
گرفتـن مالحظـات مربـوط بـه تامیـن محصـوالت 
کشـاورزی مـورد نیـاز در کشـور باشـد کـه در ایـن 
راسـتا عـال وه بر اعتبـارات ملی بـه اعتبارات اسـتانی 

هـم نیـاز جـدی داریم .

الگوی کشت یک راهبرد ملی و حرکت بزرگ
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط  زیست مجلس شورای اسالمی:
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
برگـزاری نشسـت تخصصـی و هماهنگـی منطقـه 
یـک اسـتان فارس بـرای کشـت پاییزه خبـر داد و 
گفـت: در ایـن نشسـت طـرح افزایش نفـوذ دانش 
در واحدهـای تولیـدی بخش کشـاورزی تشـریح و 

شـد. تبیین 
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، مجتبـی دهقان پـور در 
حاشـیه نشسـت مذکور که در شهرسـتان پاسارگاد 
برگـزار شـده بـود، تصریـح کـرد: طـرح موصـوف 
یکـی از طرح هـای مهم سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس اسـت کـه بـه صـورت نوآورانـه در 
بخـش کشـاورزی این اسـتان اجرایی خواهد شـد.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه در طـرح 
افـــزایش نفـوذ دانـش در واحـدهـــای تولیـدی 
بخـش کشـاورزی سـعی خواهـد شـد بـر اسـاس 
مکانیزم هایـی کـه در نظـر گرفتـه شـده تمامـی 
کنشـگران و فعـاالن بخـش کشـاورزی در یـک 
شـبکه  کنشـگری بتواننـد بـا هـم تعامـل داشـته 
باشـند، افـزود: در این طـرح نیازها از سـطح پایین 

می شـود. احصـا 
احصـا  کـه  نیازهایـی  اسـاس  بـر  وی؛  گفتـه  بـه 
یـا  موجـود  حل هـای  راه  یـا  راه  حـل  می شـود 
پیشـنهادی بـرای حـل مشـکالت هـم مشـخص 
بخـش  ظرفیـت  از  طـرح  ایـن  در  شـد.  خواهـد 
خصوصـی، محققیـن مراکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و کارکنـان بخش هـای اجرایی اسـتفاده 

خواهـد شـد.
او بـا بیـان اینکـه رویکـرد ایـن طـرح بـر مسـئله 
حل هـای  راه  ارائـه  و  گشـایی  مسـئله  و  یابـی 

بخـش  در  بهـره وری  افزایـش  بـرای  نوآورانـه 
کشـاورزی اسـت، اظهـار کـرد: مهـم تریـن نـگاه 
مـا رضایتمنـدی بهـره بـردار اسـت و اینکـه نهایتا 
کمـک کنیـم بـه افزایـش تولیـد و حفـظ منابع که 

بهـره وری هسـت. افزایـش  مقولـه  همـان 
دهقان پـور بـا تاکید بر اینکـه بهره بـرداران در این 
طرح نقش بسـزایی دارنـد، بیان کـرد: بهره برداران 
در طـرح افزایـش نفوذ دانـش در واحدهای تولیدی 
هسـته ی اصلـی طـرح هسـتند و نیاز هـای آنـان 
لحـاظ می شـود، نیازهایـی کـه در مزرعـه و واحـد 
تولیـدی خـود بهره بـردار بـا آن دسـت بـه گریبـان 

اسـت مشـخص می شود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
تصریـح کـرد: بـرای رفـع نیـاز هـا بـا مشـارکت و 
مسـاعی همکارانمـان در بخـش اجـرا و تحقیقـات 
و بخـش غیردولتـی از جملـه شـرکت های خدمات 
بعضـا  کـه  و حتـی خـود کشـاورزانی  مشـاوره ای 
یـا  حـل  راه  هسـتند  نـوآور  و  پیشـرو  کشـاورزان 

ارائـه خواهـد شـد. راه حل هایـی 

طرح افزایش نفوذ دانش در واحدهای تولیدی فارس تشریح شد

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به مصوبه شـورای قیمت 
گـذاری محصـوالت کشـاورزی در خصوص خریـد توافقی زیتون گفـت: خرید این 
محصـول توسـط سـازمان تعاونی روسـتایی بـا قیمت حداکثـر 25 هـزار تومان در 

دسـتور کار است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مجتبـی 
دهقان پـور بـا بیـان اینکـه حداکثـر قیمـت اعـالم شـده بـرای بـا کیفیـت تریـن 
محصـول بـا 18 درصـد روغـن اسـتحصالی اسـت، تصریـح کـرد: قیمـت گـذاری 
بـر اسـاس کیفیـت محصـول می توانـد در ایجـاد رغبـت بـرای تولید محصـول با 

کیفیـت تـر موثر باشـد.
بـه گفتـه وی؛ اتخـاذ رویکـرد یکسـان بـرای خریـد محصـوالت کشـاورزی کـه 
دارای کیفیـت متفـاوت هسـتند در تولیدکننـدگان انگیـزه ای بـرای تولید محصول 
بـا کیفیـت ایجـاد نخواهـد کـرد. تفـاوت در قیمـت خریـد بـر اسـاس کیفیـت از 
سیاسـت های خوبـی اسـت کـه در پیـش گرفتـه شـده اسـت کـه می توانـد بـه 

افزایـش تولیـد و بهـره وری منجـر شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به سـطح 9 هـزار هکتـاری باغ هـای زیتون اسـتان 
فـارس و تولیـد سـاالنه حـدود 24 هـزار تـن محصـول اظهار کـرد: قریـب به 60 
درصـد محصـول زیتـون این اسـتان کنسـروی و مابقـی آن مصارف روغنـی دارد.

او بـا بیـان اینکـه برای افزایش مزیت نسـبی سـرمایه گـذاری در حـوزه ی باغات 
زیتـون و تشـویق بـه سـرمایه گـذاری در تکمیـل زنجیـره ی ارزش زیتـون مـی 
بایسـت راهکار هایـی اتخـاذ شـود، افـزود: در ابتـدا بایـد مطلوبیـت تولیـد در واحد 
سـطح محقـق شـود به نوعـی که بهـره وری تولیـد در واحد سـطح افزایـش یابد، 

تولیـد با هزینـه کمتری انجام شـود و نهایتًا 
بتوانـد فرآوری شـود.

وی بـا بیـان اینکـه در ادامـه هزینـه تمـام 
محصـول  فـرآوری  واحدهـای  در  شـده 
مـــی بایست  زیتـــون  علی الخصـوص 
کاهـش پیـدا کند تـا سـرمایه گذاری در این 
بخش تشـویق شـود، ابراز کرد: ایـن راهکار 
نیازمنـد ایـن اسـت کـه از فـن آوری هـای 
اسـتفاده شـود.  تولیـدی  واحدهـای  در  روز 
ایـن فـن آوری هـا می توانـد در حوزه های 

مختلـف باشـد.
دهقان پـور بر نقـش بازار پسـندی محصول 
و جـذب بازارهـای هـدف جدیـد داخلـی یـا 

صادراتـی در تکمیـل زنجیـره ی ارزش زیتـون تاکیـد و بیـان کرد: اتخـاذ رویکرد 
تغییـر و بهبـود بسـته بندی هـا می تواند در بازار پسـندی محصول راهگشـا باشـد. 
اینکـه چـه نـوع بسـته بنـدی و در چـه مقیاسـی انجـام شـود و چـه ارقامـی از 

محصـول مـد نظـر بـازار هدف هسـت بسـیار مهم اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا تاکیـد بـر نـگاه توامانـی بـه 
مؤلفــه های میـزان تـــــولید، کیفیت محصول، فـن آوری های نویـن فرآوری و 
بازارهـای هـدف بیـان کـرد: این نگاه توامانی اسـت کـه می توانـد در ایجاد ارزش 
افـزوده ی مطلوب تـر در بخش تـــولید محصوالت کشــاورزی به مـا کمک کند.

خرید توافقی زیتون در فارس اجرایی می شود
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اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
فـارس گفـت: بایـد از ظرفیـت کشـاورزان 
نمونـه به طور مشـخص همیـن چغندرکاران 
و  هـا  آموختـه  درس  بـه  و  کـرد  اسـتفاده 
تجاربـی که مـی توانند داشـته باشـند توجه 

. کنیم
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مجتبـی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
دهقان پـور در سـتاد چغندرقنـد ایـن اسـتان 
تصریـح کرد: مـا بعضا در بیـن تولیدکنندگان 
محصـوالت کشـاورزی فاصله سـه تـا چهار 
برابـری داریـم امـا در بحث های آموزشـی و 
ترویجـی هنـوز آن گونـه کـه باید نتوانسـته 

ایـم از آنهـا اسـتفاده کنیـم.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه کشـاورز 
وقتـی بدانـد کشــت چغــندرقند صـــرفه 
تغییـر  برابـر  در  تنهـا  نـه  دارد  اقتصـادی 
نیـز  اســــتفاده  بلکـه  نمی کنـد  مقاومـت 
می کنـد، اظهـار کـرد: چـون کشـاورز نمونه 
از صنـف دیگر کشـاورزان اسـت حتمًا اعتماد 

بیشـتری نیـز خواهنـد داشـت.
او بـا تاکیـد بر اینکـه برای کشـت چغندرقند 
پائیـزه بایـد پـس از بازنگـری یک نسـخه ی 
آموزشـی و ترویجـی جدیـد تهیـه و تدویـن 

رسـانه های  وجـود  بـا  کـرد:  ابـراز  شـود، 
دیجیتـال هنـوز کتـاب جایگاه خـود را حفظ 
کـرده اسـت از این رو نسـخه ی آموزشـی و 
ترویجـی سـاده سـازی شـده باید تهیـه و در 
اختیـار کشـاورزان و مدیران پهنـه قرار گیرد.
بـه عقیـده وی؛ محققـان مـا دانشـی دارنـد 
کـه قطعـًا می توانـد اثرگـذار باشـد و تهیـه 
نسـخه ی مذکـور می تواند منجـر به افزایش 
نفوذ دانش در مزارع در سـطح اسـتان و ملی 

. د شو
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
فـارس بـا یـادآوری اینکه در توسـعه کشـت 
چغندرقنـد پائیـزه مدیـران پهنـه بایـد نـوک 
پیـکان باشـند، بیـان کـرد: بایـد ارتباط مـان 
را بـا بهره بـرداران قـوی کنیم. قبـول داریم 
که مشـکالتی در وسـیله نقلیه وجود دارد اما 
بـا برنامه ریـزی می تـوان گام هـای موثری 
برداشـت و هر سـاله ارتبـاط با کشـاورزان را 

بخشـید. بهبود 
دهقان پـور بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس 
بـرآورد هـا تولیـد 50 تن چغنـدر قنـد پائیزه 
در هـر هکتـار حداقل میزان تولیـد اقتصادی 
ایـن محصـول اسـت، اضافه کرد: بر اسـاس 
گـزارش هـا همه ی شهرسـتان های اسـتان 
فـارس میـزان تولید باالتـری را دارا هسـتند 
از چـه  اسـتان  ایـن  کـه نشـان مـی دهـد 

ظرفیت هـای خوبـی برخـوردار اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد تـالش کنیـم 
وضعیـت تولیـد چغندر قنـد پائیزه بهبـود پیدا 
کنـد، افـزود: بـا رویکرد حفـظ منابـع پایه به 
طـور مشـخص آب و بـا امید بـه بارش های 
در  بهـره وری  بایسـت  مـی  مناسـب  جـوی 
تولیـد و تولیـد در واحـد سـطح را افزایـش 

. هیم د

کشاورزان نمونه در ترویج کشت 
چغندرقند مشارکت کنند

غرامت خسارت چغندرقند پاییزه 
افزایش یافت

مجـری طـرح چغندرقنـد وزارت جهـاد کشـاورزی بـا تاکیـد بـر اینکـه با 
شـرایط جدیـد بیمـه، غرامـت خسـارت چغندرقنـد پاییـزه بـه بیـش از 50 
میلیون تومان رسـیده اسـت، گفـت: انتظار مـی رود کارخانجات 100درصد 

مـزارع چغندرقنـد طـرف قـرارداد خـود را تحت پوشـش بیمـه ببرند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
پیمـان حصـادی در سـفر بـه اسـتان فـارس بیـان کـرد: بـا توجـه بـه 
هزینه هـای تولیـد چغندرقنـد پاییـزه، در مزارعـی کـه عملکـرد ایـن 
محصـول پاییـن تـر از 50 تن باشـد تولید اقتصـادی نیسـت بنابراین از 

کشـت در مـزارع بـا عملکردهـای پاییـن تـر جلوگیری شـود.
وی بـا بیـان اینکـه رعایت تاریخ کاشـت در محصول چغنـدر قند پاییزه 
ضـروری اسـت، تصریـح کـرد: در صورت سـپری شـدن زمان مناسـب 
بـرای کاشـت بـه جـای افزایش سـطح زیـر کشـت، افزایـش عملکرد 

ایـن محصـول در واحد سـطح می بایسـت در دسـتور کار باشـد.
و 450  میلیـون  یـک  اینکـه سـال گذشـته  بـه  اشـاره  بـا  حصـادی 
هزارتـن چغندرقنـد پاییـزه در کشـور تولید شـد، اظهـار کرد: بـا احداث 
ظرفیت هـای جدیـد صنعتـی در سـنوات آینـده ایـن تولیـد بـه پنـج 
میلیـون تـن مـی رسـد و گـپ تولیـد شـکر از چغنـدر پاییـزه جبـران 

می شـود. 
مجـری طـرح چغندر قنـد وزارت جهاد کشـاورزی ابراز کرد: در کشـت 
بهـاره چغندرقنـد، افزایـش عملکـرد بـا اقدامـات علمـی و فنـی دنبـال 
می شـود و بـه دنبـال افزایش سـطح زیرکشـت نیسـتیم، اما در کشـت 
پاییـزه ایـن محصـول، عـالوه بـر افزایـش عملکـرد، برنامـه توسـعه 

کشـت در مناطـق جدیـد در دسـتور کار قـرار دارد. 
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس با اشـاره بـه اینکه برای کشـت 
و  سـدها  پایـاب  اراضـی  در  شـتوی 
دیمزارها اسـتفاده حداکثـری از نزوالت 
جـوی ضـروری اسـت، گفـت: اطـالع 
به موقـع از پیش بینـی زمـان بارش هـا 
امـری الزم بـرای کشـت خواهـد بـود.

سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جهـــاد کشــاورزی اســـتان فـارس، 
مجتبـی دهقان پـور در اولیـن نشسـت 
اذعـان  بـا  اسـتان  ایـن  زراعـت  سـتاد 
بـه اینکـه تعامـل اداره کل هواشناسـی 
الزم  اطالعـات  بـه  دسـتیابی  بـرای 
بدیهـی اسـت، تصریـح کـرد: برخـی از 
محدودیت هـا در مرحلـه کشـت ماننـد 
تعـداد ادوات مکانیـزه باعث می شـود تا 
نیازمنـد زمـان کافـی برای کاشـت قبل 

باشـیم. باران هـا  نـزول  از 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه بـه منظور تحقـق سـطوح ابالغی کاشـت 
انگیزشـی تقویـت می شـود، اظهـار کـرد: در  محصـوالت شـتوی سیاسـت های 
ایـن خصـوص از برنامه هـای آموزشـی و ترویجـی بایـد بهـره گرفـت. روش های 

ترویجـی صرفـًا یـک علـم نیسـت بلکـه یـک هنـر ارتباطـی به شـمار مـی آید.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنون بیـش از 20 هزار هکتار از اراضی اسـتان فـارس به زیر 
کشـت محصـول گنـدم رفته اسـت، ابـراز کرد: این سـطوح کشـت شـده مربوط به 

شهرسـتان های شـمالی اسـتان فارس است.
دهقان پـور بـا اشـاره بـه تغییـرات انجـام شـده در سـطوح مدیریـت بیمه کشـاورزی 
اضافـه کـرد: امیدواریـم با این تغییرات سیسـتم بیمـه محصوالت کشـاورزی روان تر 
از گذشـته بـه خدمـات دهـی بـه کشـاورزان بپـردازد و باعـث بهبـود توسـعه کشـت 
ایـن محصـوالت شـود. وی بـا تاکیـد بـر اینکه زمـان در کشـت محصـوالت زراعی 

فاکتـور مهـم و تاثیر گذاری اسـت، بیان 
کـرد: بایـد تمـام اهتمـام خـود را بـرای 
انجـام کشـت بـه بهتریـن نحـوه ممکن 
و در زمـان مناسـب بـه کار بندیم، از این 
رو سـعی بـر حـل مسـائل و مشـکالت 
پیـش روی ایـن موضوع داریـم و تالش 

می کنیـم آن را برطـرف کنیـم.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فارس با اشـاره به اینکه شهرسـتان های 
ایـن اسـتان به پنج منطقه تقسـیم شـده 
اسـت، عنـوان کـرد: بـرای هـر منطقـه 
یـک ناظـر انتخـاب و ابـالغ ایـن افـراد 
صادر شـده اسـت تا بـر روند انجـام امور 

نظـارت کامـل صـورت گیرد.
نشسـت سـتاد زراعـت سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـه ریاسـت 
مجتبـی دهقان پـور رئیس این سـازمان 
و بـا حضـور رنجبـر و زارعـی معاونین مدیـر کل سـتاد اجرایی فرمان حضـرت امام 
)ره( در اسـتان فـارس، ابوالفتـح مرادی رئیـس مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی، پژمان پزشـکی مدیـر امور بیمـه ای محصوالت کشـاورزی بانک 
کشـاورزی و فریـد اسـماعیل زاده رئیـس اداره پیش بینـی و مخاطرات جـوی اداره 

کل هواشناسـی اسـتان فـارس برگزار شـد.
در ایـن نشسـت حمیـد دبیـری معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی، مهـدی صادقـی 
مدیـر امـور زراعـت، جاوید عباسـی مدیر حفـظ نباتات، حمیـد رضـا ابراهیمی مدیر 
هماهنگـی ترویـج و تعـدادی دیگـر از مدیـران و رؤسـای ادارات سـتادی حضـور 

شتند. دا
در ایـن نشسـت کـه بـا محوریـت کشـت شـتوی، کشـت قـراردادی و طـرح ملـی 
جهـش تولیـد در دیمزارهـا برگزار شـد مدیـران جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها نیز 

بـه صـورت وبینـاری حضـور داشـتند که بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختند.

استفاده حداکثری از نزوالت جوی 
برای کشت شتوی

رئیـس ســـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: اطالعـات واحدهای تولیدی بخش کشـاورزی 
ترسـیم  آن  پلی گـون  و  اسـتان مـکان محـور  ایـن 
می شـود کـه ایـن کار از واحدهـای پـرورش طیـور 

آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
نشسـت  در  دهقان پـور  مجتبـی  فـارس،  اسـتان 
اسـتان  ایـن  کشـاورزی  بخـش  هوشمندسـازی 
تصریـح کـرد: حوزه کشـاورزی بسـیار وسـیع اسـت، 
بـرای اینکـه داده هـای صحیحی داشـته باشـیم باید 
اطالعـات مـا مـکان محـور باشـد تـا از اشـتباهات 

جلوگیـری شـود.
اینکـه دانـش کافـی  بیـان  بـا  ایـن مقـام مسـئول 
تحقیقـات  مرکـز  و  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در 

کشـاورزی اسـتان فـارس وجـود دارد، اظهـار کـرد: 
تولیـدی  بـه دیگـر واحدهـای  امـر  ایـن  ادامـه،  در 
ماننـد گلخانه هـا تسـری می یابـد. در اقـدام بعـدی 
اضافـه  قبلـی  داده هـای  بـه  توصیفـی  اطالعـات 
می شـود کـه متناسـب بـا نـوع فعالیـت ایـن واحدها 

باشـد. متفـاوت  می توانـد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا بـه دنبـال یـک سـری 
خروجـی هـا از هوشـمند سـازی کشـاورزی هسـتیم 
تـا بتوانیـم ایـن بخـش را به طـور مطلـوب مدیریت 
کنیـم، ابـراز کرد: مـی توانیـم داده های جمـع آوری 
شـده را یکپارچـه کـرده و در سـامانه های اطالعـات 
تحلیل هـای  آن  اسـاس  بـر  و  کنیـم  وارد  مکانـی 

مناسـب را انجـام دهیـم.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا هوشـمند سـازی مـی توان 

درس آموختـه هـا و تجـارب موفـق را از واحد هـای 
تولیـدی مختلـف احصـا کرد و توسـعه داد، افـزود: در 
بحـث هوشـمند سـازی در گام اول بایـد بتوانیـم بـر 
ابزارهـا و مدیریـت  روی دو موضـوع دیوایس هـا و 

داده هـا و اطالعـات تمرکـز کـرد.
کالن،  نـگاه  در  اینکـه  بـه  اذعـان  بـا  دهقان پـور 
موضـوع حکمرانی هوشـمند بخش کشـاورزی مطرح 
اسـت، اضافـه کـرد: در ایـن حـوزه بایـد بسـیاری از 
مؤلفه هـا را در نظـر گرفـت کـه در حـال حاضـر بـه 
دلیـل دور از دسـترس بـودن ما به دنبال آن نیسـتیم.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
ارگان هـای  از  یکـی  هواشناسـی  اینکـه  بـه  اشـاره 
بیـان  اسـت،  کشـاورزی  بخـش  توسـعه  در  مهـم 
کـرد: هواشناسـی دارای ظرفیت هـای خوبـی اسـت 
کـه امیدواریـم بتوانیـم از ایـن توانمنـدی هـا بـرای 
پیش بینـی، پیشـگیری و مدیریـت مطلـوب بخـش 

کشـاورزی بهـره ببریـم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

اطالعات واحدهای کشاورزی در فارس مکان محور می شود
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
از  برخـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس 
محدودیت هـای کشـت کلـزا را بایـد بـه 
ناچـار پذیرفـت، گفـت: بـه منظور توسـعه 
جـاری  سـال  در  محصـول  ایـن  کشـت 
اتخـاذ سیاسـت های تشـویقی در دسـتور 

اسـت. فـارس  کشـاورزی  جهـاد  کار 
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مجتبـی 
رونـد  بررسـی  نشسـت  در  دهقان پـور 
کشـت دانـه روغنـی کلـزا در ایـن اسـتان 
کـه با حضور غالمحسـین خدرایـی معاون 
وزارت  روغنـی  دانه هـای  طـرح  مجـری 
جهاد کشـاورزی برگزار شـده بـود، تصریح 
کـرد: تخصیـص نهاده هـای مـورد نیـاز از 
جملـه برخی از کودها و سـموم شـیمیایی، 
بخشـی از سیاسـت های تشـویقی مد نظر 

. ست ا
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد تـالش کـرد عملکـرد مـزارع کلـزا در واحد 
سـطح افزایـش یابـد تا ایـن کشـت دارای مزیت نسـبی اقتصادی شـود، اظهار کـرد: این 
موضـوع یکـی از رسـالت های ذاتـی مـا اسـت. بخشـی از ایـن رسـالت بـا بهبود مسـائل 

فنـی کشـت در مـزارع و انتقـال دانـش حاصل می شـود.
بـه گفتـه وی؛ بخـش کشـاورزی یـک بنـگاه اقتصـادی بـوده کـه بیـش از 98 درصـد 

کشـاورزان  اسـت.  خصوصـی  بخـش  آن 
آگاه هسـتند و مسـائل اقتصادی کشـت را 

کنند. مـی  دنبـال 
او بـا بیـان اینکـه تاکنـون قـرارداد کشـت 
3500 هکتـار دانـه روغنـی کلزا در اسـتان 
فـارس منعقـد شـده اسـت، ابـراز کـرد: بـا 
اجـرای برنامه هـای اغنا سـازی و ترویجی 
مزایـای  بـا  را  کشـاورزان  بایسـت  مـی 
کشـت کلزا آشـنا و آنـان را به کاشـت این 

محصـول راهبـردی راغـب کـرد.
دهقان پـور بـا اشـاره بـه اینکـه در نیمه ی 
جنوبـی اسـتان فـارس و شهرسـتان های 
گرمسـیری هنـوز فرصت برای کشـت کلزا 
باقـی هسـت، تاکیـد کـرد: در حـال حاضر 
فاقـد قوانیـن الزم بـرای تکلیـف کشـاورز 
بـه اجـرای تناوب زراعی هسـتیم. تشـریح 
اینکـه کشـت گنـدم در تنـاوب بـا کلـزا با 
افزایـش محصـول روبـرو اسـت و علف هـای هرز باریـک برگ مـزارع گنـدم در تناوب با 

کلـزا کنتـرل می شـود، مـی توانـد در تشـویق کشـاورزان مثمر باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه قیمـت خریـد تضمینـی دانـه روغنـی کلـزا در حـال حاضـر از قیمت 
جهانـی ایـن دانـه ی روغنـی باالتـر اسـت، افـزود: ایـن اختـالف قیمـت حـدود 7 هـزار 
تومانـی باعـث شـد تـا شـرکت های روغـن کشـی نسـبت بـه کشـت قـراردادی ایـن 

محصـول راغـب نباشـند.

اتخاذ سیاست های تشویقی برای 
کشت کلزا در فارس

نشست بررسی روند کشت دانه روغنی کلزا در استان فارس 
با حضور غالمحسین خدرایی معاون مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی
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از  فـارس  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
انعقـاد تفاهـم نامـه ی همـکاری علمـی پژوهشـی بـا 
شـرکت توسـعه کاربـرد پرتوهـا از شـرکت های زیـر 
داد  ایـران خبـر  اتمـی  انـرژی  مجموعـه ی سـازمان 
و گفـت: ایـن تفاهـم نامـه در راسـتای ایجـاد بسـتر 
مناسـب جهـت تحقـق تولیـد دانـش بنیـان و اشـتغال 

آفریـن منعقـد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مجتبـی دهقان پـور در حاشـیه نشسـت 
هـم اندیشـی تخصصـی بررسـی فرآینـد پرتـو دهـی در 
حـوزه سـالمت، کشـاورزی و صنعـت در شـیراز تصریـح 
کـرد: ایـن تفاهـم نامه بـرای بـه کارگیـری فناوری های 
پیشـرفته و توسـعه سـاختارها و زیربناهـای الزم بـرای 
رشـد فعالیت هـای دانایی محور بخش کشـاورزی اسـت.

این مقام مسـئول توسـعه ضریـب نفوذ فناوری هسـته 
خدمـات  از  منـدی  بهـره  کشـاورزی،  بخـش  در  ای 
حـل  راسـتای  در  هسـته ای  پژوهشـی  مشـاوره ای 
چالش هـای بخش کشـاورزی اسـتان فارس و توسـعه 
زمینـه  در  بهره بـرداران  و  کارشناسـان  مهارت هـای 
کاربـرد انـرژی هسـته ای در بخـش کشـاورزی را از 

چشـم انداز هـای ایـن تفاهـم نامـه عنـوان کـرد.
وی افـزود: افزایـش کارایـی و کاهـش مصرف سـموم 
در  دار  نشـان  سـموم  ردیابـی  روش  از  اسـتفاده  بـا 
محصـوالت کشـاورزی، کنتـرل آفـات و بیماری هـای 
کلـزا،  گنـدم،  ماننـد  اسـتراتژیک  برخـی محصـوالت 
جـو و ذرت و افزایـش انبارمانـی و کاهـش ضایعـات 
محصـوالت کشـاورزی از طریـق کاربرد پرتـو از جمله 

اهدافـی اسـت کـه از امضـای ایـن تفاهـم نامـه دنبال 
می شـود.

او بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروزه قسـمتی از محصـوالت 
کشـاورزی تحـت عنـوان ضایعـات تلـف مـی شـوند، 
تشـریح کـرد: مـی طلبـد از فناوری های نوین اسـتفاده 
کنیـم تا ضایعـات محصوالت کشـاورزی کاهـش پیدا 
کنـد. یکـی از کاربردهـای پرتـو دهـی گامـا کاهـش 
افزایـش  و  کشـاورزی  محصـوالت  پذیـری  آفـت 
مانـدگاری آنهـا و نهایتـا کاهـش ضایعـات محصوالت 

کشـاورزی اسـت.
دهقان پـور بـا اشـاره بـه اینکـه فناوری هـای نوینـی 
کـه در حـوزه ی انـرژی هسـته ای اسـت کاربردهـای 
دیگـری هـم در بخـش کشـاورزی دارد، افـزود: کمک 

بـه صرفه جویی بیشـتر در حـوزه ی آب و تولیـد ادوات 
و ماشـین آالتی کـه اسـتهالک کمتر و بازدهی بیشـتر 
دارنـد از دیگـر کاربرد هـای فناوری های هسـته ای به 

شـمار می آیـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه سـازمان جهـاد 
موضـوع  بـه  تـــاکنون  فـارس  اسـتان  کشـــاورزی 
فناوری هـای نویـن وارد شـده اسـت یـا خیـر، افـزود: 
بـه منظـور افزایـش عمر محصـوالت کشـاورزی یکی 
از کارکنـان ایـن سـازمان پـروژه ای تحـت عنـوان نانو 
کپسـول ها بـا اسـتفاده از مـواد موثـر گیاهـان دارویی 
دارد کـه چندیـن مـاه بـر روی آن کار شـده اسـت، در 
حـال حاضـر مراحـل اولیه ی تولیـد بـوده، امیدواریم به 

مرحلـه ی نهایـی و تولیـد انبوه سـازی برسـد.
او اضافـه کـرد: همچنیـن یکـی از شـرکت های دانش 
بنیـان توانسـته از ضایعـات و پسـماندهای کشـاورزی 
در تولیـد خـوراک دام اسـتفاده کنـد، ایـن مـی توانـد 
بـه ایجـاد ارزش  افـزوده محصوالت کشـاورزی کمک 

کـرده و از هـدر روی آن جلوگیـری کنـد.
دهقان پـور بـا بیان اینکه در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس طـرح تولیـد کمپوسـت از ضایعـات و 
پسـماند های کشـاورزی کلیـد خـورده اسـت، گفـت: 
سـایت های الگویـی مشـخص شـده و قـرار اسـت در 
سـال جدیـد تسـری پیـدا کنـد. قطعـا مـی توانـد در 
کاهـش مصـرف آب، بهبـود کیفیـت خـاک، افزایـش 

کیفیـت و سـالمت محصـوالت اثـر گـذار باشـد.
فرآینـد  بررسـی  تخصصـی  اندیشـی  هـم  نشسـت 
پرتـو دهـی در حـوزه سـالمت، کشـاورزی و صنعـت 
جمهـور  رئیـس  معـاون  اسـالمی  محمـد  بـا حضـور 
و رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی ایـران، محمـد جـواد 
ایمانیـه اسـتاندار فارس، سـید پژمان شـیرمردی معاون 
سـازمان انـرژی اتمـی ایـران و مدیـر عامـل شـرکت 
رئیـس  دهقان پـور  مجتبـی  پرتوهـا،  کاربـرد  توسـعه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و تعـدادی از 
مسـئولین اسـتانی عصر دوشـنبه در شـیراز برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه برای توسعه کاربرد پرتوها
در کشاورزی فارس
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دومین نشست تخصصی کشت پائیزه در فارس
برگزار شد

نقش موثر مدیران پهنه در نفوذ 
دانش به واحدهای تولیدی

نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد  مسـئول حـوزه 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: مدیـران پهنـه بـه عنوان 
نـوک پیـکان فعالیت هـای این سـازمان، بیشـترین تاثیر در 

افزایـش نفـوذ دانـش بـه واحدهـای تولیـدی دارند.
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، سیدمحسـن قائمـی در نشسـت نفـوذ دانـش ویـژه 
کـرد:  تصریـح  سـازمان  ایـن  دو  منطقـه  شهرسـتان های 
مدیـران پهنه سـرمایه ارزشـمندی بـرای جامعه کشـاورزی 
هسـتند کـه بـا جلـب اعتمـاد بهره بـرداران ایـن بخـش، 
دانـش نویـن را به عرصه هـای تولیدی وارد مـی کنند و در 
نهایـت کشـاورزی پیشـرو، کارآمـد و پویـا را رقم مـی زنند.

بـه گفتـه وی، موفقیـت جهاد کشـاورزی در نفـوذ دانش به 
واحدهـای تولیـدی در گـرو موفقیت مدیران پهنـه در ایجاد 

ارتباط مسـتمر بـا بهره برداران اسـت.
اینکـه سـالخوردگی جمعیـت شـاغل در  قائمـی بـا بیـان 
بخـش کشـاورزی باعـث آسـیب بـه ایـن بخش می شـود، 
اظهـار کـرد: بایـد بـا ورود فناوری هـای نویـن بـه بخـش 
کشـاورزی و ارتقـای ایـن بخـش، جوانـان را به کشـاورزی 
نویـن کـه از دل آن منفعـت خـارج می شـود، ترغیـب کرد.

نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد  مسـئول حـوزه 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزی 
بایـد بـه تجـارت پر سـود تبدیل شـود تـا جوانان در شـغل 
پدرانشـان باقـی بماننـد، بیـان کـرد: نفـوذ دانش بـه بخش 
نهایـت کشـاورزی  در  و  بهـره وری  افزایـش  کشـاورزی؛ 

اقتصـادی را بـه دنبـال دارد.
در ایـن نشسـت مجتبـی دهقان پـور رئیـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علیرضـا واحـدی پور قائـم مقام 
رئیـس سـازمان، ابوالفتـح مـرادی رئیـس مرکـز تحقیقـات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و جمعـی دیگـر از 
حضـور  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  ارشـد  مدیـران 

شتند. ا د

دومیـن نشسـت تخصصی و هماهنگـی منطقه 
دو اسـتان فارس برای کشـت پاییزه به ریاسـت 
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و بـا حضـور و مشـارکت مدیران و کارشناسـان 
شـیراز،  شهرسـتان های  کشـاورزی  جهـاد 
مرودشـت، زرقـان، کـوار، خرامـه، سروسـتان و 

ارسـنجان برگزار شـد.
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، رئیس این سـازمان 
حوزه هـای  اینکـه  بیـان  بـا  نشسـت  ایـن  در 
تحـت پوشـش ایـن سـازمان بـه پنـج منطقـه 
تقسـیم شـده اسـت، تصریح کـرد: ما بـه لحاظ 
بهتریـن  از  انسـانی یکـی  نیـــروی  وضعیـت 

هسـتیم. دارا  را  وضعیت هـا 
نسـبت  اینکـه  بیـان  بـا  دهقان پـور  مجتبـی 
مـروج بـه بهره بـردار در دنیـا یـک بـه هـزار 
تـا 1200 اسـت، اظهـار کـرد: نسـبت مروجین 
مـا بـه بهره بـرداران یک بـه 686 هسـت ولی 
متاسـفانه میـزان پراکنـش آن در بیـن پهنه ها 
مطلـوب نیسـت از ایـن رو باید یک سـاماندهی 

دهیم. انجـام 
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه تمامی 
نقــش آفرینی  تولیـد  حـوزه   در  کـه  فعالینـی 
می کننـد می بایسـت بـا یکدیگـر تعامـل چنـد 
سـویه داشـته باشـند، اظهـار کـرد: بایـد یـک 
و  منسـجم  ارتباطـی  تـا  شـود  فراهـم  بسـتر 
مدیریـت  بتوانیـم  و  گیـرد  شـکل  نظام منـد 

باشـیم. داشـته  تولیـد  بـر  مطلوب تـری 
او بـا اشـاره به اینکـه طرح افزایـش نفوذ دانش 

در واحدهـای تولیـدی بخـش کشـاورزی یکی 
از طرح هـای مهـم و اثـر گـذاری اسـت کـه 
اجرایـی شـده اسـت، ابـراز کـرد: این طـرح به 
صـورت نوآورانـه در بخـش کشـاورزی اسـتان 

فـارس اجرایـی می شـود.
طـرح  رویکـرد  اینکـه  بیـان  بـا  دهقان پـور 
مذکـور بـر مسـئله یابـی و مسـئله گشـایی و 
افزایـش  بـرای  نوآورانـه  حل هـای  راه  ارائـه 
بهـره وری در بخـش کشـاورزی اسـت، افـزود: 
مهـم تریـن نـگاه مـا رضایتمنـدی بهره بـردار 
اسـت و اینکـه نهایتـًا کمـک کنیم بـه افزایش 
تولیـد و حفـظ منابع کـه همان مقولـه افزایش 

بهـره وری هسـت.
در  بهره بـرداران  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
ایـن طـرح نقـش بسـزایی دارنـد، بیـان کـرد: 
دانـش  نفـوذ  افزایـش  بهره بـرداران در طـرح 
در واحدهـای تولیـدی هسـته ی اصلـی طـرح 
می شـود،  لحـاظ  آنـان  نیازهـای  و  هسـتند 
نیازهایـی کـه در مزرعـه و واحـد تولیـدی خود 
اسـت  گریبـان  بـه  دسـت  آن  بـا  بهره بـردار 

. می شود مشـــخص 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
فـارس تصریـح کـرد: بـرای رفـع نیازهـا بـا 
مشـارکت و مسـاعی همکارانمـان در بخـش 
اجـرا و تحقیقـات و بخـش غیردولتـی از جمله 
شـرکت های خدمـات مشـاوره ای و حتـی خود 
و  پیشـرو  بعضـا کشـاورزان  کـه  کشـاورزانی 
نـوآور هسـتند راه حـل یـا راه حل هایـی ارائه 

خواهد شـد.
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره اقدامات شایسـته ی جهاد کشـاورزی شهرستان 
فیروزآبـاد در رفـع تداخـالت اراضـی ایـن شهرسـتان، 
گفـت: هفتـه گذشـته رفع تداخـل 24 پـالک از اراضی 
ایـن شهرسـتان در اولویـت کمیسـیون رفـع تداخالت 
اسـتان فـارس قـرار گرفـت کـه نقشـه ی 22 پـالک 

تهیـه و نهایی شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مجتبـی دهقان پـور در نشسـت مجمع 
بسـیج شهرسـتان فیروزآباد که با حضـور محمد مهدی 
فیروزآبـاد،  مـردم شهرسـتان های  نماینـده  فروردیـن 
قیروکارزیـن و فراشـبند در مجلس شـورای اسـالمی و 
حبیـب اهلل جمشـیدی فرمانـدار این شهرسـتان برگزار 
شـد، بـا بیـان اینکـه سـنددار کـردن اراضی کشـاورز، 
تقاضامحـور اسـت و خـود کشـاورز بایـد تقاضـا بدهد، 
تصریـح کرد: بسـتر ایـن کار فراهم شـده اسـت، آقای 
وزیـر هـم تاکیـد دارنـد و مـا نیز دنبـال خواهیـم کرد.

بـه خودیـاری و مشـارکت 30 درصـدی مـردم  وی؛ 
شهرسـتان آبـاده در اجرای سـامانه های نویـن آبیاری 
کـرد:  اظهـار  و  زد  گریـزی  هکتـار   550 سـطح  در 
در  نیـز  فیروزآبـاد  مـردم شهرسـتان  اسـت  ضـروری 
اجـرای طرح هـای آبخیـزداری و سـامانه های نویـن 

آبیـاری مشـارکت و خودیـاری داشـته باشـند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
ارتبـاط با ایجاد سـیلوی ذخیره ی غالت در شهرسـتان 
فیروزآبـاد، بیـان کرد: یک موافقت اصولی سـرمایه گذار 
گرفتـه شـده اما سـرمایه گذاری انجام نشـده اسـت که 
در صـورت معرفی سـرمایه گذار، این سـازمان در بحث 
تسـهیالت و زمیـن نهایـت همکاری را خواهد داشـت.

خصـوص  در  کشـاورزان  درخواسـت  بـه  دهقان پـور؛ 
تامیـن کـود نیز اشـاره و اضافـه کرد: بـرای تامین کود 
بـه خـارج از کشـور وابسـته هسـتیم و امسـال نسـبت 
بـه سـال گذشـته، قیمـت جهانـی کودهـای پتاسـه و 
فسـفاته تقریبـًا سـه برابـر شـده اسـت و دولـت روی 
همیـن کودهـا 74 درصـد یارانـه پرداخـت مـی کنـد.

بـه گفتـه وی؛ میـزان تقاضـای کشـاورزان بـرای کود 

سوپرفسـفات تریپـل بیشـتر اسـت از ایـن رو سـهمیه 
70درصـدی بـرای ایـن کـود در نظـر گرفتـه شـده و 
بـرای فسـفات 13درصد، سـهمیه 30 درصـدی در نظر 

گرفته شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول از اقدامات صورت گرفتـه به منظور 
تسـهیل فرآینـد ارائـه کـود بـه کشـاورزان نیز سـخن 
گفـت و افـزود: کارگزاری هـای مـا متاسـفانه در بحث 
تضامیـن مشـکل دارنـد، بنابرایـن از ظرفیـت تعـاون 
از تعاونی هـا تضامیـن را  روسـتایی اسـتفاده شـد تـا 
بگیرنـد و از طریـق صنـدوق ایرانیان کـه زیر مجموعه 
خـود تعاون روسـتایی اسـت بـه خدمات حمایتـی داده 
شـود، خدمـات حمایتـی کودهـا را حمل کنـد و به این 

شـکل مـدت زمـان حمـل کـود کوتاه تر شـود.
برنامه ریـزی بـه منظـور ارائـه تسـهیالت ارزان قیمت 
بـه دامـداران از دیگـر مباحثـی بود که رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه آن پرداخـت و در 
ادامـه گفـت: در حمایـت از تولیـد کننده بایـد عرضه و 

تقاضـا مدیریت شـود.
از دیگر مسـائل مطرح شـده، غرامت بیمه محصوالت 
ایـن خصـوص  در  دهقان پـور؛  کـه  بـود  کشـاورزی 
اظهـار کـرد: بـا پیگیری های صـورت گرفتـه پرداخت 
غرامـت بیمـه محصـوالت کشـاورزی اسـتان فـارس 
نسـبت بـه سـایر اسـتان هـا در اولویـت قـرار گرفتـه 
اسـت و در سـطح اسـتان نیـز اراضـی بهر بـرداران در 
سـه شهرسـتان پایـاب سـد درودزن خرامـه، زرقـان و 
مرودشـت در اولویـت قـرار دارنـد کـه صنـدوق بیمـه 
بـه کشـاورزان مذکور در سـطح 29 هـزار هکتار، 170 
میلیارد تومان خسـارت خشکسـالی بایـد پرداخت کند.

