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سرمقاله:

واژه چند رسانه ای
 و عجین شدن خبرنامه سازمان با آن 
ای  رسـانه  چنـد  واژه  بـا  قطعـًا 
)Multimedia( مواجـه شـده اید. 
رایـج،  کاربـرد  در  حقیقـت  در 
چند رسـانه ای اشـاره بـه انتقال 
چنـد  از  ترکیبـی  الکترونیکـی 
تصاویـر،  متـن،  نظیـر  رسـانه، 
ویدئـو،   متحـرک،  تصاویـر 
صـوت، جهـت انتقال بهتـر پیام 
دارد کـه در مقابـل برنامه هـای صرفـًا متنـی بـه کار مـی رود.

نـام  بـه  در سـال 1966 میـادی یـک خواننـده و هنرمنـد 
Bob Goldestein از واژه “چنـد رسـانه ای” بـه منظـور تبلیغ 

افتتـاح نمایـش خـود در انگلسـتان اسـتفاده کـرد و در اواخـر 
دهـه 1970 ایـن واژه اشـاره بـه نمایـش اسـاید توسـط چند 
پروژکتـور بـه همـراه یک آهنگ داشـت و از  دهـه 1990 واژه 

چنـد رسـانه ای، بـه مفهـوم کنونـی خـود دسـت یافت.

انقـاب چندرسـانه ای تنهـا در مـورد انجـام امـور سـنتی بـه 
شـیوه های نویـن نیسـت، بلکـه در مـورد ایجـاد رویکردهـای 
جدیـد در ارتباطـات، تجـارت، آموزش و سـرگرمی نیز هسـت 
و در واقـع پخـش چنـد رسـانه ای می توانـد بـه صـورت زنده 
و یـا بـر حسـب تقاضـا انجـام شـود و چنـد رسـانه ای آناین 
دیجیتـال می توانـد دانلـود شـده و یا بـه طور همزمـان پخش 

 . د شو

یـا  فنـی  چندرسـانه ای های  مختلـف  اشـکال  سـویی  از 
دیجیتالـی می تواننـد بـه منظـور ارتقـاء تجربـه کاربـران مورد 
اسـتفاده قـرار گیرنـد، بـه عنـوان مثال در راسـتای تسـهیل و 
تسـریع انتقـال اطاعـات. یـا در سـرگرمی و هنـر، بـه منظور 

بهبـود تجربـه روزمـره کاربـران.

مـا نیـز از ایـن شـماره از خبرنامـه بـرآن شـدیم تا جهـت نیل 
بـه داشـتن یـک خبرنامـه مولتـی مدیـا و در واقـع ارائـه یـک 
نشـریه چند رسـانه ای مطالبمـان را خدمتتان ارائـه دهیم و در 
ایـن شـماره بـا ارا ئـه QR CODE و لینـک یک خبر )کشـت 

قـراردادی کلـزا( گام اول را برداریـم.

شـما همراهـان عزیـز همیشـگی؛ می توانیـد بـا بارکـد خـوان 
و یـا بـا کلیـک کـردن روی لینـک خبـر مذکـو، پخـش زنـده 
مصاحبـه رئیـس محتـرم سـازمان را در کنـار متن گفته شـده 

فرماوید. ایشـان ماحظـه 

امیدوارم مورد اقبال شما گرامیان قرار بگیرد.

علیرضا واحدی پور
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: مسـاعدت های دولتی به 
همراهـی کمک هـای مردمی می توانـد 
آبخوانـداری  طرح هـای  توسـعه  در 

اسـتان فـارس تحـول ایجـاد کند.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، محمد 
مهـدی قاسـمی در حاشـیه آئیـن افتتاح 

طرح هـای آبخیـز داری حـوزه دروازه قرآن شـیراز، تصریح کرد: تجربه نشـان داده 
اسـت کـه مـردم فهیم این اسـتان نقـش طرح هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری را 
در تأمیـن امنیـت غذایـی و آب مـورد نیاز تولیـد محصوالت کشـاورزی می دانند و 

در جـای جای اسـتان فـارس در اجـرای آن مشـارکت می کنند.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکـه اجرای طرح هـای آبخیـزداری و آبخوانداری 
مـورد تاکید اسـت، اظهار کـرد: این اقدامات عاوه بر کنترل رسـوبات و فرسـایش 

خـاک موجب مصونیـت آب های زیر زمینی می شـود.
وی بـا بیـان ایـن موضـوع کـه اقلیـم خشـک، رژیـم بارانـی و توپوگرافی اسـتان 
فـارس از دالیـل ویـژه برای اهمیـت اجـرای طرح های آبخیـزداری اسـت، افزود: 
طرحـی کـه امـروز شـاهد افتتاحیـه بودیـم بـه دلیـل اهمیتی کـه در کنترل سـیل 

حـوزه شـهری شـیراز دارد، 6 طـرح آبخیـزداری همزمـان انجام شـد.
بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح می توانـد در پیشـگیری سـیاب حـوزه شـهری شـیراز 
موثـر باشـد و خوشـبختانه بـا قـول مسـاعدی کـه معـاون محتـرم وزیـر و رئیس 
سـازمان جنگل هـا مراتـع و آبخیـزداری کشـور دادنـد رویکـرد بسـیار مثبتـی در 

اسـتان فـارس ایجـاد خواهد شـد.

آغاز بهره برداری از طرح های آبخیزداری
حوزه دروازه قرآن شیراز

در ادامـه ایـن مراسـم مدیـر کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس از 
پایـان عملیـات اجرایـی 6 بنـد سـنگی 
ماتی در باال دسـت حـوزه دروازه قرآن 
شـیراز خبـر داد و گفت: بهره بـرداری از 

ایـن بند هـا از امـروز آغـاز می شـود.
عبـد الحسـن صمـد نـژاد تصریـح کرد: 

عملیـات احـداث ایـن پروژه هـا از 15 تیرمـاه سـال جاری آغـاز و با تاش شـبانه 
روزی نیروهـای منابـع طبیعـی در مـدت کمتـر از 4 مـاه بـه پایان رسـیده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن طرح هـا 31 هـزار متـر مکعـب 
عملیـات سـنگی - ماتـی و 18 هـزار متـر مکعـب عملیـات خاکبـرداری صـورت 
گرفتـه اسـت، اظهـار کـرد: ایـن 6 سـازه قادرنـد در هر بارندگـی عاوه بـر کنترل 
و مهـار سـیاب، نیـم میلیـون متـر مکعـب آب را بـه سـفره های آب زیرزمینـی 

کنند. منتقـل 
صمـد نـژاد بـا بیـان اینکـه اعتبـارات تخصیـص یافتـه بـه ایـن طرح هـا از محل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی بـوده اسـت، افـزود: امیدواریـم با همـکاری دیگر 

دسـتگاه ها و جـذب اعتبـارات الزم شـاهد اقدامـات مشـابه در دیگر نقـاط به ویژه 
مناطـق کمتـر برخـوردار و محروم اسـتان فارس باشـیم.

بیش از سد سازی؛ آبخیزداری را 
در فارس ترویج دهیم

در ادامـه ایـن مراسـم اسـتاندار فـارس 
گفـت: بیـش از سـد سـازی می توانیـم 
ترویـج  اسـتان  ایـن  در  را  آبخیـزداری 
دهیـم تـا از مزایـای آن بهره منـد و از 
وقـوع فجایعـی همچون سـیل فروردین 

مـاه 98 در شـیراز جلوگیـری کنیـم.
عنایـت اهلل رحیمـی، تصریـح کـرد: طرح 
آبخیـزداری حـوزه آبخیـز دروازه قـرآن بـا یـک دیدگاه کامـا علمی اجرا شـده که 
حداکثـر دوره برگشـت در ایـن طـرح 500 سـال و حجـم خروجی لولـه انتقال آب 

هـم 67 متـر مکعـب پیش بینی شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ پیـش از این دوره برگشـت 25 تا حداکثر 50 سـال و حجم خروجی 

آب نیـز 14 متـر مکعـب در نظر گرفته شـده بود.
رحیمی اظهـار کـرد: بـا اجـرای طـرح تکمیلـی در قالـب جنـگل کاری، پـارک و 
فضـای سـبز، یـک محیط مناسـب بـرای اسـتفاده شـهروندان ایجاد شـده و ما نیز 

از ایـن اقـدام حمایـت خواهیـم کرد.
وی بـا بیـان اینکه اسـتان فـارس در زمینه آبخیزداری نیازمند توجه بیشـتر اسـت، 
ابـراز کـرد: از نماینـدگان اسـتان فـارس در مجلس انتظـار داریم کـه در این زمینه 

کمـک کنند.
او افـزود: از متولیـان امـر و مسـئوالن انتظار اسـت که اجرای طرح های مشـابه در 
شـهرک سـعدی را نیـز در دسـتور کار قـرار دهند تا بتـوان از میزان خطـر احتمالی 

و وقـوع سـیل در این منطقه کاسـت.
طـرح آبخیـزداری و کنترل سـیاب حـوزه آبخیز دروازه قرآن شـیراز به نام سـردار 
شـهید قاسـم سـلیمانی، با شـش بند سـنگ ماتی و اعتباری بالغ بر 176 میلیارد 

ریال اجرا شـده اسـت.
وقـوع سـیل در پنجـم و ششـم فروردیـن ماه 98 در شـیراز، جان 21 نفـر را گرفت 
و افـزون بـر یکصـد نفـر را مصـدوم کـرد، جز ایـن، بسـیاری از افراد در این سـیل 
منـازل خـود را در محلـه سـعدی و زمین هـای پایین دسـت، از دسـت دادنـد و به 

بیـش از 500 خودرو آسـیب وارد شـد.

۷۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش
آبخیزداری قرار گرفت

در ادامـه مدیـر کل دفتـر کنتـرل سـیاب و آبخوانداری سـازمان جنگل هـا، مراتع 
و آبخیـزداری کشـور گفـت: ایـن سـازمان 740 هـزار هکتـار از حوزه هـای آبخیـز 
سـیل خیـز کشـور را تحـت پوشـش عملیـات آبخیـزداری و آبخوانداری قـرار داده 
کـه بـا ظرفیـت 570 میلیون متر مکعب کنترل سـیاب در سـال به افتتاح رسـیده 

و مـورد بهـره بـرداری قرار گرفته اسـت.

تحول در آبخوانداری فارس با حمایت های مردمی

افتتاح طرح های آبخیز داری حوزه دروازه قرآن شیراز
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تصریـح  حسـین پور  ابوالقاسـم 
کـرد: بـه طـور خـاص 24 حـوزه 
آبخیـز در 11 اسـتان سـیل خیـز 
کشـور و نقاطـی کـه طی سـنوات 
نظـر  از  بودنـد  پرمخاطـره  اخیـر 
دروازه  آبخیـز  حـوزه  مثـل  سـیل 
قـرآن شـهر شـیراز تحـت برنامـه 
خوشـبختانه  کـه  گرفتنـد  قـرار 

عملیـات اجرایـی قبـل از شـروع فصل بـارش خاتمه رسـیده و مورد بهـره برداری 
قـرار گرفتـه اسـت.

بـه گفتـه وی؛ در 6 مـاه اخیـر سـال جـاری از مجمـوع 160 بـارش موثـر در 
سـطح کشـور 95 رخـداد سـیل منجـر به خسـارت اعـم از سـیل های بزرگ 
زیرسـاخت های  کـه  شـد  کشـور  آبخیـز  حوزه هـای  سـطح  در  کوچـک  و 
ایجـاد شـده در سـطح حوزه هـای آبخیـز در قالـب طرح هـای آبخیـزداری 
و آبخوانـداری توانسـتند 400 میلیـون متـر مکعـب از ایـن حجـم سـیاب را 

کنند. کنتـرل 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران در اقلیـم خشـک و نیمه خشـک قـرار دارد و 
سـیاب فرصت مغتنمی اسـت، افـزود: با آبخیـزداری و آبخوانـداری می توان 
از فرصـت سـیاب در راسـتای مقابلـه با خشکسـالی و کم آبی بهـره برداری 

. کرد
بـه گفتـه حسـین پـور؛ بـا اقداماتی که طی دو سـال گذشـته در حـوزه آبخیز 
داری و آبخوانـداری در سـطح کشـور انجـام شـده اسـت، 2800 رشـته قنات 
تحـت پوشـش فعالیت هـای احیایـی و تغذیه آبخیـزداری و آبخوانـداری قرار 
گرفتنـد و ایـن اقـدام می توانـد یـک محـرک تولیـد و توسـعه روسـتایی در 

مناطـق مختلف کشـور باشـد.
مدیـر کل دفتـر کنتـرل سـیاب و آبخوانـداری سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری کشـور بـا اشـاره بـه اینکه امـروزه کل روسـتاهای ما به واسـطه 
تنگناهایـی کـه در حوزه آب اسـت با مشـکات تولیـد و در نتیجه با مشـکل 
مهاجـرت مواجـه هسـتند، ابـراز کـرد: طرح هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری 

موثرتریـن اقدامی اسـت کـه مهاجـرت از روسـتا بـه شـهرها را کنتـرل کند.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی؛
کنترل سیالب ها در ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی کشور

در ادامـه رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور گفـت: در 11 

و  آبخیـز  حـوزه  چهـار  اسـتان، 
جهشـی  کار  هکتـار  هـزار   280
پیـش بینـی کرده ایـم کـه ظرف 
5 الـی 6 مـاه اول سـال جـاری با 
اقدامـات آبخیـزداری شـرایطی را 
سـیاب های  کـه  کنیـم  فراهـم 
سـال 99 منجر به خسـارات قبلی 

. د نشو
مسـعود منصـور تصریـح کـرد: اتفاقـات سـال گذشـته و بـه خصوص سـیل پنجم 
فروردیـن در محـل دروازه قـرآن بـه زیرسـاخت ها، امـوال و زمین های کشـاورزی 
آسـیب زیـادی زد و جـان بسـیاری از هموطنـان ما نیز متاسـفانه گرفته شـد از این 

رو در یـک کار ضربتـی اقدامـات آبخیزداری در دسـتور کار قـرار گرفت.
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی با اشـاره به اینکه یکی از 11 اسـتان، اسـتان فارس 
و محـل پـروژه دروازه قـرآن بـود، اظهـار کرد: 6 سـازه آبخیـز در اینجا اجرا شـده 
کـه در روی دو زیـر حـوزه آب زنگـی و زیباشـهر این شـش حوزه قـادر خواهد بود 
کـه 2 میلیـون متـر مکعـب سـیاب ها را در چهـار دوره کنتـرل کند و بـازه زمانی 

500 سـاله پیش بینی شـده اسـت.
منصـور ابـراز کـرد: در واقـع نقطـه عطفی اسـت ایـن کالورتی کـه قبًا نتوانسـته 
32 متـر مکعـب را عبـور دهـد و منجـر بـه حادثـه شـد االن در طراحـی مـا حدود 
68 متـر مکعـب را عبـور می دهـد و شـرایطی را فراهـم می کند که دیگـر انتخاب 

اتفـاق تلخ تکرار نشـود.
وی بیـان کـرد: بـه منظـور پایداری سـازه های مذکـور باید به کمک دسـتگاه های 
محلـی اسـتاندار محتـرم و شـهرداری ایـن منطقـه بـه یـک پـارک آبخیـز تبدیل 
شـود تـا اقـدام بیولوژیکـی باعـث پایـداری این سـازه ها شـود و عاوه بـر کنترل 
سـیاب ها، یـک تفرجـگاه بسـیار دیدنـی و خـوب بـرای مـردم عزیـز کشـورمان 

شود .
 منصـور ابـراز کـرد: 2500 هکتار وسـعت حوزه ای اسـت که این عملیـات را انجام 

داده ایـم کـه حداقل هـزار هکتـار می تواند به عنـوان پارک آبخیز مطرح شـود.
رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور یکـی از رسـالت های این 
سـازمان حفـظ منابـع پایه آب و خاک اسـت که ایـن کار عمدتًا از طریـق اقدامات 
مکانیکـی ماننـد احـداث سـازه و بندها و اقدامـات بیولوژیکی ماننـد جنگل کاری و 

نهـال کاری انجام می شـود.
بـه گفتـه منصور؛ یکـی از کارکردهای عملیـات آبخیزداری کنترل و مهار سـیاب 

کـه بر جبران خسـارت سـیل کامًا تقـدم دارد.
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در سـفر به شهرسـتان بیضـاء و در 
جلسـه بررسـی مسـائل و مشـکات واحدهای تولیـدی بـا مسـئولین و نمایندگان 
بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمن بیـان یک فضـای کلی از 
بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس و فعالیت هـای انجـام شـده گفـت: در دوران 
مسـئولیتم؛ همواره سـعی شـده اسـت برنامه محـوری و تعیین اولویت در سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس رعایت شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی قاسـمی افزود: مـا کارهایمـان 
را بـر اسـاس اسـتراتژی هایی کـه در بخـش کشـاورزی تدویـن می شـود و بـا 
اولویت بنـدی مسـائل و موضوعاتـی کـه در این بخش اسـت دنبـال می کنیم و در 
همیـن راسـتا مباحـث نظـام نویـن ترویـج، توجه بـه مراکـز خدمات، سـامان دهی 
آن هـا، طـرح پهنـه بنـدی و سـامان دهـی نیروهـای جدیداالسـتخدام در مراکـز 
خدمـات را در دسـتور کار خـود قـرار داده بوده ایـم تـا بتوانیم ارتبـاط نزدیک تری 

را بـا کشـاورزان و بهره بـرداران خودمـان داشـته باشـیم.
وی تصریـح کـرد: برگـزاری کاس هـای مختلـف ترویجـی، ارائـه بسـته های 
مختلـف ترویجـی، بازدیـد کشـاورزان بـه طـرق مختلف از مـزارع الگویـی و کلیه 
اقداماتـی کـه در جهـت توانمندسـازی بهـره بـرداران نیـاز اسـت داشـته ایم و این 
اقداماتـی کـه می گویـم انجـام داده ایـم بـه ایـن معنـی نیسـت کـه مـا بـه آن 
آرمان هایـی کـه داریم رسـیده باشـیم؛ آرمان هـای ما بـا اقدامات ما تفـاوت دارند 

کـه در گـذر زمـان بـه آن ها می رسـیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکه شـاید در مباحثـی ما نقیصه داشـته باشـیم 
کـه می پذیریـم و بایسـتی تکمیـل کنیـم ولـی بـه هـر ترتیـب از اولویت هـای ما 
پرداختـن بـه توانمندسـازی بهره بـرداران هسـت، خاطر نشـان کرد: بحـث آبیاری 
تحـت فشـار و بحـث توجـه به آب بـه عنوان یـک نهاده مهـم و کمیـاب در اقلیم 
مـا که اقلیم خشـک و نیمه خشـک اسـت جـزو اولویت هـای ما بوده کـه کماکان 

هـم ادامـه دارد و دولـت هـم تمام توان خود را گذاشـته اسـت.
وی بیـان کـرد: اگـر چـه تورم یـک مقدار بـاال رفته ولـی 85 درصد هزینـه اجرای 
آبیـاری تحـت فشـار را دولـت طـی ایـن سـال ها پرداخـت کـرده و اسـتان فارس 
اسـتان اول اجـرای آبیـاری تحـت فشـار بـوده اسـت و در ایـن قضیـه محدودیتی 

نیسـت. هم 

قاسـمی اظهار کـرد: در توسـعه گلخانـه بـه عنـوان اولویـت دیگـر، گرچه اسـتفاده 
از آن مزایـای زیـادی از جملـه کنتـرل سـرمازدگی، کنتـرل آفـات و بیماری هـا را 
دارد ولـی بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی، مزیـت بهـره وری بیشـتر از آب مـد نظر 
هسـت زیـرا کـه گلخانـه بـه دلیـل اینکـه بهـره وری از آب را از 5 تـا 15 برابـر 
افزایـش می دهـد )هـم در کاهـش مصـرف آب و هـم در افزایش محصـول( برای 
مـا جایـگاه و اهمیـت ویـژه ای دارد و گلخانـه یـک محیط کنترل شـده ای اسـت 
کـه خوشـبختانه در شهرسـتان بیضـاء خیلی خوب بـه آن پرداخته شـده و فرهنگ 
گلخانـه داری اینجـا خـوب جا افتاده اسـت و در راسـتای باال بردن بهـره وری آب، 
ایجـاد سـایبان ها در شهرسـتان هایی کـه بیشـتر باغی هسـتند را توسـعه داده ایم.

وی اظهـار داشـت: امـروز بیـش از 20 رقـم بـذر گنـدم آبـی و دیم داریـم، ضریب 
نفـوذ حـدود 70 درصـد بـرای خودمان هدف گـذاری کرده ایـم، بذر گواهی شـده، 
ارقـام مختلـف پرورشـی و مـادری متنوع بـرای اقلیم هـای مختلف و پر پتانسـیل 
را کـه می توانـد روی عملکـرد مـا تاثیـر زیـادی بگذارد تولیـد و ترویج کـرده و در 

اختیار کشـاورزان قـرار داده ایم.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس توصیه کـرد: کارخانجـات خوراک 
دام در زنجیره هـای تولیـد قـرار بگیرنـد تـا ایـن امکان به وجـود آید کـه نهاده ها 
در اختیـار آن هـا قـرار گیـرد و قطعـًا و یقینًا می دانیـم که کارخانجات خـوراک دام 
بـا فرموالسـیونی کـه انجـام می دهنـد می تواننـد بهـره وری از نهاده هـا را خیلی 

بیشـتر کنند.
وی توسـعه کشـت گیاهـان دارویی بـه علت اقتصادی بـودن، کم آب بـر، متنوع و 
پربارتـر بـودن جزء اسـتراتژی های این سـازمان دانسـت و گفت: در سـال گذشـته 
حـدود هفـت هـزار هکتـار گیاهـان دارویـی زراعـی را در سـطح اسـتان توسـعه 

داده ایم.
قاسـمی اذعان کـرد: در بحـث مکانیزاسـیون و ادوات کشـاورزی خـط اعتباری ای 
کـه از ابتـدای ایـن دولت در این حوزه گذاشـته شـده اسـت با 3 درصـد بهره کمتر 
باعـث تزریـق بالـغ بر 500 میلیـارد تومان بـه لحاظ وجـه و ضریب مکانیزاسـیون 
مـا از 1.2 بـه 2.4 ارتقـاء پیـدا کرده اسـت و سـعی اینجانـب بر این بوده و هسـت 
کـه ایـن قضیـه بـه همیـن صـورت بمانـد و ایـن صحبت هایـی کـه می کنـم؛ 

هیچ گونـه اغـراق آمیز نیسـت. 