وی بـا اشـاره بـه حمایـت وزارت جهـاد کشـاورزی از 
بهره بـرداران ایـن بخـش، اظهـار کـرد: قیمـت گندم 
کیلویـی حـدود 13 هـزار تومان تعیین شـده اسـت که 
از قیمـت جهانـی باالتـر اسـت و امیدوارم کشـاورزان 
بتواننـد بـا اسـتفاده از روش هـای بـه زراعـی و بـه 
کارگیـری توصیه هـای کارشناسـان میـزان تولیـد در 

واحـد سـطح را باالتـر ببرند.
بنـد  تسـهیالت  پرداخـت  خصـوص  در  دهقان پـور 
پرداخـت  اعتبـارات  جمـع  گفـت:   ،18 تبصـره  الـف 
شـده بخش کشـاورزی اسـتان فـارس بالغ بـر 780.5 
میلیـارد تومـان می باشـد که رتبـه اول کشـور را دارد 
و نسـبت بـه سـایر بخـش هـا در سـطح اسـتان نیـز 

رتبـه اول دارد.
این مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه همـه اقدامات در 
زمینـه تولیـد باید مشـارکتی انجام شـود و صرفـًا نگاه 
دولتـی یـک نـگاه ابتـر اسـت، بیـان کـرد: بـه دنبـال 
ایـن هسـتیم بـا کمـک سـایر بهره بـرداران الگـوی 
کشـت را بتوانیـم سـاری و جـاری و در الگوی کشـت 

سیاسـت های تشـویقی را دنبـال کنیـم.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
هفتـه ی بسـیج را خدمـت یکایـک شـما عزیـزان و 
مـردم عزیـز شهرسـتان فیروزآبـاد و اسـتان فـارس و 
ایـران اسـالمی تبریـک و تهنیـت عـرض می کنـم، 
امیـدوار هسـتیم کـه همـه ی مـا روحیه ی بسـیجی را 
داشـته باشـیم و خدمـت به مردم را سـر لوحـه کارمان 

دهیم. قـرار 
مجمـع  نشسـت  در  حضـور  از  پـس  دهقان پـور 
بسـیج شهرسـتان فیروزآبـاد و سـخنرانی در کارگـروه 
اقتصـاد کشـاورزی ایـن مجمـع، بـه همراهـی حبیب 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  سرپرسـت  کوهکـن  اهلل 
شهرسـتان فیروزآبـاد از طرح هـای مجتمـع در دسـت 
سـاخت گاو شـیری 1800 راسـی دو قـالت واقـع در 
کلـزا  مـزارع کشـت  جایدشـت،  روسـتای  منطقـه ی 
روسـتای نـودران و شـبکه انتقـال آب سـنتی بابـکان 
)بنـاب( در منطقـه ی آتشـکده بازدیـد و به بررسـی و 
پیگیـری مسـائل و مشـکالت ایـن طرح هـا پرداخت.

دهقان پور در نشست مجمع بسیج شهرستان فیروزآباد خبر داد:

رفع تداخالت 24 پالک از اراضی فیروزآباد انجام شد
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در سفر یک روزه ی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به شهرستان بوانات؛

توانمندی ها و چالش های بخش کشاورزی ارزیابی شد

رئیـس  دهقان پـور  مجتبـی  روزه ی  یـک  سـفر  در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس به شهرستان 
بوانـات توانمندی هـا و چالش های پیـش روی بخش 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان ارزیابی و در یک نشسـت 

تخصصـی بـه بحـث و تبادل نظر گذاشـته شـد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
احـداث  طرح هـای  از  بازدیـد  فـارس،  اسـتان 
گلخانـه ی سـبزی و صیفـی یـک هکتـاری بهـاران، 
مزرعـه کشـاورز پیشـرو تولیـد کننـد سـیب زمینـی 
بـذری و کشـت مکانیـزه ی گنـدم، سـایت گلخانـه 
آشـیانه سـبز، شـبکه  و  ایسـاتیس  ای شـرکت های 
فرعـی آبرسـانی نهـر اعظـم در منطقـه ی مزایجـان 
و نشسـت بـا مدیـر و کارکنـان جهـاد کشـاورزی، از 
جملـه برنامه هـای دهقان پـور در سـفر به شهرسـتان 

بوانـات بـوده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
نشسـت مذکـور گفـت: یکـی از سیاسـت های وزارت 
جهـاد کشـاورزی اجـرای طرح الگوی کشـت اسـت بر 
همین اسـاس مشـخص شـده امسـال 1400 هکتار از 
اراضـی شهرسـتان بوانـات به کشـت گنـدم اختصاص 

. بد یا
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه شهرسـتان بوانات 

بـه ده پهنـه ی تولیـدی تقسـیم شـده اسـت، تصریـح 
کـرد: بایـد بـه صـورت برنامه محـور به سـمت اجرای 
سـطوح  برداریـم.  گام  ابالغـی  کالن  سیاسـت های 
کشـت  الگـوی  اجـرای  راسـتای  در  ابالغـی  کشـت 
می بایسـت بـرای هر پهنه ی تولیدی مشـخص باشـد.
دهقان پـور بـا طرح این سـوال که "اگر امروز از شـما 
پرسـش شـود کـه نقـش شـما در تولیـد محصـوالت 
زراعی و توسـعه کشـاورزی شهرسـتان به چـه میزان 
اسـت؟" چه پاسـخی داریـد؟، اظهار کرد: مـا در برخی 
قسـمت ها بایـد بیـش از پیـش کار کنیـم. در شـروع 
کار اگـر بتوانیـم در بیـن 20 درصد کشـاورزان تحول 
ایجـاد بکنیـم کار بسـیار مثمـری انجـام داده ایـم که 
می توانـد در افزایـش تولیـد نقـش بسـزایی داشـته 

شد. با
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی از محدودیـت هـا و 
کمبـود ها در سـطح اسـتان عمومیـت دارد و مختص 
یـک شهرسـتان نیسـت، ابـراز کـرد: بـرای رفـع این 
محدودیـت هـا رایزنی هایـی انجـام شـده اسـت امـا 
بایـد از تمامـی امکانـات موجـود بهـره ی حداکثـری 

. د بر
او بـا تاکیـد بـر اینکـه در عرصـه ی خدمـت بایـد از 
فناوری هـا، خالقیت هـا و نوآوری هـا بهـره گرفـت، 

آموخته هـای  و  تجـارب  از  اسـتفاده  کـرد:  بیـان 
کشـاورزان پیشـرو و نشر و اشـاعه ی آن در بین دیگر 
کشـاورزان بـه طـرق مختلـف مـی توانـد در افزایش 

بهـره وری تولیـد نقـش بسـزایی ایفـا کنـد.
دهقان پـور بـا بیـان اینکـه مدیـران پهنه می بایسـت 
نقـش تسـهیلگری بـرای افزایش ضریب نفـوذ دانش 
در واحدهـای تولیـدی را داشـته باشـند، اضافـه کـرد: 
بایـد از خالقیت هـای فـردی بـه عنوان یـک فرصت 
بـرای افزایـش تولیـد مـزارع اسـتفاده کنیـم. تجارب 
مکتـوب  بایـد  تولیدکننـدگان  و  کشـاورزان  موفـق 
شـود کـه مکانیسـم آن بـه زودی بـه مدیریت هـای 

شهرسـتان اعـالم می شـود.

کشاورزی در بوانات معیشتی است
در  بوانـات  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
نشسـت مذکـور گفـت: بـه دلیـل ناپایـداری منابـع 
آبـی، کشـاورزان از خشکسـالی های اخیـر بیشـتر 
متضـرر شـده اند.کوچـک بـودن قطعـات اراضـی 
زراعـی این شهرسـتان موجب شـده که کشـاورزی 
کشـاورزان معیشـتی بـوده و نتواند اقتصادی باشـد.

اسـاس  بـر  ترابـی تصریـح کـرد:  محمـد حسـین 
اطالعـات جمع آوری شـده قریب بـه 630 کیلومتر 
کانـال آبرسـانی در شهرسـتان بوانـات وجـود دارد 
کـه تـا کنـون حـدود 130 کیلومتـر آن تجهیـز و 
پوشـش یافته اسـت؛ پائیـن بودن میـزان تخصیص 
اعتبـارات اسـتانی بـه منظـور پوشـش کانال هـای 
ایـن  از دالیـل  قنـوات در سـنوات گذشـته یکـی 

موضـوع اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جمعیـت جـوان کشـاورز 
شهرسـتان بوانـات بـه دلیـل کوچک بـودن قطعات 
زمیـن هـا مهاجرت کـرده و اکنـون میانگین سـنی 
کشـاورزان این شهرسـتان از میانسـال تا سالخورده 
اسـت، اظهـار کـرد: اقدامـات ترویجی آموزشـی در 
بیـن اینچنیـن جامعـه ای قـدری بـا سـختی مواجه 
بخـش  چالش هـای  از  یکـی  خـود  کـه  اسـت 

کشـاورزی بـه شـمار مـی آید.
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رئیـس  دهقان پـور  مجتبـی  سـوی  از  حکمـی  در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، معصومـه 
مویـدی بـه عنـوان سرپرسـت مدیریـت هماهنگـی 

ترویـج کشـاورزی ایـن سـازمان معرفـی شـد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، دهقان پـور در آئیـن تودیـع و معارفـه 
مدیـر هماهنگی ترویج کشـاورزی با اشـاره بـه اینکه 
انسـان محـور فعالیت ها و توسـعه اسـت، گفـت: باید 
از بسـتر ترویـج با رهنمودهای ارشـادی، حتی سـلبی 
و ایجابـی بـه توانمندسـازی نیروهـای انسـانی کمک 
کنیـم تـا در نهایـت توسـعه همگـون و متوازنـی را 

داشـته و در ایـن حوزه پیشـرو باشـیم.
مدیریـت  کارکنـان  و  سرپرسـت  بـه  خطـاب  وی؛ 
هماهنگـی ترویـج کشـاورزی، اظهـار کـرد: ترویـج 
تکثرگـرا داشـته باشـید، از ظرفیـت تشـکل ها، سـایر 
دسـتگاه هـا، روش هـای متنـوع آموزشـی ترویجـی، 
بسـتر آی تـی و فنـاوری اطالعـات اسـتفاده کنیـد.

دهقان پـور؛ بـا بیان اینکـه امروزه بـا محدودیت های 
زیـاد اعتبـاری و خودرویـی مواجه هسـتیم، بیان کرد: 
مدیـری توانمنـد اسـت کـه بتوانـد بحـران هـا را بـه 

فرصـت تبدیـل کند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا 
اشـاره بـه اینکـه ترویـج محـور بسـیاری از اقدامـات 
در  مـی رود  انتظـار  کـرد:  ابـراز  اسـت،  شـاخص 
طرح هـای مرتبـط بـا حـوزه توسـعه کشـاورزی و بـه 
طـور خاص طـرح نفوذ دانـش در واحدهـای تولیدی، 
مدیریـت ترویـج کشـاورزی هماننـد گذشـته نقـش 

فعـال داشـته باشـد و حـرف اول را بزنـد. 
دهقان پـور؛ بـه ضـرورت بررسـی میـزان اثربخشـی 
اقدامـات آموزشـی و ترویجـی نیز گریـزی زد و افزود: 
اقتصـاد آمـوزش ترویجـی را محاسـبه کنیـد تا سـهم 
هـر آمـوزش در تولید مشـخص شـود و در این راسـتا 
از ظرفیـت دانشـگاه و پایـان نامه هـای دانشـگاهی 

بگیرید. کمـک 

فارس در اجرای نظام نوین ترویج 
بسیار موفق بود

در ادامـه، مدیـر سـابق هماهنگـی ترویـج کشـاورزی 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه 

فصـل اجـرای نظـام نویـن ترویـج در زمـان مدیریـت 
وی، شـکل گرفتـه اسـت، گفـت: علـی رغـم اینکـه با 
توجـه به سـابقه ای که در اسـتان فارس وجود داشـت، 
ایـن اسـتان کـه جـزو اسـتان های پایلـوت نبـود بلکه 
ریشـه و منشـأ نظام نویـن ترویج و طرح پارسـل بندی 

از پاسـارگاد اسـتان فـارس شـکل گرفتـه بود.
حمیدرضـا ابراهیمی اظهـار کرد: به گفته مدیران ارشـد 
کشـوری در زمینـه نظـام نوین ترویج فارس به تناسـب 
امکانـات و شـرایط بسـیار موفـق بـوده و در این راسـتا 

حداقـل دوبار توسـط وزیر تقدیر شـده اسـت.
مجمـوع  همـت  بـه  زنـان  حـوزه  در  وی؛  گفتـه  بـه 
همـکاران باالتریـن تعـداد و کیفیـت صندوق هـا را در 

سـطح کشـور داریـم.
او بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه ترویـج، خوشـبختانه 
تنـوع روش هـا بـرای جریـان آزاد اطالعـات شـکل و 
سـایت های الگویـی بـه عنـوان پایگاه هـای مـدارس 
مزرعـه ای مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت کـه امیـدوارم 
تـداوم پیـدا کند، افـزود: در رسـانه های انبوهـی انصافا 
اسـتان فـارس بـه همـت همـکاران کـم نظیـر عمـل 

ند. کرد
مهارتـی  آموزش هـای  در  اینکـه  بیـان  بـا  ابراهیمـی 
تعامـل بسـیار خوبـی بـا تحقیقـات و بخـش هـا انجام 
شـده اسـت، تصریح کرد: در حوزه سـاماندهی و تجهیز 
مراکـز آنچـه کـه در اختیـار بود خوشـبختانه بـه همت 

تمـام روسـای سـازمان، همـه بـه مراکـز اعزام شـد.

مدیریـت  سرپرسـت  مویـدی  معصومـه  ادامـه  در 
هماهنگـی ترویج کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، از برنامه هـای پیش روی ایـن مدیریت 
را کمـک بـه اجـرای طـرح افزایـش نفـوذ دانـش در 
ایـن طـرح سـاماندهی  تولیـدی و مکمـل  واحدهـای 

شـبکه اجتماعـی دانسـت.
بـا  تعاملـی  بـه صـورت  امیدواریـم  کـرد:  اظهـار  وی 
مدیریت هـای تخصصـی، تحقیقات، همچنیـن مدیران 
پهنـه و شهرسـتان هـا بتوانیـم برنامه ها را در راسـتای 
چشـم اندازهـای سـازمان، سـاماندهی کنیـم و تحقـق 

. ببخشیم
ترویـج  دکتـری  مـدرک  دارای  مویـدی  معصومـه 
اداره رسـانه های  از ایـن، رئیـس  کشـاورزی و پیـش 
آمـــوزشی مدیــریت همــاهنگی تــرویج کشـاورزی 

ســازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـود.
حمیدرضـا  زحمـات  از  تقدیـر  ضمـن  آییـن  ایـن  در 
ابراهیمـی مدیـر سـابق هماهنگـی ترویـج کشـاورزی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس که بـه مدت 
هشـت سـال و نیـم در ایـن سـمت بـود، با اهـدا لوحی 
از سـوی رئیـس سـازمان بـه عنـوان مشـاور رئیـس و 
دبیـر اتاق فکر سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

شـد. معرفی 

سرپرست مدیریت 
هماهنگی ترویج 
کشاورزی فارس

معرفی شد

ابراهیمی به عنوان مشاور رئیس و دبیر 
اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان 

فارس معرفی شد



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارسدوره جدید - شماره اول - آبان ماه 1401

27

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
آغـاز برداشـت پنبـه از سـطحی بالـغ بـر 21 هـزار 
گفـت:  و  داد  خبـر  اسـتان  ایـن  در  هکتـار   200 و 
برداشـت  فصـل  پایـان  تـا  می شـود  پیش بینـی 
بیـش از 67 هزارتـن وش پنبـه برداشـت وتحویـل 

شـود. پاکنـی  پنبـه  کارخانجـات 
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس، مجتبـی دهقان پـور تصریـح کـرد:  اسـتان 
اسـتان فـارس در میـزان تولیـد، عملکـرد در واحـد 
را  اول کشـور  رتبـه  پنبـه  الیـاف  کیفیـت  و  سـطح 

داراسـت. 
بـه گفته وی؛ شهرسـتان های پنبه کار اسـتان فارس 
شـامل داراب، الرسـتان، زرین دشت، فسـا، استهبان، 
سروسـتان، اوز، خنـج، گـراش، جهرم، مهر، فراشـبند 
و المـرد اسـت و شهرسـتان داراب یک سـوم سـطح 

زیرکشت اسـتان را دارد.
او اظهـار کـرد: در شهرسـتان داراب بـا سـطح زیـر 
کشـت 7 هـزار هکتـاری پنبـه کـه 5833 هکتـار از 
ایـن مـزارع به صورت کشـت قـرارادی توسـط 813 
نفـر از بهره بـرداران انجـام شـده اسـت بـرآورد تولید 

22 هـزار و 500 تـن وش پنبـه می شـود.
فـارس 8400  اسـتان  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

هکتـار از مـزارع پنبـه توسـط بخـش خصوصـی بـه 
صـورت کشـت قـراردادی انجـام شـده اسـت، ابـراز 
از جملـه خدمـات مجریـان کشـت قـراردای  کـرد: 
بـه بهره بـرداران شـامل پرداخـت تسـهیالت، تامین 
سـموم،  و  بذر،کـود  ماننـد  نیـاز  مـورد  نهاده هـای 
تـا برداشـت  ادوات کاشـت  تامیـن  نظـارت فنـی و 

می شـود. 
دهقان پـور بـا اشـاره به تنوع ارقـام بذور پنبه کاشـته 
از 80  بیـش  اظهـار کـرد:  فـارس  اسـتان  در  شـده 
درصـد ارقـام کاشـته شـده شـامل گلسـتان، ارمغـان 

و سـاجدی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه سـطح زیرکشـت 
پنبـه نسـبت بـه سـال گذشـته 15 درصـد افزایـش 
داشـته، بیـان کـرد: تامین بـه موقع نهاده هـا از قبیل 
کـود و بـذور یارانـه دار دلینتـه گواهی شـده و قیمت 
بـاالی خریـد وش تولیدی در سـال گذشـته از دالیل 
افزایـش سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول به شـمار 

آید. مـی 
او با یادآوری اینکه به منظور ترویج و توسـعه کشـت 
مکانیزه در اسـتان فارس و کشـت بـا ردیف های 75 
سـانتی متـری چهـار سـایت الگویـی پنبـه در چهـار 
ایجـاد  مکانیـزه  برداشـت  امـکان  دارای  شهرسـتان 

شـده اسـت، اظهار کـرد: کمک هایی از قبیـل تامین 
رایـگان کودهـای پایـه، نـوار تیـپ و سـم علفکـش 
پیـش رویشـی برای مزارع مذکور انجام شـده اسـت. 
 دهقان پـور بـا اشـاره بـه اینکـه بـه منظور برداشـت 
مکانیـزه ی وش پنبـه بیـش از 14 دسـتگاه کمبایـن 
وش چیـن مـورد نیـاز اسـت، ابـراز کـرد: قریـب بـه 
2100 هکتـار از مـزارع پنبـه اسـتان فـارس قابلیـت 
را  چیـن  وش  کمباین هـای  بـا  مکانیـزه  برداشـت 
دارنـد. در حـال حاضـر یک دسـتگاه وش چیـن پنبه 

در شهرسـتان داراب موجـود اسـت.
وی بـا اذعـان بـه اینکـه در حـال حاضـر 6 مرکـز 
خریـد وش پنبه در جنوب اسـتان فارس فعال اسـت، 
افـزود: سـه کارخانـه پنبـه پاک کنـی در شهرسـتان 
داراب، دو واحـد در شهرسـتان الرسـتان، یـک واحد 
در شهرسـتان زرین دشـت و یک واحد در شهرسـتان 

فسـا مشـغول به خرید هسـتند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به 
کمبـود کمبایـن وش چیـن بـرای برداشـت مکانیـزه 
و عـدم بنیـه مالـی کافـی کارخانجـات پنبـه پاکنـی 
در پرداخـت بـه موقـع وجـوه وش خریداری شـده از 
کشـاورزان بـه عنـوان برخی از مشـکالت نیز اشـاره 

 . د کر

پیش بینی تولید 67 هزارتن وش پنبه در فارس
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قائـم رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
هـر  پایـه  آمـار  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  فـارس 
"سـامانه سـامکا"  اسـت، گفـت:  برنامه ریـزی 
در  منسـجم  و  دقیـق  برنامه ریـزی  بسـتر 

کنـد.  مـی  فراهـم  را  کشـاورزی 
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فـارس، علیرضـا واحدی پور 
در نشسـت "بررسـی سـامانه سـامکا در زمینـه 
بخـش  اطالعـات  و  داده هـا  هوشمندسـازی 
اینکـه  بیـان  بـا  فـارس"  اسـتان  کشـاورزی 
اجـرای الگـوی کشـت از سیاسـت های وزارت 
جهـاد کشـاورزی اسـت، تصریـح کـرد: قطعـا 
الگـوی  ایـن  بـرای اجـرای خـوب و صحیـح 
کشـت، نیازمنـد اطالعـات دقیقـی هسـتیم که 
"سـامانه اطالعـات مکانـی کشـاورزی ایران"یا 

"سـامانه سـامکا" این اطالعات را بـه ما خواهد 

داد.
داشـتن  بـا  فـارس  اسـتان  وی؛  گفتـه  بـه 
122هـزار کیلومتـر مسـاحت کـه جدیـدا هـم 
37 شهرسـتان شـد و 94 بخـش نقـش بسـیار 
بزرگـی را در امنیـت غذایـی، تولیـد و اشـتغال 

دارد. ملـی 
واحـدی پـور بـا اشـاره بـه اقلیـم چهـار فصـل 
و نقـش سـهم ارزش افـزوده تولیـدات اسـتان 
فـارس در کشـور، اظهـار کـرد: بالتبـع سـامانه 
اطالعـات مکانـی کشـاورزی در برنامه ریـزی 

ایـن اسـتان کمـک بزرگـی اسـت.
قائـم رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا بیـان اینکـه این اسـتان حـدود 600 
در  پهنـه  مسـئولین  و  دارد  کشـاورزی  پهنـه 
ثبـت و ترسـیم اطالعـات توصیفی در "سـامانه 
امیدواریـم  گفـت:  دارنـد،  همـکاری  سـامکا" 
بتوانیـم گام هـای اسـتوارتری را در جهـت نیل 

بـه خودکفایـی کشـورمان برداریـم.
"فارس از پیشگامان در حوزه های 

مختلف کشاورزی است"
قائـم مقـام  ایـن نشسـت، کشـاورز  ادامـه  در 
مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات وزارت جهـاد 
از  فـارس  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  کشـاورزی 
پیشـگامان در حوزه هـای مختلـف کشـاورزی 
اسـت، گفـت: هـدف ایـن اسـت کـه فـارس 
پایلـوت در اجـرای "سـامانه اطالعـات مکانـی 

شـود. ایـران"  کشـاورزی 
او بیـان کـرد: سـامانه مذکـور فقـط در ارتبـاط 
بـا ترسـیم محـدوده اراضـی زراعی نیسـت هر 
آنچـه که به عنـوان داده یا اطالعـات می تواند 
مبنـای مکانـی داشـته باشـد در ایـن سـامانه 

می توانـد قـرار گیـرد.
بـرای  مذکـور صرفـًا  اظهارکـرد: سـامانه  وی 
و  اطالعـات  بلکـه  نیسـت  قطعـات  ترسـیم 
قابلیت هـای زیـادی دارد که سـنجش از دور از 

ایـن سـامانه اسـت. قابلیت هـای  جملـه 

سامانه "سامکا" بستر برنامه ریزی در کشاورزی 
را فراهم می کند

واحدی پور قائم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
با حکم مسئول بسیج جامعه کشاورزی

سپاه فجر استان فارس؛
مسئول کانون بسیج مهندسی

مرکز تحقیقات کشاورزی فارس 
معرفی شد

از سـوی مسـئول بسـیج جامعـه کشـاورزی  در حکمـی 
سـپاه فجـر اسـتان فارس، سـید مسـعود سـلیمان پـور به 
عنـوان مسـئول کانـون بسـیج مرکـز تحقیقـات و آموزش 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی ایـن اسـتان معرفـی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، قائم مقام رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
فـارس در آییـن معرفـی مسـئول کانـون مذکـور بـا بیـان 
اینکـه بسـیج جامعـه کشـاورزی سـپاه فجـر ایـن اسـتان 
همراهـی بسـیار تاثیرگـذار با بخش کشـاورزی فارس دارد 
و پتانسـیل عظیمـی در ایـن بخـش اسـت، گفـت: رئیـس 

ایـن مجمـع از سـرآمدترین و در کشـور پیشـتاز اسـت.
علیرضـا واحـدی پور با اشـاره بـه اینکه کانـون تخصصی 
بسـیج از سـال 96 بـا هـدف اعتـالی بخـش کشـاورزی 
دفاتـر  از تشـکیل  شـکل گرفـت، تصریـح کـرد: هـدف 
بـا  همـکاری  بـرای  بسـیج  ورود  کشـاورزی،  مجامـع 
دسـتگاه هایی اسـت در حـوزه امنیـت پایـدار و گسـترش 

سـفره مـردم فعالیـت مـی کننـد.
وی؛ بـه پتانسـیل مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس نیـز گریـزی زد و افـزود: 
ایـن مرکـز دارای 90 نفـر هیئـت علمـی و 28 محقـق، 
یـازده ایسـتگاه تحقیقاتی و چهار واحد آموزشـی در سـطح 

اسـتان فارس اسـت.
واحـدی پـور بـا اشـاره بـه شـعار سـال و فرمـوده مقـام 
معظـم رهبـری کـه فرمودنـد: کشـاورزی از نظـر دانـش 
بنیـان بـودن نسـبت بـه بخـش خدمـات و صنعـت عقـب 
تـر اسـت، ابراز کـرد: منویـات معظم له، اهمیـت وظایف و 
نقـش کارشناسـان را در جهـت اعتالی بخش کشـاورزی 

و علمـی کـردن ایـن بخـش مشـخص کرده اسـت.
سید مسـعود سـلیمان پور، دارای مدرک دکتری تخصصی 
علـوم و مهندسـی آبخیـزداری و عضو هیئـت علمی مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 

فارس اسـت. 
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معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری فارس از 
عـزم جدی ایـن اسـتان در رفـع تداخالت کشـاورزی 
خبـر داد و گفـت: بـه این منظـور تیم بسـیار خوبی در 
فارس تشـکیل شـده و جمع مسئولین ارشـد استان در 

ایـن رابطه خوشـبختانه پای کار هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، عبدالعلی کریمی در نشسـت کمیسیون 
رفـع تداخالت این اسـتان تصریح کـرد: رفع تداخالت 
اراضـی کشـاورزی و حـل مشـکل مـردم در این حوزه 

از مطالبات اسـتاندار فارس اسـت.
بـه گفتـه وی؛ اسـتان فـارس در زمینه رفـع تداخالت 
اراضـی کشـاورزی در یـک مقطـع زمانـی جلـو بـود، 
مدتـی رکـود پیـدا کـرد و مجـدداً بـا مدیریـت رئیس 
جهـاد کشـاورزی و جمـع بسـیار خوبـی کـه شـکل 
گرفتـه اسـت ایـن عقـب ماندگی هـا در حـال جبران 

. ست ا
کریمـی با اشـاره به اینکه دسـتگاه قضایـی نیز در این 
راسـتا ورود پیـدا کـرده و جلسـاتی در رابطـه با همین 

موضـوع در شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال برگزار 
شـده اسـت، اظهـار کـرد: بـا رفـع تداخالت بسـیاری 
از دعواهایـی کـه بـر سـرموضوع زمیـن بـوده حـل و 
فصـل می شـود و عزیـزان در دسـتگاه های مختلـف 

یـک آرامـش خاطـری در ایـن رابطـه پیـدا می کنند.
وی بـه اهمیـت آموزش و تربیت نیـروی متخصص در 
زمینـه رفـع تداخـالت اراضی نیـز گریـزی زد و افزود: 
اقدامـات اولیـه در ایـن زمینه در شهرسـتان ها صورت 
مـی گیـرد کـه در صـورت عـدم اسـتفاده از نیروهای 

متخصـص این رونـد طوالنی می شـود.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری فـارس 
بـا اشـاره بـه اینکـه رفـع تداخـالت یکـی از مطالبات 
و  کشـور  سـران  همـه  و  رئیس جمهـور  وزارتخانـه، 
اسـتان هـا اسـت، بیان کـرد: در اسـتان فـارس با 37 
سـطح  در  اسـتانی  تقسـیمات  بزرگتریـن  شهرسـتان 
دارد  زمیـن  هکتـار  میلیـون   12 از  بیـش  و  کشـور 
بنابرایـن وقـت، انـرژی و تـوان بیشـتری روی ایـن 

قضیـه بایـد گذاشـته شـود.

عزم جدی فارس
برای رفع تداخالت 

اراضی کشاورزی

اراضـی  امـور  سـازمان  توسـعه  و  سـاماندهی  معـاون 
کشـور گفت: مسـاحت اراضی کشـاورزی کشـور قریب 
بـه 18.7 میلیـون هکتـار اسـت کـه تاکنـون در سـطح 

4.8 میلیـون هکتـار رفـع تداخـل انجـام شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، علـی نقـی حیدریـان در سـفر بـه ایـن 
اسـتان و در نشسـت کمیسـیون رفـع تداخـالت ابـراز 
کـرد: در نتیجـه رفـع تداخـل اراضی مذکور حـدود 1.2 
میلیـون هکتار بـه عنـوان "اراضی غیر ملی" شناسـایی 

و بـه مردم برگشـت داده شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه رفـع تداخـل به صـورت کامل 
توسـط سـازمان امـور اراضـی کشـور انجـام می شـود، 
بیـان کرد:کاداسـتر اراضـی کشـاورزی کـه بعـد از رفع 

تداخـل اتفـاق مـی افتـد و صـدور اسـناد کشـاورزی، 
برعهـده سـازمان ثبت کشـور اسـت و جهاد کشـاورزی 
و امـور اراضی در این راسـتا با سـازمان ثبـت همکاری 

دارند.
حیدریـان بـا بیـان اینکـه وزارت جهاد کشـاورزی برای 
رفـع تداخل اراضی کشـاورزی کشـور عزم جـدی دارد، 
تصریـح کـرد: هدفگـذاری شـده کـه رفـع تداخـل تـا 
پایـان سـال 1402 انجـام و تـا پایـان دولـت سـیزدهم 

بـرای تمـام اراضی کشـاورزی سـند صادر شـود.
بـه گفتـه وی؛ قانـون مـاده 54 یا همـان رفـع تداخلی 
کـه در اسـتان هـا معـروف شـد، جـزو وظایـف اولیه یا 
بـه نوعـی اولویـت اول وزیـر و وزارتخانـه اسـت کـه 
مسـئولیت دبیرخانـه آن بـا سـازمان امور اراضی اسـت 
ولـی سـازمان منابـع طبیعـی کشـور، سـازمان ثبـت، 
وزارت دارایـی و برخـی از مسـئولین ذی ربـط در ایـن 

زمینـه همـکاری مـی کنند.
حیدریـان بـه مشـکالت مـردم در موضـوع تداخـالت 
قانـون  دو  افـزود:  و  زد  گریـزی  کشـاورزی  اراضـی 
مـوازی، اصالحـات اراضـی و ملی شـدن در دهه 40 به 

تصویـب رسـید و مـردم دچار مشـکالتی شـدند از این 
رو در سـال 94 قانونـی تصویـب شـد که بر اسـاس آن 
اگـر در یـک پالک مشـخص ایـن دو قانون اجرا شـده 

باشـد، دولـت رأسـًا ورود و رفـع تداخـل کند.
وی اظهـار کـرد: بـا رفـع تداخـالت اراضی کشـاورزی 
مـردم کمتـر بـه دادگاه مراجعـه مـی کنند و مشـکالت 

مـردم در حـوزه کشـاورزی در تولیـد رفـع می شـود.
حیدریـان اظهـار کـرد: متاسـفانه از سـال 94 روند رفع 
تداخـالت بـه کنـدی پیـش رفتـه اسـت امـا در حـال 
حاضـر بـه صـورت جـدی در وزارت جهـاد کشـاورزی 
همیـن  در  و  می شـود  دنبـال  تابعـه  سـازمان های  و 
راسـتا نشسـت "قرارگاه صدور اسـناد کشـاورزی و رفع 
تداخـل" در وزارت جهاد کشـاورزی به صـورت هفتگی 
برگـزار، مشـکالت احصـا و راهکارهـا ارائه می شـود و 
بازدیدهـای دوره ای از اسـتان ها نیز صـورت می گیرد.

اراضـی  امـور  سـازمان  توسـعه  و  سـاماندهی  معـاون 
کشـور بـا بیان اینکه اسـتان فـارس به لحاظ مسـاحت 
کل اسـتان و هـم مسـاحت اراضـی کشـاورزی جـزو 
برنامه ریـزی  بـا  گفـت:  اسـت،  بـزرگ  اسـتان های 
صـورت گرفته توسـط رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
پیـش  بـه خوبـی  تداخـالت  رفـع  رونـد  اسـتان  ایـن 

مـی رود.

4.8 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی رفع تداخل شد
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
بـا اشـاره بـه اینکـه اولیـن مرکـز تولیـد نهـال پایه 
بـر اسـاس کشـت بافـت خرما در کشـور در اسـتان 
فـارس راه انـدازی می شـود، گفـت: ایـن مرکـز در 
شهرسـتان جهـرم بـرای بررسـی آخریـن یافته ها و 
تکنولوژی هـای تولید ارقـام خرما راه انـدازی خواهد 
شـد کـه البتـه تاکنـون پیشـرفت فیزیکی مناسـبی 

است. داشـته 
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مجتبـی دهقان پور اسـتان فارس را 
یکـی از قطب هـای تولیـد خرمـای کشـور توصیف 
کـرد و افـزود: تـالش بـرای بهبـود وضعیـت تولید 
ایـن محصـول و ایجـاد ارزش افـزوده  مطلوب تـر 
بـرای باغـداران جـزء وظایـف ذاتـی سـازمان جهاد 

است. کشـاورزی 
او بـا تاکیـد بـر اینکه از همـه ظرفیت هـای موجود 
و  توزیـع  تولیـد،  حـوزه  ضعف هـای  رفـع  بـرای 
صـادرات خرمـا بایـد اسـتفاده کـرد، تصریـح کـرد: 
هـر چنـد در حـال حاضـر خرمـای تولیـد ایـران به 
حـدود 70 کشـور جهـان صـادر می شـود؛ امـا بایـد 
بـه دنبـال توسـعه بازارهـای صادراتی باشـیم و این 
از مسـیر توسـعه صنایـع تبدیلـی می گـذرد  مهـم 
کـه در نهایـت ارزش افـزوده بیشـتری را نصیـب 
باغـداران و بخش هـای اقتصاد کشـور خواهد کرد.

یـک خدمتگـزار  عنـوان  بـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آمادگـی خـود را بـرای اسـتقبال از سـرمایه گذاران 

تبدیلـی، بسـته بندی و فـراوری  در حـوزه  صنایـع 
خرمـا اعـالم می کنیـم، اظهـار کـرد: نه تنهـا خرما؛ 
بلکـه بـرای اسـتقبال و حمایـت از سـرمایه گذاران 
کشـاورزی،  محصـوالت  انـواع  تولیدکننـدگان  و 
باغـی، دامـی و شـیالت که در اسـتان فـارس تولید 

آماده ایـم. نیـز کامـاًل  می شـود 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس همچنین 
امیـدواری کـرد کـه در کوتاه تریـن زمـان  اظهـار 
ممکـن مشـکالت موجـود در حوزه صـدور مجوزها 

شـود. برطرف 
و  مسـئوالن  در  نـگاه  ایـن  امـروز  او؛  گفتـه  بـه 
نماینـدگان اسـتان به خصوص شـخص اسـتاندار و 
نماینده داراب رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
وجـود دارد کـه از ظرفیت هـای بخـش کشـاورزی 
در راسـتای تقویـت بنیان هـای اقتصـادی اسـتان 

شود. اسـتفاده 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تشـکل های قـوی بخـش 
وجـود  فـارس  اسـتان  در  و  کشـور  در  کشـاورزی 

بـه عنـوان  ایـن ظرفیت هـا می تـوان  از  دارد کـه 
تکمیل کننـده  زنجیره هـای تولیـد اسـتفاده کرد و در 
بازارهـای صادراتـی حضـور موثرتـری داشـت، ابراز 
کـرد: نهایتـًا در بحـث تولید هر محصـول و کاالیی 
بایـد بـه مرحلـه تجاری سـازی برسـیم و ارقامـی 
تولیـد کنیـم کـه متناسـب بـا شـرایط اکولوژیکـی 

مناطـق مختلـف باشـد.
بـه گفتـه رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس، 
خرمـا دارای رقم هـای متنـوع و متعـددی اسـت که 
تولیـد هـر کـدام آن متناسـب بـا اقلیـم و شـرایط 

خـاص می توانـد توسـعه پیـدا کنـد.
بــا  متناسـب  اینــکه  بـر  تاکیـد  بـا  دهقان پـور 
ظرفیت هـای اقلیمـی کـه در اسـتان فـارس و در 
ترویجـی  بحث هـای  از  بایـد  دارد  وجـود  کشـور 
در  کـرد:  تصریـح  کنیـم،  اسـتفاده  آموزشـی  و 
حوزه هـای حمایتـی و پشـتیبانی و یـا یارانه هایـی 
کـه می توانیـم بـه نهال هـای اسـتاندارد مـد نظـر 

داشـت. خواهیـم  جـدی  ورود  نیـز  بدهیـم 

راه اندازی اولین مرکز تولید نهال پایه کشت بافت خرما در فارس

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: باید 
تکنولوژی هـای جدید را در مراحل کاشـت، بسـته بندی و 

نگهداری خرما اسـتفاده کنیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مجتبـی دهقان پـور در نشسـت بررسـی 
صـادرات خرمـا کـه بـا حضـور زهـرا جلیلـی مقـدم مدیر 
کل دفتـر میوه های گرمسـیری و نیمه گرمسـیری برگزار 

شـد، بـا بیان اینکـه برخـی از نخلـداران از قدیمـی بودن 
تکنولـوژی هـا ناراضـی هسـتند، تصریـح کـرد: آمادگـی 
داریـم آنچـه که مـی تواند کمک کنـد در قالـب باغ های 

الگویـی و نمایشـی در موضـوع خرمـا دنبـال کنیم.
بـه گفتـه وی؛ تمـام اقداماتـی کـه انجـام می دهیـم اگـر 
رضایـت بهره بـردار را نداشـته باشـد نمـی توانیـم موفـق 
باشـیم بنابرایـن بایـد عارضه یابـی کنیم و نظـرات بخش 

خصوصـی در حـوزه خرمـا را دریافـت و نقـاط ضعـف را 
کنیم. برطـرف 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
مسـیر  پیوسـته  ولـی  کوچـک  گام هـای  بـا  اینکـه  بـه 
موفقیـت را مـی توان طـی کرد،گفت: "کشـاورزی دقیق" 
را چـون خیلـی می خواسـتیم با جزییـات زیـادی و ایده آل 

ببینیـم گسـترش پیـدا نکرد.

دهقان پور در نشست بررسی صادرات خرما:
تکنولوژی جدید در باغ های الگویی خرما وارد شود
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رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس بــا 
ــترش  ــوزه گس ــتان در ح ــن اس ــه ای ــر اینک ــد ب تاکی
ــا دارای  ــه خرم ــی در زمین ــی و تکمیل ــع تبدیل صنای
قابلیت هــای خوبــی اســت، گفــت: بایــد عــالوه 
ــد و  ــتانداردهای تولی ــع، اس ــن صنای ــعه ای ــر توس ب
ــای  ــم بازاره ــا بتوانی ــم ت ــا دهی ــته بندی را ارتق بس

ــم. ــذب کنی ــی را ج ــدف صادرات ه
جهــاد  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کشــاورزی اســتان فــارس، مجتبــی دهقان پــور 
نمایشــگاه  پنجمیــن  کار  بــه  آغــاز  حاشــیه  در 
ــتفاده  ــروزه اس ــرد: ام ــح ک ــا تصری ــی خرم بین الملل
ــا  ــد ت ــک کن ــد کم ــن می توان ــای نوی از فنآوری ه
ارقامــی کــه خاصیــت بســته بندی و جنبه هــای 
ــدی و  ــته بن ــی بس ــا روش مطلوب ــد ب ــی دارن صادرات

ــود. ــادر ش ــًا ص نهایت
کشــاورزی  جهــاد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تبدیلــی،  صنایــع  حــوزه   در  ســرمایه گذاران  بــه 
ارزان  تســهیالت  خرمــا  فــرآوری  و  بســته بندی 
ــع در  قیمــت اعطــا می کنــد، اظهــار کــرد: رفــع موان
ــی  ــای حمایت ــر برنامه ه ــوز از دیگ ــذ مج ــد اخ فرآین
جهــاد کشــاورزی اســت و در همیــن راســتا خودمــان 
ــا  ــرمایه گذاری ب ــر س ــه اگ ــم ک ــف می دانی را موظ
ــی  مشــکلی مواجــه شــده اســت در چهارچــوب قانون
مشــکل را رفــع کنیــم و عالوه بــر آن اســتاندار محترم 
هــم ایــن رویکــرد را دارنــد کــه از طریــق کمیتــه رفع 
موانــع تولیــد، مشــکالت ســرمایه گذاران را حــل 

ــد. کنن

بــه گفتــه دهقان پــور؛ اســتان فــارس بــا تولیــد بالــغ 
بــر 251 هــزار و 500 تــن خرمــا رتبــه اول کشــوری و 
رتبــه چهــارم در ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول را 
دارد و در نتیجــه تولیــد در واحــد ســطح ایــن محصول 
ــر  ــز باالت ــتان های خرماخی ــور و اس ــن کش از میانگی

اســت کــه حاصــل تــالش نخلــداران عزیــز اســت.
اســتراتژی های  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
وزارت جهــاد کشــاورزی و بــه تبــع آن ســازمان 
ــت نســبی  ــد و مزی ــه تولی ــه ب ــاد کشــاورزی توج جه
ــرای  ــد ب آن، در مناطقــی کــه امــکان ســازگاری تولی
ــزود:  ــد، اف ــی باش ــود دارد، م ــاص وج محصــوالت خ
جنــوب اســتان فــارس بــه لحــاظ پتانســیل هایی کــه 
دارد یکــی از بســترهای مناســب بــرای توســعه و تولید 

ــت. ــور اس ــطح کش ــا در س خرم
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس بــا 
ــاری  ــال ع ــتن نه ــار گذاش ــه در اختی ــه اینک ــاره ب اش
ــه  ــا ک ــاری ه ــات و بیم ــه آف ــاوم ب ــروس و مق از وی
ــدف  ــای ه ــا بازاره ــب ب ــی متناس ــده محصول در آین
از  جنبه هــای حمایــت  از  کنــد  تولیــد  صادراتــی 
نخلــداران و توســعه و گســترش خرمــا در ایــن اســتان 
ــال  ــر س ــتا از اواخ ــن راس ــرد: در همی ــراز ک اســت، اب
ــا روش کشــت  ــا ب ــال خرم ــد نه ــز تولی ــته مرک گذش

ــی شــد. ــگ زن ــادری کلن ــاغ م ــد ب ــت و تولی باف
ــور  ــز مذک ــه در مرک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب دهقان پ
پایه هــای رقــم مجــول کــه یکــی از ارقــام بازارپســند 
ــدی عــالوه  ــد می شــود و نهال هــای تولی اســت تولی
بــر اســتان فــارس، در اختیــار نخلــداران جنــوب 

ــی در  ــزود: یارانه های ــرد، اف ــرار می گی ــز ق ــور نی کش
ــتا  ــن راس ــم در همی ــرار دادی ــع ق ــن مجتم ــار ای اختی
ــداران  ــرای نخل ــی ب ــری تمهیدات ــت یکس ــم دول ه
ــب  ــدی در قال ــای تولی ــرد و نهال ه ــر می گی در نظ

ــرد. ــی گی ــرار م ــداران ق ــار نخل ــه در اختی یاران
ــز  ــدی نی ــای تولی ــول خرم ــالمت محص ــه س وی؛ ب
ــا دارای  ــدی م ــای تولی ــزود: خرماه ــزی زد و اف گری
کیفیــت بــاال و از اســتانداردهای باالیــی بــرای مصرف 
ــی  ــل شــرایط آب و هوای ــه دلی ــد هســتند و ب بهره من
مناســب جنــوب اســتان، تنــوع ارقــام داریــم کــه مــی 
ــا بازارهــای هــدف صادراتــی را  ــد کمــک کنــد ت توان
متناســب بــا ذائقــه مصــرف کننــده، شناســایی کنیــم.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس بــا 
اشــاره بــه اینکــه اســتانداردهای تولیــد ایــن محصــول 
ــان کــرد: اســتانداردهای برداشــت و  خــوب اســت، بی
عرضــه محصــول خرمــا را بایــد بــه روز شــود کــه در 
همیــن راســتا ایــن ســازمان یکســری اقداماتــی انجــام 
داده اســت و انجــام خواهــد داد کــه بتوانیــم خرمایــی 

ــازار عرضــه شــود. ــه ب ــا اســتاندارد های کامــل ب ب

فارس، ظرفیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما را دارد

در حاشیه آغاز به کار پنجمین نمایشگاه بین المللی خرما؛

ایران از بزرگ ترین تولید کنندگان خرما در جهان
مدیـرکل دفتر امـور میوه های 
گرمسـیری و نیمه گرمسـیری 
وزارت جهاد کشـاورزی گفت: 
ایـران بـا تولیـد سـاالنه یـک 
میلیـون و 400 هـزار تن خرما 
رتبـه دوم تـا سـوم جهـان را 
در سـال های پیاپـی بـه خـود 

اختصاص داده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، زهرا 
جلیلـی مقدم در سـفر به اسـتان فـارس و در نشسـت کار گـروه خرما که در 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن این اسـتان تشـکیل شـده بود، افـزود: در 

سـال گذشـته حـدود 340 هـزار تن خرمـا از ایران صادر شـده اسـت.

ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه بیشـترین سـهم بازار صـادرات خرمای 
ایـران بـه کشـور هنـد اختصـاص داشـته اسـت، تصریـح کـرد: بعـد از هند، 

پاکسـتان عمـده واردکننـده خرمای ایران اسـت.
وی بـه موضـوع شناسـنامه دار نخیالت نیـز پرداخت و اظهار کـرد: محوریت 
اصنـاف  اتـاق  و  وزارت جهـاد کشـاورزی  باغبانـی  معاونـت  بـا  امـر  ایـن 
کشـور اسـت امـا در ایـن زمینـه تشـکل هـا و انجمن هـای قوی بـه همراه 

تولیدکننـدگان نیـز مـی تواننـد منشـأ اثر باشـند.
جلیلـی مقـدم بـا تاکید بـر ضرورت توجـه به تولید نهـال خرما، آینده کشـور 
را بـه نوعـی وابسـته بـه خرمـا توصیـف کـرد و افـزود: از آنجا که بـه لحاظ 
میـزان تولیـد، تنـوع و تکثـر ارقـام در شـرایط مطلوبی قـرار داریم و کشـور 
مـا نمی توانـد واردکننـده  نهـال خرمـا باشـد؛ بنابراین بایـد برای تولیـد ارقام 

دیگـر در داخـل کشـور برنامه ریـزی کنیم.
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وجود تجهیزات و تکنولوژی به روز؛
بسترساز صادرات خرما

باغـی  محصـوالت  تبدیلـی  صنایـع  گـروه  مدیـر 
وزارت جهـاد کشـاورزی گفت: برای حل مشـکالت 
صنعـت خرمـا در کشـور بر اسـاس بسـتر صـادرات 
ایـن محصـول نیازمند تجهیزات، تکنولـوژی به روز، 

بسـته بندی مناسـب و برندسـازی هسـتیم.
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، رقیه سـکوتی فر در سـفر به اسـتان 
فـارس و در کار گـروه خرمـای ایـن اسـتان کـه در 
اتـاق صنایـع، معادن و بازرگانی تشـکیل شـده بود، افـزود: واحدهای فرآوری، بسـته بندی 

و درجـه بنـدی خرمـا نیاز به ارتقـای تکنولـوژی دارند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اینکـه 85 درصـد صنایع تبدیلـی در حوزه ی خرما شـامل 
درجـه بنـدی، بسـته بندی و سـردخانه اسـت، تصریح کـرد: امـروزه درجه بندی دسـتی و 

بسـته بندی و فـرآوری نامناسـب جـواب نمی دهد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه اگر بخواهیـم تحولی در صنعت خرما داشـته باشـیم باید مشـکالت 
خرمـا را دسـته بنـدی کنیـم، اظهـار کـرد: در حاضـر تعـداد صنایع فـرآوری خرمـا و تولید 

محصوالتـی ماننـد شـکالت، شـیره و قنـد خرما کمتر از انگشـتان یک دسـت اسـت.
وی بـا ایـن توضیـح کـه از درخـت خرما، میوه، هسـته و برگ هـای آن در صنایـع تبدیلی 
غذایـی و غیـر غذایـی مـی توان اسـتفاده کرد، این پرسـش را مطـرح که چگونـه باید این 
سـازوکار را فراهـم کـرد و خـود پاسـخ داد: اتخـاذ سیاسـت حمایت های تسـهیالتی، مالی 
و فنـی بـه منظـور ایجـاد صنایـع بـا تکنولـوژی روز و بسـته بنـدی مناسـب در وزارتخانه 

می شـود. دنبال 
او بـه وجـود یک شـرکت سـازنده ی دسـتگاه فریـز درایر در شـیراز اشـاره و اضافـه کرد: 
ایـن دسـتگاه خشـک کـن انجمـادی بـا تکنولـوژی اروپـا رقابـت مـی کنـد. ایـن صنعت 
بیشـتر در آمریـکا اسـتفاده می شـود و در خشـک کـردن مواد غذایـی بیشـترین کیفیت را 

ارائـه مـی دهد.
سـکوتی فـر بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر بـازار صادرات سـیب، کیـوی و سـایر میوه ها 
بـه روسـیه، چیـن و دیگـر کشـورها باز شـده اسـت، عنوان کـرد: این کشـور ها بـه دنبال 
محصوالت درجه بندی و بسـته بندی شـده ی مکانیزه هسـتند. هیأت روسـی درخواسـت 

دارد تمـام مسـتندات سـردخانه بـه صـورت گراف و منظـم به آنان ارائه شـود.
مدیـر گـروه صنایـع تبدیلـی محصوالت باغـی وزارت جهاد کشـاورزی با اشـاره بـه اینکه 
امـروزه بسـته بنـدی نانـو، اکتیـو، هوشـمند و اسـمال مطـرح اسـت، افـزود: ایـن بـدان 
معناسـت کـه مـا بسـته بندی خرمایـی می خواهیـم که تگ یا معـرف داخلش قـرار دهیم 
تـا اکسـیژن و رطوبـت اضافـی بسـته را جذب کنـد و تا مقصـد کیفیت خرمـا را حفظ کند.

او بـا تاکیـد بـر اینکـه تجـارت پیچیـده و به روز شـده و یک لحظـه غلفـت و دور بودن از 
اسـتاندارد سـازی و برندسـازی مشـتری دیگری به جای ما می نشـناند، گفت:باید کنترل 
کـرد تـا سـردخانه ها اسـتاندارد و سیسـتم های درجـه بندی و بسـته بندی مکانیزه باشـد.

وی بـه تاثیـر حضـور قـوی یـک تشـکل خصوصـی در بحـث حـل مسـائل خرمـا نیـز 
پرداخـت و اظهـار کـرد: بایـد از بخـش دولتـی بخواهیـد در سیاسـت و تنظیمـات قوانیـن 
از شـما حمایـت کنـد، ایـن حمایـت هـا شـامل تسـهیالت با بهـره کـم، تسـهیالت یارانه 
دار، مشـاوره های فنـی، ارتباطـات بـا مراکـز اسـتانی و افزایـش مراکز آموزشـی می شـود 
بنابرایـن حضـور تشـکل هـا و انجمن هـا به بهبـود این مسـائل کمک بیشـتری می کند.

مشـاور رئیس سـازمان حفـظ نباتات کشـور گفـت: تولیدکنندگان 
چهـار محصـول گلخانـه ای خیـار، گوجـه فرنگی، فلفـل دلمه ای 
و بادمجـان بـه منظـور عرضه داخلـی و خارجی محصـوالت خود، 
تنهـا تـا پایـان آبـان مـاه فرصت اخـذ کـد شناسـه QR Code از 

طریق سـامانه ِسـماک دارند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، ایـرج ملکی در سـفر به این اسـتان و در حاشـیه نشسـت 
سـتاد گیـاه پزشـکی این اسـتان اظهـار کـرد: باغداران بـه منظور 
اخـذ ایـن کدشناسـه و عرضـه داخلـی و خارجی، چهـار محصول 
باغـی سـیب درختـی، انگـور، خرمـا و کیـوی از طریـق سـامانه 

ِسـماک تـا پایـان شـهریور مـاه سـال 1402 فرصـت دارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـایر محصـوالت بـه ترتیب در سـامانه 
اضافـه و بـا توجه به زمان تولید فرصت ثبت مشـخص می شـود، 
تصریـح کرد: سـه محصول کرفـس، برنج و مرکبات نیـز در آینده 

نزدیـک در سـامانه قرار داده می شـود.
بـه گفتـه وی؛ کدشناسـه ای کـه از طریـق سـامانه مجوزهـای 
الکترونیکـی کشـاورزی )ِسـماک( و پـس از طـی فرآینـد ارتقـای 
سـالمت محصـوالت گیاهـی صـادر می شـود، به منظـور دریافت 

مجـوز قرنطینـه بهداشـتی ضروری اسـت.
ملکـی اضافـه کـرد: تمامـی عملیات مبـارزه با عوامل خسـارتزای 
گیاهـی همچـون آفـات، بیماری هـا و علف هـای هـرز در مراکـز 
تولیـد مطابـق دسـتورالعمل های فنی بـا نظارت کارشناسـان فنی 
مـورد تاییـد سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
انجـام و در پایـان منجر به دریافت شناسـه QR Code می شـود.

ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه کدشناسـه مذکور مـورد قبول 
کشـورهای هـدف محصـوالت صادراتـی ایران اسـت، ابـراز کرد: 
بـا اسـکن این کـد، اطالعـات مربـوط به فرآینـد تولیـد محصول 

بـه چنـد زبـان زنـده دنیا نمایـش داده می شـود.
مشـاور رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور بـا اشـاره بـه اینکه 
اخذ شناسـه QR Code احتمال برگشـت محصـوالت صادراتی را 
بـه صفـر می رسـاند، گفـت: بهره برداران بـرای اینکه به مشـکل 

نخورنـد هـر چه سـریعتر در سـامانه ِسـماک ثبت نـام کنند.

اعالم ضرب االجل برای 
 QR Code دریافت

محصوالت کشاورزی
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پنجمین نمایشگاه بین المللی 
خرمای شیراز برگزار شد

رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
المللـی خرمـای  بیـن  نمایشـگاه  برگـزاری پنجمیـن  از  فـارس 
شـیراز خبـر داد و گفـت: ایـن نمایشـگاه از سـه شـنبه دهـم تـا 
جمعـه سـیزدهم آبـان مـاه از سـاعت 16 تـا 21 پذیـرای بازدیـد 

کننـدگان بـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، سـید عبدالوهـاب نقیـب تصریـح کـرد: ایـن نمایشـگاه 
در سـالن های سـرو، بهـار و نرگـس پرپـا شـد و بـه عرضـه ی 
محصـوالت تولیـدی، فـرآوری شـده و صنایع وابسـته اختصاص 

داشت. 
ایـن مقام مسـئول با بیـان اینکه پنجمین نمایشـگاه بیـن المللی 
خرمـای شـیراز در 190 غرفـه و بـه مسـاحت 6 هـزار مترمربـع 
برگـزار شـده اسـت، اظهـار کـرد: حـدود 70 مشـارکت کننـده از 
13 اسـتان کشـور و شـرکت های خارجی از کشـورهای روسـیه، 

پاکسـتان، عمـان و قطـر در ایـن نمایشـگاه حضور داشـتند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه غرفـه ی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
سـالن نرگـس این نمایشـگاه مسـتقر شـد و پاسـخگویی بـه عالقه منـدان بود، 
ابـراز کـرد: رونمایـی از سـریع تریـن باالبـر باغـی کشـور و برگـزاری دوره ها و 
کارگاه هـای متعـدد آموزشـی از جملـه برنامه هـای جنبـی ایـن نمایشـگاه بـود.

او بـا بیـان اینکـه خرمـا یکی از محصـوالت صادراتی بـا ارزش افزوده ی بسـیار 
بـاال و از منابـع مهـم ارز آوری کشـور بـه شـمار می آیـد، افزود: اسـتان فارس با 

بیـش از 251 هـزار تـن محصـول بزرگ ترین تولید کننده خرما در کشـور اسـت 
و ایـن محصـول در شهرسـتان های قیروکارزین، جهرم، کازرون، فراشـبند، مهر، 

اوز، الرسـتان، المـرد، خفر، داراب و فسـا تولید می شـود.
نقیـب با اشـاره بـه اینکـه ظرفیت های ویژه ی اسـتان فـارس در تولید محصول 
خرمـا یکـی از اصلـی تریـن دالیـل برپایـی مسـتمر نمایشـگاه بیـن الملـی این 
محصـول اسـت، بیـان کـرد: آشـنایی بـا پتانسـیل های بـازار و موقعیت هـای 
جدیـد، ایجـاد فرصت های مناسـب برای کسـب و کارهای کوچـک، کالس ها و 

کارگاه هـای آموزشـی از جملـه مزایـای برگـزاری این نمایشـگاه ها اسـت.

مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: در 6 ماهه نخسـت سـال جـاری 16 
درصـد از مجمـوع 26 هزار تـن صادرات خـوراک آبزیان به 
خـارج از کشـور تولید کارخانه های این اسـتان بوده اسـت.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان فـارس، علـی فالحـی با اشـاره بـه صـادرات 4200 
تـن خـوراک آبزیان از این اسـتان در نیمه نخسـت امسـال 
عـراق،  کشـورهای  بـه  محصـوالت  ایـن  کـرد:  تصریـح 

ارمنسـتان، قرقیزسـتان، ازبکسـتان و آذربایجان صادرشـده 
. ست ا

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بـر اینکـه کارخانه هـای تولید 
خـوراک آبزیان عـالوه بر تامیـن نیاز مزارع پـرورش ماهی 
اسـتان فـارس و داخل کشـور بـا صادرات محصـوالت خود 
موجب توسـعه اقتصاد شـیالتی نیـز می شـوند، اظهار کرد: 
سـه واحـد کارخانه تولیـد خـوراک آبزیان در اسـتان فارس 

فعال اسـت.

سهم 16 درصدی فارس از صادرات خوراک آبزیان
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس از آغـاز صدور شناسـنامه 
بـرای باغ هـای اسـتان فـارس خبـر داد و گفـت: 
اتـاق اصنـاف کشـاورزی به عنـوان بـازوی اجرایی 
جهادکشـاورزی محوریـت اجـرای ایـن طـرح را به 

عهـده دارد.
بـه گزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، حمید دبیری در نشسـت هم اندیشی 
شناسـنامه دار کـردن باغ هـای اسـتان فـارس بـا 
اشـاره به اینکـه شناسـنامه دار کردن باغ هـا یکی از 
ضرورت هـای بخـش کشـاورزی اسـت، ابـراز کرد: 
به منظور صدور شناسـنامه بسـتر ثبـت اطالعات در 

"سـامانه  َسـَبک" فراهم شـده است. 

ایجـاد  و  یکپارچـه  هویت بخشـی  وی؛  گفتـه  بـه 
ارتبـاط مؤثـر و پایـدار بـا تولیدکننـدگان زیربخـش 
باغبانـی بـا اهـداف مهمـی همچـون تدویـن بانک 
جامـع اطالعاتـی محصوالت باغبانـی، ثبت و پایش 
آثـار  باقیمانـده  کنتـرل  محصـوالت،  تولیـد  مبـدا 

سـموم شـیمیایی و ارتقـای کمـی و کیفـی صادرات 
محصـوالت باغبانـی و به طور کلـی اعمال مدیریت 
جامـع در حوزه محصوالت باغبانـی از جمله مزایای 

شناسـنامه دار کـردن بـاغ ها اسـت.
دبیـری اظهـار کـرد: کاشـت نهـال آلـوده بـه آفات 
و بیمـاری هـا خسـارت زیـادی را بـرای باغـداران 
بـه دنبـال دارد کـه بـا شناسـنامه دار کردن بـاغ ها، 
مشـخص می شـود کـدام محصـول توسـط کـدام 
نهـال  ورود  دغدغـه  و  اسـت  شـده  تولیـد  باغـدار 

می شـود. برطـرف  قاچـاق 
وی تصریـح کـرد: در کنـار صدور شناسـنامه باغ ها، 
و  باغـی  محصـوالت  بـرای  را   QR Code بحـث 

زراعـی داریـم و باغـداران مـی توانند بـرای دریافت 
ایـن کـد از طریـق "سـامانه سـماک" اقـدام کنند. 

دبیـری گفت: به منظور دریافـت QR Code، مزارع 
و بـاغ هـا از زمـان کاشـت و رشـد زایشـی تـا زمان 
نظارت هـای  تحـت  بـازار  بـه  و عرضـه  برداشـت 
فنـی گیاهپزشـکی قـرار مـی گیرنـد و بـا ایـن کـد 

محصـوالت تولیـدی قابـل رصد هسـتند.
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
"سـامانه   کـرد:  بیـان  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
َسـَبک" بـا "سـامانه سـماک" لینـک شـده اسـت و 
باغـداران بـا ورود بـه هرکـدام از ایـن سـامانه هـا 

امـکان دسترسـی بـه هـر دو سـامانه را دارنـد.

طرح صدور شناسامه برای باغ های فارس کلید خورد
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رئیـس بخـش فناوری هـا و انفورماتیک اتـاق اصناف 
بخـش  فعالیت هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـور 
کشـاورزی فعالیت هایـی اقتصادی اسـت، گفت: برای 
چالـش ُزدایـی از بـازار محصـوالت کشـاورزی طـرح 
شناسـنامه دار کـردن بـاغ هـا بـه منظور جمـع آوری 

داده هـای مـورد نیـاز آغاز شـده اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، محمـد جواد خاکزاد رسـتمی در سـفر 
بـه اسـتان فـارس و در حاشـیه نشسـت بـا معاونیـن 
جهـاد  سـازمان  شهرسـتانی  و  سـتادی  مدیـران  و 
شهرسـتان ها  اصنـاف  اتـاق  مدیـران  و  کشـاورزی 
و  باغـات  شـدن  دار  شناسـنامه  کـرد:  تصریـح 
فعالیت هـای زیربخـش باغبانـی در اسـتان فـارس را 

بـه طـور جـدی دنبـال مـی کنیـم.
مشـاور رئیـس اتـاق اصنـاف کشـور بـا بیـان اینکـه 
شناسـایی، مطالعـه و ثبـت اطالعـات جـزء الینفـک 
فعالیت هـای اقتصادی اسـت، اظهار کرد: بـرای اینکه 
حاکمیـت و خـود کشـاورز بدانـد کـه چـه محصولـی 
در کجـا و بـه چـه میـزان بایـد تولیـد کنـد، شـرط بر 
این اسـت کـه بتواند بـرای محصوالت شناسـنامه ای 

باشد. داشـته 
او بـا اشـاره بـه اینکه شناسـنامه بسـتر تولیـد، میزان 
مصـرف منابـع و نهـاده ها و میـزان تولیـدی را که به 
بـازار عرضـه می شـود، ثبـت و ضبـط می کنـد، ابراز 
کـرد: یکـی از چالش هـای بـزرگ مـا کشـاورزها در 
سـال های اخیـر مرحلـه ی پـس از تولیـد و برداشـت 
کشـاورزی  محصـوالت  تولیـد  میـزان  اسـت،  بـوده 
کشـور تـا 130 میلیـون تـن افزایش پیدا کرده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه با ایـن حجم از تولیـد محصوالت 
کشـاورزی هنـوز نمـی دانیـم چـی؟ در کجا؟ توسـط 
کـی؟ و بـه چـه میـزان تولیـد می شـود، اضافـه کرد: 
بـازار  درسـتی  بـه  توانسـتیم  نمـی  ایـن شـرایط  در 
محصـوالت و اسـتفاده از منابـع را سـاماندهی کنیـم 
کـه ایـن امـر از جملـه ضرورت هـای اجـرای طـرح 

شناسـنامه دار کـردن بـاغ هـا اسـت.
خاکـزاد رسـتمی بـا یـادآوری اینکـه در طـول چهـار 
دهـه گذشـته وزارت جهـاد کشـاورزی بـه دلیل عدم 
وجـود ظرفیت هـای قانونـی در ایـن وزارتخانـه موفق 
بـه ثبـت شناسـنامه ی تولیـد محصوالت کشـاورزی 
نشـده بـود، افـزود: در حـال حاضـر بـر اسـاس قانون 
انتـزاع مسـئولیت تولیـد تـا بـازار و تنظیـم بـازار بـه 
طرفـی  از  اسـت.  شـده  محـول  کشـاورزی  جهـاد 
ظرفیـت بـزرگ اتـاق اصنـاف کشـاورزی نیـز اضافه 

است. شـده 
او با اشـاره به اینکه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس اولین اسـتانی اسـت که برنامه ها و دسـتورات 
وزیـر را در موضـوع شناسـنامه دار کـردن بـاغ هـا 
عملیاتـی کـرده اسـت، گفـت: بسـتر ثبـت اطالعـات 
کشـاورزان  از  اسـت  فراهـم  َسـَبک"  "سـامانه ی  در 
می خواهـم تـا اطالعـات خـود را در این سـامانه ثبت 

. کنند
رئیـس بخـش فناوری هـا و انفورماتیک اتـاق اصناف 
کشـور تصریـح کرد: بـر اسـاس اطالعات ثبت شـده 
خودمـان مـی توانیـم برنامه ریـزی کنیـم و تنظیـم 
بـازار را انجـام دهیـم. ایـن طـرح مشـارکت مـردم، 
باغـدار و تولیدکننـده  را مـی طلبـد. در اسـتان فـارس 
شهرسـتان های اسـتهبان، فسـا، نـی ریـز و جهـرم 

فعالیت هـای خـود را شـروع کرده انـد.
مشـاور رئیـس اتاق اصناف کشـور بـا تاکید بـر اینکه 
اسـتان فـارس از نظـر سـطح زیـر کشـت و تعـداد 
کشـاورز اسـتان بزرگـی اسـت و بـرای اجـرای طـرح 
اسـتان قابـل توجهـی بـه شـمار می آیـد، افـزود: هر 
جایـی از دنیـا کـه مـردم امـور خودشـان را خودشـان 
موفقیت هـای خوبـی حاصـل شـده  کننـد  مدیریـت 

. ست ا
او  عقیـده ی  بـه  اینکـه  بیـان  بـا  رسـتمی  خاکـزاد 
افـراد بـرای تنظیـم  بهتریـن و صالحیـت دارتریـن 
بـازار محصوالت کشـاورزی خود کشـاورزان هسـتند، 
اظهـار کـرد: با ایـن طـرح منفعت های بازار به سـمت 
خـود کشـاورز جهـت پیـدا مـی کنـد کـه گام اول در 

حقیقـت تنظیـم بـازار و جهـت دادن درآمـد و منابعی 
اسـت کـه بایـد در ایـن بخـش انتقـال داده شـود.

بـه صـورت  َسـَبک"  "سـامانه ی  کـرد:  تشـریح  وی 
دولـت  اسـتانداردهای  اسـت.  وب  تحـت  سـامانه 
و در صفحـه ی سـازمان  پـاس کـرده  را  هوشـمند 
فنـاوری اطالعـات مجموعـه ی دولـت هوشـمند قرار 
دارد و از این مسـیر کشـاورزان می توانند وارد شـوند.  
او افزود: کشـاورزان در "سـامانه ی َسـَبک" درخواست 
خـود را ثبـت کرده و یـک نفر را به عنوان کارشـناس 
بازدیـد انتخـاب می کننـد. میـزان منابـع آب و خـاک 
مـی  ثبـت  نیـز  را  مـوارد  دیگـر  و  تولیـد  میـزان  و 
کننـد. شناسـنامه ای بـرای واحـد صـادر می شـود و 
سـال های بعـد هم بـه همیـن ترتیب انجام می شـود.

چالش ُزدایی از بازار محصوالت کشاورزی
با شناسنامه دار شدن باغ ها

به دنبال ابالغ دستور وزیر 
جهاد کشاورزی در خصوص 
شناسنامه دار کردن باغ ها، 

سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس، اولین سازمانی است که 
تاکنون فعالیت های خود را در 
شهرستان های استهبان، فسا، 
نی ریز و جهرم آغاز کرده است
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ــارس  ــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ف ــود تولی ــاون بهب مع
گفــت: اســتفاده از بــذور گواهــی شــده ی گنــدم بــه دلیــل نقــش اساســی در 
افزایــش محصــول، مقاومــت بــه آفــات و امــراض و ارزش غذایــی آن بایــد در 

اولویــت اســتفاده ی کشــاورزان باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس، حمید 
دبیــری در دومیــن نشســت ســتاد زراعــت محصــوالت شــتوی ایــن اســتان 
ــق  ــرای تحق ــب ب ــزاری مناس ــده اب ــی ش ــذور گواه ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــود ســریع کشــاورزی اســت،  ــد و بهب ــداری تولی ــن پای ــی، تأمی ــت غذای امنی
تصریــح کــرد: بــذور گواهــی شــده ی گنــدم بــه میــزان کافــی تامیــن شــده و 
در دســترس اســت و بــرای هــر کیلوگــرم از آن حــدود 30 هــزار ریــال یارانــه 

تخصیــص داده شــده اســت.
ــه  ــه اینکــه برخــی از کشــاورزان راغــب ب ــاره ب ــا اش ــام مســئول ب ــن مق ای
اســتفاده از بــذور خــود مصرفــی هســتند، بیــان کــرد: بوجــاری و ضدعفونــی 
ــد. در  ــاورزان باش ــژه ی کش ــه ی وی ــورد توج ــد م ــی بای ــود مصرف ــذور خ ب
ــراض  ــا ام ــد ب ــی توان ــه م ــور مزرع ــات مذک ــام اقدام ــدم انج ــورت ع ص

ــود. ــد ش ــرز تهدی ــای ه ــروز علف ه ــیاهک و ب س
دبیــری بــا بیــان اینکــه توصیــه بــه مصــرف تــوام کود هــای فســفاته، پتاســه 
و ازتــه بــه دلیــل تاثیــر مثبــت آن در مقاومــت گیــاه بــه تنش هــای محیطــی 
از جملــه ســرمازدگی و خشکســالی اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه آمارهــا 

ــای فســفاته و پتاســه  ــش مصــرف کود ه ــل افزای ــه دلی ــته ب در ســال گذش
علــی رغــم کاهــش 17 درصــدی ســطح زیــر کشــت گنــدم در اســتان فــارس 

تنهــا 6 درصــد میــزان تولیــد نســبت بــه ســال قبــل کمتــر بــود.
بــه گفتــه وی؛ باالتریــن ذخیــره ی کــود فســفاته و پتاســه در بیــن 
ــه  ــکلی ب ــن رو مش ــود دارد از ای ــارس وج ــتان ف ــور در اس ــتان های کش اس
ــرای شهرســتان هــا جهــت کشــت  لحــاظ تامیــن و حمــل ایــن کــود هــا ب

ــدارد. ــود ن ــدم وج گن
او بــا بیــان اینکــه دســتور العمــل کشــت قــراردادی گنــدم ابــالغ شــده و نــرم 
افــزار اندرویــدی جهــت عقــد قــرارداد از طریــق ســایت gtc.ir در دســترس 
اســت، ابــراز کــرد: بــا ایــن نــرم افــزار نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه جهــاد 
کشــاورزی نیســت امــا مــی بایســت اطالعــات کشــاورز از قبــل در ســامانه ی 

پهنــه بنــدی ثبــت شــده باشــد.

دبیری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کاشت بذور گواهی شده ی گندم
در اولویت کشاورزان باشد

پیش بینی کاشت 397 هزار هکتار گندم در فارس

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  زراعـت  امـور  مدیـر 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه آغـاز کاشـت گنـدم 
در اراضـی زراعـی ایـن اسـتان از اواسـط مهرمـاه 
گفـت: پیش بینی می شـود امسـال قریـب به 397 
هـزار هکتـار به کشـت محصـول راهبـردی گندم 

اختصـاص یابـد.
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـا  صادقـی  مهـدی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
اذعـان بـه اینکـه تحقـق سـطوح مذکور منـوط به 

بارش هـای جـوی اسـت، تصریـح کرد: بر اسـاس 
هـزار   252 مـاه  آذر  پایـان  تـا  هـا  برنامه ریـزی 
هکتـار کشـت آبـی و 145 هزار هکتار کشـت دیم 
محصـول گنـدم می بایسـت در اراضی این اسـتان 

شـود. انجام 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه تمهیـدات الزم 
نیـاز  مـورد  نهاده هـای  موقـع  بـه  تامیـن  جهـت 
اندیشـه شـده و کشـاورزان مـی تواننـد بـا مراجعه 
بـه مراکـز خدمات کشـاورزی، نهـاده مـورد نیاز را 
دریافـت نماینـد، اظهـار کـرد: پیش بینی می شـود 
حـدود 63 هـزار تـن انواع بـذور گنـدم و دانه های 

خـود مصرفـی مـورد نیاز باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـر اسـاس برآوردهای فنی 
58 هـزار تـن انواع بذور گندم تهیه و فرآوری شـده 
اسـت، ابـراز کـرد: ایـن بـذور در طبقـه بندی های 
پرورشـی، مـادری و گواهـی شـده فراهـم و آمـاده 

توزیـع در بین کشـاورزان گندمکار اسـت.

صادقـی بـا تاکیـد بر اینکه در سـال زراعـی جاری 
بـه منظـور افزایـش عملکـرد گندم در واحد سـطح 
طرح هـای مهمـی بـه مرحلـه اجـرا در مـی آیـد، 
تمامـی  در  گنـدم  قـراردادی  کشـت  کـرد:  بیـان 
مـزارع گنـدم آبـی اسـتان فـارس، طـرح افزایـش 
در  بنیـان  گنـدم  نظـام  در  آبـی  گنـدم  عملکـرد 
سـطح 112 هـزار هکتـار و طـرح جهـش تولید در 
دیمزارهـا در سـطح 108 هزار هکتـار از مهم ترین 

ایـن برنامـه ها اسـت.
زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی  امـور  مدیـر   
درجـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان 
مناسـب،  کشـت  تاریـخ  رعایـت  مکانیزاسـیون، 
تغذیـه متعـادل گنـدم و افزایـش ضریب نفـوذ بذر 
از جمله مسـائل دخیـل در افزایـش عملکرد مزارع 
گندم اسـت، افـزود: برنامه ریزی هـای الزم جهت 
ترویـج مـوارد مذکـور در بیـن کشـاورزان انجـام 

شـده اسـت.

صادقی مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛
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مدیـر امـور زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
در  تولیـد  جهـش  طـرح  اجـرای  آغـاز  از  فـارس 
دیم زار هـای ایـن اسـتان بـرای اولیـن بـار در سـال 

زراعـی جـاری خبـر داد.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مهـدی صادقـی در همایـش جهـش 
تولیـد در دیـم زار های این اسـتان تصریـح کرد: برای 
اجـرای ایـن طرح در فـارس 200 هزار هکتـار اراضی 
دیـم هدف گذاری شـده که در 14 شهرسـتان اسـتان 

ازجملـه آبـاده، اقلیـد، مرودشـت، سـپیدان و فیروزآباد 
می شـود. اجرا 

 9 دیمـکاری  طـرح  ایـن  قالـب  در  وی؛  گفتـه  بـه 
کاملینـا،  گلرنـگ،  جـو،  گنـدم،  جملـه  از  محصـول 
نخـود، عـدس، گیاهـان دارویـی و علوفـه ای و کلـزا 

اسـت. شـده  پیش بینـی 
او افـزود: میـزان برداشـت گنـدم دیم در سـال زراعی 
گذشـته بـه طور متوسـط 400 کیلوگـرم در هکتار بود 
کـه در ایـن طـرح برداشـت 1320 کیلـو در هکتـار 
پیش بینـی شـده اسـت که محقق شـدن آن بسـتگی 

بـه میزان بـارش دارد.
ایـن مقـام مسـئول در اختیـار گذاشـتن کـود بـا 74 
درصـد یارانـه، تامین بـذر و کمک هزینـه ی بیمه ای 
50 هـزار تومانـی بـه ازای هـر هکتـار را از جملـه 
تسـهیالت ایـن طـرح بـرای کشـاورزان عنـوان کرد.
هـم  کشـاورزی  ادوات  زمینـه  در  کـرد:  اظهـار  وی 

تسـهیالت بـا نـرخ 4 درصـد و پنج سـاله بـرای خرید 
ادوات کشـاورزی در نظر گرفته شـده اسـت که سقف 
ایـن تسـهیالت 100 میلیون تومـان و در مجموع 77 
میلیـارد تومـان بـرای حـدود 600 ادوات و تجهیـزات 

است. کشـاورزی 
صادقـی بیـان کـرد: این طرح برای سـومین سـال در 
کشـور و اولین سـال در اسـتان فارس اجرا می شـود. 
تامیـن امنیـت غذایـی، حفـظ حاصلخیـزی خـاک و 
توسـعه پایـدار اراضـی از مزایـای اجـرای ایـن طـرح 
اسـت که امسـال در 21 اسـتان کشـور اجرا می شود.

در حاشـیه همایش طرح جهش تولیـد در دیم زارهای 
یافته هـای  انتقـال  آموزشـی  کارگاه  فـارس،  اسـتان 
تحقیقاتـی طـرح مذکـور نیز بـا سـرفصل های اصول 
دیـم کاری ، اصـول خاکورزی حفاظتـی، اصول تغذیه 
دیـم زارهـا و نحـوه اسـتفاده از کـود بذرمـال برگـزار 

. شد

جهش تولید در دیم زارهای فارس دنبال می شود

مدیـر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از صدور 
پروانـه بهـره بـرداری بـرای 47 واحد صنایع تبدیلـی و غذایی در این اسـتان در 
شـش ماهـه اول سـال جاری خبـر داد و گفـت: ظرفیت جذب ماده خام توسـط 

ایـن واحدها بیـش از 408 هزار تن اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمود 
بـر  بالـغ  ای  سـرمایه  بـا  مذکـور  واحدهـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  باصـری 
7400میلیـارد ریـال راه انـدازی شـده اسـت، تصریح کـرد: این واحدهـا به طور 

مسـتقیم اشـتغال زایـی بیـش از 650 نفـر را بـه دنبـال دارد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح ها شـامل سـردخانه و بسـته بنـدی میوه، کنسـانتره 
خـوراک دام و آبزیـان و بسـته بنـدی سـبزیجات و صیفـی جـات تـازه، عسـل، 

حبوبـات، برنـج، خشـکبار، خرمـا، انـواع بـذر، قـارچ و تخم مرغ اسـت.
باصـری اضافـه کرد: تهیه خرمای غنی شـده، پسـته پاک کنی، انواع سـاندویچ، 
رب گوجـه فرنگـی، شـوری و ترشـی، اسـانس و پنبـه پاک کنی، ذرت خشـک 

کنـی، کنسـرو سـبزیجات و غیـره از دیگـر فعالیت های صنایع مذکور اسـت.
مدیـر صنایـع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره 
بـه اینکـه تعـداد کل واحدهایـی کـه از این سـازمان مجوز دریافـت کردند 945 
واحـد اسـت، اظهـار کـرد: ظرفیت جـذب ماده خـام در این واحدها بیـش از پنج 

میلیـون و 500 هزار تن اسـت.
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز 
کـرد: ارتقـاء ارزش افـزوده، توسـعه صـادرات و کاهـش ضایعـات و همچنیـن 
کاهـش ریسـک از عمده تریـن فواید توسـعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در اسـتان 
فـارس بـوده و نهایـت حمایـت توسـط ایـن مدیریـت جهت رسـیدن بـه موارد 

فـوق مد نظـر می باشـد.

47 واحد صنایع در فارس به بهره برداری رسید
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جایگاه حقوق شهروندی در جهاد کشاورزی فارس تبیین شد

رئیـس گـروه نوسـازی و تحول اداری سـازمان 
از برگـزاری  جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
نشسـت تبییـن جایـگاه حقـوق شـهروندی در 

نظـام اداری در ایـن سـازمان خبـر داد.

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فارس، فریده کبیـری گفت: 
در ایـن گردهمایـی قوانیـن حقوق شـهروندی، 
اهمیـت اجرایـی و دسـتورالعمل های مرتبـط با 
آن بـرای شـرکت کننـدگان تبییـن و تشـریح 

. شد
او افـزود: حـق برخـورداری از کرامت انسـانی و 
رفتـار محترمانـه و اسـالمی، حـق برخـورداری 
اِعمـال بیطرفانـه قوانیـن و مقـررات، حـق  از 
مصـون بـودن از تبعیـض در نظام هـا، فرایندها 
اداری، حـق دسترسـی آسـان و  و تصمیمـات 
سـریع به خدمـات اداری و حق حفـظ و رعایت 

حریـم خصوصی همـه افراد از جملـه مصادیق 
حقـوق شـهروندی در نظـام اداری اسـت.

ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: این نشسـت 
بـا حضـور سـارا پندشـنو رئیـس طـرح تکریـم 
مرکز نوسـازی و تحـول اداری و بازرس حقوق 
برگـزار  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  شـهروندی 

است. شـده 
مدیـران  از  نفـر   85 تعـداد  کـرد:  اظهـار  وی 
در  شهرســتانی  و  ستــادی  کارشناســـان  و 
گردهمایـی تبییـن جایـگاه حقـوق شـهروندی 
در نظـام اداری شـرکت داشـته اند کـه بـه طور 

مشـروح بـا آئیـن نامه هـا آشـنا شـدند.

ارزیابی عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان ها ادامه دارد

مدیـر بازرسـی، ارزیابـی عمکـرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
تاکنـون عملکـرد 24 مدیریـت  فـارس گفـت: 
اسـتان  شهرسـتان های  از  کشـاورزی  جهـاد 
فـارس، براسـاس موافقـت نامه های مالی سـال 

تعییـن  1400، دسـتورالعمل ها و شـاخص های 
شـده ارزیابـی و بررسـی شـده اسـت.

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی اسـتان فارس، مجید تبسـم بـا تاکید 
بـر اینکـه بازخورد ایـن ارزیابی هـا باعث اصالح 

و بهبـود رونـد اجـرای طرح هـا و پروژه هـای 
شهرسـتان ها می شـود، افزود: ارزیابـی عملکرد 
مدیریت هـای جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها از 

ابتـدای شـهریورماه آغاز شـده اسـت.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  مشـاور 
اسـتان فـارس تصریـح کـرد: رونـد ارزیابـی در 
شهرسـتان های آبـاده، اقلیـد، خرمبیـد، بوانـات، 
ارسنجان، پاسـارگاد، سرچهان، سـپیدان، بیضاء، 
مرودشـت، خرامـه، زرقـان، فسـا، زرین دشـت، 
سروسـتان، اسـتهبان، نـی ریز و بختـگان انجام 

است. شـده 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: پـس از اتمـام 
ارزیابـی هـا و اسـتخراج نقـاط قوت و نارسـائی 
بـه  تهیـه و تدویـن و  هـا، گزارش هـای الزم 
مدیریت هـای  بـه  تفکیـک حـوزه ی عملکـرد 

مربوطـه و رئیـس سـازمان ارائـه می شـود.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارسدوره جدید - شماره اول - آبان ماه 1401

39

سرپرست مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

جذب پذیرفته شدگان جهاد کشاورزی فارس در دست اقدام است

برای ارتقاء سالمت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم تالش می شود

اداری، رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهـاد  امـور  سرپرسـت مدیریـت 
کشـاورزی اسـتان فـارس از اتمـام تشـکیل پرونـده پذیرفتـه شـدگان 
دسـتگاه های  فراگیـر  اسـتخدام  مشـترک  آزمـون  دوره ی  نهمیـن 
اجرایـی در ایـن سـازمان خبـر داد و گفـت: پرونـده 102 نفـر توسـط 
کمیتـه ی جـذب و اسـتخدام تشـکیل، تکمیـل، بررسـی و بـه وزارت 

جهـاد کشـاورزی ارسـال شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
مهـدی نصیـری با اذعان بـه اینکه تفکیک جنسـیتی پذیرفته شـدگان 
شـامل 52 نفـر مـرد و 50 نفـر زن اسـت، تصریـح کـرد: ایـن افـراد 
بـرای کسـب 36 عنـوان شـغلی در 9 رشـته تخصصی از جملـه اقتصاد 
کشـاورزی، امـور اداری، امـور مالـی، تحلیـل و تولید نرم افـزار، حقوق، 

دامپـروری، صنایـع کشـاورزی و مهندسـی زراعـی در رقابت هسـتند.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکـه پرونده های ارسـالی بـه وزارت جهاد 
کشـاورزی بـه تائیـد نهایـی کمیتـه ی اسـتخدام سـتاد وزارت رسـیده 
اسـت، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر پذیرفته شـدگان بایـد در انتظـار 
اعـالم زمـان مصاحبـه ی تخصصـی و روانشناسـی از سـوی سـازمان 

سـنجش کل کشـور باشند.
بـه گفتـه وی؛ آزمـون اولیـه 70 درصـد از امتیـاز متقاضیـان را شـامل 

می شـود و 30 درصـد از مابقـی امتیازهـا بـه مصاحبـه ی پیـش روی 
آنـان اختصاص داده شـده اسـت.