برنامه محوری و تعیین اولویت در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
رعایت می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سفر به شهرستان بیضاء:

قاسمی:
ما در شرایط جنگ هستیم و باید تالش کنیم

حتی المقدور آثار سوء جنگ و تحریم را
برای تولیداتمان کم کنیم

و تالش هم شده و می شود.
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کشـاورزی  هـدف  بـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دنبـال  را  وآن  کرده ایـم  دنبـال  را  علمی مباحـث 
حـدود  از  تبدیلـی  صنایـع  در  افـزود:  می کنیـم، 
چهارصـد واحـد صنایـع تبدیلی بـه بالغ بر هشـتصد 
واحـد رسـیده ایم یعنـی دو برابـر صنایـع تبدیلـی ما 
از سـال 92 تـا االن افزایـش پیـدا کـرده اسـت و 
ظرفیـت سـردخانه حـدود 120 هـزار تن بوده اسـت 
کـه بالـغ بـر 460 هـزار تـن افزایـش داشـته اسـت 
و درایـن شهرسـتان شـاهد مقـداری از آن هسـتید 
کـه ایـن مهـم؛ بـه تنهایـی 15 درصـد در قیمـت 
محصـوالت کشـاورزی مـا تاثیـر مثبـت دارد و در 

نگهـداری محصـوالت، همزمـان رسـی آن هـا، امـکان نگهـداری و تنظیـم بـازار 
بسـیار حائـز اهمیت اسـت و باعث می شـود کشـاورز بتوانـد به تدریـج محصولش 

را از سـردخانه بگیـرد و تحویـل دهـد و سـود بیشـتری نصیبـش گـردد.
قاسـمی یادآور شـد: ظرفیـت صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی اسـتان فـارس از رتبـه 
چهـارم کشـور بـه رتبـه دوم ارتقـاء پیـدا کرده اسـت کـه ایـن تمرکز سیاسـت ها 
بـوده کـه مـا تسـهیات را به ایـن بخـش تزریـق کرده ایم، ایـن برنامـه محوری 

و تدبیـر بوده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه به راسـتی ما امـروز مدیریـت اقتضایی داریم و در شـرایط 
ناپایـدار اقتصـادی هسـتیم و هـر روز طرف هـای ما یکـی از شـرکت ها را به طور 
دقیـق هـدف می گیرنـد و کامًا واضح اسـت کـه در این شـرایط نمی تـوان روال 
یکنواخـت خـود را داشـته باشـیم، تاکیـد کـرد: ما در شـرایط جنگ هسـتیم، شـما 
جنـگ دیـده ایـد و قـرار نیسـت که همه دنیـا و اطراف مـا متاطم باشـد و ما یک 
رویـه ای داشـته باشـیم و مـا بایـد تـاش کنیـم حتـی المقـدور آثار سـوء جنگ و 

تحریـم را بـرای تولیداتمـان کـم کنیـم و تاش هم شـده و می شـود.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه ایـن نهاده هایـی کـه دارد می آیـد از کجـا می آیـد 
دارد تـاش می شـود و بابـت آن؛ عـزم کشـور گذاشـته شـده اسـت لذا مـا کمک 
کرده ایـم ولی متاسـفانه بداخاقی هایی را شـاهد هسـتیم، گفت: در این شـرایطی 
کـه بـا محدودیـت ارزی روبـرو هسـتیم و کشـور منابع مالـی کمی در اختیـار دارد 
بایـد بـه کمـک هـم با همیـن منابـع در اختیـار بتوانیـم به درسـتی از آن اسـتفاده 
کنیـم و بایـد شـفاف آن هـا در اختیار تولیدکننـدگان قـرار بگیرد که آن هـا بتوانند 

تولیـد خـود را مدیریـت کنند.
وی تصریـح کـرد: بـرای مدیریـت سـطح محصـوالت سـبزی و صیفـی کـه گاهًا 
می بینیـد کـه گوجـه فرنگـی بیش از حد کشـت می شـود؛ بر اسـاس سـه ظرفیت 
مصـرف تـازه خوری، مصرف فرآوری و مصرف صادرات؛ براسـاس سـهمیه ای که 
کشـور می دهد و سـابقه ای که وجود داشـته اسـت و براسـاس نیازی که هسـت 
مـا سـطح زیرکشـت را با توجـه به ظرفیـت شهرسـتان ها اعام می کنیـم و مدیر 
شهرسـتان نیـز براسـاس ظرفیـت پهنه هایـش سـطح را تفکیک کـرده و از طریق 
کارشـناس مسـئول پهنـه بـه مراکـز خدمات اعـام می کند کـه انتظار این اسـت 

کشـاورزان برای کشـت سـبزی و صیفـی به مراکـز خدمات مراجعـه کنند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکه اقتصـاد یک 
مسـئله درون زایـی نیسـت و برون زا هسـت یعنـی کلیه رفتار کشـاورزان بر قیمت 
سـایر اسـتان ها تاثیـر می گـذارد و مـا بایسـتی در تعامـل بـا هـم ایـن سـطوح را 
تنظیـم کنیـم از کشـاورزان درخواسـت کـرد: بـر اسـاس سـطح اعامـی و اباغی 

کشـت را انجـام دهید.
وی افـزود: بـرای کشـت گنـدم یک سـری نهاده هـا را در اختیـار کشـاورزان قرار 
می گیـرد و یـک سـری تسـهیاتی داده می شـود و کسـی کـه گندم مـی کارد از 

آب و خـاک همیـن کشـور دارد اسـتفاده می کنـد و 
در جهـت تامیـن نیاز غذای مـردم ایـن کار را انجام 
می دهـد و قیمـت تضمینـی کـه گذاشـته اند بـرای 
گنـدم بـه خاطـر ایـن اسـت کـه کسـی کـه تولیـد 
گنـدم می کنـد مواجه بـا ضرر نشـود لـذا آن چیزی 
کـه پایـش و رصد می شـود بـه خاطر این اسـت که 
خـدای ناکـرده قاچـاق بـه خارج کشـور نشـود پس 
اگـر انبارهـا مـورد بازدیـد قـرار می گیرنـد و سـعی 
می شـود خریـداری شـود بـه نفع کشـاورز هسـت و 
امسـال هم سـعی شـده با قیمـت بهتری کـه حدود 

چهـار هـزار تومان اسـت خریداری شـود. 
قاسـمی بیان کـرد: خیلـی از خاک هـای مـا اصـًا کود فسـفات نیـاز نـدارد و کود 
پتـاس بـه دلیـل اینکـه مقاومـت گیاه را نسـبت بـه تنش های خشـکی و شـوری 
و مباحـث مختلـف بـاال می بـرد مـا توصیـه می کنیـم امـا کود فسـفات بـه دلیل 

اینکـه چنـد سـال در خـاک می مانـد لـذا در خـاک خیلی نیاز نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه صنعـت مرغـداری مـا یـک صنعـت مونتـاژ هسـت یعنی 
سـویا و ذرت از خـارج می آوردیـم و تبدیـل بـه گوشـت می کنیـم و در شـرایط 
عـادی کار بسـیار خوبـی اسـت چـرا کـه مـا نهاده هایـی کـه آب بـر هسـتند را از 
خـارج وارد می کنیـم و می گوییـم واردات آب مجـازی داریـم، اظهـار کـرد: چـون 
اقلیم ما، خشـک و نیمه خشـک هسـت هر چه واردات آب مجازی داشـته باشـیم 
بـه نفعمـان هسـت و در شـرایطی کـه در تحریـم هسـتیم ایـن مشـکل بـرای ما 
ایجـاد شـده اسـت و بـرای خـود اتکایـی و تولیـد نهاده هـا راه کارهایـی داریـم از 
جملـه کشـت کلـزا و سـویا کـه از کنجالـه آن ها بـرای بـرای مصـرف صنعت دام 

و طیور اسـتفاده شـود. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس خاطـر نشـان کـرد: مسـئول 
قیمـت گـذاری کارخانجـات خـوراک دام، سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان 
و تولیدکننـدگان و کارگـروه تنظیمی بـازار کشـور اسـت، البتـه پیشـنهاد از طـرف 
مـا رفتـه اسـت و حتمـًا تاییـد می کنید کـه وجود یک سـامانه بـرای توزیـع، بهتر 
از بـی سـامانه ای اسـت و سـامانه بـازار گاه مسـائل و مشـکاتی دارد کـه طبیعی 
اسـت و هـر سـامانه ای در طـول زمان خـودش را تکمیل می کند ولـی اینکه کنار 

گذاشـته شـود ایـن طور نیسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای تهیـه روغـن خوراکـی ارز زیـادی از کشـور خـارج 
می شـود، تاکیـد کـرد: کلـزا کـه یک دانـه روغنی اسـت بالـغ بر 45 درصـد روغن 
دارد و کلـزا علتـش در میـان سـایر دانه هـای روغنـی مثـل آفتابگـردان، کنجـد و 
گلرنـگ، بیشـترین درصـد روغـن را دارد و اگـر ایـن گیـاه را بکاریم هـم روغن را 
داخـل کشـور تامیـن کرده ایـم و نیاز به ارز نیسـت و هم کنجالـه اش را می توانیم 
بـه مصـرف دام برسـانیم پـس این مصـرف چند منظوره اسـت و می توانـد منفعت 

زیادی داشـته باشـد.
قاسـمی افزود: در شـرایط ایـن چنینـی طرح هایـی را بـرای تامیـن نهاده هـا در 
کشـور داریم و یکی دیگر از آن ها تولید سـویا هسـت که وارد دسـتور کار ما شـده 
اسـت و مـا پایلوت هایـی داشـته ایم تا در مناطـق مختلف بتوانیم سـویا را خودمان 
تولیـد کنیـم و دانـه اش را بـرای مصـرف کارخانجـات روغن کشـی و کنجاله اش 

هـم بتوانـد بـرای مصرف صنعـت دام و طیور ما اسـتفاده شـود. 
وی بـا بیـان ایـن مطلب که برای اسـتمهال بدهی کشـاورزان بالغ بـر 500 تا 600 
میلیـارد تومـان دولـت بایـد بدهد و بانک کـه به تنهایـی نمی آید ایـن کار را بکند 
و وقتـی می گوینـد اسـتمهال سـه سـاله اتفـاق بیفتـد ایـن هزینه ها را دولـت باید 
در بودجـه خـود ببینـد گفـت: در حـال حاضر ارزان ترین تسـهیات کـه 12 درصد 

قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس:

اقتصاد یک مسئله درون زایی نیست
و برون زا هست یعنی رفتار کشاورزان
در یک استان بر قیمت محصول در 
سایر استان ها نیز تاثیر می گذارد