نصیـری ابـراز کـرد: مدیریـت امـور اداری، رفـاه و پشـتیبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به منظـور تسـهیل، تسـریع و نهایت 
دقـت در انجـام فراینـد جـذب و اسـتخدام سـهمیه ی نیـروی انسـانی 
تخصیـص یافتـه در نهمیـن دوره ی آزمون مشـترک اسـتخدام فراگیر 
دسـتگاه های اجرایـی، برنامه ریـزی و پیگیری هـای الزم را در دسـتور 

کار دارد.

مدیـر بازرسـی، ارزیابی عمکرد و پاسـخگویی 
به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: از ابتدای سـال جـاری تاکنون 
و  اداری  نظـام  سـالمت  ارتقـاء  منظـور  بـه 
صیانـت از حقـوق مـردم هفـت جلسـه بـرای 
شناسـایی گلوگاه هـای مفسـده خیـز و ارائـه 
راه کار جهـت رفـع آن ها برگزار شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 
تبسـم  مجیـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 

تصریـح کرد: این جلسـات بـا محوریت ادارات 
مدیریت هـای  و  معاونت هـا  وابسـته،  کل 

داخلـی ایـن سـازمان برگـزار شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: کمیتـه ارتقاء 
سـالمت نظام اداری و صیانـت از حقوق مردم 
بـرای اجـرای وظایفـی همچون احـکام قانون 
مدیریت خدمات کشـوری از جملـه مواد 90 و 
91 و سـایر مقـررات مربوط بـه ارتقاء فرهنگ 
سـازمانی، تکریـم اربـاب رجـوع، سـاماندهی 

و  اداری  سـالمت  شـکایات،  بـه  رسـیدگی 
مبـارزه با فسـاد اداری تشـکیل می شـود. 

او افـزود: تعییـن مصادیـق اختصاصـی حقوق 
متقابـل مـردم و دسـتگاه، راهبـری و نظـارت 
بـر اسـتقرار برنامـه صیانـت از حقـوق مـردم، 
سـنجش  و  سـالمت  شـاخص های  تدویـن 
اداری،  فسـاد  و  سـالمت  میـزان  پایـش  و 
بازنگـری در قوانیـن و مقـررات بـا رویکـرد 
پیشـگیری، بازدارندگـی و برخـورد قاطـع بـا 
ارتقـای  متخلفـان و تنظیـم برنامـه اجرایـی 
سـالمت و مبـارزه بـا فسـاد اداری از دیگـر 

وظایـف کمیتـه ی مذکـور اسـت. 



دوره جدید - شماره اول - آبان ماه 1401 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

40

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

2600 هکتار از مزارع ذرت علوفه ای آباده
برداشت می شوند

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفت: برداشـت ذرت علوفه ای از 2620 
هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان از نیمه ی مهر ماه آغاز شـده و تا اواسـط آبان 

ماه ادامه خواهد داشـت.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود 120 هـزار تـن ذرت علوفـه ای در 
شهرسـتان آبـاده تولیـد و بـه واحدهـای دامپـروری محلـی و برون شهرسـتانی 

عرضه شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه آب بـر بـودن کشـت ذرت علوفـه ای، اظهار 
کـرد: بیـش از نیمـی از سـطح زیـر کشـت ذرت علوفـه ای در شهرسـتان آباده 
بـه سیسـتم های نویـن آبیاری مجهز شـده اسـت که تـا 85 درصـد در مصرف 
آب صرفـه جویـی شـده اسـت. وی بـا بیـان اینکـه بالغ بـر 90 درصـد از مزارع 
ذرت علوفـه ای شهرسـتان آبـاده با رقم 704 ملی کشـت شـده بود، ابـراز کرد: 
گرایـش ذرت کاران درایـن شهرسـتان به کشـت ذرت علوفه ای بـه دلیل کوتاه 

بـودن دوره رشـد این محصول بیشـتر اسـت.

آغاز برداشت از بالغ بر 7 هزار هکتار مزارع کدو 
آجیلی آباده

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: برداشـت کـدو آجیلـی در این 
شهرسـتان از اواسـط مهرمـاه آغـاز شـده اسـت و تـا پایـان آبـان ماه نیـز ادامه 

داشـت. خواهد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، 
مهـدی امینـی تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود از سـطح 7200 هکتـار از 
مـزارع کـدو آجیلـی شهرسـتان آبـاده بیـش از 8 هـزار تن محصول برداشـت 

و روانـه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه کـدو آجیلـی از جملـه محصـوالت 
کـم آب بـر اسـت، اظهـار کـرد: مـزارع کـدوی آجیلـی شهرسـتان آبـاده بـه 
سیسـتم های نویـن آبیـاری قطـره ای مجهـز بـوده و 100 درصـد عملیـات 

برداشـت بـه صـورت مکانیـزه انجـام می شـود.
وی بـا بیـان اینکه مـزارع کدوی آجیلی در شهرسـتان آبـاده از عملکرد خوبی 
برخـوردار هسـتند و در بـازار قیمت مطلوبـی دارد، ابراز کرد: امـکان نگهداری 
محصـول در انبـار و مصـرف پسـماند مـزارع بـه عنـوان خـوراک دام از دیگر 

مزایا و دالیل اسـتقبال کشـاورزان از کشـت این محصول اسـت.

اجرای بالغ بر 1000 مورد بازرسی تنظیم بازار 
در ارسنجان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان بـا تاکیـد بـر اینکه رونـد نظارت 
بـر بـازار کاالهای اساسـی بـا جدیـت ادامـه دارد،گفـت: از ابتدای سـال جاری 
تاکنـون و در راسـتای بازرسـی و نظـارت بـر بـازار و کاالهـای اساسـی بالغ بر 

یـک هـزار مـورد بازرسـی در این شهرسـتان انجام شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
غالمعبـاس زارعـی فر با اشـاره به اینکـه از زمان اصالح سیاسـت ارز ترجیحی 
و مردمـی سـازی یارانـه هـا 66 مـورد پرونده تعزیراتـی برای واحدهـای صنفی 
متخلـف در سـامانه تعزیرات حکومتی تشـکیل شـده، تصریح کـرد: تاکنون 22 

حکـم تعزیراتـی در این خصوص صادر شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ احتـکار، گران فروشـی، عـدم درج قیمـت، تعطیلی خودسـرانه و 
عـدم رعایـت سـاعت پخـت نـان و عرضـه خـارج از شـبکه اقـالم و کاالهای 

اساسـی از جملـه تخلفـات واحد هـای صنفـی مذکـور بود.
زارعـی فـر بیـان کرد: ایـن نظارت هـا با حضـور نماینـدگان جهاد کشـاورزی، 
فرمانـداری، دادسـتانی عمومـی و انقالب، صمـت، اتاق اصناف، بسـیج اصناف، 

اماکن، شـبکه بهداشـت و دامپزشـکی انجام شـده است.
ایـن  شـهروندان  کـرد:  ابـراز  ارسـنجان  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیـر 
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شهرسـتان مـی تواننـد در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف مراتـب را از طریق 
شـماره تلفـن 43523609 بـه ایـن مدیریـت گـزارش و اطـالع رسـانی کننـد.

بیش از یک میلیارد ریال برای کنترل مگس میوه
در ارسنجان هزینه شد

بـه منظـور کنتـرل و  ارسـنجان گفـت:  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
پیشـگیری از افزایـش جمعیت و خسـارت مگس میوه مدیترانـه ای در باغ های 

انـار ایـن شهرسـتان اعتبـار یـک میلیـارد و 650 میلیـون ریالـی صرف شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
غالمعبـاس زارعـی فـر بـا اشـاره بـه سـطح 1500 هکتـاری باغ هـای انـار 
شهرسـتان ارسـنجان تصریـح کـرد: اعتبـار مذکـور صـرف تامیـن و توزیـع 
150 عـدد تلـه فرمونـی، 77 کیلوگـرم قرص سـراتنیکس و 260 لیتـر پروتئین 

هیدرولیـزات در بیـن باغـداران ایـن شهرسـتان شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن در مـرداد مـاه گذشـته اولین 
نتایـج حاصـل از ردیابـی مگـس میـوه حاصـل و آفت مذکـور در تله ها شـکار 
شـده بـود، افـزود: از آنجایـی کـه جمعیـت مگـس میـوه در طـول ماه هـای 
شـهریور و مهـر بـه حداکثـر خـود می رسـد و بـر اسـاس اطالعـات حاصل از 

ایسـتگاه های پیـش آگاهـی اقـالم مذکـور توزیع شـد.
وی اضافـه کـرد: رعایـت بهداشـت بـاغ مانند حـذف و از بین بـردن علف های 
هـرز داخل و حاشـیه باغـات، جمع آوری و دفـن انار های آلوده ی ریخته شـده 
پـای درختـان در عمـق 50 سـانتیمتری خـاک در کاهش آلودگـی مگس میوه 

مدیترانه ای بسـیار موثر اسـت. 

شناسایی 27 واحد صنفی متخلف 
در ارسنجان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت: از ابتـدای طـرح اصـالح 
سیاسـت ارز ترجیحـی و مردمـی سـازی یارانـه هـا تـا کنـون 27 واحـد صنفی 
متخلـف شناسـایی و پرونـده تعزیراتـی به ارزش بیـش از 3 میلیـارد ریال برای 

آنان تشـکیل شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
از  تـا کنـون پرونـده ی 17 مـورد  اینکـه  بیـان  بـا  غالمعبـاس زارعـی فـر 
واحد هـای متخلـف شهرسـتان ارسـنجان منجر به صـدور رای تعزیراتی شـده 
اسـت، تصریـح کـرد: میـزان ایـن جریمـه هـا 2 میلیـارد و 300 میلیـون ریال 

. ست ا
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکه بازرسـی و نظـارت بر واحدهـای صنفی تداوم 

دارد، اظهـار کـرد: احتکار، گران فروشـی، عـدم درج قیمت، تعطیلی خود سـرانه 
و عـدم رعایـت سـاعت پخـت نـان، عرضـه خـارج از شـبکه اقـالم و کاالهای 

اساسـی از جملـه تخلفـات واحد های صنفـی مذکور بوده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اکیپ هـای نظارتـی شهرسـتان ارسـنجان متشـکل از 
نماینـدگان جهـاد کشـاورزی، فرمانداری، دادسـتانی عمومی و انقـالب، صمت، 
اتاق اصناف، بسـیج اصناف، اماکن، شـبکه بهداشـت و دامپزشـکی بوده اسـت، 
افـزود: شـهروندان این شهرسـتان می تواننـد تخلفات حوزه ی بـازار را از طریق 
شـماره تلفـن 43523609 و یـا شـماره 124 به واحدهای نظارتی اطالع رسـانی 

. کنند

پیش بینی تولید 56 هزارتن ذرت علوفه ای 
در ارسنجان

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از آغاز برداشـت ذرت علوفه ای در 
سـطح 800 هکتار از مـزارع این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
غالمعبـاس زارعـی فـر گفت: برداشـت این محصـول از اوایل شـهریور ماه آغاز 

و تـا اواسـط آبـان ماه ادامـه دارد.
وی اضافـه کـرد: پیش بینـی می شـود قریـب 56 هزارتن ذرت علوفـه ای تولید 
شـود که عـالوه بر تامین نیـاز واحدهای دامپروری صنعتی و سـنتی شهرسـتان 

ارسـنجان، به شهرسـتان ها و اسـتان های همجوار نیز ارسـال می شـود.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان اظهار کرد: در حال حاضر برداشـت 

ذرت علوفه ای توسـط چهار دسـتگاه چاپر انجام می شـود.
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

برداشت از 3 هزار هکتار مزارع چغندر قند اقلید 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: برداشـت چغندر قنـد بهاره ی 
ایـن شهرسـتان از سـطح 3 هـزار و 100 هکتار مزارع این شهرسـتان از اواسـط 

مهرمـاه آغـاز شـده و تـا اواخـر آبان مـاه ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، خدامراد 
طرفـدار تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود بیـش از 150 هـزار تن چغنـدر قند 
در شهرسـتان اقلیـد تولیـد و تحویـل کارخانه هـای طـرف قـرارداد کشـاورزان 

این شهرسـتان شـود.
مرودشـت،  اقلیـد،  قنـد  کارخانه هـای  اینکـه  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
کـوار، اصفهـان و نقـش جهـان از خریـداران محصـول چغنـدر قند کشـاورزان 
شهرسـتان اقلیـد هسـتند، اظهـار کـرد: در فرایند تحویـل محصول کشـاورزان 
بـه کارخانه های قند، بر روند عیارسـنجی توسـط کارشناسـان جهاد کشـاورزی 

نظـارت کامـل صـورت مـی گیـرد تـا حقـی از کشـاورزان ضایع نشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه ی اسـتفاده از ادوات نوین برداشـت در کاهش 
از  گیـری  بهـره  کـرد:  ابـراز  دارد،  بسـزایی  نقـش  کشـاورزان  هزینه هـای 
کمباین هـای برداشـت نقـش مهمـی در تسـهیل فراینـد تولیـد چغنـدر قنـد در 

شهرسـتان اقلیـد داشـته اسـت.
او تاکیـد کـرد: با حمایت از کشـاورزان عمده کار و تجهیـز کارخانجات در خرید 

کمباین های برداشـت، روند رو به توسـعه ی کشـت چغندر قنـد ادامه دارد.

مزارع لوبیا در اقلید برداشت می شوند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از آغاز برداشـت لوبیا از سـطحی بالغ 

بـر 17 هـزار هکتار در ایـن شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، خدامراد 
طرفـدار بـا اشـاره بـه خسـارت سـرمازدگی شـهریورماه سـال جـاری، گفـت: 
پیش بینـی می شـود حـدود 25 هـزار تـن محصـول تولیـد و روانـه بازار شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکه کاشـت ارقام مختلـف لوبیـای چیتی و قرمز همه سـاله 
در ایـن شهرسـتان از اردیبهشـت مـاه بـا مسـاعد شـدن شـرایط جـوی آغـاز 

می شـود، اظهـار کـرد: برداشـت از اواسـط شـهریورماه شـروع شـده اسـت و تا 
پایـان مهرماه ادامـه دارد.

بـه گفتـه طرفـدار؛ برداشـت لوبیـا در شهرسـتان در دو مرحلـه انجام مـی گیرد 
کـه مرحلـه اول به صـورت دسـتی و مرحله دوم توسـط کمباین های برداشـت 
بـه منظـور جداسـازی دانـه از غـالف بـوده و بـا ترویج و توسـعه ارقام مناسـب 
برداشـت مکانیـزه و تامیـن ادوات مربوطـه مـی تـوان گام موثـری در افزایـش 

عملکـرد ایـن محصول برداشـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اهمیت کشـت لوبیا در پایـداری سـایر محصوالت، 
باعـث  تنـاوب محصـوالت کشـاورزی  ایـن محصـول در  افـزود: قـرار دادن 

افزایـش حاصلخیـزی خـاک می شـود.
طرفدار؛ به اصالح شـیوه کشـت و توسـعه کشـت لوبیا بر روی پشـته در سـطح 
200 هکتـار اشـاره و ابـراز کرد: بـا این روش عالوه بر اسـتفاده از سـامانه های 
نویـن آبیـاری و مدیریـت آب مزرعـه، کاهـش آفـات و بیمـاری هـا، کاهـش 
مصـرف سـموم بـه علـت تسـهیل فرآینـد مبـارزه بـا علف هـای هـرز توسـط 

ادوات و مبـارزه مکانیکـی را بـه دنبـال خواهد داشـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد بیـان کـرد: کمبـود صنایـع تبدیلی و 
بسـته بنـدی مهمتریـن عاملـی اسـت که باعث می شـود بخـش عمـده لوبیا و 
حبوبـات تولیـدی شهرسـتان به صـورت خام و بـدون افزایـش ارزش افزوده به 

بـازار عرضه شـود.

تولید 2600 تن تخمه کدو آجیلی در اقلید
پیش بینی شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: پیش بینـی می شـود تـا پایان 
آبـان مـاه 2600 تـن تخمـه ی کـدو آجیلـی از مزارع این شهرسـتان برداشـت 

می شـود.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، خدامراد 
طرفـدار بـا اشـاره به سـطح 2900 هکتاری مزارع کـدو آجیلی شهرسـتان اقلید 
تصریـح کـرد: ایـن سـطح زیـر کشـت نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش 12 

درصدی داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: امـکان برداشـت مکانیـزه محصول بـا ادوات 
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مخصـوص و مدیریـت بهینـه آب با اسـتفاده از شـیوه های نوین آبیـاری نقش 
بزرگـی در توسـعه کشـت ایـن محصـول در شهرسـتان اقلید داشـته اسـت.

بـه گفتـه او؛ کـم آب بـر بـودن، قیمـت مناسـب، عملکـرد تولیـدی مطلـوب، 
مصـرف پسـماند به عنـوان خـوراک دام و ویژگی انبـارداری محصـول از دیگر 

عوامـل موثـر در توسـعه کشـت کـدو آجیلـی بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم جمـع آوری بقایـای پالسـتیکی از مـزارع صیفـی ابراز 
کـرد: کشـاورزان بـه منظـور حفاظـت از خـاک بالفاصلـه بعـد از برداشـت می 

بایسـت اقـدام بـه جمـع آوری بقایـای پالسـتیکی از مـزارع خـود نمایند.

2 میلیون تخم چشم زده از ماهی مولد در اقلید 
تولید شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از فعال شـدن مرکز تکثیـر و پرورش 
ماهـی سـردآبی بـرای اولین بـار در این شهرسـتان خبرداد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، خدامراد 
طرفـدار گفـت: پیش بینی می شـود بیـش از دو میلیـون قطعه تخم چشـم زده 

ماهـی تـک جنـس تمام مـاده قزل آال تولید شـود.
وی افـزود: تخم هـای چشـم زده پـس از تبدیل بـه بچه ماهی بـا وزن بیش از 
دو گـرم بـه مراکز پـرورش ماهی شهرسـتان و سـایر شهرسـتان های همجوار 

می شود. ارسـال 
بـه گفتـه طرفـدار؛ در شهرسـتان اقلیـد حـدود 50 مزرعـه بـزرگ و کوچـک 
پـرورش ماهـی سـردآبی وجـود دارد کـه بـا تولیـد بالـغ بـر 2200 تـن ماهـی 

بخشـی از نیـاز شهرسـتان و اسـتان را تامیـن مـی کنـد.
طرفـدار اظهـار کـرد: شهرسـتان اقلیـد همچنیـن بـا دارا بـودن منبـع آبی سـد 
مالصـدرا و نیـز 20 واحـد پـرورش ماهیـان گرمابـی بالـغ بـر 80 تـن انـواع 
مختلـف ماهـی گرمابـی از جملـه کپـور و آمـور تولید که عـالوه بر تامیـن نیاز 
اسـتان بـه اسـتان های همجـوار و کشـورهای همسـایه نیـز صـادر می شـود.

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: بـا ایـن شـیوه، اسـتخرهای ذخیـره و مزارع 
پـرورش ماهـی از بچـه ماهی هـای تولیدی شهرسـتان اسـتفاده مـی کنند که 

باعـث کاهـش هزینـه اولیـه بـه میـزان زیادی می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفـت: تکثیر و پـرورش ماهی قزل آال 
و تبدیـل آن بـه بچـه ماهـی مهمتریـن نیازمنـدی مجتمع های پـرورش ماهی 
قـزل آال اسـت و از جنبـه امنیـت غذایـی و تـداوم عملکـرد واحدهـای پرورش 

ماهـی اهمیت بسـزایی دارد.

سیب زمینی اقلید روانه بازار شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد از برداشـت سـیب زمینی از سـطحی 

بالـغ بـر 6500 هکتـار از مـزارع این شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، خدامراد 

طرفدار گفت: برداشـت سـیب زمینی از شـهریورماه آغاز شـده اسـت و تا اواخر 
آبـان ادامه دارد.

بـه گفتـه وی؛ شهرسـتان اقلیـد بـا تولیـد سـاالنه بیـش از 250 هزار تن سـیب 
زمینـی بـه عنـوان قطـب تولید این محصـول در اسـتان فارس اسـت به طوری 
کـه محصـول تولیـدی عـالوه بر تامیـن نیاز شهرسـتان به سـایر اسـتان ها نیز 

می شـود. صادر 
طرفـدار اظهـار کـرد: ارقام مختلفـی همچون جلـی، سـانته، میلوا، بانبـا و بورن 

از مهمتریـن رقم های کشـت شـده در این شهرسـتان اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد تصریح کرد: سـیب زمینی تولید شـده 
در ایـن شهرسـتان از لحـاظ کیفیـت، درصد ماده خشـک، وجـود کمترین میزان 

باقـی مانـده سـموم و کود در جایگاه برتر اسـتان قـرار دارد.

سارا بویری

شهرستان بیضا 

افزایش 7 درصدی باغ های بارور زیتون در بیضا
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا از برداشـت زیتون از سـطح 586 هکتار 
از باغ هـای بـارور ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: نسـبت بـه سـال قبل این 

سـطح 7 درصـد افزایش دارد.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی بیـان کـرد: برداشـت زیتـون از اوایل شـهریورماه آغاز شـده اسـت و تا 

پایـان آذرمـاه ادامه دارد.
او بـا اشـاره بـه خسـارت 20 درصدی سـرمای بهـاره، تصریح کـرد: پیش بینی 
می شـود بالـغ بـر 2341 تـن محصـول بـا کیفیـت برداشـت و روانـه صنایـع 

غذایـی کنسـرو سـازی و روغـن گیـری می شـود.
وی ابـراز کـرد: از ایـن میزان 1650 تن به صورت فرآوری شـده، ترشـی جات، 
شـوری جـات و کنسـروی و مابقـی روغـن خوراکی و پزشـکی به بـازار مصرف 

داخلـی و خارجی عرضه می شـود.
مویـدی اظهـار کـرد: ارقـام زیتـون موجـود در شهرسـتان شـامل تخـم کبکی، 

کنسـروالیا، زرد، دزفـول، شـنگه، فیشـمی، شـیراز و دراک اسـت.

پیش بینی تولید 30 هزار تن پیاز در بیضا
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا از آغـاز برداشـت پیـاز از سـطح 480 
هکتـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینـی می شـود بیـش از 30 

هزارتـن پیـاز تولید شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی تصریـح کـرد: برداشـت پیـاز از اواخر تیرمـاه آغاز شـد و تا پایـان آبان 

مـاه ادامه دارد.
بـه گفتـه وی؛ 70 درصـد پیاز کشـت شـده از ارقام سـفید شـیری و زرد طالیی 

و 30 درصـد پیاز قرمز اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: در ایـن شهرسـتان پیـاز بـه دو روش کشـت 

نشـایی و بـذری انجـام می شـود.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا بیان کرد: شـرایط مناسـب آب وهوایی، 
رعایـت اصـول کاشـت از سـوی کشـاورزان و آبیـاری بـه روش نـواری )تیـپ( 
در جهـت صرفـه جویـی آب از جملـه دالیـل تولیـد پیـاز بـا کیفیـت در ایـن 

است. شهرسـتان 
مویـدی گفـت: ایجـاد اشـتغال فصلـی بـاال، تنـاوب کشـت و قابلیـت اجـرای 

سیسـتم آبیـاری نویـن از جملـه مزایـای کشـت پیـاز در بیضـا اسـت.
 

محصول 420 هکتار از باغ های انار بیضا برداشت 
می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت انـار از 
سـطح 420 هکتـار باغ هـای این شهرسـتان آغاز شـده اسـت، گفت: بر اسـاس 

پیش بینـی هـا، بالـغ بـر 6300 تـن انـار تولید می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا ، صدیقه 

مویـدی تصریـح کـرد: برداشـت انـار از ابتـدای مهرمـاه آغـاز شـده اسـت و تا 
پایـان آبـان ماه ادامـه دارد.

بـه گفتـه وی؛ ارقـام انـار تولیـدی در شهرسـتان بیضا عبارتنـد از انار شـیرین، 
تـرش، می خـوش، اتابکـی و ربـاب کـه عـالوه بـر تـازه خـوری، بخشـی از 
محصـول تولیـد شـده بـرای تهیـه رب، ترشـی، سـرکه و لواشـک انـار مصرف 

می شـود.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا بیـان کـرد: بـا توجـه بـه پتانسـیل 
خـوب ایـن شهرسـتان، کیفیـت مطلـوب و باردهـی اقتصـادی ایـن محصـول، 
ارزش بـاالی صادراتی و ایجاد اشـتغالزایی بیشـتر الزم اسـت صنایـع تبدیلی و 

فـرآوری ایـن محصـول در ایـن شهرسـتان ایجاد شـود. 

برداشت مزارع چغندر قند بیضا تا آذرماه 
به اتمام می رسد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا از برداشـت چغندرقند از سـطحی بالغ 
بـر 220 هکتـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینـی می شـود بالغ 

بـر 13 هـزار و 200 تـن محصول تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی تصریـح کـرد: برداشـت چغندرقنـد از نیمـه مهـر مـاه شـروع شـد و تا 

پایـان آبـان ماه ادامـه دارد.

بـه گفتـه وی؛ رقـم ایزابـال، افسـوس و شـکوفا از ارقـام چغنـدر قنـد در ایـن 
شهرسـتان اسـت.

او افـزود: محصـول تولیـدی پـس از برداشـت بـه کارخانـه قند شهرسـتان های 
کـوار و مرودشـت تحویـل داده می شـود.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا با بیان اینکه کشـت و برداشـت چغندر 
قنـد بهـاره در ایـن شهرسـتان مکانیـزه اسـت، افزود: کشـت ایـن محصول به 

روش نشـایی انجام می شـود.
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 تولید 3هزار تن محصول گواهی شده در بیضا
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفـت: در هفـت مـاه نخسـت سـال 
جـاری بالـغ بـر 3 هـزار تن محصـول کشـاورزی گواهی شـده در قالـب صدور 
31 مـورد گواهـی ICM و هشـت مـورد اسـتاندارد تشـویقی در این شهرسـتان 

تولید شـده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی بـا اشـاره بـه اینکـه محصـوالت گواهی شـده شـامل گوجـه فرنگی، 
خیـار گلخانـه ای، مورینـگا، سـیب درختـی، انار، سـیب زمینی، فلفـل دلمه ای 
گلخانـه ای، خرمالـو، پیـاز و لوبیا بوده اسـت، افـزود: این محصـوالت عالوه بر 
بازارهـای داخلی به کشـورهای روسـیه و حوزه خلیج فارس صادر شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکـه گواهی های ICM و اسـتاندارد های تشـویقی 
بـا همـکاری کلینیک هـای گیاهپزشـکی و نظـارت کارشناسـان حفـظ نباتـات 
جهـاد کشـاورزی صـادر شـده اسـت، تصریح کـرد: تا کنون سـطح زیر کشـت 
مـزارع متقاضـی دریافـت گواهـی در شهرسـتان بیضـا بـه 640 هکتار رسـیده 

است.
او بـا اذعـان بـه اینکـه در سـال گذشـته تنهـا 36 هکتـار از مـزارع شهرسـتان 
بیضـا متقاضـی دریافـت گواهی مذکـور بوده اند، ابـراز کرد: مراحـل صدور پنج 

گواهـی اسـتاندارد دیگـر نیز در این شهرسـتان در دسـت اقدام اسـت.
مویـدی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه تولیـد محصـوالت گواهـی شـده از جمله 
برنامه هـای مهـم وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت کـه در راسـتای امنیـت و 
سـالمت غذایـی در کشـور و بـه تبـع در شهرسـتان بیضـا دنبـال می شـود، 
بیـان کـرد: بـه متقاضیان دریافـت گواهی هـای ICM در صـورت منطبق بودن 
آزمایـش هـا بـا حـد نصاب هـای مجـاز، یارانه دولتـی بـرای جبـران هزینه ها 

پرداخـت می شـود.

1400 تن گوشت قرمز در دامپروری های بیضا 
تولید شده است

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفت: از ابتدای سـال جـاری تا کنون 
1460 تـن گوشـت قرمـز بـه ارزش ناخالـص 277 میلیـارد و 400 میلیون ریال 

در ایـن شهرسـتان تولید و روانه بازار شـده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی ابـراز کرد: در حـال حاضر عالوه بـر فعالیت 78 واحد گاوداری شـیری 
و پرواربنـدی صنعتـی و 22 واحد گوسـفند داشـتی و بره پـرواری صنعتی، تعداد 
کثیـری از بهره بـرداران روسـتایی و عشـایری در شهرسـتان بیضـا بـه تولیـد 

گوشـت قرمز اشـتغال دارند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه جمعیـت دامی شهرسـتان بیضا شـامل 150 
هـزار راس دام سـبک و 20 هـزار راس دام سـنگین می شـود، تصریـح کـرد: 

قریـب بـه 50 درصد گوشـت قرمز تولیدی در همین شهرسـتان مصـرف و مازاد 
آن بـه دیگـر نقاط اسـتان فارس ارسـال می شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان بیضـا یکـی از قطب هـای مهـم در تولیـد 
گوشـت قرمـز و فرآورده هـای دامـی در سـطح اسـتان فـارس به شـمار می آید، 
اظهـار کـرد: در سـال جـاری پدیـده خشکسـالی، کمبـود نهاده هـای دامـی و 
محدودیـت چـرا در مراتـع شـرایط بسـیار دشـواری بـرای تولیـد کننـدگان این 

شهرسـتان ایجـاد کرده اسـت.
مویدی افزود: در سـال گذشـته حدود 170 هزار راس دام سـبک و سـنگین این 

شهرسـتان بـا هدف توزیـع عادالنه خوراک دام، پایش شـدند.

محصول "به" از باغ های بیضا جمع آوری
و راهی بازار شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفـت: قریـب بـه 312 تـن محصول 
“بـه” از سـطح 26 هکتـار از باغ هـای این شهرسـتان جمـع آوری و روانـه بازار 

شـد. مصرف 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی بـا اشـاره بـه اینکه درخـت “به” عـالوه بر باغ هـای تجاری بـه صورت 
تـک درخـت یـا حاشـیه کاری مـزارع و باغ های شهرسـتان بیضا کاشـت شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: عمـده ارقـام درختـان “به” کشـت شـده در این شهرسـتان 

شـامل شیشـه ای و محلی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکه “به” به شـکل برگه خشـک شـده، مربا و چای 
فـرآوری و بـه بـازار عرضه می شـود، ابراز کرد: ایـن میوه به عنـوان یک داروی 

گیاهـی نیـز در طب سـنتی به مصرف می رسـد.
بـه گفتـه وی؛ ایجـاد صنایـع تبدیلـی بـرای تهیـه مربـا، کمپـوت و آب میوه در 
شهرسـتان بیضـا عالوه بر اشـتغالزایی باعث تعـادل قیمت “بـه” و افزایش تولید 

ایـن میوه می شـود.

تولید خرمالو در بیضا رو به افزایش است
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفت: تولیـد خرمالو در این شهرسـتان 
رو بـه افزایـش اسـت و در سـال جـاری با افزایش 50 درصدی نسـبت به سـال 

ایم. قبل مواجـه 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی بـا بیـان اینکه سـطح باغ های مثمـر خرمالـو در این شهرسـتان به 15 
هکتـار رسـیده اسـت، تصریـح کـرد: برآورد می شـود تـا پایـان آبان مـاه حدود 
150 تـن خرمالـو جمـع آوری و روانه ی بازار های اسـتان فارس و تهران شـود.
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ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه ژاپنی، سـیبی و قصرالدشـتی از مهم ترین 
ارقـام خرمالـوی تولیدی شهرسـتان بیضا اسـت، اظهـار کرد: با توجه به شـرایط 
آب و هوایـی و اقلیـم ایـن شهرسـتان، خرمالـوی تولیـدی از کیفیـت بسـیار 

مطلوبـی برخوردار اسـت.

مویـدی بـا بیـان اینکـه خرمالـو در درمـان کـم خونـی، رشـد کـودکان و حفظ 
نیـروی بزرگسـاالن تاثیر بسـزایی دارد، ابـراز کرد: محصوالت باغی شهرسـتان 

بیضـا از تنـوع و گوناگونـی مطلوبی برخوردار اسـت.

طرح جهش تولید برای 7 هزار هکتار از دیمزارهای 
بیضا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا گفـت: برای اولین سـال طـرح جهش 
تولیـد در دیمزارهـا بـا پشـتیبانی سـتاد اجرایـی فرمـان امـام خمینی در سـطح 

ابالغـی 7975 هکتـار از اراضـی دیـم ایـن شهرسـتان اجرا می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی بـا بیـان اینکـه بیـش از 15 هـزار هکتـار از اراضـی این شهرسـتان به 
کشـت دیـم اختصـاص دارد، تصریـح کـرد: سـطوح ابالغـی بـه کشـت هـزار 
هکتـار گنـدم، 5 هـزار هکتار جـو، 200 هکتار نخـود، 350 هکتـار عدس، 250 

هکتـار گلرنـگ، 250 هکتـار کاملینـا، 900 هکتـار گیاهـان علوفـه ای و 25 
هکتـار گیاهـان دارویـی بـه صورت دیـم اختصـاص دارد.

او بـا بیـان اینکـه در اجـرای طـرح مذکـور تسـهیالتی بـه کشـاورزان دیمـکار 
اعطـا می شـود، اظهـار کـرد: تـا کنـون تسـهیالت یارانـه دار چهـار درصـدی 
مکانیزاسـیون بـرای خریـد و نوسـازی 19 دسـتگاه ادوات و ماشـین آالت ویژه 
اجـرای طـرح جهـش تولیـد شـامل 9 دسـتگاه کارنـده کشـت مسـتقیم، سـه 
دسـتگاه زیرشـکن، سـه دسـتگاه سـمپاش، یـک دسـتگاه ریـز دانـه کار، یـک 
دسـتگاه هـد برداشـت حبوبـات و بازسـازی دو دسـتگاه کمباین نـزد بانک ملی 

محقـق و در حـال پرداخـت بـه متقاضیـان می باشـد.
مویـدی افـزود: بخـش دیگـری از خدمـات اعطایـی از سـوی دولـت بـرای 
اجـرای طـرح شـامل توزیع رایـگان کود بذرمـال، پرداخـت حداقل سـهم بیمه 
محصـوالت کشـاورزی توسـط زارعـان، آموزش هـای تلویزیونـی و حضـوری 
کارشناسـان طـرح، تهیـه و تامین نهـاده و کودهای شـیمیایی مورد نیاز کشـت 

دیـم بـا قیمـت مصـوب دولتی اسـت.
او بیـان کـرد: امنیـت غذایـی و افزایش تولیـد، جلوگیری از خروج ارز از کشـور، 
ایجـاد بسـتر مناسـبی برای اشـتغال روسـتائیان و جلوگیری از مهاجـرت آنان از 

اهـدف اجـرای طرح می باشـد.
 

کاهش سطح زیر کشت شلتوک در بیضا
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا از برداشـت برنج از سـطح 2830 هکتار 

در این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی گفـت: برداشـت شـلتوک از اوایـل مهرماه شـروع شـد و بـه مدت یک 
مـاه ادامـه دارد. بـه گفتـه وی؛ بـا توجه بـه محدودیت و ممنوعیت کشـت برنج 
بـا اسـتفاده از آب هـای زیر زمینی امسـال نسـبت به سـال گذشـته سـطح زیر 

کشـت برنـج 45 درصد کاهش داشـت.
مویـدی بـا اشـاره بـه میانگیـن تولیـد پنـج تـن شـلتوک در هـر هکتار اسـت، 
اظهـار کـرد: پیش بینی می شـود امسـال بالـغ بر 14 هـزار و 150 تن شـلتوک 

برداشـت شـود کـه آن 65 درصـد برنـج سـفید و مابقی سـبوس برنج اسـت.
وی ابـراز کـرد: بـه منظـور کاهـش مصـرف آب در شـالیزارهای ایـن منطقـه 
توسـعه و ترویـج کشـت نشـایی بـه جـای کشـت مسـتقیم بـذر مدنظـر قـرار 
گرفتـه اسـت کـه مزیت هایـی همچـون کاهش مصـرف آب، پیـش رس کردن 
محصـول، کاهـش مصـرف سـموم و کودهای شـیمیایی و افزایـش عملکرد در 

دارد. سـطح  واحد 
مویـدی بیـان کـرد: رقـم محصـول برنـج بیضـا لنجانی اسـت کـه بـا توجه به 
شـرایط آب و هوایـی و حاصلخیـزی خـاک از عطـر، بـو و کیفیـت مطلوبـی 

برخـوردار اسـت کـه باعـث بـازار پسـند بـودن آن می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا تصریـح کرد: عملیات برداشـت مکانیزه 

محصـول برنج توسـط 60 دسـتگاه کمباین برنج در حال انجام اسـت.

پیش بینی تولید 9 تن خرفه در بیضا 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفـت: برداشـت خرفـه از سـطح 10 

هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان آغاز شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، صدیقه 
مویـدی بـا بیـان اینکه میانگیـن برداشـت در هر هکتـار بالغ بـر 900 کیلوگرم 
اسـت، تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود بیـش از 9 تن محصول تولیـد و روانه 
بـازار مصـرف شـود. به گفته وی ؛ برداشـت سـنتی خرفـه از نیمه مهرمـاه آغاز 

شـده اسـت و تـا اوایل آبـان مـاه در دو مرحله انجام می شـود.
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا اظهـار کـرد: از مزایـای کشـت ایـن 
محصـول اصـالح الگـوی کشـت، جایگزینـی گیاهـان کـم آب بـر در زمـان 
خشکسـالی، دوره رشـدی کوتاه، کاهـش مصرف آب، باال بـودن ارزش غذایی، 

ایجـاد اشـتغال فصلـی و رونـق بازار اسـت.