و ما بایستی در تعامل با هم
سطوح زیر کشت را تنظیم کنیم
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هسـت بـه گلخانـه داده می شـود که بالغ بـر 2300 میلیـارد تومـان در همین چند 
سـال تسـهیات ارزان قیمـت، از توسـعه روسـتایی کـه 6 درصـد بوده تـا بند الف 
تبصـره 18 و سـایر کمک هـای فنـی اعتبـاری بـه بخـش کشـاورزی تسـهیات 
ارزان قیمـت تزریـق شـده اسـت و بیمـه بخش کشـاورزی هـم که بیمـه حمایتی 

اسـت و حتما ضـرر دارد و زیان ده اسـت.
قاسـمی تاکید کـرد: بـه سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی اعام 
کـرده ام صـدور مجوزگلخانـه اگـر یـک هفتـه بیشـتر طول کشـید شـخصًا آن را 
صـادر می کنـم و بعضـی از کارهایـی کـه ضـرورت و اسـتراتژی اسـتان هسـت 
مـا بـدون ماحظـه پیگیـری می کنیـم و تسـهیل فرآینـد و شـرایطی کـه همیـن 
گلخانـه در رابطـه بـا حرایـم داشـت در ایـن اسـتان کاهـش پیـدا کرد و پیشـنهاد 
آن بـه وزارت متبـوع داده شـد و پیامـد آن وزیر محترم جهاد کشـاورزی بخشـنامه 
کردنـد و در ارتبـاط بـا کوتاه کـردن فرآیندش کمـاکان خیلی از جاها مـا باید روال 

را تصحیـح بکنیم.
وی تصریـح کـرد: جلسـه سـتاد گلخانه هـا بـا معـاون اسـتاندار بـرای اینکه سـایر 
دسـتگاه های خدمـات رسـان بیاینـد کمـک کننـد همراهـی کنند هسـت کارگروه 
رفـع موانـع تولیـد در اسـتان وجـود دارد اگـر کسـی در فرآینـد تولیـدش مشـکلی 
داشـته باشـد مـا دنبال می کنیـم و تعداد 100 طـرح در بخش کشـاورزی غیرفعال 
و راکد در اسـتان فعال شـده اسـت و باید شـرایط کسـب و کار در اسـتان تسـهیل 
شـود و دغدغـه ای کلیـه سـرمایه گـذاران و تولیدکننـدگان از ایـن بابـت نداشـته 

باشـند و مـا هـم ایـن راه را ادامـه می دهیم.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره به بحث هـای آبخوانداری 
و آبخیـزداری بـه عنـوان یـک ضرورت؛ بـه دلیل کم آبی کـه داریم بایسـتی حتما 
توسـعه پیـدا کنـد، تاکید کـرد: طی این دو سـال اخیر بـه اذن مقـام معظم رهبری 
اعتبـاری را از صنـدوق توسـعه ملـی داده انـد و بـا توجه بـه گسـتردگی عرصه در 
اسـتان پهنـاور فـارس و ظرفیـت ایـن منابـع از کشـور بیشـتر از آن چیـزی کـه 
شـاخص ها بـوده ظرفیت جذبـش بوده و مطالعاتـش هم موجود هسـت و امیدوارم 
بتوانیـم بـا توجـه بـه عشـایر و سـایر مقوالتی که هسـت بیشـتر از این هـم اعتبار 

بگیریم.
وی افـزود: در حوزه هـای مختلـف سـعی کردیـم بـا بهـره گیـری از آی تـی و 
فنـاوری اطاعـات بتوانیـم کار مـردم را راحـت تر کنیـم و در تسـهیل فرآیندهای 
کسـب و کار و مقـررات زدایـی بخـش کشـاورزی در کشـور پیشـرو هسـتیم و مـا 
فرآیندهایمـان الکترونیکـی شـده حتـی تعـدادی از بسـته های الکترونیکـی فرآیند 
هـم از اسـتان فـارس آغـاز و به کل کشـور تصری داده شـده اسـت و پنجره واحد 
خدمـات الکترونیکـی خـود را بـه کشـور هـم داده ایم و در سـطح کشـور عملیاتی 

است. شـده 
قاسـمی با اشـاره بـه اینکه ما در حـوزه دامداران سـامانه مدیریت شـیر را داریم که 
آمار ثبتی دامداری های اسـتان را در آن ثبت شـده اسـت و هیچکدام از اسـتان ها 
آن را ندارند، یادآور شـد: سـامانه جوجه ریزی از اسـتان فارس شـروع شـده اسـت 
و ایـن سـامانه بـه کشـور پیشـنهاد و سـامانه سـماصط کـه یـک سـامانه مدیریت 
صنعت طیور اسـت در کشـور؛ بر مبنای سـامانه اسـتان فارس شـکل گرفته اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه تولیـد محصـوالت کشـاورزی را بـا دسـتور کار اجـرای 
کشـاورزی علمـی در حـال انجـام داریـم و تولیـد بـذر، نهـال، تلیسـه و نژادهـای 
مختلـف دام سـبک و سـنگین از جملـه مـواردی اسـت کـه بـا هـدف افزایـش 
بهـره وری و کاهـش هزینه هـای تولیـد محقـق شـده اسـت، افـزود: حـدود 30، 
40 درصـد عملکـرد مـا در این هـا خاصه می شـود و بسـیار بسـیار اهمیـت دارد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: نژاد دو منظوره گاو سـمینتال 
را در دام سـنگین و توسـعه دام سـبک با نژادهای آلپاین، سـانن، مورسـیا، رومانف 

و ترکیـب آن هـا بـا نژادهـای بومی باعـث ایجـاد چنـد قلـو زایـی و تولید شـیر یا 
گوشـت باالتـر برایمان شـده اسـت و جـزو اولویت های مـا قرار گرفته اند و بسـیار 

حائـز اهمیت هسـتند وآن هـا را دنبـال می کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فـرآوری انگـور و سـیب در شهرسـتان بیضاء قابـل توجه 
اسـت و سـرمایه گـذاری در قالـب زنجیـره تولیـد حتمـًا و حتمـًا می توانـد جـواب 
بدهـد، اظهـار کـرد: خوشـبختانه اینجـا مرکـز خدمات کشـاورزی در بانـش بوده و 
مـا مرکـز خدمات داشـته ایم و به لحـاظ فضایی فکـر می کنم محدودیتی نداشـته 
باشـیم و بـه لحـاظ نیـرو چـون از شهرسـتان اصلـی خود که سـپیدان هسـت جدا 
شـده بایـد به لحـاظ نیرویی کمک شـود و سـعی می کنیم بـه مـرور تکمیل کنیم 

کـه بتواند در اختیار کشـاورزان باشـد.

باید فرآیند کسب و کار را
برای بهره برداران بخش کشاورزی تسهیل کنیم

بیضـاء در مجلـس شـورای  نماینـده مـردم شهرسـتان های سـپیدان و  ادامـه  در 
اسـامی ضمن تشـکر از فعالیت هـای صـورت گرفتـه در بخـش کشـاورزی اسـتان 
فارس توسـط رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی این اسـتان و لزوم الگو گیری سـایر 
مدیـران اسـتانی از نحـوه مدیریـت ایشـان گفـت: کشـاورزی یکـی از مهم تریـن 

بخش هایـی اسـت کـه در اقتصـاد و اشـتغال نقـش اساسـی دارد.
محسـن علیـزاده بـا اشـاره بـه پتانسـیل باالی بخش کشـاورزی و شـرایط مناسـب 
آب و هوایـی و همچنیـن موقعیـت اسـتراتژیک شهرسـتان بیضـاء افـزود: شـناخت 
ظرفیت هـا و بهـره گیـری از آن بـه ویـژه در بخـش کشـاورزی می توانـد زمینـه 

تحقـق شـعار امسـال را فراهـم کند.
وی تصریـح کـرد: بایسـتی مشـکات را عارضـه یابـی کنیم تـا بتوانیـم جاهایی که 
نیـاز بـه اصـاح و تغییر قوانین اسـت در جهت کم شـدن مشـکل مردم اقـدام کنیم.

علیـزاده بیـان کـرد: بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی در فرآینـد اخذ مجـوز دچار 
مشـکل می شـوند بنابرایـن یکـی از دغدغه هـای اصلـی اینجانـب در زمانـی کـه 
در سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس فعالیـت 
می کـردم و در حـال حاضر که در مجلس شـورای اسامی مشـغول به کار هسـتم 

بهبـود فضـای کسـب و کار در بخش کشـاورزی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بایسـتی فرآیند کسـب و کار را بـرای بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی تسـهیل کنیـم تاکیـد کرد: در همین راسـتا کمیته ویژه تسـهیل کسـب 
و کار در کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسامی شـکل گرفتـه اسـت کـه 
در ایـن کمیتـه تـاش می کنیـم تـا فرآیندهـای موجـود در بخـش کشـاورزی را 

کاهـش دهیم.
علیـزاده خاطـر نشـان کـرد: امیدواریم به جایی برسـیم کـه زمانی کـه اهلیت یک 
نفـر را مشـخص کردیـم مجـوز فعالیت را بـا اخذ مدارک شناسـایی به فـرد بدهیم 

تا شـروع به فعالیـت نماید.
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اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
اتفـاق  بـه  قریـب  اکثـر  گفـت:  فـارس 
همـکاران مـا متخصص کشـاورزی هسـتند 
اشـرافیت  علمی مدیریـت  مسـایل  بـه  و 
زیـادی نداشـتند، جـاری سـازی مـدل تعالی 
کشـاورزی  بخـش  مدیریـت  بـه  می توانـد 

کنـد. کمـک 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد 
جهـاد  سـازمان  قاسـمی رئیس  مهـدی 
کشـاورزی اسـتان فـارس در نشسـت بـا رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی 
اسـتان فـارس گفـت: ما همـواره مسـایل و مشـکاتمان را بـا همفکـری مدیران و 
کارشناسـان آن سـازمان و تشـریک مسـاعی بـا شـما عزیـزان به نحـو مطلوبی حل 

و فصـل کرده ایـم کـه جـای تقدیـر دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ما بـه سـرآمدی می اندیشـیم، افـزود: می خواهیـم گفتار و 
رفتارمـان متعالی شـود و این مـدل، خودارزیابی مبنایی برای توسـعه خیلـی از کارها 

اسـت و مسـیر پیشـرفت را باز می کند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با بیـان اینکه مـا در حـد تقدیرنامه 
چهـار سـتاره هسـتیم و امیدواریـم امسـال بـه همـت همـکاران تندیـس بلوریـن را 
کسـب نماییـم، تصریح کـرد: امیدواریم بتوانیـم نقش آفرینـی و ارزش آفرینی کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان فارس:

آرزو می کنم همه دستگاه های اجرایی
مدل تعالی را داشته باشند

در ادامه این نشسـت رئیس سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس ضمـن اظهار 
خرسـندی از اجـرای مـدل تعالی در سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، گفـت: برنامه 
محـور بودن ایـن سـازمان قابل تقدیر اسـت.
حسـن نـوروزی رئیـس سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی اسـتان فـارس تصریـح کـرد: 
باید سـمت و سـوی مـا به گونه ای باشـد که 
در همـه دسـتگاه ها چنیـن مدلـی را داشـته 
باشـیم و بـر حسـن اجـرای ایـن مـدل نظـارت شـود چـرا کـه ضمانـت اجرایی آن 