احمدرضا محیط

شهرستان پاسارگاد 

آغاز طرح مدیریت تولید مثل دام سبک 
در پاسارگاد

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد گفت: بـرای اولین 
بـار طـرح مدیریـت تولیـد مثل دام سـبک با بـه کار گیری روش الپاراسـکوپی 

بـه منظـور تلقیـح مصنوعـی دام ها در این شهرسـتان اجرایی شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد، 
یحیـی مـرادی بـا بیـان اینکـه طـرح مذکـور در راسـتای افزایش نفـوذ دانش 
در واحد هـای تولیـدی عملیاتـی شـده اسـت، تصریح کـرد: به دنبـال برنامه ی 
موصـوف هـزار راس گوسـفند نـژاد قـره گل در مرکـز آمـوزش کشـاورزی 

علی آبـاد کمیـن ایـن شهرسـتان تلقیـح مصنوعـی می شـوند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه با اجـرای طـرح مدیریت تولیـد مثل دام 
سـبک، پـرورش اقتصادی تـر خواهـد شـد، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 248 
هـزار راس دام سـبک از نژادهـای کبـود شـیراز، افشـاری، ترکی و قـره گل در 
شهرسـتان پاسـارگاد وجـود دارد کـه بـا فراگیـر شـده طـرح مذکـور می تـوان 

انتظـار افزایـش 30 درصـدی تولیـد گوشـت قرمز را داشـت.
بـه گفتـه وی؛ مدیریـت تولیـد مثـل دام یکـی از مهم تریـن راه هـای بـرون 
رفـت از زیـان دهـی واحدهـای پـرورش دام سـبک اسـت. با اجـرای این طرح 
می تـوان بـه افزایـش کمی، کیفـی و تولید پایدار گوشـت قرمـز از طریق تولید 

هدایـت و برنامه ریـزی شـده امیـدوار بود.
او ابـراز کـرد: طـرح مورد اشـاره بـا هماهنگی مدیریـت امور دام سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس، مرکـز آموزش و تحقیقات کشـاورزی فـارس و اداره 
بهبـود تولیـدات دامی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد به مرحله 

اجرا رسـیده است.
مـرادی افـزود: روش الپاراسـکوپی یـک شـیوه از تلقیـح مصنوعـی گوسـفند 
اسـت کـه از آن بـه عنـوان روش درون رحمـی نیز یـاد می شـود. در این روش 
ابـزار تلقیـح را از گـردن رحـم عبـور داده و منی را مسـتقیمًا به شـاخ های رحم 

منتقـل می کننـد. در ایـن شـیوه مهـارت بسـیار حائـز اهمیـت اسـت زیـرا یک 
روش جراحـی محسـوب شـده کـه نیـاز دارد تا بـا کم ترین عارضه بـرای میش،  
انجـام شـود. مـدت زمانـی کـه بـرای الپاراسـکوپی هر میش مـورد نیاز اسـت 
بیـن دو تـا پنـج دقیقـه در نظـر گرفته می شـود. بعـد از این که الپاراسـکوپی به 
اتمـام رسـید فقـط چنـد دقیقـه زمـان نیـاز اسـت کـه میش بـه شـرایط عادی 
بازگـردد و شـروع به خوردن خـوراک کند. میـزان موفقیت بارداری گوسـفند در 

ایـن شـیوه بین 50 تـا 80 درصد اسـت. 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

پیش بینی تولید 2۸0 تن پسته 
در خرامه

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از برداشـت پسـته در این شهرسـتان 
خبـر داد و گفـت: پیش بینـی می شـود تا پایان فصل برداشـت بالغ بـر 280 تن 
پسـته از باغ هـای ایـن شهرسـتان جمـع آوری و به بـازار مصرف عرضه شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، ایرج 
دهقانـی تصریـح کرد: برداشـت پسـته از سـطح 1710 هکتار از ابتدای شـهریور 

مـاه آغاز شـده اسـت و بـه مدت یک مـاه ادامـه دارد.
وی بـه کاهـش 30 درصـدی تولیـد پسـته در سـال جاری اشـاره کـرد و افزود: 
تغییـر دمـای محیـط و بروز سـرمای بهاره با از بیـن بردن جوانه هـا و گل های 
درختـان پسـته، باردهـی و عملکـرد محصـول شهرسـتان را بـه میـزان قابـل 

توجهـی کاهش داده اسـت.
دهقانـی بـا بیـان اینکـه عمـده ارقـام پسـته شهرسـتان خرامـه احمدآقائـی، 
کله قوچـی و اوحـدی اسـت، تصریـح کـرد: میـزان خسـارت سـرمازدگی در دو 
رقـم کلـه قوچی و اوحدی به علت رشـد سـریع نسـبت بـه ارقام دیرگل بیشـتر 

می باشـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـا بیـان اینکـه بـه طور متوسـط در 
ایـن شهرسـتان عملیات برداشـت هر هکتار باغ پسـته اشـتغال زایـی 72 نفری 
را بـه دنبـال دارد، اظهـار کـرد: در طول برداشـت یـک ترمینال فـرآوری با یک 
خـط فعـال نیـز فعالیـت می کنـد کـه فرصـت اشـتغال 450 نفـر روز را فراهـم 

سـاخته است.
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مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 

برداشت سیب زمینی از بالغ بر هزار هکتار مزارع 
خرم بید

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید گفت: برداشـت سـیب 
زمینـی از مـزارع ایـن شهرسـتان از سـطح 1150 هکتـار از نیمه مهر مـاه آغاز 

شـده و تـا پایـان آبان ماه ادامـه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
مهـدی بهـراد با اشـاره بـه اینکه محصول سـیب زمینـی این شهرسـتان تامین 
کننـده قسـمتی از نیـاز اسـتان فـارس و اسـتان های همجـوار اسـت، تصریـح 
کـرد: پیش بینـی می شـود بیـش از 43 هـزار تـن سـیب زمینـی از مـزارع این 

شهرسـتان برداشـت و روانـه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه جمـع آوری و بسـته بندی سـیب زمینی 
بـه صـورت دسـتی و توسـط نیـروی انسـانی انجـام می شـود، اظهـار کـرد: 
برداشـت مـزارع سـیب زمینی زمینه ی اشـتغال برای بیش از 20 نفـر کارگر در 

روز بـه ازای هـر هکتـار در طـول دوره ی برداشـت فراهـم کرده اسـت.
جملـه  از  را  محصـول  قیمـت  کاهـش  و  تولیـد  هزینه هـای  بـودن  بـاال  او 
مشـکالت کشـاورزان سـیب زمینـی کار شهرسـتان خـرم بید برشـمرد و اضافه 
کـرد: اسـتفاده از ارقـام گواهی شـده، تغذیه مناسـب مزارع با توصیـه به مصرف 
کودهـای پایـه و شناسـایی و مدیریـت به موقع آفـات و بیماری هـای مزرعه را 

در تولیـد محصـول بـا کیفیـت این شهرسـتان موثر دانسـت.

پیش بینی تولید بیش از 3000 تن لوبیا
در خرم بید

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد از برداشـت لوبیا در 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینـی می شـود بیـش از 3600 تن این 

محصـول تولید شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
مهـدی بهـراد بـا بیـان اینکـه در سـال زراعـی جـاری لوبیـا چیتـی و قرمـز در 
سـطحی حـدود 1800 هکتـار کاشـته شـده اسـت، تصریح کـرد: برداشـت این 
محصول از نیمه شـهریور ماه شـروع شـده اسـت و تـا پایان مهرمـاه ادامه دارد.

بـه گفتـه وی؛ صدری، کوشـا، غفار، صالح، ارقـام کرمانشـاهی، خمین و محلی 
سـده ای مهمترین ارقام کشـت شـده در این شهرسـتان می باشـد.

بهـراد اضافـه کرد: کاشـت لوبیـا در مـزارع مذکور به صـورت کامـاًل مکانیزه و 
آبیـاری ایـن اراضـی با اسـتفاده از سیسـتم های آبیـاری نوین انجام شـد.

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید بـا بیان اینکه سـال 
آینـده ایـن محصـول بـر روی پشـته کاشـته می شـود، اظهـار کـرد: افزایـش 
عملکـرد و کاهـش هزینـه تولیـد خصوصًا کاهـش مقدار بذر مصرفـی در هکتار 

و مصـرف آب نیـز از مزایـای این روش کشـت اسـت.

کاشت گندم در خرم بید تا اواخر آبان ادامه دارد
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: عملیـات 
کاشـت گنـدم در سـطح 3650 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان از اوایل مهر 

مـاه آغـاز شـده و تـا اواخـر آبـان ماه نیـز ادامـه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، 
مهـدی بهـراد بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 1200 تـن بـذر گندم برای کشـت 
امسـال در ایـن شهرسـتان نیـاز بوده اسـت، تصریح کـرد: 170 تن بـذور گندم 
مـورد نیاز کشـت از ارقام مناسـب اقلیم منطقه مانند میهن، سـیروان، پیشـگام، 

چمـران2، طالیـی و تیـرگان تامین و توزیع شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ مابقـی نیـاز بـه بـذور گنـدم کـه قریـب بـه 1030 تن اسـت از 
محـل خـود مصرفـی دانه هـای گنـدم توسـط کشـاورزان شهرسـتان خـرم بید 

فراهم شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تأکیـد بر ضـرورت تأمیـن نیـاز تغذیـه ای مـزارع گندم 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس برنامه ریزی هـای انجـام شـده در مرحله کاشـت 300 
تـن کـود ازتـه و 200 تـن کود فسـفاته تأمیـن و از طریق سـامانه پایش کودی 

توزیـع گردید.
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رودابه پور حمزه 

شهرستان خنج

تولید 10 هزار تن ذرت علوفه ای در خنج 
پیش بینی می شود

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفـت: پیش بینی می شـود بیش از 10 
هـزار تـن ذرت علوفه ای از سـطح 225 هکتار مزارع این شهرسـتان برداشـت 

شـود و به مصـرف واحد های دامپروری برسـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، علی 
علـی پـور بـا بیان اینکه کار برداشـت مـزارع ذرت علوفه ای شهرسـتان خنج از 
اوایـل آبـان ماه آغاز شـده اسـت، تصریح کـرد: به طـور معمول روند برداشـت 

تـا اواسـط آذر مـاه ادامه خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه ذرت علوفه ای بـه منظور تهیه سـیالز 
در واحد هـای دامپـروری مصـرف می شـود، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر دو 
دسـتگاه چاپـر در سـطح شهرسـتان خنـج فعـال و در حـال انجـام عملیـات 

برداشـت مـزارع ذرت علوفـه ای هسـتند.
علـی پـور بـا اشـاره بـه تامیـن ذرت علوفه ای مـورد نیـاز صنعت دامـداری در 
طـول دوران خشکسـالی، ابـراز کـرد: نبود صرفـه ی اقتصـادی و کاهش قیمت 
خریـد باعـث ایجـاد نارضایتـی و بروز برخی از مشـکالت در برداشـت و فروش 

این محصول شـده اسـت.

تولید پنبه در خنج 3 برابر افزایش خواهد داشت
مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت: پیش بینـی می شـود تولید وش 
پنبـه در ایـن شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش سـه برابری داشـته 

باشـد و بـه بیـش از 270 تن برسـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، علی 
علـی پـور بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال جاری سـطح زیـر کشـت پنبـه در این 
شهرسـتان بـه 90 هکتـار رسـیده اسـت، تصریح کرد: کار برداشـت دسـت چین 
ایـن مـزارع از اوایـل آبـان مـاه آغـاز شـده و تـا اوایـل دی مـاه ادامـه خواهـد 

داشت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه عمـده ی سـطح زیر کشـت پنبـه در مناطق 
بیغـرد، چهـل گزی، شـنایز، مز، چاه طوس و سـیف آبـاد شهرسـتان خنج انجام 
شـده، اظهـار کـرد: برای کشـت از بـذور یارانـه ای ارمغان و سـاجدی که دارای 
شـاخصه های کوتـاه شـدن دوره ی رشـد گیـاه، مقاومـت بـه شـوری و آفـات 

هسـت اسـتفاده شد.
علـی پـور بـا اشـاره بـه اینکه توسـعه ی کشـت پنبـه به عنـوان یک گیـاه کم 
آب بـر و ارزشـمند مـورد توجه اسـت، ابـراز کرد: متاسـفانه پنبـه کاران در زمینه 
فـروش ایـن محصـول بـا مشـکل مواجه شـده اند که ایـن خود باعث می شـود 

در سـال های آتـی بـا کاهـش سـطح زیر کشـت این محصـول مواجه شـویم.

زینب طالیی

شهرستان سرچهان 

برداشت گوجه فرنگی از مزارع سرچهان
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان از آغاز برداشـت گوجـه فرنگی از 
سـطح 850 هکتـار مـزارع این شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، 
علـی موسـی پور جشـنی اظهـار کرد: برداشـت محصـول گوجه فرنگـی از نیمه 

شـهریور ماه شـروع شـده  اسـت و تـا پایان مهـر ادامـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه متوسـط عملکـرد تولید ایـن محصول 80 تـن در هکتار 
اسـت، افـزود: پیش بینـی می شـود امسـال 68هـزار تـن محصـول برداشـت و 

روانـه میادیـن تـره بـار و کارخانجات تبدیلی شـود.
بـه گفتـه موسـی پـور جشـنی؛ ارقـام کشـت شـده گوجه فرنگـی در سـرچهان 

شـامل سانسـید، 20-83 ، فـالت، اینـا و آپاچـی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: 95 درصـد کشـت گوجـه فرنگـی در ایـن 
شهرسـتان بـه صـورت نشـایی بـوده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش 15 

درصـدی داشـته اسـت.
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خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

پیش بینی تولید 29۸ هزارتن ذرت علوفه ای 
در شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: ذرت علوفه ای از سـطح پنج 
هـزار و 239 هکتـار در ایـن شهرسـتان در حال برداشـت اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
از دهـم  برداشـت ذرت علوفـه ای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ذبیح الـه سیروسـی 
مردادمـاه شـروع شـده اسـت و تـا اوایـل آبان مـاه ادامـه دارد، تصریح کـرد: بر 
اسـاس پیش بینی هـا بالـغ بـر 298 هزارتـن از ایـن محصـول تولیـد می شـود.

به گفته وی؛ 17 دستگاه چاپر دو ردیفه در امر برداشت مشارکت دارند.
سیروسـی اظهـار کـرد: ذرت کاران بـرای صرفـه جویـی در مصـرف آب، مزارع 

خـود را بـه آبیاری نـواری تجهیـز کردند.
وی بـا بیـان اینکه چهار طرح تحقیقاتی در شهرسـتان شـیراز اجرا شـده اسـت، 
افـزود: این طرح ها شـامل کاشـت ذرت نشـایی در سـطح هزار متـر مربع برای 
اولیـن بـار در شهرسـتان، مقایسـه تراکـم بـذر در سـطح یـک هکتار، مقایسـه 
ارقـام در سـطح دو هکتـار در بخـش حومـه و طرح مقایسـه ای تراکـم بوته در 

سـطح دو هکتـار در منطقه داریون اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز به تولیـد ذرت دانه ای نیـز گریزی زد 
و گفت: سـطح زیر کشـت ذرت دانه ای در سـال گذشـته صفر و در سـال جاری 

131 هکتـار بـود که 3144 تن ذرت دانه ای برداشـت شـد.

25 هزار تن انار از باغ های شیراز 
برداشت می شود

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: پیش بینی می شـود امسـال 25 
هزار تن انار از سـطح 1250 هکتار در این شهرسـتان برداشـت شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، 
ذبیح الـه سیروسـی اظهـار کـرد: در سـال جـاری بهره بـرداران از نیمـه  دوم 
شـهریورماه برداشـت انـار را آغـاز کرده انـد و تـا اوایـل آبـان ماه برداشـت این 

محصـول ادامـه دارد.
بـه گفتـه وی؛ مهمتریـن ارقـام انار در شهرسـتان شـیراز، بریت، رباب، شـیرین 

شـهوار، میخـوش قصرالدشـتی و انـار کوهمره که بازار پسـندی خوبـی دارد.
سیروسـی بـا بیـان اینکه دهسـتان کوهمـره واقـع در بخـش ارژن از توابع این 
شهرسـتان از لحـاظ سـطح زیـر کشـت و میـزان تولیـد سـاالنه انـار رتبـه اول 
شهرسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، ابـراز کـرد: بیشـترین سـطح زیر 
کشـت انـار در روسـتاهای بگدانه، مسـقان و کره بس این دهسـتان قـرار دارد.

سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکـه انارهای درجه دو و سـه کـه حـدود 30 درصد از 
تولیـد را شـامل و در صنعـت فـرآوری اسـتفاده می شـود، افـزود: فـرآوری این 
محصـول ارزشـمند به صـورت صنعتی در شـهرک بـزرگ صنعتی شـیراز و نیز 
بـه صورت سـنتی توسـط خود بهـره بردار انجام مـی گیـرد و محصوالتی مانند 

رب انـار ،آب و شـربت انـار، ناردانـه و... بـه بازار عرضه می شـود.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز تصریح کـرد: بازار هـدف محصوالت 
همچنیـن  و  همجـوار  اسـتان های  معمـوال  شهرسـتان،  ایـن  انارسـتان های 

کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس می باشـند.

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

آغاز برداشت انار در فسا
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: برداشـت انـار از 1488 هکتار از 

باغ هـای ایـن شهرسـتان آغاز شـد.

فسـا،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ناصرانصـاری تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود امسـال بالـغ بر 35 هـزار تن 

انـار در ایـن شهرسـتان تولیـد شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه برداشـت این محصـول از مهرماه آغاز شـده اسـت و تا 
پایـان آبـان ادامـه دارد، بیـان کرد: رباب، شیشـه کپ، شـیرین شـهوار، فاروق، 
اشـکفتو و می خوش از مهم ترین ارقام انار تولیدی در شهرسـتان فسـا اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه انـار رقـم ربـاب از ارقـام صادراتی اسـت و 
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بـرای باغـداران از درآمـد زایـی قابـل توجـه ای برخـوردار اسـت، اظهـار کرد: 
بیشـترین سـطح و میـزان تولیـد انار در شهرسـتان فسـا به این رقـم اختصاص 
دارد و از طرح هـای ترویجـی توسـعه باغ هـای انـار، جایگزیـن و اصـالح ارقام 

صادراتـی بـه جـای ارقـام کم بازده اسـت.
انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه مناطق تنـگ ایـج، دوگان، تنـگ کـرم و خیرآباد 
بیشـترین سـطوح زیر کشـت انار را در شهرسـتان فسـا دارا هسـتند، ابراز کرد: 
در طـول دوره بیـش از دو ماهـه برداشـت انـار در هـر هکتـار از باغ هـا بالغ بر 

صـد نفر مشـغول بـه کار بـوده اند.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا کشـورهای حوزه خلیج فارس و روسـیه 
را از مهـم تریـن مقاصد صادراتی انار فسـا دانسـت و تاکید کـرد: این محصول 
در میادیـن مختلـف کشـور از جملـه شـهر های داخـل اسـتان و اسـتان های 

همجـوار نیـز به مشـتریان خـود عرضه می شـود.

برداشت خرما از نخلستان های فسا 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از آغـاز برداشـت خرمـا از سـطح 96 
هکتـار از نخلسـتان های ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری گفـت: برداشـت خرمـا از نخلسـتان های ایـن شهرسـتان از اواخـر 

شـهریور مـاه آغـاز شـده اسـت و تا اواسـط آبـان مـاه ادامـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه بارندگـی هـا و کاهـش برداشـت محصـول نسـبت به سـال 
گذشـته، اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود 250تـن خرمـا از نخلسـتان هـا 

شود. برداشـت 
بـه گفتـه انصـاری؛ عمـده ارقـام خرمـای باغ هـای شهرسـتان فسـا شـامل 

شـاهانی، زاهـدی و پیـارم اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ابـراز کرد: بیشـتر خرمـای تولیدی این 

شهرسـتان بـه منظور تـازه خـوری در منطقه مصرف می شـود.
شهرسـتان فسـا در فاصلـه 130کیلومتـری جنـوب شـرقی شـیراز واقـع شـده 

. ست ا

اختصاص 4500 هکتار برای کشت گندم
در قیروکارزین

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین با تاکیـد بر اینکه 
نیمـه ی آبـان مـاه تـا نیمـه ی آذر مـاه بهتریـن زمـان کاشـت گنـدم در ایـن 
شهرسـتان اسـت، گفت: کاشـت این محصول در سـطح 4500 هکتار از اراضی 

این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد حیـدری بـا اذعان بـه اینکه بر اسـاس برآورد هـا به منظور کشـت گندم 
در ایـن شهرسـتان بیـش از هـزار تـن بذر گنـدم مورد نیاز اسـت، تصریـح کرد: 
تاکنـون 310 تـن بـذر از ارقـام مهـرگان، سـیروان و چمـران 2 خریـداری و در 

حـال توزیع اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکید بر اسـتفاده از بـذور گواهی شـده به منظور کاشـت 
محصـوالت زراعـی اظهـار کرد: تفـاوت قیمـت بذور گواهی شـده بـا دانه های 
گنـدم ذخیـره شـده ی خـود مصرفـی از سـال قبل توسـط کشـاورزان و نگرانی 
برخـی از گنـدم کاران از عـدم تامیـن بـه موقـع بـذر، در افزایـش اسـتفاده از 

دانـه ی گنـدم موثر اسـت.
حیـدری بـا تاکیـد بـر اهمیـت آمـار و اطالعـات بـه منظـور برنامه ریزی هـای 
کوتـاه و بلنـد مدت، بیان کرد: گندم از محصوالت راهبردی اسـت و کشـاورزان 
گنـدم کار بـه منظـور بهـره منـدی از تسـهیالت و نهاده هـای یارانه دار نسـبت 
بـه اعـالم اطالعات کشـت بـرای ثبت در سـامانه پهنـه بندی جهاد کشـاورزی 

اقـدام کنند.
او افـزود: در سـال زراعـی گذشـته 1032 بهره بـردار شهرسـتان قیروکارزین در 
سـطحی بالـغ بـر 3990 هکتـار از اراضـی زراعـی بیـش از 14 هـزار تـن گندم 

تولیـد کرده انـد.

برداشت ذرت علوفه ای از 1300 هکتار مزارع 
قیروکارزین

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: برداشـت 
ذرت علوفـه ای از سـطح 1300 هکتـار مـزارع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت 

کـه این سـطح نسـبت به سـال قبـل 30 درصـد افزایـش دارد.

مریم اقتصاد

شهرستان قیروکارزین 
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد حیـدری بـا بیـان اینکه بـرآورد می شـود نزدیک بـه 62 هـزار تن ذرت 
علوفـه ای از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت شـود، تصریـح کـرد: پیش بینـی 

می شـود کار برداشـت تـا اواخـر آبـان ادامـه یابد.
کار  ذرت  کشـاورزان  تمامـی  کـودی  نیـاز  کـرد:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
شهرسـتان قیروکارزیـن توسـط کارگـزاران شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی 

تامیـن و توزیـع شـده اسـت.
حیـدری بـا اذعـان بـه اینکـه ذرت علوفـه ای محصولـی پـر آب بر اسـت، ابراز 
کـرد: تامیـن نیـاز واحد هـای دامپـروری اسـتان بـه علوفـه امری بدیهی اسـت 
از ایـن رو سـطح زیر کشـت امسـال افزایش داشـت؛ قسـمت قابل توجـه ای از 

مـزارع ذرت ایـن شهرسـتان به صـورت نویـن آبیاری شـده اند.
 

برداشت کنجد از مزارع قیروکارزین ادامه دارد
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: برداشـت از 
700 هکتـار مـزارع کنجـد ایـن شهرسـتان از نیمـه مهر ماه آغاز شـده اسـت و 

تـا اواخـر آبان مـاه به طـول خواهـد انجامید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد حیـدری بـا اشـاره بـه اینکـه پیش بینـی می شـود امسـال حـدود 840 
تـن کنجـد در شهرسـتان قیروکارزیـن جمـع آوری شـود، تصریـح کـرد: عمده 

محصـول کنجـد ایـن شهرسـتان در بخـش افـزر تولید می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه کنجـد یک محصول گرمسـیری اسـت، 
اظهـار کـرد: ایـن گیاه در مقایسـه بـا دیگر محصـوالت آب کمتری نیـاز دارد از 
این رو توسـعه کشـت ایـن محصول عالوه بـر صرفه جویـی در منابع آب باعث 

پایـداری تولید محصوالت کشـاورزی خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه تمـام اجـزای گیاه کنجـد قابل مصرف اسـت، ابـراز کرد: از 
دانـه ی کنجـد در صنایـع غذایـی بـه ویـژه روغنی کشـی و تولید ارده اسـتفاده 
شـده و از بقایـای گیاهـی آن در تغذیـه دام به عنوان یک منبع غذایی ارزشـمند 

بهره گیـری می شـود.
حیـدری بـا تاکیـد بـر اینکـه شهرسـتان قیروکارزیـن از جملـه مراکـز عمده ی 
تولیـد کنجـد در جنـوب کشـور به شـمار می آیـد، بیان کرد: دسـتیابی بـه ارقام 
جدیـد و پـر محصـول و پیشـرفت در ادوات برداشـت مکانیـزه ی ایـن محصول 

مـی توانـد در توسـعه ی کشـت کنجد مثمر باشـد.

کشف بیش از 30 تن کود و سم تقلبی در 
قیروکارزین

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از کشـف و ضبط 
کـود و سـم تقلبـی و قاچـاق در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: قریـب به 31 

تـن از ایـن نهاده هـای تقلبـی و قاچاق کشـاورزی کشـف و ضبط شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمـد حیـدری بـا اذعان به اینکه کشـف مذکور در شـهر قیر مرکز شهرسـتان 
قیروکارزیـن صـورت گرفتـه اسـت، تصریـح کـرد: حـدود 30 تن کـود و قریب 
بـه یـک تـن سـم تقلبـی و قاچاق پـس از کشـف و ضبـط، بارگیری و بـه انبار 

حفـظ نباتات اسـتان انتقال داده شـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه پرونـده متخلفـان بـه منظـور طـی مراحل 
قانونـی بـه مراجـع ذی صـالح ارجـاع داده شـده اسـت، اظهـار کرد: شناسـایی 
مذکـور بـه دنبـال بازدیدهـای دوره ای، در راسـتای سـاماندهی فروشـگاه های 

عرضـه سـموم و کود هـای شـیمیایی حاصـل شـده اسـت.
فروشـگاه های عرضـه سـموم و کودهـای  پایـش  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
شـیمیایی بـه منظـور جلوگیـری از توزیع سـموم و کودهـای غیرمجـاز، تقلبی، 
افـزود: حـدود 60 فروشـگاه  انجـام می شـود،  تاریـخ گذشـته و گرانفروشـی 

عرضـه ی سـموم و کـود در شهرسـتان قیروکارزیـن فعالیـت می کننـد.
حیـدری بـا اشـاره بـه اینکـه کارشناسـان جهـاد کشـاورزی، سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی، نیروهـای تعزیـرات حکومتـی و انتظامـی در کشـف و 
ضبـط ایـن محمولـه کود و سـم تقلبی و قاچـاق نقش داشـته اند، افـزود: مردم 
در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلف مراتـب را به جهاد کشـاورزی اطالع دهند.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

پیش بینی تولید بیش از 72 هزارتن انار 
در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: برداشـت انار از سـطح 1800 
هکتـار از باغ هـای ایـن شهرسـتان در حال انجام اسـت.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی اظهـار کـرد: برداشـت انار از نیمه  دوم شـهریور ماه آغاز شـده اسـت و 

تا پایـان مهر مـاه ادامه دارد.
وی بـا اشـاره بـه میانگیـن 40 تنی تولیـد انـار در باغ های شهرسـتان کازرون، 
پیش بینـی کـرد: در سـال جـاری 72 هـزار تـن از ایـن محصول برداشـت و به 

بـازار مصرف عرضه شـود.
ایـن مقام مسـئول بـا تاکید بـر اینکه شهرسـتان کازرون سـومین قطـب تولید 
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انـار در اسـتان فارس اسـت، تصریـح کرد: محصـول انار این شهرسـتان عالوه 
بـر سـایر نقـاط اسـتان فـارس بـه اسـتان های همجـوار و کشـور های عربـی 

حـوزه خلیج فـارس نیـز صادر می شـود.
بـه گفتـه وی؛ عمـده تریـن ارقـام انـار تولیـدی در شهرسـتان کازرون شـامل 
ربـاب، بریـت، اتابکـی و میخـوش اسـت کـه رقـم ربـاب مرغوب تریـن آن ها 

بـه شـمار مـی آید.
مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد: بـا توجه به نبـود صنایع 
فـرآوری انـار در این شهرسـتان، از سـرمایه گذاری و راه انـدازی صنایع تبدیلی 

حمایت هـای جـدی می شـود.

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

آغاز برداشت چغندرقند
در کوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: برداشـت مکانیزه چغنـدر قند 
بهـاره از سـطح 175 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان آغاز شـده اسـت.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار بـا اشـاره بـه اینکـه کار برداشـت چغنـدر قنـد با اسـتفاده 
از 6 سـت برداشـت در ایـن شهرسـتان در حـال انجـام اسـت، تصریـح کـرد: 
پیش بینـی می شـود بیـش از 9 هزار تن محصول برداشـت و بـه کارخانه های 

قنـد تحویل شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه برداشـت چغنـدر قنـد در شهرسـتان کـوار 
بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی تـا پایـان آبـان مـاه ادامه مـی یابـد، اظهار 
کـرد: محصـول تولیـدی عـالوه بـر تحویل بـه کارخانه قنـد پارس کـوار برای 

کارخانه هـای قنـد فسـا و مرودشـت نیـز بارگیـری و حمـل می شـود.
جـوکار ابـراز کـرد: کشـت چغنـدر قنـد در تنـاوب با محصـوالت شـتوی باعث 
کاهـش علف هـای هـرز ایـن مـزارع و موجـب کنتـرل بیمـاری هـا و اصـالح 
سـاختار خـاک بـا افزایش مـاده آلی شـده و اشـتغال فصلـی برای کارگـران را 

بـه دنبـال خواهد داشـت.

پیش بینی تولید بالغ بر 11 هزارتن کلم در کوار
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار از آغاز برداشـت انواع کلم در سـطحی 

بالـغ بـر 200 هکتار از مـزارع این شهرسـتان خبر داد.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بیـش از 11هـزار تـن 
انـواع کلـم گل، بروکلـی، بـرگ و قمـری از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و 

روانـه بازار هـای داخلـی و خارجـی شـود.

بـه گفتـه وی؛ برداشـت کلـم در شهرسـتان کـوار از اواخـر مهرمـاه آغـاز شـده 
اسـت و تـا اواخـر آذر مـاه نیـز ادامـه مـی یابد.

جـوکار اظهـار کـرد: بـا توجـه به کشـت نشـایی ایـن محصـول در بسـیاری از 
مـزارع و زود رس بـودن بذورکلم، برداشـت زود هنگام و صرفـه جویی در منابع 

آبـی دارای توجیـه اقتصـادی برای کشـاورزان می باشـد.
او بـا بیـان اینکـه ایجـاد صنایع بسـته بنـدی و صنایـع غذایـی و تبدیلی، ضمن 
اشـتغال زایـی، تاثیر بسـزایی در ارزش افـزوده محصول دارد، ابـراز کرد: با توجه 
بـه اینکـه شهرسـتان فاقـد صنایـع ترشـی و شـوری جـات اسـت زمینـه برای 

ایجـاد صنایـع مذکـور فراهم می باشـد.

کاشت آزمایشی انار واندرفول درکوار
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کوار از کاشـت آزمایشـی انار رقـم واندرفول 
در سـطح یـک هکتـار بـرای اولین بـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: در 

ایـن طـرح تعـداد 600 اصلـه از ایـن رقم انار غرس شـده اسـت.
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کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار بـا اشـاره به اینکـه انار واندرفـول یک رقم تجـاری و جدید 
اسـت، تصریـح کـرد: مقاومـت بـه خشکسـالی و زودبازدهـی از ویژگی هـای 
مثبـت ایـن رقـم به شـمار مـی آید کـه در صـورت موفقیـت آمیز بـودن طرح، 

سـطح زیـر کشـت آن در شهرسـتان کـوار توسـعه مـی یابد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه 120 هکتـار از باغ هـای شهرسـتان کـوار 
بـه کشـت ارقـام رباب، شـیرین، یـزدی و میخـوش انـار اختصـاص دارد، اظهار 
کـرد: سـاالنه قریـب بـه 1200تـن انار در ایـن شهرسـتان تولید می شـود که با 
توسـعه کاشـت ارقـام جدیـد و تجاری انـار میـزان عملکـرد تولیدی نیـز بهبود 

یافت. خواهـد 
وی بـا اذعـان بـه اینکـه ترویج کاشـت ارقام جدیـد محصوالت کشـاورزی که 
سـازگار بـا اقلیـم هـر منطقه هسـتند مـی توانـد در اسـتفاده ی بهینـه از منابع 
پایـه اثـر گـذار باشـد، ابـراز کرد: بـا این دسـت برنامه هـای ترویجی مـی توان 

در شـرایط بحـران کـم آبـی بر درآمـد کشـاورزان افزود.

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 

تولید بیش از 20 هزار تن ذرت علوفه ای در گراش
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش بـا اشـاره به اینکـه برداشـت مزارع 
ذرت علوفـه ای ایـن شهرسـتان از اوایـل آبـان مـاه آغـاز شـده اسـت، گفـت: 
پیش بینـی می شـود تـا اواسـط آذرمـاه حـدود 23 هزار تـن محصول برداشـت 

. د شو
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی بـا بیـان اینکـه 380 هکتار از مـزارع شهرسـتان گراش در سـال جاری 
بـه کشـت ذرت علوفـه ای اختصـاص داشـته اسـت، تصریـح کـرد: این سـطح 

نسـبت به سـال گذشـته بیـش از 100 درصـد افزایش یافته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه قریـب بـه 40 درصـد محصـول ذرت 
علوفـه ای تولیـدی به مصـرف واحدهای دامی شهرسـتان گراش خواهد رسـید، 
اظهـار کـرد: مازاد محصوالت به دیگر مناطق اسـتان حمل و ارسـال می شـود.

۸5 تن ماهی در گراش تولید می شود
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش در ادامه افـزود: پیش بینی می شـود 
85 تـن انـواع ماهیـان گرمابـی از جملـه کپـور و آمـور از بندهـای خاکـی و 
اسـتخرهای ذخیـره آب کشـاورزی این شهرسـتان صیـد و به بازار عرضه شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال جاری 130 هـزار قطعـه بچه ماهـی در منابع 
آبـی شهرسـتان گـراش رهاسـازی شـده اسـت، اضافه کـرد: این شهرسـتان با 
داشـتن هشـت بنـد خاکـی و بیـش از 250 اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی از 

ظرفیـت خوبـی بـرای تولیـد ماهـی گرمابـی برخوردار اسـت.
مـرادی تشـریح کـرد: بـرای توسـعه ی پـرورش ماهیـان گرمابـی محدودیتـی 
نداریـم و بـا رونـق بیشـتر این کسـب و کار در شهرسـتان گـراش فرصت های 

شـغلی جدیـدی نیـز در سـطح شهرسـتان ایجاد خواهد شـد.

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

برداشت کنجد در الرستان آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان گفـت: برداشـت کنجـد در ایـن 

شهرسـتان، از سـطح 2000 هکتـار آغـاز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمـد جـواد مظفـری بـا بیـان اینکه دانـه روغنـی مذکور هـر سـاله از ابتدای 
تیـر مـاه بـه صـورت کـم خاکـورزی و بی خاکـورزی کشـت می شـود، تصریح 

کـرد: برداشـت آن از نیمـه دوم مهـر تـا نیمـه آبـان مـاه انجام می شـود.
وی با بیان اینکه عمده ارقام کشـت شـده در شهرسـتان الرسـتان شـامل ارقام 
محلـی و دشتسـتان اسـت، اظهـار کـرد: بر اسـاس پیش بینـی تولیـد کنجد در 

ایـن شهرسـتان بیش از 2000تن اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان با اشـاره بـه اینکه کنجد برداشـت 
شـده بـه 6 کارگاه فعـال تولیـد ارده و روغـن کشـی ایـن شهرسـتان ارسـال 
می شـود، بیـان کـرد: مـازاد آن بـه سـایر شهرسـتان های اسـتان فـارس و 

اسـتان های یـزد و تهـران نیـز ارسـال می شـود.

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

کاشت گندم در مرودشت، به عنوان قطب تولید 
این محصول آغاز شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه اینکه این شهرسـتان 
قطـب تولیـد گندم در اسـتان فارس اسـت، گفت: عملیات کاشـت این محصول 

راهبـردی از دهـم آبـان مـاه آغاز شـده و تا اواخـر آذر ماه ادامـه می یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بالـغ بـر 50 هـزار هکتار 
گندم در شهرسـتان مرودشـت کشـت شـود؛ به همین منظور بیش از سـه هزار 

تـن بـذر گنـدم گواهی شـده خریـداری و توزیع شـده اسـت.
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ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه بـذور خریـداری شـده از ارقام سـیروان، 
چمـران2، مهـرگان، طالیـی، بـرات، آران و ترابـی اسـت، اظهـار کـرد: طـرح 
زارهـا در سـطح حـدود 25 هـزار هکتـار و کاشـت  تولیـد در دیـم  جهـش 
قـراردادی گنـدم از جملـه طرح هایـی اسـت کـه در کشـت گندم سـال جاری 

ایـن شهرسـتان دنبـال می شـود.
وی با اشـاره به اینکه بیش از 80 درصد کشـت گندم در شهرسـتان مرودشـت 
مکانیزه اسـت، ابراز کرد: ادوات مورد اسـتفاده شـامل دسـتگاه کمبینات، خطی 

کار، کشـت بر روی پشـته و کف کارها اسـت.
عملیـات  ادوات،  تـردد  کاهـش  بـذر،  مصـرف  کاهـش  امیریـان؛  گفتـه  بـه 
راحت تـر  کنتـرل  تولیـد،  هزینـه  کاهـش  یکسـان،  عمـق  در  خـاک ورزی 

اسـت. مکانیـزه  کشـت  مزایـای  از   ... و  هـرز  علف هـای 
او افـزود: بـا توجـه بـه وجـود مخاطـرات مختلـف کشـاورزان در اسـرع وقـت 
نسـبت به خرید پوشـش بیمـه محصوالت کشـاورزی اقدام کنند تـا در صورت 

وقـوع مخاطـرات احتمالـی بخشـی از خسـارت ها جبران شـود.

60 هزار تن چغندرقند در مرودشت 
برداشت می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: برداشـت مکانیـزه چغندر 
قنـد بهـاره از سـطح هـزار هکتـار از مـزارع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
قنـد در شهرسـتان  برداشـت چغنـدر  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  امیریـان  منصـور 
مرودشـت بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی ممکـن اسـت تـا دی مـاه ادامه 
یابـد، تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود 60 هزار تـن محصول برداشـت و به 

کارخانه هـای قنـد تحویـل شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه محصـول تولیـدی غالبـًا بـه کارخانـه قند 

مرودشـت تحویـل می شـود، افزود: قسـمتی از محصـول چغندر قند شهرسـتان 
مرودشـت بـه سـمت کارخانه هـای قنـد فسـا، کـوار و اقلیـد بارگیـری و حمـل 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نظـارت بـر واحـد عیـار سـنجی کارخانه هـای قنـد به 
منظـور اطمینـان خاطر کشـاورزان ضـروری اسـت، اضافه کرد: کارشـناس ناظر 
از طـرف جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان نماینـده کشـاورزان در واحد عیارسـنجی 

کارخانه قند مرودشـت مسـتقر شـده اسـت.
او اظهـار کـرد: کشـت چغنـدر قنـد در تنـاوب با محصوالت شـتوی مفید اسـت 
و باعـث کاهـش علف هـای هـرز مـزارع شـتوی، کنتـرل بیماری هـا و اصالح 
سـاختار خـاک بـا افزایـش مـاده آلـی شـده و از طرفـی موجـب ایجاد اشـتغال 

فصلـی بـرای کارگران می شـود.

برداشت زعفران در مرودشت آغاز شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت زعفران از سـطح 
44 هکتـار مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: درصـورت مسـاعد بـودن 

شـرایط آب و هوایـی برداشـت ایـن محصـول بـه مـدت 20 روز ادامـه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان بـا بیـان اینکـه تغییـرات اقلیمـی باعث شـده تـا دسـتیابی به 
حداکثـر تولیـد مـزارع بـا وقفه مواجـه شـود، تصریح کـرد: پیش بینی می شـود 
در مجمـوع حـدود 154کیلـو گـرم زعفـران در این شهرسـتان تولیـد و روانه ی 

شـود. بازار 
ایـن مقـام مسـئول بـا اذعـان بـه اینکـه توسـعه کشـت زعفـران منـوط بـه 
برخـورداری از تسـهیالت و حمایت هـای دولتـی اسـت، افـزود: کمبـود منابـع 
بـه منظـور تامیـن پیـاز زعفـران و هزینه هـای کارگـری از مشـکالت زعفـران 

کاران اسـت.
امیریـان بـا بیـان اینکـه برداشـت زعفـران بـرای کارگـران فصلـی اشـتغالزایی 
خوبـی دارد، یـادآور شـد: این محصـول به طـور میانگین بـرای 200 نفر نیروی 

کار در سـطح هـر هکتار اشـتغالزایی دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زعفـران تولیـد شـده در شهرسـتان مرودشـت از نظـر 
عطـر، رنـگ و طعـم از کیفیـت باالیـی برخـوردار اسـت، افـزود: بخشـی از 
محصـول تولیـدی بـه صورت بسـته بنـدی شـده و با برند و بخشـی نیـز بدون 
بسـته بنـدی بـه اسـتان های خراسـان و تهـران ارسـال و بـه فروش می رسـد.

برداشت مکانیزه برنج کامفیروزی آغازشد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت برنـج از 12 هزار 
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هکتـار از شـالیزارهای کامفیـروز شـمالی و جنوبـی از توابع این شهرسـتان خبر 
داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان بـا بیـان اینکـه برداشـت برنـج تا اواخـر مهر مـاه ادامـه دارد، 
اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود بالـغ بـر60 هزارتـن شـلتوک از مـزارع زیـر 

کشـت برنـج در کامفیـروز تولیـد و روانـه بازار شـود.

او بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 95 درصـد مـزارع به صـورت مکانیزه برداشـت 
مـی شـوند، افـزود: مزارعـی کـه دچـار خوابیدگی هسـتند یا درقطعـات کوچک 
کشـت شـده انـد و یـا دارای رطوبـت بـاال هسـتند به صورت سـنتی برداشـت 

می شـوند.
بـه گفتـه امیریـان؛ کشـت برنـج در کامفیـروز غالبـا بـا بهـره گیـری از آب 

می گیـرد. صـورت  موجـود  سـار های  چشـمه  و  رودخانه هـا 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ابراز کـرد: با توجه بـه محدودیت 
منابـع آبـی بـرای مصـرف بهینـه آب در زراعـت برنج، آبیـاری با شـیوه غرقابی 
دائـم کـه راندمـان پایینـی دارد توسـط کشـاورزان با آبیـاری تناوبـی جایگزین 

شـده اسـت و آبیـاری مـزارع دو روز در میـان انجام می شـود.
 امیریـان افـزود: تهویـه خـاک و خـارج کـردن گازهـای سـمی، صرفـه جویی 
در میـزان آب مصرفـی، کاهـش مشـکالت ناشـی از نبـود زهکشـی و افزایـش 

عملکـرد از دیگـر مزایـای آبیـاری تناوبی اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه برنـج کامفیـروزی به دلیل کیفیـت باال و 
عطـر و طعم مناسـب، ازجایـگاه ویژه ای برخوردار اسـت، اضافه کـرد: مهمترین 
ارقـام برنـج تولیـدی در این شهرسـتان رقم چمپـای کامفیروزی و انـواع لنجان 

اسـت که بازار پسـندی خوبی دارد.
شـهرکامفیروز در 110 کیلومتـری شـمال غـرب شـیراز و 90 کیلومتـری غرب 

شهرسـتان مرودشـت قرار دارد.

پیش بینی تولید 650 تن "به" در مرودشت
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز برداشـت "به" از سـطح 25 
هکتـار در ایـن شهرسـتان خبـرداد و گفـت: پیش بینـی می شـود بیـش از 650 

تـن "بـه" از باغ هـای مثمر شهرسـتان برداشـت و روانـه بازار مصرف شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان بـا بیـان اینکه برداشـت ایـن محصول از اواسـط مهرمـاه آغاز 
شـد و تـا نیمه هـای آبـان مـاه ادامـه دارد، تصریـح کـرد: محصول تولید شـده 
عـالوه بـر مصـرف محلـی بـه شهرسـتان های همجـوار نیـز عرضه می شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اغلـب باغ هـای "بـه" در بخـش کامفیـروز قـرار دارد، 
اظهـار کـرد: محصـول تولیـد شـده در ایـن منطقـه به لحـاظ کیفیـت و عطر و 
طعـم و حداقل اسـتفاده ازسـموم از جایـگاه ویژه ای در اسـتان برخوردار اسـت 

و همیـن امـر توجـه خریـداران را بـه خـود جلب کرده اسـت.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بیان کرد: ارقام محلـی و اصفهانی 

از عمـده تریـن ارقام درختان "به" موجود در این شهرسـتان اسـت.