هـم مهم اسـت.
وی ابـراز کـرد: تعالـی سـازمانی خیلـی مبسـوط تـر از ارزیابی اسـت چرا کـه تبیین 
هـدف، تدویـن اسـتراتژی، برنامـه ریـزی و سیاسـت اجرایـی را در دسـتور کار دارید 
و پـس از آن ارزیابـی صـورت می گیـرد از ایـن رو مجموعـه کاملـی از یـک رونـد 

برنامه ریـزی را اجـرا می کنیـد. 
نـوروزی با اشـاره بـه اهمیـت ارزیابی عملکرد دسـتگاه های دولتی توسـط سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی، اظهـار کرد: مـدل تعالی سـازمانی با اسـتفاده از خرد همه 
همـکاران و متخصصیـن مجـرب انجـام شـده اسـت امـا آنچـه اهمیـت دارد کـه ما 

بتوانیـم نتیجـه خوب آن را در جشـنواره شـهید رجایـی ببینیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه عملیاتـی کـردن محورهایی که در شـاخص های 
عمومی ارزیابـی عملکـرد مدنظر اسـت کار دشـواری اسـت چرا که یک سـری موانع 
سـاختاری در دسـتگاه هایی اجرایـی وجـود دارد و نتیجـه اش ایـن اسـت کـه نمـره 
دسـتگاه در شـاخص های عمومی کـم می شـود، اظهـار کـرد: بنابرایـن اگـر بتوانیم 
چنیـن مدل هایـی را در دسـتگاه خـود اجـرا کنیـم قطعـًا یـک همگرایـی بـه وجود 
خواهـد آمـد و غیرممکـن اسـت ایـن مـدل خـوب اجـرا شـود و در ارزیابـی عملکرد 

اسـتان فـارس نمـره پایینی کسـب کند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس:

با نگاه نو مسائل کشاورزی را
دنبال می کنیم

در ادامه این نشسـت مسـئول حـوزه نمایندگی 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  فقیـه  ولـی 
ارزیابـی  مدل هـای  گفـت:  فـارس  اسـتان 
قدیمی شـده اند در اسـام نیـز بـه مقتضیـات 
زمـان توجـه می شـود از ایـن رو بایـد بـا نگاه 

نـو مسـائل کشـاورزی را دنبـال کنیـم.
شـورای  نشسـت  قائمـی در  محسـن  سـید 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  معاونیـن 
فـارس بـا رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی ایـن اسـتان تصریح کـرد: اگر 
مـدل تعالـی سـازمانی نـوع نـگاه، رفتـار و کـردار کارکنـان ما را نسـبت بـه مباحث 
کشـاورزی تغییـر دهـد می توانـد موفق باشـد و امیـدوارم خـدای تبـارک و تعالی به 

شـما و بـه مـا توفیـق عنایـت کنـد نگاهایمـان را قابـل تغییـر بدانیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن نـگاه نو نـگاه غربی نیسـت یـک نگاهی اسـت که در 
اسـام هـم بوده اسـت، افزود: شـما نـگاه مدیریتی پیامبـر گرامی اسـام )ص( را در 
ابتـدای اسـام در بحـث اقتصـاد ببینیـد خیلی هـا پیامبـر را شـماتت می کردنـد که 
چـرا از ثـروت حضـرت خدیجـه )س( اسـتفاده می کنـی؟ بـه ثـروت رو آوردی حال 
آنکـه ثـروت وقتـی ثـروت خوبی باشـد اسـتفاده از آن در بسـط اسـام بـوده و اینها 

مسـائل مدیریتی اسـت. 
قائمی مـدل تعالـی سـازمانی را در راسـتای مسـائل دینـی دانسـت و تصریـح کـرد: 
حداقـل کمـک این مـدل این اسـت که اربـاب رجوع های ما بـا رضایت از سـازمان 

می روند. بیـرون 

قاسمی مطرح کرد:

مدیریت بخش کشاورزی فارس با جاری سازی مدل تعالی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس:

برنامه محور بودن سازمان جهاد کشاورزی استان فارس قابل تقدیر است
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در 
سـومین جلسـه راهبـردی نظارت بـر فرآینـد تامین و 
توزیـع نهاده هـای اساسـی کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: بـرای  توزیـع نهاده هـای مرغـداران فقـط و 

فقـط ظرفیـت مجـاز ماک اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
مجـاز  غیـر  فعالیـت  کـه  مرغدارانـی  قاسـمی افزود: 
دارنـد و آن هایـی کـه بیـش از ظرفیـت مـرغ ریـزی 
می کننـد بـرای مـا پذیرفتـه شـدنی نیسـت و بـرای 
واحدهایـی کـه غیـر مجاز کار کـرده اند مـا مکلف به 
تامیـن نهـاده بـرای آن هـا نیسـتیم و واحدهـای غیر 
مجـاز در صورتـی کـه در کمیسـیون مربوطه شـرایط 

دسـتورالعمل های کشـوری را داشـتند و مجاز شناخته 
شـدند می تواننـد از نهاده هـا اسـتفاده کننـد.

وی تصریح کرد: در سـامانه بازارگاه بر اسـاس سـقف 
پروانـه؛ نهاده هـا توزیـع می شـود و هـدف مـا کمک 
بـه افـرادی اسـت که بهـره بـردار زحمتکـش و فعال 
اقتصـادی هسـتند و می خواهیم جلوی افـراد متخلف 

بگیریم. را 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: وظیفـه مـا 
حمایت از تولیدکنندگانی هسـت کـه با رعایت اصول، 
چهارچـوب و موازین در حال کار کردن هسـتند و باید 
آن قـدر فضـا را تنـگ بگیرید که متخلـف جان نگیرد 
و در ایـن راسـتا اگـر اتحادیـه مرغداران کمـک نکند 
کار ابتـر می مانـد و بـرای تحقـق ایـن مهـم کمـک 

همـه شـما عزیـزان را می طلبد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در شـرایط کنونـی کشـور با 
توجـه بـه تحریم هـا، بایـد حتـی روی یـک کیلوگـرم 
نهـاده هـم حسـاس بـوده و نظـارت حضـوری و غیر 
حضوری داشـته باشـیم، تاکید کرد: بـرای بازدیدهای 
حضـوری با رعایـت کامل اصول بهداشـتی نظارت ها 
صـورت می گیـرد و مـا می خواهیـم راسـتی آزمایـی 
کنیـم و واحدهـای بـدون مجـوز کـه به آن هـا نهاده 

داده شـده اسـت تخلـف محسـوب می گـردد و هیـچ 
نیسـت. توجیه پذیر  دلیلـی 

مرغـداران  بـه  فقـط  امـر  ایـن  کـرد:  قاسـمی تاکید 
بـدون مجـوز بسـنده نمی شـود و در تمام امـورات در 
دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار دارد از جملـه ایـن که 
اگـر می گوییـم جلـوی کسـی را کـه کـود شـیمیایی 
را گـران می فروشـد بگیریـد و بـا او برخـورد شـود 
بـرای ایـن اسـت که کشـاورزانی کـه واقعًا نیـاز دارند 
کمبـودی نداشـته باشـند و بـرای افرادی که درسـت 
کار می کننـد می خواهیـم بـه آن هـا کمـک کنیـم و 
نمی خواهیـم مانـع شـویم و یـا در حـوزه امـور اراضی 
کـه بـا افـراد متخلـف برخـورد می کنیم چـرا که حق 

النـاس اتفـاق افتـاده اسـت و بایـد مقابلـه کنیم. 
وی بـا اشـاره به اینکه طبـق رصد انجام شـده، خیلی 
از افـرادی کـه در موارد مختلف سـر و صـدا می کنند 
خودشـان متخلـف هسـتند و می خواهنـد فضـا را بـه 
گونـه ای سـنگین کننـد کـه مانـع پایش و بررسـی ها 
شـوند، تاکیـد کـرد: بـا متخلـف مماشـات نکنیـد و تا 
هـر اندازه کـه می توانیـد برخـورد قانونـی و بازدارنده 
کنیـد و همـه بایـد بـه سـهم  خـود دسـت بـه دسـت 

همدیگـر دهیـم و کمـک کنیم.

قاسمی در سومین جلسه راهبردی نظارت بر فرآیند تامین و توزیع نهاده های اساسی 
کشاورزی استان فارس:

برای  توزیع نهاده های مرغداران فقط و فقط ظرفیت مجاز مالک است

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: به زودی شـرایط الزم برای 
مسـکن دار شـدن کلیـه همـکاران فاقـد مسـکن خانـواده بـزرگ سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و دسـتگاه های وابسـته از اراضـی در اختیـار فراهـم 

می گـردد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، محمد مهدی 
قاسـمی افزود: در راسـتای اجـرای طـرح مسـکن و کمـک بـه خانـه دار شـدن 
کارکنـان وزارت جهـاد کشـاورزی طـی تفاهـم نامـه ای کـه بیـن وزارت جهـاد 
کشـاورزی و وزارت مسـکن و شهرسـازی منعقـد شـده، مقـرر گردیـده اسـت طی 
مدت سـه سـال تعـداد 100 هـزار واحد مسـکونی جهـت کارکنان و بازنشسـتگان 

وزارت جهاد کشـاورزی سـاخته شـود.
وی تصریـح کـرد: در این راسـتا کارگروه مسـکن اسـتانی تشـکیل شـده اسـت و 
احـکام اعضـاء کارگروه مشـخص و در اختیار آنان قرار گرفته شـده اسـت بنابراین 
کارگـروه مسـکن بایسـتی تسـریع در رونـد کارها و نظارت بر آن را داشـته باشـد.

وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه توافق انجام شـده طـی دو مـاه اطاعـات متقاضیان 

بـه وزارت مسـکن و شهرسـازی ارسـال می گـردد کـه در ایـن خصـوص معاونت 
توسـعه مدیریـت و منابـع با اسـتفاده از ظرفیـت مدیریت پشـتیبانی و رفـاه در امر 
اطـاع رسـانی، جمـع آوری اطاعـات و وارد نمودن اطاعات پرسـنل در سـامانه 

وزارت متبـوع اقـدام می نمایـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا پیگیری هـای بـه عمـل آمـده کلیـه 
حجمـی و  شـرکتی،  قـراردادی،  پیمانـی،  رسـمی،  نیروهـای  از  اعـم  کارکنـان 

می شـوند. منـد  بهـره  طـرح  ایـن  از  آن هـا  فرزنـدان  و  تمامی بازنشسـتگان 
وی بیـان کـرد: نکتـه حائـز اهمیت این طرح این اسـت کـه اراضی قابل اسـتفاده 
در ایـن طـرح عمومـًا در محدوده شـهرها قـرار دارد و نسـبت به شناسـایی اراضی 
مـورد نیاز در شـیراز و شهرسـتان ها اقـدام عاجلی انجـام گرفته و اراضی مناسـبی 

شناسایی شـده است.
قاسـمی تاکید کـرد: همـه همـکاران بـه موقـع نسـبت بـه انجـام اقدامـات الزم 
مرتبـط، اهتمـام الزم را داشـته باشـند تا خـدای نکرده احـدی از همـکاران از این 

فرصـت جـا نمانند.

به زودی شرایط الزم برای مسکن دار شدن خانواده بزرگ سازمان جهاد 
کشاورزی فارس مهیا می گردد
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از 
اجـرای زراعـت چـوب در سـال جـاری خبـر داد و 
گفت: امسـال زراعـت چوب در اراضی مسـتثنیات و 

ملـی انجـام می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهدی 
چـوب،  زراعـت  سـتاد  جلسـه  اولیـن  قاسـمی در 
بـه توسـعه زراعـت چـوب در اراضـی ملـی اشـاره 
کـرد و افـزود: در محـدوده طرح هـای آبخیـزداری 
و مناطقـی کـه مسـتعد اقدامـات بیولوژیکـی اسـت 

انجـام می شـود. زراعـت چـوب 
وی با اشـاره بـه اینکه از آب هـای غیرمتعارف برای 
توسـعه زراعـت چوب اسـتفاده شـود، تصریـح کرد: 
امـکان توسـعه و رشـد زراعت چـوب در اراضی ملی 

و مسـتثنیات وجود دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکه هـر درختی 
می شـود  کاشـته  چـوب  زراعـت  راسـتای  در  کـه 

عـاوه بـر تولیـد اکسـیژن و حفـظ آب و خـاک، 
نیازهـای چوبـی صنایـع و کارخانجـات را نیز تأمین 
می کنـد خاطر نشـان کـرد: فواید اقتصـادی زراعت 
چـوب باید بـه مردم اطاع رسـانی شـود تـا انگیزه 

ورود بـه ایـن حـوزه افزایـش یابد.
چـوب  زراعـت  توسـعه  بـرای  کـرد:  تاکیـد  وی 
شـامل  بسـته  یـک  بایسـتی  فـارس  اسـتان  در 
تمامی مـوارد ترویجـی، تسـهیاتی، اعتبـار دولتـی، 
نـوع نهـال، گونـه و رقـم، زنجیـره تولیـد، هزینـه 

گـردد. تهیـه  آمـوزش  و  تولیـد 

قاسـمی یادآور شـد: می بایسـت جهـت برنامه ریزی 
فـارس  اسـتان  در  چـوب  زراعـت  اجـرای  بهتـر 
تیمی متشـکل از کارشناسـان معاونـت برنامه ریزی 
و امـور اقتصـادی، مدیریـت باغبانـی، مدیریـت آب 
و خـاک و امـور فنـی مهندسـی، محققیـن مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان فارس، امور اراضی شهرسـتان شـیراز و اداره 
کل منابـع طبیعی اسـتان فارس تشـکیل گـردد و با 
توجـه بـه در نظـر گرفتن تمـام جوانـب کار، ضمن 

امـکان سـنجی ایـن مهـم انجـام پذیرد.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: رفـع تداخـات اراضی ملی 
و مسـتثنیات یکـی از اولویت هـای جهـاد کشـاورزی در جهـت کم کـردن دغدغه 

کشـاورزان و بهـره برداران از اراضی اسـت.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اراضـی  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان فـارس، محمـد مهـدی قاسـمی افزود: جهـاد کشـاورزی مکلـف اسـت بـا 
همـکاری اداره کل ثبـت اسـناد و اماک اسـتان فـارس و اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیـزداری ایـن اسـتان بـه رفع تداخـات زمین های ملـی و مسـتثنیات در جهت 
رفـع همپوشـانی قوانیـن و مقـررات مـوازی و اصـاح سـوابق، نقشـه ها و کلیـه 
دفاتـر و اسـناد از جملـه اسـناد مالکیـت در عرصه های مـورد تداخل اقـدام نمایند.

وی هـدف از تشـکیل کمیسـیون رفـع تداخات اراضـی را رفع همپوشـانی قوانین 
و مقـررات مـوازی و اصـاح سـوابق، نقشـه ها و کلیـه دفاتـر و اسـناد از جملـه 
اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل بیان و تصریـح کرد: کمیسـیون رفع 
تداخـات اراضـی اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه پرونده های مربـوط به 
شهرسـتان های الرسـتان، پـاک دولـت آبـاد و همنده شهرسـتان جهـرم و دیگر 

پاک هـای در دسـت اقـدام شهرسـتان های مذکـور برگـزار شـد.

شـایان ذکـر اسـت که ایـن کمیسـیون با حضـور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، مدیـر کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان فـارس، مدیـر کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس، مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان 
فـارس، مدیـر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضای 
کمیسـیون در سـالن جلسـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس

اجرای طرح زراعت چوب در سال جاری در استان فارس
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از عـزم جـدی ایـن سـازمان در 
تسـهیل در رونـد اجـرای تفاهـم نامـه هشـت جانبـه عرضـه مسـتقیم محصوالت 
گواهـی شـده و اسـتاندارد خبـر داد و گفـت: شـرایط عرضـه محصـوالت گواهـی 
شـده در سـطح شـهر شـیراز بایـد سـهل تـر شـود و ایـن محصـوالت بـا قیمـت 

متعادل تـری بایـد در اختیـار مـردم عزیـز قـرار گیـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتو امید”، محمد مهدی قاسـمی در نشسـتی کـه به منظور 
پیگیـری اجـرای طـرح تولیـد و توزیـع محصـوالت زراعـی و باغی گواهی شـده و 
کنتـرل قیمـت ایـن محصـوالت در بـازار و بـه دعـوت ابراهیـم ابراهیمی معـاون 
دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکز اسـتان فارس در حقـوق عامه برگزار شـده بود، 
ابـراز کـرد: از اینکـه قـوه قضائیه و بـه ویژه معاون دادسـتان با عزمی جـزم مباحث 
مختلـف حـوزه حقـوق عامـه و بـه طـور خاص تولیـد محصـوالت گواهی شـده را 

پیگیـری می کننـد جای تقدیـر دارد.
بـه گفته قاسـمی؛ اسـتان فـارس در تولید محصوالت کشـاورزی و پتانسـیل تولید 

محصول گواهی شـده و ارگانیک در کشـور پیشـرو اسـت.
وی افـزود: در صورتـی کـه دسـتگاه های ذی ربـط بـه تناسـب مسـئولیتی کـه 
دارنـد از تولیـد محصـوالت اسـتاندارد و گواهی شـده حمایت کننـد، در کوتاه مدت 
توسـعه ویـژه ای در ایـن زمینـه خواهیـم داشـت و به رفـع دغدغه مـردم در زمینه 

مصرف محصول سالم کمک می شود. 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکه تشـکل های 
ایـن سـازمان آمادگـی همـکاری الزم را دارنـد، تصریـح کـرد: سـازمان تعـاون 
روسـتایی اسـتان فـارس سـاماندهی و عرضـه ایـن محصـوالت در سـطح شـهر 

شیراز و شهرستان های استان فارس را متقبل شده اند. 
قاسـمی گفت: بـر اسـاس تفاهـم نامـه در فرم هایـی کـه می توانـد در فضـای 
مجـازی ایجـاد شـود نه تنها سـازمان تعاون روسـتایی بلکـه از هر شـخص، گروه 
و تشـکلی کـه بتوانـد شـرایطی بـرای عرضه سـهل تر و شـفاف تر به شـهروندان 

فراهـم کند، اسـتقبال می شـود.
وی اشـاره بـه ضـرورت اجرایی شـدن هر سـریع تـر تعهـدات در ارتباط با هشـت 
محصـول سـبزی و صیفـی در فاز اول و در سـطح اسـتان، گفت: انتظـار داریم این 
گشـایش توسـط شـهرداری و شـورای شـهر فراهم شـود که بتوانیم در کوتاه ترین 
زمـان ممکـن محصـوالت مختلـف را بـا قیمتی مناسـب بـه دسـت مصرف کننده 

برسانیم. 
قاسـمی؛ خواسـتار اعـام نظـر دسـتگاه های اجرایـی در ارتبـاط بـا "شـیوه نامـه 

واگـذاری غـرف" شـد و افـزود: شـیوه نامـه خـاص با نـگاه ویـژه و تعییـن تکلیف 
واگـذاری غرفه هـا و اخـذ مصوبـات قانونـی توسـط شـهرداری محترم و سـازمان 

میادین شهرداری باید تعیین شود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد: بخشـی از عرضه محصوالت توسـط اصنـاف انجام 
می شـود امـا در کنـار اصنـاف، سـاز و کارهـای دیگـری کـه غرف شـهرداری هم 

باشـند مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرد.
وی ابـراز کرد: از مصوبات کارگروه ارائه بسـته تشـویقی توسـط دسـتگاه های ذی 
ربـط، بـرای تولیدکننـدگان و عرضـه کننـدگان محصول گواهی شـده و اسـتاندارد 

اسـت کـه این امـر نیـز باید اجرایی شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: قیمـت گـذاری 
محصـول گواهـی شـده و اسـتاندارد توسـط تعزیـرات، سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت و مدیریـت توسـعه بازرگانـی باید انجام شـود تا غرف با قیمت مشـخص، 

یکسـان و شـفاف محصـوالت را عرضـه کننـد.

حق سالمتی از حقوق بنیادین است
در ادامه نشسـت معاون پیشگیری 
حقـوق  احقـاق  و  جـرم  وقـوع  از 
عامـه دادسـتان عمومـی و انقاب 
حقـوق  جملـه  از  گفـت:  شـیراز 
و  باالدسـتی  اسـناد  در  بنیادیـن 
بشـر  بـه  مربـوط  المللـی  بیـن 
حقـی بـر سـامتی اسـت کـه چه 
در اعامیـه جهانـی حقوق بشـر و 
چـه در اسـناد مرتبـط منطقه ای و 
فـرا منطقـه ای این موضـوع بارها 
اسـت  گرفتـه  قـرار  تاکیـد  مـورد 
از ایـن رو دادسـتانی بـه موضـوع 

اسـتاندارد ورود می کنـد. و  تولیـد محصـول گواهـی شـده 
ابراهیـم ابراهیمی تصریـح کـرد: قطعـا نقـش سـامت محصـوالت غذایـی و نوع 
تغذیـه بـر ایـن حـق سـامتی مـردم را کسـی نمی توانـد انـکار کنـد مـا معتقدیم 
کـه بـر همیـن مبنـا از جمله مـوارد و ارکان حقـوق عامـه و حق شـهروندی مردم 
کشـورمان حـق بـر سـامت و داشـتن مواد تغذیه ای سـالم و گواهی شـده اسـت.