5 هزار تن بذور گواهی شده گندم در مرودشت 
توزیع می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز توزیـع بالغ بـر 5000 تن 
بـذور گواهی شـده گنـدم در ایـن شهرسـتان خبرداد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان تصریـح کـرد: ارقام بذور گواهی شـده گندم شـامل سـیروان، 

چمـران2 ، مهـرگان، طالیـی، بـرات، آران و ترابی اسـت.

بـه گفتـه وی؛ 40 مرکـز توزیـع در قالـب تعاونی هـای تولید، تعاونی روسـتایی 
و بخـش خصوصـی توزیـع بذر گواهی شـده را در سـطح شهرسـتان مرودشـت 

انجـام مـی دهند.
او بـا بیـان اهمیـت بـذور گواهـی شـده و بوجـاری شـده، تصریح کـرد: عوامل 
توزیـع منحصـرا مجـاز بـه توزیـع بـذور در کیسـه های منقـش به آرم شـرکت 
تولیـد کننـده بـذر و دارای لیبـل ممهـور بـه موسسـه تحقیقات ثبـت و گواهی 

بـذر و نهال هسـتند.
وی ازکشـاورزان خواسـت درصـورت مشـاهده هرگونـه مشـکل از قبیـل عـدم 
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وجـود آرم شـرکت تولیـد کننده بـذر و لیبل ممهـور به موسسـه تحقیقات ثبت 
و گواهـی بـذر و یـا وجـود بـذر علف هـای هـرز، مـوارد را بـه مراکـز جهـاد 

کشـاورزی اطـالع رسـانی کنند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه اهمیـت ضدعفونی 
بـذور خـود مصرفـی، تصریـح کـرد: گندمـکاران توجـه کننـد کـه بـذور خـود 
مصرفـی نیـز بایـد زیر نظر کارشناسـان بـا قارچ کش هـای رایج علیـه بیماری 

سـیاهک آشـکار و پنهـان ضدعفونی شـوند.
امیریـان بیـان کـرد: عملکـرد بـاال، مقاومت به زنـگ زرد و سـایر بیماری های 
برگـی، مقاومـت بـه خوابیدگـی، مقاومت بـه ریزش دانـه، زودرسـی و مقاومت 

بـه خشـکی آخـر فصـل، از مهمترین ویژگـی ارقام بذور معرفی شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه کشـت گندم در ایـن شهرسـتان از نیمه 
آبـان مـاه آغـاز می شـود، از بهره بـرداران خواسـت، تامیـن بـذر را بـه مراحـل 

پایانـی واگـذار نکننـد تـا بـا ترافیک خریـد و کمبود بـذر مواجه نشـوند.

تولید 10 تن رزماری در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از تولیـد 10 تـن گیـاه دارویـی 

رزمـاری از سـطح پنـج هکتـار در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان بـا اشـاره اینکه ایـن گیـاه در دو مرحلـه مهرماه و خـرداد ماه 

برداشـت می شـود، گفـت: برداشـت در اوایـل مهرمـاه انجام شـد.
بـه گفتـه وی، محصـول تولیـدی بـه شـرکت های فـرآوری و بسـته بنـدی و 

مراکـز فـروش عمـده ارسـال می شـود.    
امیریان اضافه کرد: این مزارع به روش نواری آبیاری می شوند.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تصریـح کـرد: کشـت ایـن گیاه 
دارویـی بـا توجـه بـه نیاز آبـی کم، داشـتن مقاومـت باال بـه گرما و سـرما، در 
شـرایط آب و هوایـی گـرم و نسـبتًا خشـک، مقاومـت به خشـکی و متحمل به 
دمـای بـاال می توانـد بـه عنـوان جایگزین مناسـبی بـرای گیاهان پـر آب بر در 

باشـد. منطقه 
 

ششمین جشنواره انار فاروق 
برگزار شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از برگـزاری ششـمین جشـنواره 
ملـی مردمـی انار و گردشـگری فاروق در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: این 

جشـنواره از دهـم آبـان مـاه آغـاز و تا بیسـتم همین مـاه ادامه داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان اظهـار کـرد: در ایـن جشـنواره حـدود 45 غرفـه محصـوالت 

کشـاورزی از جملـه انـار و فراورده هـای آن شـامل رب انـار، آب انـار، لواشـک 
انـار، گـردو، بـادام، عسـل، خرمالـو، زیتـون، شـوریجات و ترشـیجات و صنایـع 

دسـتی بـه صـورت مسـتقیم بـه عالقمنـدان عرضه می شـود.

او تصریـح کـرد: عرضـه مسـتقیم و بـدون واسـطه محصـوالت کشـاورزی و 
اشـتغال زایـی خصوصا اشـتغال بانـوان و اهالی روسـتا از نکات مـورد توجه این 

است. جشـنواره 
وی بـا بیـان اینکه انار شـیرین شـهوار شـهر فاروق در شهرسـتان مرودشـت به 
دلیـل مرغوبیـت، ثبت ملی شـده اسـت، افـزود: تاکنـون بیش از هزار تـن انار از 

باغ های فاروق برداشـت شـده اسـت.
امیریـان بـا اشـاره بـه اینکه برگـزاری جشـنواره انار زمینه گردشـگری در شـهر 
فـاروق را فراهـم کرده اسـت، افـزود: پیشـینه تاریخی، قنـوات فـراوان، کیفیت 

انـار و انارسـتان های ایـن منطقه زمینه سـاز ورود گردشـگران اسـت.
از  تـا آخریـن روز  نفـر  بیـان کـرد: پیش بینـی می شـود حـدود 30 هـزار  او 

انـار و شـهر فـاروق بازدیدکننـد. جشـنواره 

نانوایی های متخلف در مرودشت مشمول 
جریمه شدند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: از ابتـدای طـرح اصـالح 
سیاسـت ارز ترجیحـی و مردمـی سـازی یارانـه هـا تـا کنـون 12 واحـد نانوایی 

متخلـف در ایـن شهرسـتان شناسـایی و مشـمول جریمـه شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
منصـور امیریـان بـا بیـان اینکـه پرونـده تعزیراتـی دو واحـد از نانوایی هـای 
متخلـف بـه میـزان 260 میلیـون ریـال تشـکیل شـده اسـت، تصریح کـرد: ده 

واحـد متخلـف دیگـر مشـمول کسـر سـهمیه آرد شـده انـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه 250 واحـد نانوایـی بـه صـورت هفتگی در 
شهرسـتان مرودشـت بازرسـی مـی شـوند، اظهـار کـرد: در ایـن بازرسـی هـا 
تعطیلـی خودسـرانه، عـدم رعایـت سـاعات پخـت، وزن چانـه و کیفیـت نـان 

توسـط بازرسـان کنتـرل و رصـد می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه رضایـت مـردم بایـد مـالک کار نانوایـی هـا باشـد، ابـراز 
کـرد: سـهمیه آرد واحد هـای متخلـف بـر اسـاس نظـر کارگـروه، کسـر و بـه 
دیگـر نانوایی هـای منظـم و قانونمنـد کـه مـردم از آن هـا رضایت کامـل دارند 

یابد. اختصـاص مـی 
امیریـان بـا اشـاره بـه اینکـه نانوایـان قابـل تشـویق نیـز شناسـایی و تشـویق 
مـی شـوند، بیـان کـرد: در ایـن بازرسـی ها هشـت مـورد واحد صنفـی خبازی 
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قانونمنـد نیـز شناسـایی شـده و اضافـه سـهمیه دریافـت کرده انـد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه پایش و بازرسـی از نانوایـی ها در بخش های شهرسـتان 
نیـز انجـام می شـود، افـزود: بـر ایـن اسـاس، کارگروه هـای فرعـی آرد و نـان 
در بخـش هـا بـا نظارت بخشـداران تشـکیل شـده اسـت و رصد نانوایـی ها در 

بخش هـای شـش گانـه شهرسـتان با دقـت بیشـتری دنبال می شـود.

امیریـان بـا یـاد آوری اینکـه یـک نفـر از اعضـای شـورای آرد و نـان روزهای 
یکشـنبه هـر هفتـه در جهـاد کشـاورزی مسـتقر و مسـئول پاسـخگویی بـه 
مشـکالت شـهروندان در خصـوص آرد و نـان اسـت از شـهروندان درخواسـت 
کـرد در صـورت مشـاهده تخلفـات در ایـن زمینـه و هرگونه گله منـدی مراتب 

را بـه جهـاد کشـاورزی یـا سـایر اعضـای کارگـروه اطـالع رسـانی کنند.
شـورای آرد و نـان بـه ریاسـت فرمانـدار ویـژه شهرسـتان و متشـکل از جهـاد 
کشـاورزی بـه عنـوان دبیـر، اداره صمـت، غلـه، تعزیـرات و اتـاق اصنـاف بـه 

صـورت هـر دو هفتـه یکبـار تشـکیل می شـود.

زهرا نوری

شهرستان مهر 

گوجه فرنگی پائیزه ی ُمهر به بازار آمد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهر گفت: برداشـت گوجه فرنگـی پائیزه ی 
خـارج از فصـل از حـدود 810 هکتـار از مـزارع این شهرسـتان از نیمـه ی آبان 

ماه آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر، یوسـف 
صفـری بـا بیـان اینکه کار برداشـت گوجـه فرنگی پائیـزه در شهرسـتان ُمهر تا 
اواخـر دی مـاه آتـی ادامـه دارد، تصریـح کرد: پیش بینی می شـود بیـش از 48 

هـزار تـن از ایـن محصول برداشـت و بـه بازار عرضه شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد: عمده ی گوجه فرنگی تولید شـده در شهرسـتان 
ُمهـر از ارقـام برنتـا، ps، sg12، افـرا، بروویـو 2466، سـاکاتا و بـدرو اسـت که 

سـازگاری خوبی بـا اقلیم این شهرسـتان دارد.

برداشت از مزرعه ی چای ترش در ُمهر
صفـری بـا اشـاره بـه اینکـه گیـاه دارویـی چـای تـرش بـرای اولیـن بـار در 
شهرسـتان ُمهـر کشـت و به مرحله برداشـت رسـیده اسـت، ابـراز کـرد: انتظار 
مـی رود 1500 کیلوگـرم چـای تـرش از سـه هکتـار مزرعـه زیـر کشـت ایـن 

محصـول برداشـت شـود.

وی بـا بیـان اینکـه کشـت مذکـور در بخـش اسـیر شهرسـتان مهـر در تیرماه 
گذشـته انجـام شـده اسـت، اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه ویژگی های گیـاه چای 
تـرش خصوصـًا کـم آب بـر بـودن و نیـاز کـم بـه کودهـای شـیمیایی از آن 

می تـوان در کشـت جایگزیـن بهـره بـرد.
 

برداشت کنجد در ُمهر ادامه دارد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهـر گفـت: برداشـت کنجـد از مـزارع این 

شهرسـتان آغـاز شـده اسـت و تـا نیمـه آبان مـاه ادامـه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهر، یوسـف 
صفـری تصریح کرد: سـطح زیر کشـت کنجد در شهرسـتان ُمهـر 1500 هکتار 

اسـت کـه در بخش هـای وراوی، مرکزی، گله دار و اسـیر پراکنده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه بـرآورد می شـود 1500 تـن کنجـد از مزارع 
مذکـور جمـع آوری شـود، افـزود: ایـن محصـول در بازار هـای اسـتان فـارس، 

یـزد، اصفهـان، بوشـهر، قـم و کرمـان خریدارهای فراوانـی دارد.
یوسـفی اظهـار کـرد: کشـت صیفـی کنجـد در شهرسـتان ُمهر به دلیـل قیمت 
خریـد مناسـب، کـم آب بر بودن و نقش موثـر در تامین قسـمتی از روغن مورد 

نیاز کشـور امسـال نسـبت به پارسـال 50 درصد افزایش داشـت.

کشت دانه روغنی کلزا در ُمهر آغاز شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهـر گفت: کاشـت دانه روغنی کلـزا در این 

شهرسـتان آغاز شـده اسـت و تـا پایان آبان مـاه ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ُمهر، یوسـف 
اراضـی  از  اینکـه پیش بینـی می شـود هـزار هکتـار  بـه  اذعـان  بـا  صفـری 
شهرسـتان ُمهـر بـه کشـت کلـزا اختصـاص یابـد، تصریـح کـرد: کشـت ایـن 

محصـول در تنـاوب بـا کشـت غـالت از ارزش باالیـی برخـوردار اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه بـه طـور معمـول عملکـرد مـزارع کلـزای 
شهرسـتان ُمهـر 2500 کیلوگـرم در هـر هکتـار اسـت، اظهـار کرد: کشـت زود 
هنـگام، مصـرف کمتـر آب و خریـد تضمینـی محصـول بـا قیمـت مناسـب از 

جملـه مزایـای کشـت کلزا اسـت.
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سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

انار نی ریز در بازارهای جهانی 
عرضه می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز گفـت: در سـال جاری تاکنـون هزار 
تـن از محصـول انـار این شهرسـتان به کشـورهای آسـیای میانه، حـوزه خلیج 

فـارس، کره جنوبـی، روسـیه، و برخی کشـورهای اروپایی صادر شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری بـا اذعـان بـه اینکـه پیش بینـی می شـود میـزان صـادرات 
انـار از ایـن شهرسـتان در سـال جـاری بـه 2 هزار تن نیـز برسـد، تصریح کرد: 
ایـن شهرسـتان بـا تولیـد سـاالنه 60 هزار تـن انار و سـطح زیر کشـت 3 هزار 

هکتـاری مقـام نخسـت تولیـد و سـطح را در اسـتان فـارس از آن خـود دارد.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه رکـورد تولید 150 تـن انـار در هکتار در 
شهرسـتان نـی ریـز ثبت شـده اسـت، اظهـار کـرد: در سـالیان متمـادی تولید 
کننـده ی نمونـه ی انـار اسـتانی یـا کشـوری از ایـن شهرسـتان انتخاب شـده 

ست. ا
به گفتـه وی؛ عمده تریـن رقـم انـار تولیـدی شهرسـتان نی ریـز رباب اسـت که 
به دلیـل رنـگ پوسـت و آریـل، درصـد فیبـر، طعـم میـوه و ضخامـت پوسـت، 

بسـیار بـازار پسـند بوده و شـهرت جهانـی دارد.
بصیـری بـا بیـان اینکـه در بخـش صنایـع تبدیلـی با توجـه به ظرفیـت باالی 
شهرسـتان نـی ریـز کارخانه هـای فـرآوری انـار مشـغول بـه فعالیـت هسـتند، 
ابـراز کـرد: از جملـه تولیـدات آنها آب انار، رب، سـس، شـربت، مارمـاالد، ژله، 
بسـتنی، ترشـی، سـرکه و لواشـک انار اسـت که بـا اسـتقبال خوب بـازار و ارز 

آوری بـرای کشـور همراه شـده اسـت.
او تاکیـد کـرد: کمبـود آب بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر، وجـود آفـات 
آن،  بیمـه ای  پوشـش  عـدم  و  انـار  گلـوگاه  کـرم  بـه  خصـوص  امـراض  و 
کمبـود صنایـع تبدیلـی و سـردخانه و عـدم اسـتقبال مناسـب بهره بـرداران از 
تشـکل های صنفـی از عمـده مشـکالت انـارکاران شهرسـتان نـی ریز اسـت.

 
برداشت "ب ِه" از باغ های نی ریز آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از آغاز برداشـت "به" از سـطح حدود 
400 هکتـار در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری گفـت: برداشـت ایـن محصـول کـه از نیمـه مهـر آغاز شـده 

 اسـت تـا نیمه مهـر مـاه ادامـه دارد.

به گفتـه وی؛ ارقـام اصفهانـی، شیشـه ای، کدوئـی و محلـی از مهم تریـن ارقـام 
و  کیفیـت  از  کـه  می آینـد  به شـمار  نی ریـز  شهرسـتان  در  کاشته شـده  "بـه" 

بازارپسـندی مطلوبـی برخوردارنـد.
او افـزود: پیش بینـی می شـود تـا پایـان فصل برداشـت نزدیـک بـه 600 تن از 

ایـن محصـول جمـع آوری و روانه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهارکـرد: میادیـن اسـتان های تهـران، خراسـان رضوی و 
سیسـتان و بلوچسـتان عالوه بـر مصرف درون اسـتانی، از مهم تریـن بازارهای 

محصـول "بـه" شهرسـتان نی ریز هسـتند.
"بـــه"، میـوه ای زردرنگ و خوشـبو اسـت که سـطح آن پوشـیده از کـرک بوده 
و دارای طعمـی مطبـوع، شـیرین و یـا کمـی تـرش و تقریبـًا گـس بـا گوشـت 

است. خشـک 
 

مزارع ذرت علوفه ای نی ریز برداشت شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از آغـاز برداشـت ذرت علوفـه ای در 

سـطح 120 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان خبرداد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری گفـت: برداشـت ایـن محصـول از هفتـم مهرمـاه آغـاز شـده 

اسـت و تـا بیسـتم ایـن مـاه ادامـه  دارد.
وی بـا بیـان اینکـه متوسـط برداشـت ذرت علوفـه ای در هـر هکتـار حـدود 50 
تـن اسـت، افـزود: پیش بینـی می شـود قریـب بـه 6000 تـن از ایـن محصـول 

شود. برداشـت 
بصیـری تصریـح کـرد: بازارهای هـدف ذرت سـیلویی دامداری های شهرسـتان 

نـی ریز، اسـتان های کرمـان و یزد هسـتند.
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موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و تقسیمات کشوری 
شهرستان:

شهرسـتان اقلیـد در شـمال اسـتان فـارس بـا وسـعت 6 هـزار کیلومتـر مربـع و 
جمعیتـی بالـغ بـر بـه 100 هـزار نفـر و بـا داشـتن 4 دشـت بـزرگ و حاصلخیـز 
کشـاورزی بـه نام هاي دشـت نمـدان، احمدآباد - آسـپاس ، بکان و طغـر، یکی از 

شهرسـتان های مهـم کشـاورزی اسـتان و کشـور محسـوب می گـردد.

متوسـط بارندگـی بلنـد مـدت 320 میلیمتـر، حداکثـر دمـا 37 و حداقـل دمـا 29 
- درجـه سـانتیگراد و متوسـط ارتفـاع از سـطح دریـا حـدود 2200 متر می باشـد.

 براسـاس تقسـیمات کشـوری شهرسـتان دارای سـه بخش )مرکزی، حسـن آباد . 
سـده(، 4 نقطه شـهری )اقلید، حسـن آباد، سـده ودژکرد( و 8 دهسـتان )آسـپاس، 
احمد آباد، بکان، خنجشـت، شـهرمیان، سـده، شـهرمیان، حسـن آباد( و 83 پارچه 

روسـتا و آبادی می باشـد. 
کشـاورزی در شهرسـتان اقلیـد بـه عنوان تنهـا محور عمـده فعالیت هـای مردمی 
از جایـگاه بسـیار مهمـی برخـوردار بـوده و با داشـتن بیـش از 21 هزار بهـره بردار 
95 درصـد اشـتغال جامعـه روسـتائی و بالغ بر 50 درصد اشـتغال جامعه شـهری را 
بـه خـود اختصاص داده اسـت. تعداد عشـایر شهرسـتان 21 هزار نفر شـامل 4020 

باشـد. خانوار می 
 اطالعات پایه بخش کشاورزی شهرستان:

منابـع آب شهرسـتان شـامل 194 رشـته قنـات، 243 دهنـه چشـمه و 11 رشـته 
رودخانـه فصلـی و دائمـی، 5031 حلقـه چـاه که از ایـن تعداد 2136 حلقـه برقی و 

2895 حلقـه دیـزل می باشـد.

وسـعت اراضـی زراعـی و باغی شهرسـتان حـدود 145 هـزار هکتار که شـامل 80 
هـزار هکتـار اراضـی زراعـی )گنـدم 20365، جـو 7800، حبوبـات 18300 هکتار، 
چغندرقنـد 2458 هکتـار، سـیب زمینـی 5709 هکتـار و کل تولیـد محصـوالت 
زراعـی بیـش از 900هـزار تـن( و 22 هـزار هکتـار اراضـی باغـی )11343 هکتار 
بـادام دیـم، 5600 هکتـار سـیب، 1420 هکتـار انگـور و 1800 هکتار گـردو و کل 

تولیـد محصـوالت باغـی 145 هـزار تـن( و 43 هـزار هکتـار آیـش می باشـد.

سیمای کشاورزی شهرستان

اقلیـد

سمانه استوار
مسئول روابط عمومی

عبدالکریم عابدینی
معاون فنی اجرایی

کمیل مالیی
معاون اداری مالی

خدامراد طرفدار
مدیر جهاد کشاورزی
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آمار محصوالت زراعی شهرستان سال زراعی 1400-1399
میزان تولید )تن(سطح زیر کشت )هکتار(نام محصول

1916576432گندم آبی

76502068گندم دیم

610022563جو آبی

17001190جو دیم

5710285450سيب زميني

2460135190چغندرقند

1830054900حبوبات

26812089کدو آجيلی

132078750هویج

130571808ذرت علوفه ای

536032520علوفه)یونجه. شبدر(

81656910گوجه فرنگی

152099820پياز

آمار محصوالت باغی شهرستان سال زراعی 1400-1399
میزان تولید )تن(سطح زیر کشت)هکتار(نام محصول

1153013836بادام )دیم وآبی(

528195058سيب درختي

13003900گردو

1480222000انگور

3095253هلو

1411551آلو

309.75500گل محمدی

500.29زعفران

207116570سایر محصوالت باغی

 
آمار امور دام شهرستان اقلید

تعدادعنوان

603 هزار راس با دام عشایردام سبک

14 هزار راسدام سنگين

5 واحد با ظرفيت 224 هزار قطعهمرغ گوشتی

4 واحد با ظرفيت 738 هزار قطعهمرغ تخمگذار

700 قطعهشترمرغ

30 باباستخر دومنظوره

12 موردمزرعه پرورش ماهی

55 هزار کلونیکلونی زنبور عسل

یک واحد با ظرفيت 32700 قطعهپرورش کبک

آمار تولیدات دام، طیور، زنبور عسل و شیالت 

نوع دام
تولیدات )تن(

 عسلتخم مرغگوشتشير

--365503275سبک و سنگين

-14325500-طيور

447---زنبور عسل

--2100-ماهيان سردابی

3655068075500447جمع کل 

آمار ماشین آالت کشاورزی شهرستان اقلید
تعدادنام ماشین آالت

20تراکتور باغی

3091ترکتورزراعی

8کمباین غالت

1203انواع ادوات کاشت

2132انواع ادوات داشت

1.8ضریب مکانيزاسيون

آمار صنایع غذایی و تبدیلی موجود در شهرستان اقلید
ظرفيتتعدادنوع دام

3850 تن در سال1کارخانه قند

765 تن در سال1کشتارگاه صنعتی

5000 تن در سال3سردخانه باالی صفر درجه

3000تن1انبار سرد سيب زمينی

3950 تن در سال3بسته بندی حبوبات

60 هزار تن1سيلوی غالت

2هزار تن در سال1توليد نبات

1کارخانه آرد

1صنایع بسته بندی تخم مرغ

رتبه های برتر شهرستان در بخش کشاورزی
رتبه اول استانی در اجرای سامانه های نوین آبیاری

رتبـه اول اسـتانی در تولیـد محصـوالت باغـی )بـادام، به و گـردو( و رتبـه دوم در 
تولیـد محصـوالت )سـیب درختـی و آلبالو(

رتبـه اول اسـتانی در تولید محصـوالت زراعی )سـیب زمینی، چغندرقنـد، حبوبات، 
پیـاز و هندوانه( 

اطالعات اداری:
شهرسـتان اقلیـد داراي هفـت مرکـز جهاد کشـاورزي در مناطق حومه شـهر اقلید، 
سـده، دژکـرد، حسـن آبـاد و دهسـتان هـاي خنجشـت، شـهرمیان و آسـپاس که 
دارای 48 پهنه می باشـد که به خدمت رسـانی بخش کشـاورزی مشـغول هسـتند.

و  روسـتایی  تعاونـی  شـرکت های  اتحادیـه   2 شـامل  روسـتایی  تعـاون  اداره   •
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تعاونـی تولیـد تعاونـی روسـتایی، 14 شـرکت  تعاونی هـای تولیـد، 10 شـرکت 
• صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتان اقلید بـا 952 عضو و 
سـرمایه ای بالـغ بـر 10 میلیـارد ریال در سـال 97 تاسـیس گردیـد. در حال حاضر 

تعـداد اعضـا 1080 نفـر و سـرمایه صنـدوق 13 میلیارد ریال می باشـد. 

گزارش فعالیت های شاخص مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان اقلید

آب و خاک
بـا توجـه بـه اینکه بحران آب که در کل کشـور و شهرسـتان وجـود دارد، در جهت 

افزایـش راندمـان آب موجـود اقدامات زیر در شهرسـتان صورت گرفته اسـت:
• پایـان کار آبیـاری نویـن 1813.8 هکتار با اعتبار 197 میلیـارد ریال و در مجموع 

سـطحی بالغ بـر 32480 هکتار آبیاری تحت فشـار 
• پایان کار آبیاری نوین 758 هکتار با اعتبار 145میلیارد ریال در سال1400

• تجهیـز و نوسـازی اراضـی در سـطح 177 هکتـار تسـطیح لیـزری و 5 کیلومتـر 
مرمـت و بازسـازی جـاده بیـن مـزارع بـا اعتبـار 7400 میلیـون ریال

• پوشـش کانـال و خـط انتقـال آب بـا اعتبـار 3.73 میلیـارد ریال به طـول 9512 
متر

• بازسازی 18 رشته قنات به طول 4050 متر و اعتبار 85 میلیارد ریال
• مقام اول استانی در اجرای آبیاری نوین

کنتـرل  و  بررسـي  خصـوص  وظایـف در  اختیـارات و  کلیـه  تفویـض   •
پرونده هاي آبیـاري نویـن بـه عنـوان طـرح پایلـوت بـه مدیریت جهاد کشـاورزي 
شهرسـتان اقلیـد و تخصیـص اعتبـارات بـه صنـدوق توسـعه بخـش کشـاورزی 

اقلیـد شهرسـتان 
• حمایت و استفاده از ظرفیت انجمن آبیاری شمال فارس در شهرستان

• انعقـاد تفاهـم نامـه بـا صندوق توسـعه بخـش کشـاورزی در شهرسـتان و واریز 
اعتبـار یارانـه سـامانه های نویـن آبیـاری به ایـن صندوق

• طراحی کلیه کانال های آبرسانی در سطح شهرستان
• ثبت اطالعات قنوات در سامانه جامع قنوات 

زراعت
• اجـرای طـرح گنـدم بنیـان در سـطح 6500 هکتـار در 31 پهنه و مشـارکت 25 
نفر از کارشناسـان در 5 مرکز جهاد کشـاورزی شهرسـتان )خنجشـت، شـهرمیان، 
حسـن آبـاد ، سـده و آسـپاس ( به منظـور ارتقای عملکرد در واحد سـطح در سـال 

1399-1400 زراعی 
• توزیـع 14500 تـن کـود اوره بـه منظـور کشـت شـتوی و بهـاره از مهـر 1399 

کنون تا
• خریـد حـدود 1000 تـن کود اوره سـهمیه شـتوی سـال زراعی جاری و اسـتفاده 

از سـامانه الکترونیکـی پایش جهـت توزیع کود 
• اجرای طرح افزایش ماده آلی خاک

• استفاده از بذور گواهی شده گندم به میزان1750 تن
• تهیـه طـرح جامـع حبوبـات شهرسـتان جهت افزایـش عملکـرد، کاهش مصرف 

حبوبات در  آب 
• اجرای طرح استمرار بذور سیب زمینی 

• کسـب مجـوز تولیـد بـذور وارداتی سـیب زمینـی در شهرسـتان توسـط 4 نفر از 
کنندگان تولیـد 

• اجرای طرح pvs گندم
• اجرای طرح مقایسه ارقام سویا 

• اجرای 5 سایت الگویی گندم بنیان در شهرستان

باغبانی
• شناسایي 17500 هکتار از این اراضي شیب دار جهت توسعه باغات دیم

• برگـزاری کارگاه های آموزشـی گـردو و بادام جهت اجرای طرح سرشـاخه کاری 
بـا هـدف دسـتیابی بـه یکنواختي در رسـیدن محصـول و عملکرد بـاال در درختان 

گـردو و بادام
• کاشت انگور به صورت داربستي در سطح 15هکتار

• پیوند800 هکتار باغ بادام دیم با ارقام جدید و متحمل دیر محصول
• تامیـن یارانـه نهـال به تعـداد 38678 اصله نهـال گونه های بـادام، گل محمدی 

و انگـور با اعتبـار 700 میلیون ریال
• پرداخـت یارانـه اراضـی شـیبدار بـه 38 نفـر از متقاضیـان ایـن طـرح در سـطح 

110 هکتـار
• کاشـت گیاهـان دارویـی در سـطح 492 هکتـار در سـال 1399 و 458 هکتار در 

6 ماهه نخسـت سـال 1400 می باشـد. 
• کاشـت گل محمـدی در سـطح 113 هکتـار در سـال 99 کـه سـطح کل گل 

محمـدی شهرسـتان 310 هکتـار مـی باشـد. 
• کشت گیاه دارویی زعفران در سطح 50 هکتار تاکنون

• سرشاخه کاری 750 هکتار باغ بادام و 5 هکتار باغ گردو در سال 1400
• توزیـع نهـاده و ترکیبـات تغذیـه ای جهت الگوسـازی و اصالح تغذیـه باغات در 

سـطح 200 هکتار
• تامیـن و توزیـع لولـه جهـت انتقـال و آبرسـانی به باغـات و گلخانه هـا به طول 

متر  800
• صـدور مجـوز احـداث 165 مورد گلخانـه کوچک مقیاس در سـطح 4.8 هکتار و 

25 مـورد مجـوز گلخانه بـزرگ مقیاس در سـطح 30 هکتار
• سـطح گلخانه هـای فعـال و در حـال احـداث در شهرسـتان 118251 متـر مربع 

بـه تعـداد 20 مورد می باشـد.

حفظ نباتات
• عقـد قـرارداد خریـد خدمـات کارشناسـی کلینیک هـای گیاهپزشـکی و انجـام پـروژه 

تعییـن مـدل پیـش آگاهـی کـرم سـیب و شـبکه مراقبـت عوامـل خسـارتزا گیاهی
• ایجـاد 4 ایسـتگاه پیـش آگاهـی بـه منظـور تعییـن مبـارزه بـا آفـات درختـان میـوه 
سردسـیری نظیر کرم سـیب، آلو و خوشـه خوار انگور)ایسـتگاه های دژکرد، سـده، حسـن 
آبـاد و حومـه( و صـدور اطالعیه هـای پیـش آگاهـی جهت مبـارزه با عوامل خسـارت زا 
• مبـارزه و پایـش سـن مـادری در سـطح 497 هکتار)بـا فعالیـت و پایش مسـتمر 

شـبکه مراقبـت تاکنـون محموله گندم سـن زده مشـاهده نشـده اسـت(.
• فعالیـت بسـیار خـوب در مـورد محصـول سـالم و کاهش بـی رویه سـموم ، اخذ 
9 پروانـه کاربـرد نشـان حـد مجـاز آالینـده هـا در محصول کشـاورزی کـه برخی 
از محصـوالت تولیـدی از جملـه گوجـه فرنگی، فلفـل و بادمجان به مقصد کشـور 

قطر صادر شـده اسـت.
• ترویـج و توصیـه اسـتفاده از عوامـل غیرشـیمیایی ماننـد تله هـای فرمونـی، 
کارت هـای زرد و آبـی و عوامـل مفیـد ماننـد زنبـور براکـون در باغـات و مـزارع 
بـه عنـوان جایگزینـی بـرای مبـارزه شـیمیایی در راسـتای کاهش مصرف سـموم 
• اسـتفاده از عوامـل مفیـد و زنـده شـامل 6387000 زنبـور براکـون در سـطح 
2129 هکتـار، اسـتفاده از تجهیـزات و عوامـل غیـر شـیمیایی کنترل آفـات زراعی 
در سـطح 6650 هکتـار و کنتـرل آفـات باغـی در سـطح 7825، اسـتفاده از آفـت 

کش هـای میکروبـی در محصـوالت زراعـی و باغـی در سـطح 825 هکتـار.
• بازدیـد و پایـش مـزارع و صـدور دسـتور العمل هـای به موقع اسـتخراج شـده از 
سـازمان حفـظ نباتـات در مـورد آفـات و بیماری هـای زراعـی و باغـی موجـود در 

منطقـه در زمـان مقتضی
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• اسـتقبال و مسـاعدت الزم جهـت حضـور اینسـکتاریوم تولیـد حشـرات مفید در 
شهرسـتان بـا همـکاری مدیریت حفـظ نباتات اسـتان

• ردیابـی آفـات و بیماری هـای قرنطینـه ای با ایجاد شـبکه ای مراقبـت دولتی و 
کلینیک هـای فعـال در شهرسـتان )کرم خراط، مگـس میوه مدیترانه ای، آتشـک 

درختـان میوه و ...(
• سـاماندهی فروشـگاه های سـموم کشـاورزی و برخـورد بـا متخلفیـن، مکاتبات 
مکـرر بـا فرمانـداری، دادسـتان، نظـام مهندسـی و سـایر ارگان هـای مربوطـه و 
انجـام گشـت مشـترک بـا سـایر نهادها کشـف و ضبط سـموم قاچـاق و ترکیبات 

ناشـناخته در راسـتای اجـرای سـامانه مانیتورینگ
• تهیـه کلیپ هـای آموزشـی ترویجـی در خصـوص مبـارزه بـا سـن، محصـول 

سـالم، حفـظ بقایـا و عـدم آتـش زدن کاه و کلـش و ...
• پیشـنهاد سیسـتم دو مخزنـه جهـت ضدعفونی بذور و سـایر مسـایل مربوطه در 

بوجاری  شـرکت های 
• انجـام طرح هـای آزمایشـی هماهنـگ شـده بـا اسـتان در خصـوص کارایـی 

سـموم در محصـوالت زراعـی و باغـی و بررسـی تاثیـر سـموم

مکانیزاسیون
• جذب تسهیالت خرید ماشین آالت به مبلغ 170 میلیارد ریال 

• جذب 86 دستگاه تراکتور زراعی با شرایط نقدی و ارائه تسهیالت
• جذب 6 دستگاه تراکتور باغی

• معرفی 305 نفر به منظور خرید ادوات زراعی و باغی
• جذب 3 دستگاه کشت روی پشته های عریض

• جذب دو دستگاه پهباد سمپاش
• جذب 5 دستگاه برداشت چغندرقند

• معرفـی و جـذب 20 دسـتگاه تیلـر باغـی از محـل صنـدوق حمایـت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی شهرسـتان اقلید

• معرفی یک دستگاه کمباین برداشت غالت

امور دام و شیالت
• ترویج و نظارت بر هویت گذاری 188هزار دام سبک و 8 هزار دام سنگین

• رهاسازی 16000 قطعه بچه ماهی در دریاچه سد مال صدرا 
• تکمیل مجتمع گاو شیری دامگستر اقلید به ظرفیت 5000 راس مولد

• پیگیری امور مربوط به پروژه دام سبک 45000 رأسی
• تکمیل زنجیره تولید و پرورش مرغ تخم گذار 360 هزار قطعه ای

• اصالح نژاد گاو سمینتال 500 رأس سالیانه
• احداث و تکمیل تعداد 20 واحد گاو شیری صنعتی و نیمه صنعتی

• توسـعه زنبـورداری بـا افزایـش تعداد زنبوردارهای شهرسـتان به تعـداد 15 نفر و 
افزایـش از 180 نفر بـه 195 نفر

• افزایش تعداد کلنی های زنبور عسل از 36 هزار به 55 هزار کلنی

ترویج
• اجرای طرح نظام نوین ترویج

• معرفی 11 کاندیدای نمونه بخش کشاورزی
• برگـزاری دوره هـای آمـوزش مجـازی بصـورت وبینـاری جهـت کارشناسـان و 

مدیـران پهنـه 125 مورد
• برنامه آموزشی و ترویجی بهره برداران 2282 نفرروز

• آموزش زنان روستایی 140 نفرروز
• بازدید آموزشی بهره برداران از واحدهای تولیدی 5 مورد

• برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان روز مزرعه 5 مورد
• ارسـال پیام هـای آموزشـی در زمینه هـای مختلـف زراعی، باغـی و دامی 4230 

مورد
• توزیع بروشور آموزشی بین بهره برداران4860 برگ

• اجرای سایت های الگویی 18 مورد
• ایجاد باغچه سالمت 5 مورد

• معرفی جهت اخذ مجوز مشاغل خانگی 6 نفر
• تجهیـز مراکـز )ایجاد سـالن ترویج حسـن آباد و سـرویس بهداشـتی مرکز جهاد 

آسپاس( کشاورزی 
• تشکیل صندوق خرد زنان روستایی 1مورد

• تشکیل نمایشگاه صنایع دستی زنان روستایی در سده 1مورد

طرح و برنامه
• پیگیـری اعتبـارات طـرح هـا و پـروژه هـا و امـور مربـوط بـه تسـهیالت بانکی 

جـذب 571 مـورد بـا اعتبـار 578 میلیـارد ریال
• جذب تعداد 330 کشاورز کارت با اعتبار 39 میلیارد ریال 

• ثبـت 543 اسـامی مربـوط بـه فرصت هـای شـغلی در زیر بخش هـای مختلف 
در سـامانه رصد اشـتغال

• معرفـی کشـاورزان دارای بدهـی معـوق بـه سیسـتم بانکـی جهـت اسـتفاده از 
بخشـودگی سـود و جرائـم از محـل بنـد )خ( مـاده 33 قانـون بودجـه کل کشـور 
• پیگیـری مربـوط بـه اجـرای آییـن نامـه بنـد )ل( تبصـره 16 )تنفیـذ تبصره 35 

سال95( 
• پیگیـری و نظـارت بر نحـوه ثبت مشـخصات بهره برداران بخش کشـاورزی در 

سـامانه جامـع پهنه بنـدی و داده های کشـاورزی در402 آبادی
• اتمام پروژه های تعالی سازمانی و آموزش کارکنان و ارسال گزارش های مرتبط 

• اجـرای طـرح هزینـه تولیـد محصـوالت کشـاورزی و تکمیـل پرسشـنامه ها به 
تعـداد 46 آبادی

• پیگیری طرح های فعال و نیمه فعال و راکد که تعداد یک طرح فعال شد.

امور اراضی
• گشـت ویـژه حفـظ کاربری و جلوگیـری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشـاورزی 

بـا پایـش و شناسـایی 1900 کیلومتر و اجرای 3 حکـم قلع و قمع

• تعییـن تکلیـف انشـعابات موقـت بـرق، گاز، آب و ... با تشـکیل تعـداد 192 پرونده و 
ارسـال به دادگاه

• نظارت بر اراضي واگذاري ماده 2 و 21 و 40 به مساحت 2110 هکتار
• نظارت بر طرح های تبصره 4 و تبصره یک ماده یک بیش از 50 مورد

• واگذاري طرح هاي وابسته به کشاورزي و غیرکشاورزي بیش از 7 مورد
• وصول عواید اراضي واگذاري به مبلغ 5800 میلیون ریال

• نقشه برداري و مطابقت نقشه اراضي واگذاري به مساحت بیش از 6 هزار هکتار
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بـــا توجـــه بـــه رویکرد ســازمان جهــاد کشـاورزی اســتان فــارس به دانش بنیان و علمی کــردن بخش کشـــاورزی در ایــن استان، 
و اختصـاص یافتـن صفحـه و سـتونی در مجلـه پویـش تولیـد بـه گفـت و گـو با اسـاتید صاحب نظر دانشـگاه ها و گشـودن فضـای بحث 
و تبـــادل نظـــر در خصــوص راه کارهــای کشـــاورزی علمی، در ایـــن شـــماره از پویش تولید پـــای صحبت پروفسور هادی استوان

عضـو هیئـت علمـی و اسـتاد بخـش دانشـگاه آزاد اسـامی واحد شـیراز و دارای مدرک دکترای حشـره شناسـی کشـاورزی نشســـتیم 
که ماحصــل آن از نظرتــان می گـذرد.

ــد  ــزان تولی ــت: می ــات علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شــیراز گف عضــو هی
محصــول ســالم و ارگانیــک بهتریــن شــاخص بــرای ارزیابــی علمــی و فنــی بــودن 

بخــش کشــاورزی یــک کشــور بــه شــمار مــی آیــد. 
هــادی اســتوان در گفتگــو بــا روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
فــارس بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر کشــوری کــه محصــول ارگانیــک و ســالم تولیــد 
ــت،  ــی اس ــی و فن ــاورزیش علم ــه کش ــد ک ــی ده ــان م ــع نش ــد در واق ــی کن م
ــتم  ــت از سیس ــی اس ــی و فن ــاورزی علم ــه کش ــورهایی ک ــرد: در کش ــح ک تصری
ــی  ــاد م ــاورزی را زی ــش کش ــه بخ ــد، بودج ــی برن ــره م ــگیرانه به ــت پیش مدیری
گذارنــد، کشــاورزان را توجیــه مــی کننــد، تحــت کنتــرل در مــی آورنــد و بــه تولیــد 

ــد.  ــی کنن ــب شــان م ــک و ســالم ترغی محصــوالت ارگانی
ــر اینکــه وقتــی بخــش کشــاورزی درســت کار  ــا تاکیــد ب ایــن اســتاد دانشــگاه ب
کنــد، ســالمت غذایــی ایجــاد می شــود و مــردم کمتــر مریــض مــی شــوند و نیــاز 
ــرد: در کشــورهای  ــراز ک ــر هســت، اب ــگاه و پزشــک و بیمارســتان کمت ــه درمان ب

ــان  ــک خیاب ــه در ی ــا نیســت ک ــل خیابان هــای م ــد اصــاًل مث ــه بروی ــی ک اروپای
ــک  ــوان ی ــدرت می ت ــه ن ــد و ب ــه باش ــک و داروخان ــب پزش ــادی مط ــداد زی تع

ــد. بیمارســتان دی
ــه محصــول کشــاورزی  ــان گرایان ــت درم ــان اینکــه در سیســتم مدیری ــا بی وی ب
ســالم تولیــد نمی شــود، بخــش کشــاورزی را رهــا مــی کننــد بــه حــال خــودش 
و کشــاورزان هــر محصولــی را بــه هــر شــکل و بــا هــر میــزان کــود شــیمیایی و 
ســم تولیــد مــی کننــد، افــزود: در ایــن سیســتم مــردم بیمــار مــی شــوند و بایــد 

بــه توســعه بخــش درمــان پرداخــت.
ایــن پژوهشــگر بخــش کشــاورزی بــا بیــان اینکــه اســتفاده بــی رویــه از ســموم 
ــن  ــم تری ــی از مه ــیمیایی یک ــای ش ــر کوده ــه و دیگ ــای ازت ــیمیایی، کوده ش
دغدغه هــای بخــش کشــاورزی ایــران اســت، اظهــار کــرد: نظــارت هــا بــر تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی بایــد افزایــش یابــد و تولیــد مــواد غذایــی ســالم و ارگانیــک 

بایــد ترویــج و توســعه یابــد.