تسهیل در روند اجرای تفاهم نامه عرضه مستقیم محصوالت گواهی شده
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وی افـزود: از طرفـی صیانـت از حقـوق عامـه بـه موجب قانـون اساسـی و قوانین 
فرودسـتی بـر عهـده قـوه قضاییه قـرار گرفتـه و در مجموعه قوه قضاییـه، صیانت 

از تکالیف دادسـتانی کل کشـور تعریف شـده اسـت. 
ابراهیمی ابـراز کـرد: دادسـتانی مرکـز اسـتان فـارس هـم پیـرو همیـن فرآینـد و 
سلسـله مراتـب موضـوع تهیـه، تولیـد و توزیـع محصـوالت غذایـی سـالم بـرای 

شـهروندان را از نزدیـک بـه یـک سـال قبـل در دسـتور کار قـرار داد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: اگـر اسـتان فـارس در تولیـدات دامـی و گیاهـی 
سـرآمد و جـزو اسـتان های برتـر در حـوزه کشـاورزی و باغـی اسـت، اگـر ادعـا 
می کنیم قطب پزشـکی کشـور هسـتیم و اگر شـهرداری شـیراز با شـعار و برنامه 
کرامـت محـوری و شـهروند مـداری آغاز بـه کار می کند قطعـا باید این اسـتان با 
داشـتن چنیـن برنامه هـا و سـازمان های منسـجمی خود برنامـه ریز و ایجـاد الگو 

برای سراسـر کشـور باشـد.
معـاون دادسـتان عمومی و انقاب شـیراز با اشـاره بـه اینکه دسـتگاه هایی متولی 
محصـوالت زراعـی و باغـی گواهـی شـده هسـتند، گفـت: حـوزه نظارتـی را هـم 
می تـوان بـه دو حـوزه نظارتـی درون سـازمانی و برون سـازمانی تفکیـک کرد که 

درون سـازمانی قطعـا تحـت نظـارت مدیـر هـر حوزه نظارتـی پیگیری می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از نظـارت بـر عهـده قـوه قضاییـه از جمله دادسـتانی 
و سـازمان بازرسـی کل کشـور اسـت، افـزود: نظـارت بـر حسـن اجرای مقـررات، 
نظـارت بـر ایجـاد همدلی و همگونی بین دسـتگاه ها بـه منظور جلوگیـری از هدر 
رفـت سـرمایه ها و شناسـایی مـوارد تـرک فعل از سـوی مدیـران متولـی در حوزه 

دادستانی قرار دارد. 
معـاون پیشـگیری از وقـوع جـرم و احقاق حقوق عامه دادسـتان عمومـی و انقاب 
شـیراز اظهـار کـرد: مـا خیلی بـه دنبـال مچ گیـری و پیگیـری کـردن موضوعات 
مرتبـط بـا امـور کیفـری نیسـتیم، عاقـه حـوزه دادگسـتری و دادسـتانی اسـتان 
فـارس ایجـاد یـک همدلـی و هماهنگـی بین دسـتگاه ها می باشـد تا اگـر طرحی 
اجـرا شـده اسـت به خاطـر ایـن ناهمگونـی و ناهماهنگی سـرمایه ها هـدر نرود و 
بتوانیـم از سـرمایه هایی هـم کـه در بضاعتمـان وجـود دارد بهترین اسـتفاده کنیم 

و بـا کمـک شـما مدیـران توانمند برای سراسـر کشـور الگو باشـیم.

آمادگی عرضه محصوالت گواهی شده را داریم
تعـاون  سـازمان  مدیـر  نشسـت  ایـن  در 
بـا  گفـت:  نیـز  فـارس  اسـتان  روسـتایی 
عرضـه محصـوالت دارای گواهی سـامت 
مشـکلی نداریم و در صـورت تامین جایگاه 
توسـط شـهرداری و شورای شـهر؛ سورت، 
بسـته بنـدی و توزیـع محصوالت سـالم را 

انجـام می دهیـم. ایـن جایگاه هـا  در 
آمادگـی  کـرد:  رحیمی تاکیـد  اهلل  هدایـت 
صـورت  بـه  محصـوالت  ایـن  عرضـه 
پلـت فـرم، توزیـع غیـر حضـوری و توزیـع 

داریـم. را  غـرف  در  حضـوری 
وی بـا اشـاره بـه اینکه در عرضـه این محصوالت فقـط یک نکته اساسـی در نظر 
گرفتـه شـود کـه همـه محصـوالت در یـک جایگاه ارائه شـود و شـهروندان سـبد 
مـورد نیازشـان را در همـان جایـگاه تکمیـل کننـد، افـزود: غرف یا پلـت فرمی که 
قـرار اسـت توزیـع کنـد بایـد تمـام اقـام محصـوالت کشـاورزی در آن باشـد اما 

اولویـت توزیـع بـا محصوالت گواهی شـده باشـد.
رحیمی گریـزی نیـز بـه ضـرورت تبلیغات در عرضـه "محصول گواهی شـده" زد و 

ابـراز کـرد: حتـی ظاهـر مکان عرضـه باید نشـان دهنـده توزیع محصوالت سـالم 
باشـد و بهتریـن بسـته بندی بـه این محصـوالت اختصاص داده شـود. 

تولید 60 هزارتن محصول گواهی شده در فارس 
در ادامـه ایـن نشسـت رئیس دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در حـال حاضـر حـدود 60 هـزار تـن محصـول 
گواهـی شـده و کـد دار در ایـن اسـتان تولیـد می شـود کـه رویـداد بسـیار بزرگی 

ست. ا
محمـد مهـدی غیاثـی ابـراز کـرد: در دو سـال اخیـر در طـرح ارتقـای سـامت و 
امنیـت غذایـی در هشـت محصـول اصلی شـامل پیاز، سـیب زمینی، خیـار گلخانه 
ای و خیـار مزرعـه ای، گوجـه فرنگـی مزرعـه ای، گوجـه فرنگـی گلخانـه ای، 
پرتقـال، سـیب درختـی و هفـت محصـول متمـم شـامل برنـج، سـبزیجات برگی، 
هویـج، کاهـو، خربـزه، هندوانـه و نارنگـی اقدامـات موثـری صورت گرفته اسـت.

بـه گفتـه وی؛ حـدود 2800 نفـر از نیروهـای متخصـص و بهـره بـرداران بخـش 
کشـاورزی در زمینـه تولیـد محصول گواهی شـده و اسـتاندارد آموزش داده شـدند 

و 55 نیـروی کنتـرل کیفی در اسـتان مسـتقر شـده اسـت.
غیاثـی بـا بیـان اینکـه 155 نفر دیگـر هم در مسـیر فرآینـد اخذ گواهی اسـتاندارد 
ملـی هسـتند و بـه زودی آنهـا هـم بـه سـامانه ملی پیونـد خواهنـد خـورد، افزود: 
بالـغ بـر 370 گواهی اسـتاندارد اسـتانی و ملی بـرای محصوالت کشـاورزی فارس 

است. شـده  صادر 
رئیـس دفتـر محیـط زیسـت و سـامت غـذا در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فارس با اشـاره به اینکه 28 نوع محصول در اسـتان فارس مسـیر استانداردسـازی 
را پیمودنـد، اظهـار کـرد: در تولید مشـکلی نداریم و عمده مشـکل در عرضه اسـت 
کـه شـورای شـهر در ایـن مسـیر حرکت هـای خوبـی انجـام داده و امیدواریـم در 

آینـده نزدیک سـفره خانـوار را از ایـن محصوالت پـر کنیم.
تفاهـم نامـه هشـت جانبـه ای بین بخشـی در زمینـه عرضه مسـتقیم محصوالت 
گواهی شـده و اسـتاندارد در مهرماه سـال جاری فی مابین شـورای اسامی شـهر 
شـیراز، شـهرداری شـیراز، سـازمان جهـاد کشـاورزی، سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریـزی، دانشـگاه علـوم پزشـکی، اداره کل اسـتاندارد، سـازمان صنعـت و معـدن و 
تجـارت و سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس امضا شـد. تفاهم نامـه مذکور با 
هـدف عرضه مسـتقیم محصوالت کشـاورزی گواهی شـده و اسـتاندارد، به منظور 
ارتقـای دسترسـی و سـامت شـهروندان و کاهـش حاشـیه بـازار در بازارچه هـای 
و  تشـکل ها  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  شـیراز  عمومی شـهرداری  ارزاق  عرضـه 
شـرکت های تولیـدی و توزیعـی بخـش کشـاورزی دارای گواهی هـا و مجوزهـای 

قانونـی منعقد شـد.

اختصاص 22 بازارچه به عرضه محصول گواهی شده 
در ادامه این نشسـت عضو شـورای اسامی شـهر شـیراز گفت: شـهرداران مناطق 
11 گانـه، هـر منطقـه حداقـل دو بازارچـه و در نهایـت 22 بازارچـه بـه عرضـه 

محصـوالت گواهـی شـده اختصـاص داده اند.
علـی ناصـری افـزود: هـر منطقـه زودتر بـه این مهـم بپـردازد امتیـازات خاصی را 

بـرای شـهردار آن منطقـه قائل خواهیم شـد.
بـه گفتـه وی؛ در تفاهم نامـه مقـرر شـده کـه در ابتـدا 15 محصول گواهی شـده و 
اسـتاندارد کار کنیـم و در صورتـی کـه رونـد کار خوب پیـش رفت ادامه دار شـود.

ناصـری اظهـار کـرد: در تفاهم نامه وظایف همه دسـتگاه های ذی ربط مشـخص 
اسـت و اگـر سـازمانی و اداره ای در اجرایـی شـدن کار، به تعهدات خـود به خوبی 

عمل نکند باید پاسـخگو باشـد.
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: یکـی از آرزوهـای دیرینه ما 
در بخـش کشـاورزی ایـن بود که سـرمایه اولیـه ارزان قیمتی را در اختیار کشـاورزان 

بـرای فراهـم نمودن مقدمات کشـت قـرار دهیم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" محمـد مهـدی قاسـمی افزود: خوشـبختانه در 
سـال زراعـی جـاری ایـن آرزوی مـا محقق شـده که بـا حمایتـی که بانـک مرکزی 
جمهـوری اسـامی ایران انجـام داد و طـی توافقـی کـه بـا بانـک کشـاورزی انجـام 
شـده ایـن امـکان در اختیـار کشـاورزان قـرار می گیـرد کـه بتواننـد از تسـهیات 

کشـاورز کارت اسـتفاده نماینـد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه در سـال اول اجـرای ایـن طـرح هسـتیم لذا 
تسـهیات کشـاورز کارت بـه ازای هـر هکتـار دو میلیـون تومان و تا سـقف بیسـت 
میلیـون تومـان بـا اولویـت محصـوالت اسـتراتژیک می باشـد و کشـاورزانی کـه 
مبـادرت بـه کشـت کلـزا می کننـد یـا در طـرح گنـدم بنیـان مشـارکت می کنند در 
اختیـار آنـان قـرار می گیـرد که ان شـاء اله کشـاورزان بتواننـد با دغدغـه کمتری به 
کار کشـت و کار خودشـان بپردازند و در پایان برداشـت این سـرمایه در گردش و این 
اعتبـاری کـه بـه کشـاورز تخصیص داده شـده اسـت توسـط کشـاورز بـر می گردد.