سخن صاحب نظران

گفتگو با پروفسور هادی استوان
عضو هیئت علمی و استاد بخش دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

دارای مدرک دکترای حشره شناسی کشاورزی

تولید محصول سالم شاخص کشاورزی علمی در کشور 
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او بــا اشــاره بــه اینکــه فائــق آمــدن بــر چالــش کمبــود 
ــش  ــم بخ ــیار مه ــای بس ــر از دغدغه ه ــی دیگ آب یک
ــه  ــا ب ــداد م ــرد: اج ــه ک ــت، اضاف ــور اس ــاورزی کش کش
درســتی از آب و قنــات هــا بهــره مــی گرفتنــد، آب 
ــتفاده  ــد و اس ــی آوردن ــرون م ــا بی ــات ه ــالم از قن را س
می کردنــد، ســنتی بــود ولــی بــه یــک شــکلی مــا بایــد 
توســعه اش مــی دادیــم و از همیــن روش هــا بــه شــکل 

ــم.  ــی کردی ــر اســتفاده م پیشــرفته ت
تجربیــات  از  اینکــه  از  تاســف  ابــراز  بــا  اســتوان 
ــل  ــرده و در مقاب ــره نب ــوع آب به ــته گان در موض گذش

آن بــرای اســتخراج آب بــه حفــر چاهــای عمیــق و نیمــه عمیــق در مناطقــی کــه 
ــا  ــت: خشکســالی دیگــر وارد شــده و ب ــم، گف ــم، پرداختی ــی دادی ــد مجــوز م نبای
مشــکل مواجــه شــده ایم، در وضعیــت کنونــی کاری کــه بایــد بکنیــم ایــن اســت 

ــم. ــوض کنی ــت را ع ــوی کش ــه الگ ک
ــر طرح هــای کشــاورزی اشــتباه  ــان اینکــه در دهه هــای اخی ــا بی ــق ب ــن محق ای
زیــادی اجرایــی شــده اســت کــه آثــار آن بــه جــای مانــده اســت، عنــوان کــرد: 
در حــال حاضــر بســیاری از محصــوالت کشــاورزی در کشــور مــا بیهــوده تولیــد 
می شــود، مثــاًل هندوانــه را در نظــر بگیریــد هیــچ ضرورتــی بــرای انســان نــدارد، 

بیــش از 90 درصــد آن آب اســت؛ هندوانــه نخوریــد هیــچ 
اتفاقــی نمــی افتــد.

بــه عقیــده او؛ بــرای تولیــد محصوالتــی همچــون 
هندوانــه میــزان زیــادی از ذخایــر آب زیــر زمینــی 
ــن  ــت ای ــوی کش ــد جل ــن بای ــود بنابرای ــرف می ش مص
محصــوالت را بگیریــم زیــرا ایــن بــه مثابــه هــدر دادن 
منابــع آبــی و تقدیــم ذخایــر آبمــان بــه دیگــر کشــورها 

ــت. اس
ــتم های  ــعه سیس ــا توس ــتا ب ــم راس ــرد: ه ــان ک وی بی
نویــن آبیــاری کــه بایــد مــورد حمایــت جهــاد کشــاورزی 
ــوع  ــه موض ــختگیرانه ب ــور س ــه ط ــد ب ــت بای ــد دول باش
ــرف آب  ــا در مص ــردازد ت ــز بپ ــت نی ــوی کش ــر الگ تغیی

ــی شــود.  ــه جوی صرف
اســتوان بــا اشــاره بــه اینکــه ارائــه آموزش هــای الزم بــه کشــاورزان راهــکار تغییــر 
الگــوی کشــت اســت، ابــراز کــرد: کشــاورزان بایــد آمــوزش ببیننــد تــا بــه شــکل 
ــرورش حشــراتی  ــال پ ــه طــور مث ــد؛ ب دیگــری از زمین هــای شــان اســتفاده کنن
کــه تولیــد ترنجبیــن مــی کننــد یــا گیاهــان صنعتــی از جملــه ی ایــن جایگزیــن 
ــد  ــتند مانن ــان هس ــه در بیاب ــی ک ــن خارهای ــی از ای ــد. خیل ــد باش ــی توان ــا م ه

خارشــتر مــی توانــد درآمــدش بیشــتر از یــک محصــول 
کشــاورزی باشــد.

ــرز و  ــای ه ــی از علف ه ــه برخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
خارهــای بیایــان بــه واســطه خــواص دارویــی یــا 
ــان  ــر از گیاه ــا ارزش ت ــب ب ــه مرات ــی ب مصــارف صنعت
ــم  ــد بروی ــا بای ــزود: م ــتند، اف ــر هس ــر آب ب ــی پ زراع
ــزارع کشــاورزی کــه  ــم در آن م ــه ســمت اینکــه ببینی ب
ــن  ــده از همی ــاد ش ــکل ایج ــالی مش ــل خشکس ــه دلی ب
گیاهــان بومــی کــه خــودرو هــم هســتند بهتریــن 
اســتفاده را بکنیــم. بــه هــر حــال در ایــن خصــوص یــک 

ــرد. ــورت بگی ــه ای ص ــر منطق ــد در ه ــی بای ــات علم ــری تحقیق س
ــگ خطــر  ــک زن ــر ی ــان اینکــه خشکســالی های اخی ــا بی ــن اســتاد دانشــگاه ب ای

ــرد: در  ــد ک ــت، تاکی ــدا درآورده اس ــه ص ــا ب ــرای م را ب
ــی  ــه بارندگ ــت ک ــال اس ــدود دو س ــف ح ــق مختل مناط
ــت  ــد برداش ــی نمی توانن ــدم خوب ــده و گن ــبی نش مناس
کننــد از طرفــی بــا توجــه بــه دالیــل مختلــف منطقــه ای 
در  اســت،  افزایــش  بــه  رو  گنــدم  جهانــی  قیمــت 
ــن  ــم ای ــتگی داری ــز وابس ــی نی ــای روغن ــد دانه ه تولی
موضوعــات مــی توانــد بــر امنیــت تامیــن غذایــی کشــور 

ــد. ــذار باش اثرگ
اســتوان بــا اشــاره بــه اینکــه در بســیاری از شهرســتان ها 
ــازها  ــاخت و س ــه س ــاورزی ب ــای کش ــن زمین ه بهتری
اختصــاص یافتــه اســت، تصریــح کــرد: تغییــر کاربری هــای غیراصولــی یــا غیــر 
ــد طــرح  ــوده کــه اجــرا شــده اســت مانن مجــاز همــه جــزو طرح هــای اشــتباه ب

فالحــت در فراغــت کــه بــه تولیــد محصــول کشــاورزی آســیب رســانده اســت.
ایــن اســتاد بــا ســابقه بخــش کشــاورزی بــه پیشــینه ارتبــاط دانشــگاه بــا بخــش 
ــاورزی و  ــام وزارت کش ــدای ادغ ــرد: در ابت ــراز ک ــزی زد و اب ــز گری ــاورزی نی کش
جهــاد ســازندگی یــک اتفــاق خــوب کــه شــاهدش بودیــم بورســیه شــدن تعــدادی 
از دانشــجویان عالقــه منــد در وزارت جهــاد کشــاورزی بــود؛ ایــن مــورد بهتریــن 

پــل ارتباطــی بیــن جهــاد کشــاورزی و دانشــگاه هــا بــود.
وی بــا یــادآوری اینکــه در آن زمــان مســائل و مشــکالت 
جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان موضوع هــای پایــان 
ــه  ــی گرفت ــج خوب ــای دانشــجویی انتخــاب و نتای نامه ه
می شــدند، افــزود: در آن زمــان بهترین فــارغ التحصیالن 
دانشــگاهی رفتنــد و رؤســای مراکــز تحقیقاتــی شــدند که 
پــل ارتباطــی را برقــرار مــی کردنــد؛ بــه عقیــده مــن ایــن 
ــه  ــر ک ــکل حاض ــن ش ــه ای ــود، ب ــا ش ــد احی ــیر بای مس
ــن  ــت و ای ــدی اس ــت ب ــک حال ــد ی ــی کنن ــت نم حمای

ارتباطــات قطــع اســت. 
بــه گفتــه او؛ زمانــی کــه برخــی از دانشــجویان بورســیه 
ــاورزی  ــاد کش ــا جه ــترکی ب ــات مش ــدند تحقیق ــی ش م
صــورت مــی گرفــت و همــه هــم موفقیــت آمیــز 
ــای  ــد فرمون ه ــق تولی ــران، رون ــا کارت زرد در ای ــات ب ــرل آف ــعه کنت ــود؛ توس ب
حشــرات و مبــارزه بیولوژیــک بــا بیمــاری هــا و آفــات از جملــه نتایــج خــوب ایــن 

ــت.  ــوده اس ــویه ب ــای دو س همکاری ه
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شــیراز بــا بیــان اینکــه در حــال 
ــوان  ــگ شــده اســت، عن ــم رن ــاد کشــاورزی ک ــا جه ــاط دانشــگاه ب حاضــر ارتب
ــا در وزارت  ــم اســت ام ــا سیســتم آموزشی-پژوهشــی حاک ــرد: در دانشــگاه ه ک
جهــاد کشــاورزی سیســتم پژوهشــی- اجرایــی اســت از 
ایــن رو وقتــی کــه ایــن دو در کنــار هــم قــرار بگیرنــد، 
در واقــع تجهیــزات آزمایشــگاهی شــان کامــل می شــود 

ــه ای داشــته باشــند. ــد اســتفاده بهین و می توانن
ــن  ــه زمی ــانی ک ــر کس ــرد: اکث ــنهاد ک ــتوان پیش اس
کشــاورزی و بــاغ دارنــد خصوصــی هســتند و هیچگونــه 
گــوش شــنوایی هــم از دولــت ندارنــد، بــه عقیــده مــن 
ــا  ــک ب ــر مال ــا ه ــود ت ــب ش ــون تصوی ــک قان ــد ی بای
ــش،  ــال دان ــا در انتق ــرارداد بســته ت یــک کارشــناس ق
ــاورز  ــادی کش ــع اقتص ــود مناف ــد و بهب ــش تولی افزای
نقــش ایفــا کنــد و ایــن تغییــرات در واحــد تولیــدی و درآمــد بهــره بــردار پایــش 

ــی شــود. و ارزیاب

•••
استفاده بی رویه از سموم شیمیایی،

کودهای ازته و دیگر کودهای شیمیایی
یکی از مهم ترین دغدغه های
بخش کشاورزی ایران است

•••
افزایش قیمت جهانی گندم و کاهش 
تولید داخلی آن و وابستگی به تولید 
دانه های روغنی می تواند بر امنیت 
تامین غذایی کشور اثرگذار باشد

•••
هم راستا با توسعه سیستم های
نوین آبیاری، دولت باید به طور 

سختگیرانه به موضوع تغییر الگوی 
کشت نیز بپردازد تا در مصرف آب 

صرفه جویی شود
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کشاورز موفق

حوزه فعالیت شما چیست؟
دارای ده هکتاربــاغ بــادام دیــم در اراضــی شــیب دارهســتم کــه پنــج هکتــار آن 
جدیــد احــداث شــده و پنــج هکتــار دیگــر آن کــه قبــال احــداث شــده اســت در 
ســال گذشــته بــا عملکــرد بــاالی دو تــن و کیــل گیــری از ســوی کارشناســان 
ــناخته شــدم،  ــتانی در ســال 1399 ش ــه اس ــدگان نمون ــد کنن ــزء تولی ــتانی ج اس
ــاغ ســیب و"بــه" از ارقــام صادراتــی و یــک  ــادام، ســه هکتــار ب ــاغ ب عــالوه برب
هکتــار بــاغ انگــور نیــز احــداث کــرده ام و در زمینــه صــادرات میــوه نیــز فعالیــت 

مــی کنــم. 

عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست شرح دهید ؟
تــوکل بــه خــدا، داشــتن پشــتکار، تجربــه و عالقــه فــراوان در زمینــه باغــداری، 
ــات  ــتفاده از تجربی ــن، اس ــای نوی ــتفاده از تکنولوژی ه ــح، اس ــت صحی مدیری
ــاورزی  ــاد کش ــای جه ــری از آموزش ه ــره گی ــق، به ــرو و موف ــاورزان پیش کش
و کارشناســان مجــرب در ایــن زمینــه را از عوامــل موفقیــت خــودم مــی دانــم. 

چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید ؟
از کودکــی در حــوزه کشــاورزی فعالیــت مــی کنــم عــالوه بــر بــاغ و صــادرات در 
زمینــه برنــج کاری نیــز فعالیــت مــی کنــم و برنــج کاری را بــا روش آبیاری هــای 

نویــن، آبیــاری تناوبــی و خشــکه کاری در دســتور کار دارم.

بــا توجــه بــه خشکســالی های اخیــر و کاهــش منابــع آبــی بــرای افزایــش 
میــزان بهــره وری آب چــه اقداماتــی بایــد انجــام گیــرد؟

ــا روش هــای  ــن محصــول ب ــا کشــت ای ــج و ی ــر کشــت برن کاهــش ســطح زی
ــی  ــام صادرات ــت ارق ــه، کش ــت یونج ــف، کش ــای مختل ــداث باغ ه ــن، اح نوی
ســیب، انگــور و بــادام کــه عــالوه بــر مصــرف آب کمتــر درآمــد باالتــری دارد، 
ــد  ــهیل دررون ــی و تس ــای دولت ــا حمایت ه ــی ب ــای صنعت ــاد دامداری ه ایج
صــدور مجوزهــای مختلــف صنعتــی و کشــت گیاهــان دارویــی از جملــه اقدامــات 

پیشــنهادی اســت.

چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد ؟
ــا،  ــک ه ــهیالت از بان ــذ تس ــترش کار و اخ ــرای گس ــه ب ــرمایه اولی ــن س تامی
مصــرف دوز بــاالی ســموم در برخــی محصــوالت کشــاورزی کــه عــالوه بــر از 
ــازار صادراتــی کشــورو برگشــت مقوله هــای صادراتــی، ســالمتی  دســت دادن ب
ــدازد و کیفیــت پاییــن ســموم و کــود ها،عــدم  ــه خطــر مــی ان ــز ب جامعــه را نی
ــت  ــای دول ــودن برنامه ه ــد نب ــیب دار و هدفمن ــی ش ــرای اراض ــزی ب برنامه ری
در ایــن زمینــه، عــدم وجــود ســردخانه در منطقــه و قیمــت بــاالی نهــاده هــا از 

مشــکالت اســت.

آیــا صنایــع تبدیلــی در حــوزه فعالیــت شــما الزم اســت و در منطقــه وجــود 
دارد؟

ــش  ــوه نق ــادرات می ــازار و ص ــادل ب ــی در تع ــع تبدیل ــود صنای ــا وج ــه قطع بل

بادام کاری موفق در اراضی شیب دار مرودشت

ز دالیــل تمایــل  ر ا ز لحــاظ آب و نهــاده هــا و تقاضــای بــازا کــم هزینــه بــودن کشــت بــادام دیــم، بازدهــی باالتــر، کــم توقــع بــودن ا
ز موفــق کامفیــروزی بــه کشــت ایــن محصــول اســت. کشــاور

ــرق،  ز توابــع شهرســتان مرودشــت، دارای مــدرک لیســانس در رشــته مهندســی ب ز ا ــرو محمــد مقدســی 35 ســاله ســاکن کامفی
ر گفتگــو بــا روابــط عمومــی مدیریــت  ز اســت و د ر کامفیــرو ز نمونــه اســتانی ســال 1399 در زمینــه ایجــاد بــاغ بــادام دیــم د کشــاور
ر اراضــی شــیب دار، برنامــه هــا و موفقیت هــای خــود مــی گویــد. ز دالیــل تمایــل خــود بــه کشــت بــادام دیــم د جهــاد کشــاورزی ا
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مهمــی دارد، در زمینــه صــادرات وجــود ســرخانه و بســته بنــدی 
خصوصــا بســته بنــدی مغــز بــادام بســته بــه ســلیقه مشــتریان و 

بازاربســیار حائــز اهمیــت اســت. 

ــود را در  ــات خ ــرو تجربی ــاورز پیش ــک کش ــوان ی ــه عن ب
زمینــه فعالیــت خــود شــرح دهیــد و چــه توصیــه ای بــرای 
ــی  ــت م ــه شــغلی شــما فعالی ــد کــه در زمین ــرادی داری اف

ــد؟ کنن
ــی  ــه م ــادام را توصی ــی ســیب و ب ــد صادرات ــام جدی کشــت ارق
کنــم. کشــاورزان بایــد انتخــاب الگــوی کشــت مناســب، 
تــالش و پیگیــری جــدی در راســتای افزایــش تــوان بازاریابــی 
ــای الزم  ــب آموزش ه ــود، کس ــوالت خ ــانی محص ــازار رس و ب
ــا کارشناســان جهــاد کشــاورزی را در دســتور کار  و همــکاری ب

ــد. ــرار دهن خــود ق
 تحقیــق در خصــوص شــناخت محصــوالت و ارقــام بــا بازدهــی 
بــاال و متناســب بــا بــازار و صــادرات نیــز بســیار حائــز اهمیــت 

اســت.

ــان  ــاورزی را بی ــای کش ــا و چالش ه ــن تنگناه مهم تری
کنیــد ، بــرای بــرون رفــت از ایــن موانــع ونارســایی ها 

چــه بایــد کــرد؟
ــدی،  ــرای محصــوالت تولی ــدار ب ــازار هــدف پای نداشــتن ب
نبــود ســند تــک بــرگ در بیشــتر زمین هــای زراعــی، عــدم 
ــاورز  ــاز کش ــورد نی ــای م ــه نهاده ه ــع ب ــه موق ــی ب دسترس
)بهــره بــردار(، خــرد و کوچــک بــودن قطعــات کشــاورزی و 
حاکمیــت خــرده مالکــی، نداشــتن الگــوی کشــت مناســب، 
ــد و کاشــت محصــوالت  ــود سیاســت گذاری در امــر تولی نب

کشــاورزی از مهمتریــن چالــش هــا اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه خیلــی از زمین هــای بخــش کامفیــروز 
ــد و  ــتفاده مانده ان ــال اس ــوز ب ــاال هن ــیل ب ــود پتانس ــا وج ب
برنامــه مشــخصی بــرای بهره بــرداری از ایــن اراضــی 
ــرداری  ــه بهــره ب ــی از اراضــی هــم ک ــدارد و خیل وجــود ن
ــک  ــد ی ــد، نیازمن ــی ندارن ــل قبول ــرد قاب ــی شــوند عملک م
ــه عملکــرد  ــرای دســتیابی ب ــد و منســجم ب ــه هدفمن برنام

ــن اراضــی هســتیم. ــر و ایجــاد اشــتغال در ای بهت

بــا  بتوانــد  آمــوزش  برنامه هــای  اینکــه  بــرای   
کشــاورزان و در راســتای حــل مشــکالت بــه کار آیــد 
چــه اقداماتــی بایــد انجــام گیــرد؟ و از چــه کارهایــی 

ــود؟ ــز نم ــد پرهی بای
ــع  ــوان و وض ــا ت ــگ ب ــد هماهن ــی بای ــای ترویج  برنامه ه
ــا  ــه ه ــردد. برنام ــرا گ ــی و اج ــاورزان طراح ــود کش موج
ــرا  ــی و اج ــنجی طراح ــاز س ــه  نی ــر پای ــد و ب ــد هدفمن بای
ــات،  ــا روحی ــاًل ب ــد کام ــی بای ــای ترویج ــوند.، برنامه ه ش
حساســیت ها و محدودیت هــای زمانــی و تــوان کشــاورزان 

ــد.  ــازگار باش ــگ و س هماهن
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حسام الدین افشاری جعفربیگلو
کارشناس مرکز خدمات کشاورزی افزر 

شهرستان قیروکارزین

مقاله های علمی

مورفولوژی خوشه
و ویژگی های کیفی انـگور یاقــوتی

 تحت تاثیر جیبرلیک اسید، تنک کننده های 
شیمیایی و مکانیکی

نویسندگان:

حسام الدین افشاری جعفربیگلو: دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی دانشگاه هرمزگان 
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چکیده
 انگــور از مهــم تریــن محصــوالت باغــی در دنیــا اســت. ارزش ایــن محصــول بــه لحــاظ قابلیــت مصــرف آن بــه طــرق مختلــف از جملــه تــازه 
خــوري، کنســتانتره، آب میــوه، فــرآورده هــاي تخمیــري و مربــا بســیار بــاال اســت و از ایــن لحــاظ نقــش مهمــی را در اقتصــاد کشــورهاي 
تولیدکننــده آن ایفــا مــی کنــد. انگــور رقــم یاقوتــی یکــی از ارقــام زودرس و بــازار پســند مــی باشــد. انگــور یاقوتــی بــه دلیــل داشــتن تراکــم 
بیــش از حــد حبــه باعــث کاهــش کیفیــت و بــازار پســندی، همچنیــن کاهــش عمــر پــس از برداشــت میــوه آن مــی گــردد. در همیــن راســتا 
ــای  ــک کننده ه ــتفاده از، تن ــا اس ــی ب ــور یاقوت ــی انگ ــای کیف ــه و ویژگی ه ــوژی خوش ــال های 1390 و 1391، روی مورفول ــی در س پژوهش
شــیمیایی، مکانیکــی و جیبرلیــک اســید انجــام شــد. ایــن پژوهــش بــه صــورت فاکتوریــال در قالــب طــرح پایــه بلوک هــای کامــل تصادفــی 
بــا دو عامــل، عــدم کاربــرد جیبرلیــک اســید و کاربــرد جیبرلیــک اســید )60 میلــی گــرم در لیتــر( و 8 تیمــار: شــاهد، تنــک مکانیکــی )اســتفاده 
از شــانه(، نفتالیــن اســتیک اســید )7/5 و 15 میلــی گــرم در لیتــر(، اتفــن )75 و150 میلــی گــرم در لیتــر( و ســوین )750 و 1500 میلــی گــرم 
در لیتــر( بــا 3 تکــرار انجــام شــد. نتایــج نشــان داد کــه تمامــی تیمار هــای اســتفاده شــده باعــث کاهــش تعــداد حبــه در خوشــه گردیدنــد. 
وزن حبــه، قطــر حبــه و طــول حبــه بــه طــور مســتقیم تحــت تاثیــر کاهــش تعــداد حبــه هــا و جیبرلیــک اســید افزایــش یافتنــد، کــه در تیمــار 

تنــک مکانیکــی و کاربــرد جیبرلیــک اســید بیشــترین افزایــش مشــاهده گردیــد.

مقدمه
بـر اسـاس پژوهش هـای دانشـمندان یکـی از اولیـن اجتماعـات کشـاورزی دنیـا 
در منطقـه خاورمیانـه بـه احتمـال زیـاد در مناطـق شـمال غربـی آن کـه شـامل 
قسـمت هایی از ایـران، آسـیای صغیـر و شـمال بین النهریـن می گـردد، به وجود 
آمـده اسـت )منیعـی، 1376(. بـه طـور کلـی از شـواهد و مـدارک بـه دسـت آمده 

قدمـت کشـت و پرورش انگور را 7400 سـال مـی داننـد )Stefan, 2004(. ارزش 
ایـن محصـول بـه لحاظ قابلیت مصـرف آن به طـرق مختلف از جمله تـازه خوري 
و تهیـه کشـمش، کنسـتانتره، آب میـوه، فـرآورده هـاي تخمیـري، مربـا، شـیره و 
روغـن بـذر انگـور بسـیار بـاال اسـت و از ایـن لحـاظ نقـش مهمـی را در اقتصـاد 
کشـورهاي تولیـد کننـده آن ایفـا مـی کند. افـزون بر ایـن، فرآورده هـاي دیگري 
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چـون اتانـول و آنتوسـیانین نیـز از انگـور تهیه می شـود که در بخـش صنعت به 
.)Stefan, 2004( کار بـرده می شـوند

افـزون بـر زودرس و نوبـر بـودن رقـم یاقوتـی و تولیـد آن در مناطـق جنوبـی 
ایـران، از مشـکالت ایـن رقـم مـی تـوان بـه تراکـم بـاالی خوشـه، کوتـاه 
بـودن محـور خوشـه و میانگـره و ریـز بـودن حبـه هـا و به دنبـال آن نامناسـب 
بـودن مورفولـوژی خوشـه، عـدم رنگ گیـری حبه هـای داخـل خوشـه، کاهش 

بازارپسـندی و مصـرف آن و پوسـیدگی و تخمیـر درون خوشـه اشـاره کـرد. 
بنابرایـن اسـتفاده از روش هـای تنـک، چه به صـورت مکانیکی و چـه به صورت 
شـیمیایی، مـی تواننـد نقـش مهمـی در افزایـش کیفیـت میـوه انگـور، از جملـه 

انگـور یاقوتی داشـته باشـند. 

مواد و روش ها
ایـن پژوهـش در تاکسـتان تجـاری واقـع در منطقـه آبگـرم از توابـع شهرسـتان 

کـوار اسـتان فـارس بـا 1550 متـر ارتفـاع از سـطح دریا.
ایـن آزمایـش طـی سـالهای 1390 و 1391 روی تاک هـای 5 سـاله انگـور رقم 
یاقوتـی کـه بـا قلمـه تکثیـر شـده بودنـد و دارای سیسـتم تربیتـی پاچراغـی بـا 
فواصـل 2×2 نسـبت بـه هم قرار داشـتند صـورت پذیرفت. جهت دقت بیشـتر و 
بـه کمینـه رسـانیدن خطـا، تاک هایی کـه از نظر قدرت رشـد و انـدازه یکنواخت 

بودنـد انتخاب شـدند.
بعـد از انتخـاب تاک هـای مناسـب تیمارها به صـورت تصادفـی روی آنها اعمال 
شـد. در ایـن پژوهـش چـون فاکتـور سـال معنـی دار نشـد از میانگیـن دو سـال 
جهـت تجزیـه و تحلیـل اسـتفاده گردیـد. تجزیـه و تحلیل آمـاری با اسـتفاده از 
 LSD نتایـج و میانگیـن داده هـا بـا اسـتفاده از آزمـون ،SAS نـرم افـزار آمـاری
در سـطح 5% مقایسـه شـدند. آزمایـش بـه صـورت فاکتوریـل درقالـب طـرح 

بلوک هـای کامـل تصادفـی در سـه تکـرار طراحـی و اجـرا گردیـد. 

تیمارهای تنک کننده به منظور کاهش تعداد حبه ها:
ایـن تیمارهـا یـک هفته بعد از تشـکیل میـوه به صورت محلول پاشـی اسـتفاده 

گردیدند. 
الف( اتفن )ساخت شرکت زیگما( در دو سطح 75 و150میلی گرم در لیتر.

ب( نفتالین اسـتیک اسـید )سـاخت شـرکت زیگما( در دو سـطح 7/5 و 15 میلی 

گـرم در لیتر.
پ( سـوین )سـاخت کارخانـه شـرکت شـیمیایی مشـکام فـارس IUPAC-( در دو 

سـطح 750 و 1500 میلـی گـرم در لیتـر مـاده موثـر.
ج( تنک مکانیکی به وسیله شانه.

تیمار جهت افزایش اندازه حبه ها:
جیبرلیـک اسـید )سـاخت شـرکت زیگمـا( جهـت افزایـش انـدازه حبه ها اسـتفاده 
گردیـد. از هورمـون جیبرلیـک اسـید بـا غلظـت )60 میلـی گـرم در لیتـر( جهـت 
افزایـش انـدازه حبـه هـا 10 روز پـس از محلول پاشـی تنـک کننده هـا به صورت 

غوطـه وری خوشـه هـا در محلـول جیبرلیـک اسـید انجام شـد.

نتایج و بحث
جدول1. اثر تنک کننده ها و جیبرلیک اسید بر وزن حبه )گرم( انگور رقم یاقوتی

میانگین
جیبرلیک اسید

)میلی گرم در لیتر( تیمار
60 0

9/2D 22/3ef *77/2f شاهد
86/3A 93/3a 5/3b-e تنک مکانيکی

51/3AB 92/3ab 06/3def 7/5 نفتالين استيک اسيد
)ميلی گرم در ليتر(

68/3AB 51/3ab 45/3b-e 15
11/3BC 58/3b-e 77/2f 75 اتفن )ميلی گرم در ليتر(
32/3BC 65/3bcd 06/3def 150
33/3BC 66/3bc 01/3ef 750 سوین )ميلی گرم در ليتر(
43/3BC 69/3bc 23/3c-f 1500

64/3A 1/3B ميانگين

*ميانگين هایـی کـه دارای حـروف مشـابه )حـروف کوچـک مربـوط بـه برهمکنـش، 

حـروف بـزرگ مربـوط بـه ميانگيـن سـتون هـا و ردیـف هـا( هسـتند، در سـطح %5 
آزمـون LSD دارای تفـاوت معنـی داری نيسـتند.
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جدول۲. اثر تنک کننده ها و جیبرلیک اسید بر قطر حبه )سانتی متر( انگور رقم یاقوتی

میانگین
جیبرلیک اسید

)میلی گرم در لیتر( تیمار
60 0

09/1C 14/1cde *04/1f شاهد

21/1A 26/1a 17/1a-e تنک مکانيکی

19/1AB 25/1a 13/1def 7/5 نفتالين استيک اسيد 
)ميلی گرم در ليتر(

22/1A 24/1ab 2/1a-d 15
14/1BC 18/1a-e 1/1ef 75 اتفن )ميلی گرم در ليتر(
19/1AB 23/1abc 16/1b-e 150
13/1BC 12/1def 15/1b-e 750 سوین )ميلی گرم در ليتر(
18/1AB 21/1a-d 16/1b-d 1500

20/1A 14/1B ميانگين

* ميانگين هایـی کـه دارای حـروف مشـابه )حـروف کوچـک مربـوط بـه برهمکنـش، 
حـروف بـزرگ مربـوط بـه ميانگيـن سـتون هـا و ردیف هـا( هسـتند، در سـطح %5 

آزمـون LSD دارای تفـاوت معنـی داری نيسـتند.

جدول 3. اثر تنک کننده ها و جیبرلیک اسید بر طول حبه )سانتی متر( انگور رقم یاقوتی   

میانگین
جیبرلیک اسید )میلی گرم 

در لیتر( تیمار
60 0

19/1D 25/1def *14/1g شاهد
34/1A 41/1a 27/1cde تنک مکانيکی

28/1ABC 37/1ab 2/1efg 7/5 نفتالين استيک اسيد 
)ميلی گرم در ليتر(

31/1AB 36/1abc 27/1cde 15
23/1CD 28/1b-e 17/1fg 75 اتفن )ميلی گرم در ليتر(
31/1AB 37/1ab 25/1def 150
26/1BC 32/1a-d 21/1efg 750 سوین )ميلی گرم در ليتر(
23/1CD 36/1abc 28/1b-e 1500

34/1A 22/1B ميانگين

*ميانگين هایی که دارای حروف مشابه )حروف کوچک مربوط به برهمکنش، حروف 
 LSD بزرگ مربوط به ميانگين ستون ها و ردیف ها( هستند، در سطح 5% آزمون

دارای تفاوت معنی داری نيستند.

نتایج 
برهمکنـش تنـک کننـده هـا بـا جیبرلیـک اسـید بـر وزن حبـه نشـان داد، کـه 
بیشـترین وزن حبـه مربـوط به تیمار تنـک مکانیکی در حضور جیبرلیک اسـید و 
کمتریـن وزن حبـه مربـوط بـه تیمار شـاهد در عدم حضـور جیبرلیک اسـید بود، 

کـه ایـن افزایـش وزن حـدود 1/5 برابـر تیمار شـاهد بود. 
نتایـج برهمکنـش تنـک کننـده هـا بـا جیبرلیـک اسـید روی قطـر حبـه نشـان 
داد، کـه بیشـترین قطـر 30 حبـه بـا 37/8 سـانتی متـر مربـوط بـه تیمـار تنک 

مکانیکـی در حضـور جیبرلیـک اسـید و کمتریـن قطـر 30 حبـه 31/3 سـانتی متر 
مربـوط بـه تیمار شـاهد در بدون حضـور جیبرلیک اسـید بود. در نتایـج برهمکنش 
تنـک کننـده هـا بـا جیبرلیـک اسـید روی طـول حبـه دیـده شـد، کـه بیشـترین 
طـول حبـه مربـوط به تیمـار تنک مکانیکـی در حضـور جیبرلیک اسـید و کمترین 
طـول حبـه مربـوط بـه تیمار شـاهد در عـدم حضـور جیبرلیک اسـید بـود. افزایش 
طـول حبـه نسـبت بـه تیمار شـاهد حـدود 18 درصد بـود. همانطـور کـه در نتایج 
مشـخص گردیـد تمامـی تیمـار ها سـبب کاهش تعـداد حبـه در خوشـه گردیدند. 
در ایـن میـان بیشـترین میـزان کاهـش تعداد حبـه مربوط بـه تیمار سـوین 1500 
بـدون جیبرلیـک اسـید و همچنیـن تیمـار اتفـن 150 در حضـور جیبرلیـک اسـید 
60 میلـی گـرم در لیتـر بـود که بـه طور معنـی داری باعـث کاهش تعـداد حبه در 
خوشـه گردیـد .بـه دلیـل نگرانی هـای کشـاورزی و اقتصـاد حاصـل از آن و تداوم 
باردهـی سـاالنه و حفاظـت درخـت بـه دلیـل تولیـد میوه بیـش از حـد و همچنین 
تولیـد میـوه بـا کیفیـت بـاال، تنک میـوه و شـکوفه در بسـیاری از درختـان میوه از 
جملـه انگـور صـورت مـی گیـرد. باردهی بیـش از حد بـرای درختان مضر اسـت و 
درختـان نمـی تواننـد به مدت طوالنـی باردهی زیادی داشـته باشـند و باعث تولید 
میوه هـای کوچـک مـی گردد، چـون گیاه باید تعـداد بیشـتری میـوه را تغذیه کند 

 .)2004  ,Davies(

تنک مکانیکی 
پژوهـش هـا نشـان مـی دهـد، کـه سـوین، از انتقـال مـواد شـیمیایی حیاتـی از 
سـیخک بـه میـوه یا از بـذر به ناحیـه ریزش ممانعت کـرده که ایـن موضوع منجر 

بـه کاهش رشـد میـوه و ریـزش خواهد شـد. 
در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع، رشـد ضعیف میـوه و ریـزش آن ارتباطی به سـقط بذر 
نداشـته اسـت )Thompson and Batjer,1961(. در آزمایشـی روی سه رقم سیب 
نشـان داده شـد که سـوین فقط در سـیب رقم دلیشـس باعث تحریک تولید اتیلن 
گردیـد و در دو رقـم دیگـر در تحریک اتیلن نقشـی نداشـتند و ریزش بـه مکانیزم 

 .)2002 ,Greene( اختصاصی سـوین ارتباط داشـت
بـه طـور کلـی نحـوه عمـل سـوین در تنـک میـوه این اسـت کـه، در رشـته های 
آونـدی میـوه جمـع شـده و از حرکـت ترکیبـات ضـروری رشـد بـه داخـل میـوه 
جلوگیـری مـی کنـد )Thompson and Batjer, 1961 و رسـول زادگان، 1375(. 
بـا کاهـش تعـداد حبـه در عمـل تنـک کـردن از سـطح بـرگ کاسـته نمی شـود 
)افزایـش نسـبت بـرگ بـه میـوه( کـه ایـن عمـل نـه تنهـا باعـث تضعیـف گیـاه 
 .)2004 ,Marini( نمی گـردد بلکـه تقویـت کلـی گیـاه را در پـی خواهـد داشـت
بـه طـور کلـی تنـک مکانیکـی و بـه دنبـال آن کاربـرد جیبرلیـک اسـید در انگور 
یاقوتـی در مناطقـی کـه نیـروی کار ارزان وجود دارد و محلول پاشـی سـوین 750 
میلـی گـرم در لیتـر همـراه با جیبرلیک اسـید در سـایر مناطق پیشـنهاد می شـود.



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارسدوره جدید - شماره اول - آبان ماه 1401

71

عالیه سادات رفعت حقیقی
کارشناس مرکز خدمات کشاورزی 

حومه شهرستان الرستان

مقدمه 
تقاضـا بـرای محصـوالت کشـاورزی در کشـورهای در حـال توسـعه باعـث ایجاد 
توجـه بـه بـازار مصـرف در ایـن بخـش شـده اسـت. بـا ایـن حـال، ایـن افزایش 
تقاضـا، اهمیـت بـه کیفیـت محصوالت کشـاورزی و مـواد غذایی را کاهـش نداده 
اسـت. هم چنین، رشـد سـریع اقتصادی و توسـعه شهرنشـینی موجب رشـد سریع 

بازارهـای محصـوالت متمایـز و بـا کیفیت بـاال برای برطـرف کردن نیـاز مصرف 
کنندگانـی شـده اسـت که عالوه بـر جنبه های کیفـی و ارزش غذایی، بـه مواردی 
ماننـد جنبه هـای زیسـت محیطـی مرتبـط بـا تولید فـرآورده، اثـر آن بر سـالمتی 
و وجـود ویژگـی خـاص در شـکل یـا طعـم محصول توجـه مـی نماینـد. بنابراین، 
تولیـد کننـدگان و صادرکننـدگان محصـوالت کشـاورزی بایـد بتواننـد به سـرعت 

اهمیت نشان جغرافیایی
در تجارت محصوالت کشاورزی

مختار حیدری*1 و عالیه سادات رفعت حقیقی2

1. دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان
2. دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی دانشگاه هرمزگان

 * Email: mkheidari@yahoo.com

چکیده 
یکـی از راهکارهایـی کـه امـکان عرضـه محصـول در بازارهـای بیـن المللـی را افزایـش مـی دهـد اسـتفاده از گواهـی هـا و تاییدنامه هایی اسـت که 
ویژگی هـای خـاص یـک محصـول را معرفـی مـی نماینـد. نشـان جغرافیایـی )Geographical Indication( یکـی از انواع ایـن تاییدیه ها می باشـد که 
مربـوط بـه مبـدأ جغرافیایـی تولیـد یـک محصـول یا خدمت بـوده و نوعی اطالع رسـانی به مشـتری اسـت و اغلـب بیانگـر ویژگی های کیفـی خاصی 
اسـت که مشـتریان به دنبال آن هسـتند. اسـتفاده از این نشـان، می تواند رشـد فروش آن محصول و خدمت را به همراه داشـته باشـد. به عنوان یک 
اسـتراتژی در بـازار، نشـان جغرافیایـی بـا معرفـی کیفیـت و ویژگی های خاص یـک محصول، مـی تواند فرصت هـای جدید برای فـروش محصوالت 
کشـاورزی ایجـاد نمایـد کـه عالوه بـر بازارهای داخلـی به بازارهـای خارجی نیز گسـترش یابد. در مـورد محوصالتکشـاورزی و فرآورده هـای غذایی، 
نشـان جغرافیایـی ویژگی هـای خـاص محصـوالت یـا فرآورده هـای غذایـی را معرفـی مـی نماینـد کـه بـه صـورت مسـتقیم بـا خـواص فیزیکـی، 
بیوشـیمیایی و یـا بیولوژیکـی آنهـا ارتبـاط ندارد و بیشـتر بـا ویژگی های فرهنگـی یا جغرافیایـی محصول یا فـرآورده غذایی تمرکز دارد. طی چندسـال 
گذشـته فعالیت هـای زیـادی توسـط کشـورهای مختلـف در زمینـه اسـتفاده از نشـان جغرافیایی بـرای معرفی محصوالت کشـاورزی بـه بازارهای بین 
المللـی انجـام گردیـده اسـت. قهـوه کلمبیا، چـای دارجیلینـگ در هند، کلـم  Futogدر صربسـتان، پنیـر Manchego در اسـپانیا، زعفـران Taliouine در 
مراکـش و فلفـل در کامـرون برخـی از مـوارد ثبت نشـان جغرافیایی محصوالت کشـاورزی در سـطح جهانی می باشـد. با وجود تصویـب قانون حمایت 
از نشـان جغرافیایـی در ایـران از سـال 1383 تاکنـون پیشـرفت زیـادی در زمینـه اسـتفاده از نشـان جغرافیایی در زمینـه معرفی محصوالت کشـاورزی 
در ایـران انجـام نگردیـده اسـت. درمقالـه حاضـر ضمن معرفی نشـان جغرافیایـی و اهمیـت آن در ارتباط با محصوالت کشـاورزی، برخـی فعالیت های 
انجـام شـده در ایـران در زمینـه دریافـت نشـان جغرافیایی برای محصوالت کشـاورزی در سـطح داخلـی و بین المللی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 

همچنیـن نقـش تحقیقـات علمـی در ارتبـاط بـا نشـان جغرافیایـی ومحدودیت های کاربـرد نشـان جغرافیایی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

واژه های کلیدی: گواهی، نشان جغرافیایی، کیفیت، محصوالت باغبانی، بازار فروش



دوره جدید - شماره اول - آبان ماه 1401 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

72

نیازهـای فعلـی بازارهـای داخلـی و خارجـی را برآورده سـازند و نسـبت بـه رقبای 
خـود در بـازار، موقعیـت بهتری به دسـت آورنـد. توجه بـه نیازهای بـازار می تواند 

در ایجـاد ارزش افـزوده نیـز موثر باشـد.
ایـران یکـی از کشـورهای تولید کننـده محصـوالت کشـاورزی و صادرکننده مهم 
محصـوالت باغبانـی ماننـد پسـته، زعفـران، کشـمش و صیفـی جـات مـی باشـد 
کـه برخـی از ایـن محصـوالت مانند پسـته سـهم مهمـی در صـادرات غیـر نفتی 
دارنـد. در حالـی کـه در سـایر کشـورهای جهـان، شـرکت های بـزرگ تجـاری با 
سـرمایه گذاری مسـتقیم در بخش کشـاورزی، ارزش افزوده محصوالت کشاورزی 
را افزایـش داده و بـه بازارهـای خارجـی راه پیـدا مـی کننـد، صـادرات محصوالت 
کشـاورزی در ایـران بـا محدودیت هـای متعددی مواجه می باشـد کـه یکی از این 
مـوارد وجـود رقبـای منطقـه ای یا جهانـی در مورد محصـوالت صادراتـی ایران و 
عرضـه محصـوالت مشـابه بـا کیفیت باالتـر و یا فـرآوری محصوالت تولید شـده 

در ایـران و عرضـه محصـول بـا برنـد تجـاری جدید بـه بازار می باشـد. 
عـدم آشـنایی صادرکنندگان داخلـی با نیازهای بازارهای جهانـی، عدم برنامه ریزی 
و سـرمایه گـذاری مناسـب جهـت بهبـود کیفیت محصـوالت کشـاورزی در ایران 
و عـدم آشـنایی بـا روش هـای معرفـی ویژگی هـای خـاص برخـی محصـوالت 
کشـاورزی تولیـد شـده در ایـران و هـم چنین آشـنا نبودن بـا نیـاز و ذائقه مصرف 
کننـده خارجـی برخـی از موانع صادرات محصوالت کشـاورزی در ایران می باشـد. 
یکـی از راهکارهایـی کـه امکان عرضـه محصـول در بازارهای جهانـی را افزایش 
مـی دهـد اسـتفاده از گواهی هـا و تاییدنامه هایـی اسـت کـه ویژگی هـای خـاص 

یـک محصـول را معرفی مـی نمایند.
در سـال های اخیـر در زمینـه صـدور این نوع گواهـی نامه ها در مـورد محصوالت 
گواهینامه هـا  ایـن  اسـت.  گرفتـه  صـورت  موفقـی  فعالیت هـای  کشـاورزی 
ویژگی هـای خـاص محصـوالت یـا فرآورده هـای غذایـی را معرفـی مـی نماینـد 
کـه بـه صـورت مسـتقیم بـا خـواص فیزیکـی، بیوشـیمیایی و یـا بیولوژیکـی آنها 
ارتبـاط نـدارد و بیشـتر با ویژگی هـای فرهنگی یـا جغرافیایی محصول یـا فرآورده 
غذایـی تمرکـز دارد. برچسـب حـالل )Halal Certification( و نشـان جغرافیایـی 

)Geographical Indication( دو مـورد موفـق در ایـن زمینـه مـی باشـند.
نشـان جغرافیایـی )GI( یـک نـوع اسـتاندارد داوطلبانه اسـت که توسـط یک گروه 
از تولیدکننـدگان یـا یـک مرجـع دولتی محلـی از طریـق یک دولت ملی مسـئول 

مالکیـت معنوی ثبت شـده اسـت.
نشـان جغرافیایـی یـک نوع برچسـب کیفیت اسـت که بـه ارتقا اطالعـات در مورد 
محصـول یـا چگونگـی تولید آن، جنبه های سـنتی، تنـوع و کیفیـت محصول خام 

یا غـذا کمک مـی کند. 
نشـان جغرافیایـی محصـول یا فـرآورده غذایـی مورد نظـر را از محصـوالت دیگر 
بـر اسـاس ویژگی هـای کیفـی خـاص متمایز می کنـد که ایـن ویژگی ها اساسـًا 
مربـوط بـه منشـا و محـل تولیـد محصـول یـا فـرآورده غذایـی مـی باشـد. زیـرا 

محصـول مربـوط بـه یـک منطقـه جغرافیایی مشـخص می باشـد.
عمومـًا ایـن خصوصیـات در سـطح محلـی، ملـی یـا بیـن المللـی توسـط مصرف 
کننـده تـا حـدودی شـناخته شـده هسـتند. نشـان جغرافیایـی محافظـت قانونی از 
نـام محصـول مرتبط بـا خصوصیـات جغرافیایـی محل تولیـد آن را ارائـه می دهد 
و اسـتفاده غیـر مجـاز از نشـانه جغرافیایـی بـر روی برچسـب محصـوالت سـایر 
مناطـق جلوگیـری مـی نمایـد، بنابراین به عنـوان ابزاری مناسـب بـرای بازاریابی 

منطقـه ای و بین المللـی محصـوالت محلـی شـناخته می شـود )لیـو، 2007(.
بـه عنـوان نمونـه در هندوسـتان نارنگـی منطقـه Satpuri Hill را بـه عنـوان یک 
نشـان جغرافیایـی ثبـت شـده اسـت زیـرا ایـن منطقـه کوهسـتانی آب و هـوای 

ایده آلـی بـرای تولیـد نارنگـی دارا مـی باشـد. 

بـرای  جغرافیایـی  نشـان  دریافـت 
چهـار رقم میوه لیچـی در بنگالدش 
)حسـین و همـکاران، 2017(، قهـوه 
کلمبیـا، چـای دارجیلینـگ در هنـد، 
قهـوه  صربسـتان،  در   Futog کلـم 
 Manchego در هاوایـی، پنیرKona 
در   Taliouine زعفـران  در اسـپانیا، 
مراکـش، پنیـر Tête de Moine در 
سـویس و فلفـل در کامرون برخی از 
جغرافیایـی  نشـان  ثبـت  مـوارد 

محصوالت کشاورزی در سطح جهانی می باشد.
البتـه بایـد توجـه داشـت اسـتفاده از نشـان جغرافیایـی، محـدود بـه محصـوالت 
کشـاورزی نیسـت و ایـن نشـان می توانـد کیفیـت خـاص یـک محصـول کـه 
به واسـطه عامـل انسـانی کـه در محل تولیـد آن محصول وجـود دارند برجسـته و 
نمایـان سـازند ازجملـه سـنت ها، مهارت هـای خاص تولیـد و محل تولیـد می تواند 
یـک روسـتا، شـهر و منطقـه ای خـاص یا کشـور باشـد. به عنـوان مثال مـی توان 
بـه فعالیت هـای انجـام شـده در زمینه ثبـت نشـان جغرافیایی برای صنایع دسـتی 

در ایـران اشـاره نمود.
 بـرای ثبـت نشـان جغرافیایـی جدیـد، تولیدکننـدگان بایـد درخواسـتی را بـه اداره
 مسـئول مالکیـت معنوی در کشورشـان ارسـال کنند. این درخواسـت بایـد یک نام
 مرتبـط بـا منشـا جغرافیایی برای محصول داشـته باشـد و باید نامی باشـد که قباًل

بـه صـورت عمومی شـناخته شـده یا بـا مرجع تاریخی باشـد.
موقعیـت و  محصـول  ویژگی هـای  بیـن  رابطـه  بایـد  همچنیـن   تولیدکننـدگان 
 جغرافیایـی تولیـد یـا دانـش سـنتی در زمینه تولیـد را نشـان دهند. بر این اسـاس،
 آنهـا یـک کـد عملـی بـرای فرآیندهـای تولیـد و تبدیـل تعریـف مـی کننـد، کـه
 متعهـد مـی شـوند از آن پیـروی کنند. این الزام به منظور مشـخص کـردن ویژگی
 منحصـر بـه فـرد محصـول اسـت که بـه تولیـد کننـدگان محلـی اجازه مـی دهد

 محصـول خـود را بـا نـام جغرافیایـی مرتبـط کنند.
 در مرحلـه بعـدی، یـک شـخص ثالـث بایـد کیفیـت فرآیندهـای تولیـد و تحـول
 را از طـرف دولـت، کـه ضامـن نهایـی کیفیـت محصـول اسـت، مـورد بازرسـی و
 تأییـد قـرار دهـد. به محـض ثبـت، تولیدکننـدگان و تولیدکنندگانی کـه در منطقه
 جغرافیایـی مسـتقر هسـتند و کـد عملی را بـرآورده می کنند می توانند از برچسـب
 نشـان جغرافیایی ایجاد شـده توسـط تولیدکننده محصول و محافظت شـده توسـط

 دولـت اسـتفاده کنند )لیـو، 2007(.
بـا توجـه بـه اینکه، نشـان یـا نشـانه جغرافیایی مربـوط به مبـدأ جغرافیایـی تولید 
یـک محصـول یـا خدمـت بـوده و نوعـی اطالع رسـانی به مشـتری اسـت و اغلب 
بیانگـر ویژگی هـای کیفـی خاصـی اسـت کـه مشـتریان بـه دنبـال آن هسـتند. 
اسـتفاده از ایـن نشـان، می تواند رشـد فـروش آن محصـول و خدمت را بـه همراه 
داشـته باشـد. بـه عنـوان یـک اسـتراتژی در بـازار، نشـان جغرافیایـی بـا معرفـی 
کیفیـت و ویژگی هـای خـاص یک محصـول، می توانـد فرصت هـای جدید برای 
فـروش محصـوالت کشـاورزی ایجـاد نمایـد کـه عـالوه بـر بازارهـای داخلـی به 

بازارهـای خارجـی نیـز گسـترش یابد. 
بـه عنـوان نمونـه در مـورد روغـن زیتون می تـوان به نشـان Baeana در اسـپانیا 
و نشـان Toscana در ایتالیـا و نشـان های جغرافیایـی روغـن زیتـون در فرانسـه 
اشـاره نمـود کـه قیمـت بیشـتری نسـبت بـه روغن هـای فاقـد نشـان جغرافیایی 

دارنـد )باجوبو همـکاران، 2016(. 
نشـان جغرافیایـی نشـانی اسـت کـه بـرای کاالهـای مربـوط بـه یـک منطقـه 
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جغرافیایـی خـاص و دارای کیفیـت و به واسـطه شـهرت آن منطقـه بـه کار می رود 
و لـذا هـدف از ایـن کار در واقـع هویـت بخشـی بـه محصـول مـورد نظـر اسـت. 
بایـد توجـه داشـت دسـتیابی به مزایـای نشـان جغرافیایی نیـاز به سـرمایه گذاری 
و زمـان زیـاد دارد و دریافـت نشـان جغرافیایـی بـرای یـک محصـول جدید موفق 
نخواهد بود و بیشـتر برای محصول شـناخته شـده و دارای سـابقه وشـهرت خاص 
مناسـب اسـت تـا ایـن محصـول را در برابر محصـوالت تقلبـی یـا محصول های 
مشـابه رقیـب در خـارج از منطقه جغرافیایـی مورد نظر که ادعـای همان کیفیت ها 

یـا خصوصیـات را دارنـد، محافطت می کند )اسـتاپیت و همـکاران، 2016(.

بررسی وضعیت نشان جغرافیایی محصوالت کشاورزی
در جهان

 بررسـی برخـی از مـواد ثبـت نشـان جغرافیایـی محصـوالت کشـاورزی در جهان
 مـی توانـد الگـوی مناسـبی بـرای فعالیـت در زمینـه معرفـی محصـوالت باغبانی

باشـد.  ایران 
 بـه عنـوان نمونـه، اتحادیـه اروپـا حـدود 1214محصـول غذایـی دارای نشـان
 شناسـایی شـده اسـت )درگاه اینترنتی اتحادیـه اروپا، جغرافیایـی محافظت شـده1
 2015(. اگرچـه در حـال حاضـر اروپا دارای بیشـترین نشـان جغرافیایی ثبت شـده
 در جهـان مـی باشـد ولـی پیش بینـی شـده اسـت قـاره آسـیا بـه زودی بـه یکی
 )بی از مناطـق دارای بیشـترین شـمار نشـان های جغرافیایـی تبدیـل خواهـد شـد

 نـام، 1398(.
 نمونه هایـی از نشـان های جغرافیایـی موجـود در آسـیا شـامل دراگـون فـروت
Binh Thuan از ویتنـام، قهـوه Doi Tungاز تایلنـد، چـای  Longiing 
 از چیـن مـی باشـد. هـم چنیـن در بسـیاری از کشـورهای آسـیایی محصـوالت
 کشـاورزی و غذایـی وجـود دارد کـه می تواننـد از حمایت هـای نشـان جغرافیایی
 بهـره مند شـوند بـه عنوان نمونـه می توان بـه چـای دارجیلینگ از هندوسـتان یا

 قهـوه بالـی در اندونزی اشـاره نمـود )لیـو، 2007(.

1 . Protected geographical indications (PGI)

 در میـان 1214 محصـول غذایـی ثبـت شـده با نشـان جغرافیایـی در اروپـا، حدود
 343 محصـول )معـادل 28/3 درصـد( مربوط به میوه ها، سـبزی هـا و غالت بوده
 اسـت و در میـان گروه محصوالت کشـاورزی، سـیب بـا 20 مورد دارای بیشـترین
 تعـداد ثبـت شـده در مـورد یک محصـول می باشـد )درگاه اینترنتی اتحادیـه اروپا،

.)2015
 بـه نظـر می رسـد بـا توجه بـه تاثیر میـوه ها و سـبزی ها بر سـالمتی و بـه دلیل
 تنـوع محصـوالت و فرآورده هـای باغبانی، بخـش مهمی از نشـان های جغرافیایی

مربـوط به محصـوالت باغبانی می باشـد.

بررسی وضعیت نشان جغرافیایی محصوالت کشاورزی
 در ایران

بـا وجـود اینکـه قانـون حمایـت از نشـانه های جغرافیایـی در اسـفندماه 1383 
ابـالغ گردیـده اسـت ولـی در مـورد نشـان های جغرافیایـی در بخـش کشـاورزی 
پیشـرفت های قابـل توجهـی بـه چشـم نمـی خـورد. ایـن در حالـی اسـت کـه با 
توجـه بـه تنـوع شـرایط آب وهوایـی و تنـوع محصـوالت کشـاورزی در ایـران در 
زمینـه ثبـت نشـان جغرافیایـی بـرای محصـوالت کشـاورزی ایـران ظرفیت های 
زیـادی وجـود دارد و بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی در ایـران می تواننـد بـه 
راحتـی از حمایت هـای حقوقـی و اعتباربخشـی ناشـی از نشـانه های جغرافیایـی 
کشـاورزی  محصـوالت  وضعیـت  بررسـی   .)1398 نـام،  )بـی  شـوند.  بهره منـد 
در میـان صـادرات غیـر نفتـی کشـور طـی چنـد دهـه گذشـته نشـان مـی دهـد 
محصـوالت باغبانـی می تواننـد در میـان محصـوالت کشـاورزی در اولویـت قرار 
داشـته باشـند. بـا ایـن حـال، در زمینـه ثبـت نشـان های جغرافیایـی محصـوالت 

کشـاورزی ایـران در سـطح 
بیـن المللـی فعالیت هـای محـدودی انجـام گردیده اسـت. یکـی از طرح هایی که 
فعالیـت هـا در زمینـه اجـرای آن بـا همکاری سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملل 
متحـد )فائـو( آغاز شـده اسـت طـرح ثبت نشـان جغرافیایـی برای کشـمش مالیر 
و گـردوی تویسـرکان مـی باشـد. هـم چنین پیشـنهاد گردیده اسـت امـکان ثبت 

جدول 1- معرفی برخی فعالیت های انجام شده در زمینه نشان جغرافیایی در داخل ایران

وضعیتگروه و زیر گروه محصولمحصول کشاورزیاستان

ثبت شده توسط سازمان جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوریباغبانی – میوه انبه میناباستان هرمزگان
ثبت شده توسط سازمان جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوریباغبانی -سبزیسیر منطقه بشاگرداستان هرمزگان
در حال انجام- سازمان جهاد کشاورزیباغبانی- میوه کاریزیتوناستان زنجان
در حال انجام- وزارت جهاد کشاورزیباغبانی- گیاهان داروییزعفران قائناتاستان خراسان

در حال انجام- وزارت جهاد کشاورزیباغبانی- میوه کاریپسته رفسنجاناستان کرمان

در حال انجام- وزارت جهاد کشاورزیباغبانی- میوه کاریخرمای پیارم حاجی آباداستان هرمزگان
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نشـان جغرافیایـی در سـطح بیـن المللی بـرای زعفـران قائنات نیز وجـود دارد. هم 
چنیـن بـر اسـاس گـزارش دفتر امـور اقتصـادی وزارت جهاد کشـاورزی بـه منظر 
سـرعت بخشـیدن بـه تجاری سـازی محصـوالت کشـاورزی ایـران، فعالیت های 
مربـوط بـه ثبـت نشـان جغرافیایـی زعفـران قائنـات، پسـته رفسـنجان و خرمـای 

پیـارم حاجـی آبـاد )هرمـزگان( در حـال انجام می باشـد.

بررسـی محصـوالت کشـاورزی کـه نشـان جغرافیایـی بـرای آنهـا ثبـت 
گردیـده اسـت و یـا اقداماتـی در جهـت ثبـت جغرافیایـی آنها شـروع شـده 
اسـت نشـان مـی دهـد در ایـران بیشـترین مـوارد مربـوط بـه ثبـت نشـان 
جغرافیایـی محصـوالت کشـاورزی مربـوط بـه محصـوالت باغبانـی بـوده 

 . ست ا
اولویـت محصـوالت  تعییـن  توانـد در مـورد  از مـواردی کـه مـی  یکـی 
کشـاورزی برای ثبت نشـان جغرافیایی موثر باشـد، بررسـی وضعیت مزیت 

نسـبی محصـوالت کشـاورزی در کشـور مـی باشـد. 
بـه عنـوان نمونـه در رابطـه بـا محصـوالت باغبانی، بررسـی مزیت نسـبی 
پنـج میـوه مهـم در کشـور شـامل پسـته، خرمـا، سـیب، پرتقـال و بـادام 
مشـخص نمـود محصـول پسـته ایـران در مقابـل کشـورهای رقیـب مانند 

آمریـکا، چیـن، ترکیـه و سـوریه دارای مزیـت نسـبی بـود. 
خرمـای ایـران در مقابـل خرمای امـارت متحده عربی و عـراق بدون مزیت 
نسـبی بـود و رونـد مزیت نسـبی خرمـا در حال نوسـان بوده اسـت )عزیزی 

و یزدانی، 1383(. 

هـم چنیـن توجـه بـه محصـوالت باغبانـی که میـزان تولیـد آنهـا در ایران 
وجـود دارد ولـی بـه دلیـل توسـعه کشـت در کشـورهای همسـایه، میـزان 
فـروش ایـران در بازارهـای جهانـی آن تحـت تاثیـر قـرار گرفته اسـت نیز 
اهمیـت دارد. مـواردی ماننـد تمرکـز افغانسـتان بر کشـت زعفران، توسـعه 

کشـت انـار در هنـد و ترکیـه برخـی از ایـن مـوارد می باشـد.
البتـه بایـد در نظـر داشـت بـا توجـه بـه تنـوع محصـوالت کشـاورزی و به 
خصـوص محصـوالت باغبانـی در ایـران تعییـن اولویـت بـرای ثبت نشـان 
جغرافیایـی اهمیـت زیـادی دارد. بـه همیـن دلیـل پیشـنهاد گردیـده اسـت 
بـه جـای تمرکـز بر ثبت بیشـترین تعـداد نشـان های جغرافیایی در سـطوح 
ملـی یـا بین الملـی، بایـد بـر محصـوالت واجـد شـرایط و زنجیـره ارزش 
آن هـا تمرکـز شـود تـا نهایتـًا بتـوان بـه شـکلی واقعـی از ثبت نشـانه های 
جغرافیایـی بهره منـد شـد. ایـن موضـوع از طریق ایفـای نقشـی فعال تر در 
تأمیـن الزامـات و پیش نیازهـای نشـانه های جغرافیایـی همچنیـن تطابـق 
بهتـر بـا نیـاز مشـتری بـه واسـطه اعمـال نظام هـای احـراز صالحیـت و 

کنترلـی قوی تـر بـه دسـت می آیـد) بـی نـام، 1398(.

تحقیقات کشاورزی و نشان جغرافیایی
جسـتجو در پایگاه هـای اطالعاتـی نشـان داد کـه تـا زمـان آمـاده سـازی 
ایـن مقالـه در مـورد نشـان جغرافیایـی در محصـوالت کشـاورزی در ایران 
مقالـه ای منتشـر نگردیـده اسـت. تنهـا منبـع علمـی منتشرشـده بـه زبان 
فارسـی مربـوط بـه یـک پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد در زمینـه توسـعه 
بـازار محصـوالت ارگانیـک با اسـتفاده از نشـان های جغرافیایی بوده اسـت 

)مامیـر، 1398(.
ایـن موضـوع نشـان دهنـده توجـه ناکافـی در مجامـع علمـی کشـاورزی 
کشـور بـه اهمیـت نشـان جغرافیایـی در مـورد محصـوالت کشـاورزی و 
تاثیـر آن بـر بـازار محصـوالت کشـاورزی می باشـد. به نظر می رسـد الزم 
اسـت در زمینه پتانسـیل محصوالت کشـاورزی و اولویت بندی محصوالت 
کشـاورزی در سـطح کشـور و یا به صـورت منطقه ای برای دریافت نشـان 
جغرافیایـی در دانشـگاه های کشـاورزی، دانشـکده های کشـاورزی و مراکز 
علمـی کشـور مرتبـط بـا کشـاورزی فعالیت هـای بیشـتری انجـام گیـرد. 
انجـام ایـن تحقیقـات می توانـد در معرفـی ظرفیت محصوالت کشـاورزی 
بـرای دریافـت نشـان جغرافیایـی و یا تعییـن اسـتانداردهای ملـی و منطقه 
ای مربـوط بـه آن موثـر باشـد و هم چنین مـی تواند در ایجـاد هدفمندی و 
کاربـردی نمـودن پژوهش های انجام شـده در مورد محصوالت کشـاورزی 

موثر باشـد. 
هـم چنیـن معرفـی کیفیت محصـول بـر اسـاس ارزش غذایی یـا ترکیبات 
بیوشـیمیایی مـی توانـد در افزایش توجه مصـرف کننده بـه محصول دارای 

نشـان جغرافیایی موثر باشـد. 

 Maçã de Alcobaça نمونـه  عنـوان  بـه 
یـک نشـان جغرافیایـی مربـوط بـه میوه 
سـیب در کشـور پرتغـال مـی باشـد. این 
واژه بـه میـوه کاری مربـوط می شـود و 
ریشـه آن بـه قـرون وسـطا بـر می گردد 
ولـی در حـال حاضـر بـه ایـن منطقـه در 
کشـور پرتغـال اشـاره دارد کـه یکـی از 
مراکز اصلی کشـت و پرورش سـیب در این کشـور می باشـد و ارقام سـیب 
کاسـا نـوا، فوجی، گلدن دلیشـز، گرانـی اسـمیت، جوناگورد، رینـت گریس، 
رویـال گاال و اسـتارکینگ تولیـد شـده در منطقـه Maçã de Alcobaça را 
شـامل می شـود. المیـدا و همـکاران )2017( میـزان ترکیبـات بیوشـیمیایی 
و ترکیبـات فنولـی، فالونوییدهـا، آنتوسـیانین و ترکیبات آنتی اکسـیدانتی را 
در پوسـت و گوشـت میوه هـای سـیب تحـت پوشـش نشـان جغرافیایی در 
ایـن منطقـه Maçã de Alcobaça را انـدازه گیـری نموده و ارقام سـیب این 
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منطقـه را بـر اسـاس ترکیبات بیوشـیمیایی تقسـیم بندی نمودند. حسـین و 
همـکاران )2017( نیـز خصوصیـات ریخـت شناسـی چهار رقم میـوه لیچی 
کـه دارای نشـان جغرافیایـی در بنـگالدش بودنـد را با سـه رقـم جدید طی 
چهـار سـال مورد بررسـی قرار دادنـد تا میـزان تطابق خصوصیـات ژنتیکی 
و تنـوع ژنتیکـی در ارقـام میـوه لیچـی دارای نشـان جغرافیایـی را تعییـن 
نمـوده و یـک منبـع از داده هـای مرجـع را ایجـاد نماینـد تـا بتـوان ارقـام 

لیچـی را بـا اسـتفاده از آن مورد مقایسـه قـرار داد. 

محدودیت ها در مورد ثبت و استفاده از نشان جغرافیایی
 یکـی از محدودیت هایـی کـه مـی توانـد در اسـتفاده از نشـان جغرافیایـی
 بـرای محصـوالت کشـاورزی ایجـاد شـود. تمرکـز تولیـد یـک محصـول
 خـاص در یـک منطقـه و ارائـه درخواسـت های متعـدد بـرای ثبـت نشـان
 جغرافیایـی بـرای یـک محصـول و ایجـاد رقابـت شـدید در ایـن زمینه می
 باشـد. در ایـن رابطـه مـی تـوان به رقابت بـرای دریافـت نشـان جغرافیایی
 بـرای روغـن زیتـون در منطقـه مدیتـران اشـاره نمـود. روغن زیتـون یکی
 از مهـم تریـن محصـوالت تولیـدی در ناحیـه مدیترانـه مـی باشـد. اگرچـه
 تولیـد روغـن زیتـون در ایـن ناحیـه در حـال حاضـر بـر اسـاس روش های
 علمـی و بـا توجـه بـه نتایـج تحقیقـات انجـام شـده در علـوم باغبانـی و
 صنایـع غذایـی انجـام می شـود ولـی هنـوز روش هـای سـنتی در تولیـد
 روغـن زیتـون جایـگاه خـود را در کشـورهای منطقـه مدیترانه حفـظ نموده
 انـد و بـه دلیـل سـابقه تاریخـی در زمینه تولید زیتـون در این ناحیـه و تنوع
 کشـورهای تولید کننده زیتون )کشـورهای از سـه قاره شـامل غرب آسـیا،
 شـمال آفریقـا و جنـوب اروپـا( رقابـت شـدیدی بیـن تولید کننـدگان روغن
 زیتـون در ایـن ناحیـه بـرای دسـتیابی به سـهم بیشـتر در بازار وجـود دارد.
 اگرچـه امـروزه شـرکت های زیـادی روغـن زیتـون تولیـد شـده در ناحیـه
 مدیترانـه را بـا برندهـای تجـاری معروف بـه فروش می رسـانند و محصول
 خـود را بر اسـاس شـاخص های کیفـی اسـتاندارد )ماننـد میزان اسـیدهای
 چـرب آاد، عـدد پراکسـید، ضریب مخصوص جذب در اشـعه مـاورا بنفش و
 شـاخص های حسـی ( معرفـی مـی نماینـد ولی توجه بـه نشـان جغرافیایی
 بـرای روغـن زیتـون را نیـز مد نظـر دارند زیرا اسـتفاده از این برچسـب می
 توانـد ارزش افـزوده، قیمـت بیشـتر و موقعیـت رقابتـی بهتـر در بـازار فعلی
 روغـن زیتـون یـا بازارهـای جدیـد را بـرای آنها به دنبال داشـته باشـد. این
 برچسـب مـی توانـد بـرای مناطـق روسـتایی کـه بخـش مهمـی از تولیـد
 زیتـون در آنهـا صـورت مـی گیرد، مزایـای اجتماعـی و اقتصادی بـه دنبال
 داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از نشـان جغرافیایی در بسـیاری از
 مناطـق مدیترانـه بـرای زیتـون مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. بـه طوری
 کـه تـا سـال 2015 میـالدی، حـدود 123 منطقه کشـت و پـرورش زیتون
 در ناحیـه مدیترانـه، روغـن زیتـون خـود را تحـت برنامـه نشـان جغرافیایی
 ثبـت نمـوده انـد و ایتالیـا بـا 43 مـورد، یونـان 29 مـورد و اسـپانیا بـا 28
 مـورد در رتبه هـای بـاالی این لیسـت قـرار دارند. بـه دلیل افزایش سـریع
 نشـان های جغرافیایـی در مـورد روغـن زیتـون در ناحیـه مدیترانـه، کارایی
 ومفیـد بـودن ایـن نشـان جغرافیایـی برای روغـن زیتـون مورد تردیـد قرار

گرفته اسـت )باجـوب و همـکاران، 2016(.
بایـد توجه داشـت نشـان های جغرافیایی نیازمنـد حمایت هسـتند در غیر این 
صـورت ممکـن اسـت از مزایـای نشـان ثبـت شـده نتـوان اسـتفاده نمـود و 
ایـن موضـوع موجـب کاهش انگیـزه بـرای ثبـت نشـان های جغرافیایی می 

گـردد. بـه عنـوان نمونـه در سـال 2009 میالدی در کشـور هند بـرای انبه 
منطقـه Malihabadi و انبـه app midi از منطقـه Ghast نشـان جغرافيایی 
تصویـب شـد ولـی در هـر دو مـورد کشـاورزان بـرای ترجمـه ثبـت 
نشـان جغرافيایـی بـه یـک برند بـا کيفيـت و تثبيت قيمت مناسـب 
بـرای انبه هـای ایـن دو منطقـه یـا فرآورده هـای انبـه بـا مشـکالتی 

مواجـه شـدند )اسـتاپيت و همـکاران، 2016(. 
هـم چنیـن ممکـن اسـت نشـان های جغرافیایـی توسـط افـراد غیرمجـاز 
در تجـارت مـورد تقلـب قـرار  گیرنـد. بنابرایـن آگاهـی رسـانی بـه دارندگان 
نشـان های جغرافیایـی در زمینـه چگونگی حفـظ کیفیت محصـول، پیگیری 
وضعیـت نشـان جغرافیایـی مورد نظـر در بـازار و توجه بـه جنبه های مختلف 
نشـان جغرافیایـی در مبادالت تجـاری در اولویـت قرار دارد. هـم چنین وضع 
قوانین بازدارنده در جهت جلوگیری از سواسـتفاده از نشـان جغرافیایی، آگاهی 
رسـانی عمومـی در مورد پیامدهای قانونی سواسـتفاده از نشـان جغرافیایی به 
عنـوان یـک عامـل بازدارنـده و هم چنیـن آموزش دسـت اندرکاران دسـتگاه 
قضایـی ماننـد قضـات، وکال و کارشناسـان رسـمی دادگسـتری در بخـش 

کشـاورزی در ایـن زمینه اهمیـت دارد.
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بـدون شـک ایجاد صنایع تبدیلـی یکـی از مفیدترین راه های ارتباطـی بین بخش 
صنعـت و کشـاورزی اسـت. از مزایای صنعـت کشـاورزی اینکه از میـزان بیکاری 
هـا در مناطـق روسـتایی کاسـته و همچنیـن زمینـه مناسـب جهت توسـعه بخش 
کشـاورزی را فراهـم آورده و با توسـعه صنعـت غذا و افزایش تولیـدات، بهره وری، 
ایجـاد فرصت هـای شـغلی، تامیـن نیازهـای اساسـی، پیونـد با دیگـر بخش های 

اقتصـادی اتفاق خواهـد افتاد.
بنابرایـن صنایـع کشـاورزی مـی توانـد پیش نیـاز اسـتراتژی صنعتی شـدن بخش 
کشـاورزی و تامین کننده امنیت غذایی در کشـور باشـد صنایع غذایی بیش از 58 
درصـد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی مربوط به بخش کشـاورزی را تشـکیل می دهد 
و بـا توجـه بـه آثار مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن صنایع از نظـر تولید و اشـتغال که 
دربخش کشـاورزی بر جای می گذارد، موجب رشـد و شـکوفایی، در سـطح کالن 
اقتصـاد نیز می شـود. اهمیـت صنایع تبدیلـی و تکمیلی بخش کشـاورزی را زمانی 
بیشـتر مـی تـوان دریافـت که آمار نشـان می دهـد بعـد از صنایع سـنگین، صنایع 
غذایـی از نظر وسـعت و گسـتردگی، دومین مقـام را در جهان دارا هسـتند. اهمیت 
صنایـع بـه لحاظ ایجـاد صنایع غذایی اسـتراتژیک، غالت، قند، لبنیـات و روغن را 
نیـز در خـور توجه اسـت. در ضمـن با توجه به میـزان ارزش افـزوده در این صنایع 
کـه بـا ارزش افـزوده در صنایـع پتروشـیمی برابـری دارد، با جایگزینـی صدور این 
محصـوالت بـه جـای صدور قسـمتی از نفت، می تـوان از تکیه اقتصـاد به صنعت 
نفـت و هدایـت بـه سـمت صنایع غذایـی به شـکوفایی اقتصـادی نزدیک تر شـد 
در اقتصـاد کشـاورزی معاصر، صنایـع تبدیلی عامل مهمی در فـرآوری محصوالت 
کشـاورزی اسـت کـه از یـک سـو، ارزش افـزوده محصـوالت اولیه بخـش را ارتقا 
مـی دهـد و از سـوی دیگـر محصوالتـی به بـازار ارائـه می کند کـه با اسـتفاده از 

تکنولـوژی مدرن به دسـت آمـده اند.

حفظ رتبه دوم ملی در جذب ماده خام و ظرفیت کارخانجات صنایع 
کشاورزی فارس

اسـتان فـارس بـا دارا بـودن میـزان قابـل توجـه تولیـدات کشـاورزی مـی توانـد 
جایـگاه بسـیار مهمـی در بخـش صنعـت غذا داشـته باشـد گرچـه در حـال حاضر 
ایـن اسـتان رتبـه دوم را از نظـر ایجـاد ظرفیـت و جـذب مـاده خام در سـطح ملی 
دارا اسـت ولـی بـا توجـه بـه وضعیـت تولیـدات مـی توانـد همچنـان ایـن رتبه را 
حفـظ کـرده و از نظـر اقتصـادی نیز کمـک بزرگی بـه درآمدهای غیـر نفتی برای 

کشـور داشـته باشد.
در حـال حاضـر اسـتان فـارس 898 واحد بـه تولید رسـیده صنایع کشـاورزی دارد، 

ایـن تعـداد واحـد صنعتـی، سـاالنه بالغ بـر 5 میلیـون و 365 هزار تن مـاده خام را 
جـذب و فرآوری مـی نماید.

یکـی از رسـالت های مهـم جهاد کشـاورزی کاهـش ضایعات محصـوالت تولیدی 
اسـت. مهمتریـن راه حـل کاهـش ضایعـات قـرار گرفتـن محصـوالت تولیدی در 
فرآینـد بسـته بنـدی و فـرآوری مـی باشـد. در شـرایط موجـود میـزان کاهـش 

ضایعـات واحدهـای صنایـع کشـاورزی موجـود بیـش از 710 هـزار تـن اسـت.
از اهـداف دیگـر جهاد کشـاورزی ایجاد اشـتغال دائم اسـت. گفتنی اسـت اشـتغال 
ایجـاد شـده بـه طـور مسـتقیم در واحدهـای صنعتـی اسـتان 11 هـزار و 779 نفر 
هسـت. در برنامه ریزی هـای هرسـاله مدیریـت صنایـع تبدیلی و غذایی نسـبت به 
تهیـه بـرش شهرسـتانی بـرای صـدور پروانه بهـره برداری اقـدام می شـود در این 
راسـتا در سـال جدیـد برنامه ریزی هـای انجام شـده حاکی از این اسـت کـه تعداد 
56 جـواز تاسـیس بـا جـذب مـاده خـام بیـش از 200 هزار تـن مشـخص گردیده 
اسـت کـه تا پایـان سـال این میـزان تولیـدات کشـاورزی بـه ظرفیت هـای قبلی 
اضافـه خواهـد شـد؛ در صورتـی که تسـهیالت مـورد نیـاز در زمان مناسـب ابالغ 

گـردد برنامـه تدوین شـده محقق خواهد شـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه در سـال گذشـته تعـداد 59 پروانه بهـره برداری صـادر که 
19 فقـره پروانـه بهـره بـرداری با موضـوع فعالیت سـردخانه با ظرفیـت 24 هزار و 
630 تـن، 15 پروانـه بهـره برداری بسـته بندی مـواد غذایی با جذب مـاده خام 16 
هـزار و 230 تـن، 6 پروانـه بهـره بـرداری فـرآوری و بسـته بندی گیاهـان دارویی 
بـا جـذب مـاده خـام 21 هـزار 802 تـن و 19 فقـره پروانه بهـره بـرداری با جذب 
مـاده خـام سـایر صنایـع 132هزار و 384 تن صادر شـده اسـت؛ در سـال گذشـته 
بـا ایـن تعـداد پروانـه بهـره بـرداری بیـش از 195 هـزار تن مـاده خام به پروسـه 

صنعـت غذا اضافه شـده اسـت.
کاهـش ضایعـات حـدود 43 هـزار و 700 اتفاق افتـاده همچنین اشـتغالزایی ایجاد 

شـده در سـال قبـل 581 نفر بوده اسـت. 

صنـایع تبدیلـــی
پل ارتباطی صنعت و کشاورزی

لیال حقیقت
کارشناس مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
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جهادگر شهید
محمدرضا نوشادی

فرزند: محمد

تولد: 1347/06/01 

محل تولد : شهرستان فراشبند

شهادت: 1366/03/27
منطقه عملیاتی نصر4 

پاییـز 1361 بـود که محمدرضا، نوجوان شـجاع 14 سـاله، از طریق بسـیج 
فراشـبند بـه جبهـه جنگ اعزام شـد و بـه عضویت "گـردان الفتـح از تیپ 

33 المهـدی" درآمد.
بچه هـای گـردان الفتح بیشـتر از اهالی فراشـبند بودند؛ بنابرایـن خیلی زود 
بـا بچه هـای گردان رفیق شـد. از همان ابتـدای ورودش عالقـه خاصی به 
یادگیـری کار بـا اسـلحه های مختلف داشـت و غیـر از کالشـینکف، کار با 
اسـلحه تک تیرانـداز و آرپی جـی را نیـز بـه خوبـی فـرا گرفت. خالف سـن 
کمـی کـه داشـت دقـت باالیـی در تیرانـدازی از خـود نشـان داد و پس از 
مـدت کوتاهـی به عنـوان آرپی جـی زن در عملیـات ها حضور مـی یافت و 

در دفـع پاتـک تانک هـای ارتش بعثی نقش بسـزایی داشـت. 
فرماندهـان و بسـیاری از نیروهای گردان الفتح با سـیدمحمدصادق دشـتی 
)مسـئول ستاد پشـتیبانی جنگ جهاد سـازندگی فارس که در 23مهر1364 
بـه شـهادت رسـید( ارتباط دوسـتانه ای داشـتند و همین ارتبـاط محمد رضا 
نوشـادی را نیز شـیفته شـخصیت جذاب و دوسـت داشـتنی صادق دشـتی 
کـرد؛ تـا حـدی کـه علی رغـم عالقه بسـیارش بـه حضـور در فعالیت های 
نظامـی، عضویـت در گـردان الفتح را رهـا کرده و سـال 1364 به عضویت 

جهاد سـازندگی درآمد. 
هـوش بـاالی ایـن شـهید باعـث شـد کـه در جهـاد نیـز بالفاصلـه بـه 
یادگیـری کار بـا دسـتگاه هـا و ادوات مختلـف روی بیـاورد. پـس از مدت 
کوتاهـی بـه یـک قایقران حرفه ای تبدیل گشـت و در "عملیـات والفجر 8" 
بـه عنـوان یکـی از دو قایقـران مخصـوص جهـاد فارس بـه انتقـال نیرو و 

امکانـات سـبک از عـرض ارونـدرود می پرداخـت. 
یکـی از همرزمـان او در خاطـره ای شـجاعت شـهید نوشـادی، را در ایـن 
عملیـات اینگونـه بیـان مـی کنـد: »چنـد روز پس از سـقوط فاو، نوشـادی 
کـه مسـئول تـدارکات بچه هـا در فاو بـود، در حالی که عـرض رودخانه را 
طـی مـی کـرده متوجـه گشـت زنی چند غـواص شـده بـود. وقتی بـه آنها 
نزدیـک می شـود دستهایشـان را بـه نشـانه تسـلیم بـاال مـی آورنـد و او 
متوجـه می شـود کـه عراقی هسـتند. محمدرضا اسـلحه به همراه نداشـت 

و غافلگیـر شـده بـود، اما با حفظ خونسـردی خـود آنها را با شـجاعت تمام 
اسـیر کـرده و بـا قایق بـه سـاحل آورده بود.« 

هرچنـد دوبـار بـه شـدت زخمـی و چنـد ماه خانه نشـین شـد اما عشـق و 
عالقـه اش بـه دفـاع از میهـن او را دوبـاره بـه جبهـه کشـاند؛ این بـار اما 
دیگـر آن نوجـوان تـازه کار نبـود؛ جوانـی کار آزمـوده بـود کـه مسـئولیت 
یکـی از گروهان هان هـای عملیاتـی جهـاد فـارس را بـه عهـده داشـت. 

در سـال 66، واحدهایـی از جهـاد فـارس بـه "منطقـه عملیاتـی نصـر4" 
عزیمـت نمودنـد تـا منطقـه را بـرای انجـام عملیـات آمـاده کننـد.

راننـدگان دسـتگاه هـا در مراحلـی از کار بـه دلیـل نزدیکی به دشـمن باید 
شـبانه و بـه صـورت چـراغ خامـوش فعالیت و به نـور ضعیف مهتـاب اکتفا 

می کردنـد.
عـالوه بـر آن بایـد مواظب کمیـن ها و حمـالت گاه و بی گاه ضـد انقالب 
پرتگاه هـای خطرنـاک آن منطقـه همـواره  از طـرف دیگـر  و  می بودنـد 

تهدیـدی بسـیار جـدی بـه شـمار می رفت. 
دو روز پـس از آغـاز عملیـات، محمدرضـا در حالـی کـه با بولدوز مشـغول 
سـاخت جـاده بـود، مـورد اصابـت ترکش خمپـاره قـرار گرفت و به شـدت 
مجـروح شـد. بـر اثـر ایـن حادثـه بولـدوزر او از مسـیر منحـرف گردیـد و 
محمدرضـا همـراه بـا بولـدوزر بـه پاییـن دره پرتـاب گشـت و به شـهادت 
رسـید و بـه دیدار دایی شـهیدش محمود عالیشـوندی کـه در عملیات خیبر 

به شـهادت رسـیده بود شـتافت.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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