قاسـمی افـزود: کشـاورزان در سـال بعـد هـم می توانند از ایـن اعتبار اسـتفاده نمایند 
کـه بـا اجـرای ایـن مهـم دغدغه کشـاورز بابـت تمهیدات کشـت کـم شـود و بتواند 
بیشـتر رسـیدگی و مقدمـات کشـت را به نحـو موثرتر، بهتـر و علمی تـری مهیا کند.
وی یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اینکـه ایـن تفاهـم نامـه بـا بانک کشـاورزی اسـت و 
برای کشـاورزان آسـان تر اسـت زیرا که شـعب بانک کشـاورزی در سراسـر اسـتان 
حتـی در مراکـز بخـش هـم وجـود دارد، بنابرایـن کشـاورزان بـا مراجعـه بـه شـعب 
بانـک کشـاورزی بـا تمهیداتـی که بـه لحاظ اهلیت کسـانی کـه امـکان دریافت این 
کارت هـای اعتبـاری را دارنـد و بـا هماهنگـی کـه از طریـق سـامانه پهنـه بنـدی با 

سـازمان های جهـاد کشـاورزی اسـتان ها می شـود می تواننـد ایـن کارت را دریافت 
و بافاصلـه ایـن کارت شـارژ شـده و در مراکـز عرضه هـای نهاده هـای کشـاورزی 
کـه مشـخص شـده اند بـرای خریـد نهاده های مختلـف کشـاورزی مبـادرت نمایند.

استفاده کشاورزان از تسهیالت کشاورز کارت

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:  
مـدل تعالـی سـازمانی به منظـور  افزایش بهـره وری و 
بهبـود کیفیـت مسـتمر در این سـازمان  جاری سـازی 
شـاخص های  از  ذینفعـان  رضایـت  کـه  اسـت  شـده 

اصلـی ایـن مدل اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار پرتـو امید، محمد مهدی قاسـمی 
در نشسـت شـورای هماهنگی مدیران سـتادی سازمان 
و مدیـران کل دسـتگاه های وابسـته تصریـح کرد: این 
مـدل بـه منظـور جلوگیـری از ضایعـات و هـدر رفـت 

منابع  راهگشا است. 
وی افـزود: عملیاتـی شـدن نظـام آراسـتگی در همـه 
دسـتگاه های وابسـته بـا محوریـت مدیران بایـد انجام 
شـود. قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکـه نظـام آراسـتگی 
بهـره وری را بـه طـور ویـژه بـاال می بـرد، اظهـار کرد: 
ایـن نظـام از نظافت و آراسـتگی گرفته تـا نظام فکری 

و استانداردسـازی کیفیـت را بـه دنبـال دارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز 
کـرد: همـه مسـئولین ایـن سـازمان و دسـتگاه هـای 

وابسـته بایـد اطاعـات عملکـردی و اقدامـات خود را  
اطـاع رسـانی کنند.

ایـن مقـام مسـئول گفت: عـدم اطـاع رسـانی بیانگر 
انجـام نشـدن کار اسـت از ایـن رو اطاع رسـانی جزو 
قـرار  هـا  شهرسـتان  مدیـران  ارزیابـی  شـاخص های 

اسـت. گرفته 
در ادامـه نشسـت سـید محسـن قائمـی مسـئول حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه آیاتـی از کام اهلل مجیـد 
گفـت: خداونـد می فرماید انسـان فخرفـروش و متکبر 

را دوست ندارند. 
وی افـزود: همـه چیـز از سـوی خداوند متعـال در دنیا 
امانـت اسـت و مـا بایـد بـه مـکان ارزش دهیـم نـه 

مـکان بـه مـا ارزش دهـد.
سیستم سازی در منابع طبیعی

همچنیـن در ایـن نشسـت مدیـر کل منابـع طبیعـی 
اسـتان فـارس گفت: در این اداره کل  بـه منظور ایجاد 
بهـره وری حداکثری در حال سیسـتم سـازی هسـتیم.

عبدالحسـن صمدنـژاد با اشـاره به اینکـه 10.2 میلیون 
هکتـار از اراضـی اسـتان فـارس جـزو اراضـی منابـع 
طبیعی اسـت، تصریح کـرد: 2.2 میلیـون هکتار جنگل 
،  7.3 میلیـون هکتـار آن مرتـع و 730 هـزار هکتـار 

عرصـه هـای بیابانی اسـت.
اول  روز  از  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  در  افـزود:  وی 
مسـائل را بـر مبنای مـدل تعالی آغاز و نظام آراسـتگی 

را جـاری سـازی کـرده ایم.
طـرح  و  چـوب  زراعـت  اراضـی  کاداسـتر  صمدنـژاد؛ 
مرتعـداری از جملـه کارهـای شـاخصی دانسـت که در 

حال اجرایی شدن است. 
مدیـر کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: 
امیـدوارم بـه عنـوان خادمـی از خدمتگـزاران نظام قدر 

نعمت ها را بدانیم و در توسعه آن کوشا باشیم. 
شـورای هماهنگی مدیران سـتادی سـازمان و مدیران 
کل دسـتگاه های وابسـته روز دوشـنبه پنجـم آبان ماه 
و بـه میزبانـی اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 

برگزار شد. 

رضایت ذینفعان از شاخص های اصلی مدل تعالی استرضایت ذینفعان از شاخص های اصلی مدل تعالی است

نشست شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان و مدیران کل دستگاه های وابسته
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: رفع وابسـتگی بـه خارج ، یکـی از مهمترین 
عوامل توسـعه کشـت کلزا در اسـتان فارس اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" محمـد مهـدی 
قاسـمی افزود: رفـع وابسـتگی بـه خـارج، تامیـن 
تولیـد  پایـداری  نیـاز صنعـت دام،  کنجالـه مـورد 
محصـول گنـدم، درآمد کشـاورز، از جمله مهمترین 
عواملـی اسـت کـه کشـاورزان مبادرت کشـت کلزا 

می کننـد.
وی بـا بیـان ایـن مطلب که کشـت کلزا بـه لحاظ 
تامیـن دانـه روغنـی و اینکـه دانه کلزا بیـش از 45 
درصـد روغـن اسـتحصالی دارد تصریح کـرد: یکی 
از بیشـترین روغـن اسـتحصال شـده در دانـه کلزا 
اسـت کـه کشـور در روغـن خوراکـی وابسـته بـه 
خـارج اسـت زیـرا کـه حـدود 90 درصـد در تامین 
کنجالـه  تامیـن  در  همچنیـن  و  خوراکـی  روغـن 
دانـه خوراکـی کـه می تواند مـورد اسـتفاده صنعت 

دامـداری قـرار بگیـرد وابسـته ایم.
کار  دسـتور  در  کلـزا  کشـت  کـرد:  قاسـمی بیان 
وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفته و خوشـبختانه 
اراضـی  از  قسـمتی  فـارس،  اسـتان  کشـاورزان 
خودشـان را بـه کشـت ایـن دانـه مهـم روغنـی 

انـد. داده  اختصـاص 
وی اظهـار کـرد: ان شـاء الـه بـه سـمتی خواهیـم 
رفـت که خـود کفایـی در کشـت این دانـه روغنی 
را داشـته باشـیم و تولیـد ایـن دانه مهـم روغنی را 
در اسـتان فـارس همـگام بـا سـایر مناطق مسـتعد 

کشـور در دسـتور کار خـود قـرار داداه ایم.
قاسـمی بیان کـرد: حمایت هـای مختلفـی در ایـن 
چنـد سـال اخیر از این دانه روغنی در کشـور شـده 
اسـت از جملـه آن می تـوان به تامین بـذر مرغوب 
اشـاره کـرد کـه خـود بـذر مهمتریـن عامـل تولید 

است. 

وی در خصـوص آبیـاری تحـت فشـار مزارعی که 
کلـزا در آن کشـت می شـود و در اولویـت تجهیـز 
و  اشـاره  می گیرنـد  قـرار  فشـار  تحـت  آبیـاری 
تاکیـد کـرد: تسـهیات سـرمایه در گـردش بانک 
کشـاورزی و همچنین تسـهیات که مشـهود است 

در بحـث کلـزا در اولویـت قـرار دارد.
قاسـمی با بیـان ایـن مطلـب کـه امسـال قیمـت 
تضمینـی خریـد دانـه کلـزا 7800 تومـان قیمـت 
گـذاری شـده اسـت، گفـت: اگـر کشـاورزان بـه 
حـوزه  در  کارشناسـان  و  محققیـن  توصیه هـای 
کشـت کلـزا توجـه کافی داشـته باشـند و بـا توجه 
بـه تولیـد 8 تنـی ایـن محصـول، درآمـد بسـیار 
باشـد.  بـرای کشـاورز داشـته  خوبـی می توانـد 

وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه کلـزا می تواند 
در پایـداری کشـت گنـدم هـم بسـیار موثر اسـت 
افـزود: گندم محصول اصلی و غالب اسـتان اسـت 
کـه ما نیـاز داریم خاکـی عـاری از علف های هرز 
داشـته باشـیم کـه بـا کشـت کلـزا می تـوان در 
بهبـود شـرایط خاک و کـم کردن علف هـای هرز 
کـه مزاحم کشـت گندم هسـت بسـیار مفید باشـد 
بـه طـوری کـه در اراضی که کشـت کلـزا بودند و 
در تنـاوب کشـت بعـدی گنـدم بـوده اسـت، گندم 
تولید شـده یـک تا دوتـن افزایش عملکرد داشـته 

ست. ا
ایـن مقام مسـئول کلـزا را به عنـوان محصولی که 
مـورد حمایـت دولت اسـت معرفـی و اظهـار کرد: 
کشـاورزان بـا مبـادرت به کشـت کلزا بـا توجه به 
تامیـن بذور بسـیار مرغـوب که در این حـوزه تهیه 
شـده، هم بـه تواننـد درآمدشـان را افزایـش دهند 
و هـم بـه خـود اتکائـی دانه هـای روغنـی کمـک 

یند.  نما
 وی افـزود: در ایـن حوزه تمهیـد دیگری در جهت 
گشـایش و سـهولت کار انجـام شـده و آن کشـت 
قـراردادی اسـت کـه با شـرکت های روغن کشـی 
تفاهـم نامه امضاء شـده و آنـان قرارداد با کشـاورز 
منعقـد می کننـد و هـم به صـورت تسـهیات اولیه 
حـدود سـه و نیم میلیـون تومان در اختیار کشـاورز 
قـرار می دهنـد و 5 درصـد هـم باالتـر از قیمـت 
می کننـد  خریـداری  کشـاورز  از  تضمینـی  خریـد 
یعنـی حدود 8 هـزار و 200 تومان مبلغی اسـت که 
بـه ازای هـر کیلو بـه کشـاورز پرداخـت می نمایند.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
خاطـر نشـان کـرد: بالغ بر 8 هـزار هکتـار تا کنون 
در اسـتان کشـت شـده و پیـش بینی می گـردد که 
بالـغ بـر 20 هـزار هکتـار کلـزا در اسـتان فـارس 

شود.  کشـت 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

رفع وابستگی به خارج ، یکی از مهمترین عوامل توسعه کشت کلزا در استان فارس

نشست شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان و مدیران کل دستگاه های وابسته
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: سـویا گیاهـی روغنی 
اسـت کـه از روغـن آن در تغذیـه انسـان و از علوفه و 
بـه ویـژه کنجالـه آن بـه دلیـل پروتئین بـاال در جیره 
غذایـی دام و طیـور اسـتفاده می شـود و ایـن دانـه 
روغنـی بـا شـرایط اقلیمی اغلب مناطق اسـتان فارس 
سـازگار اسـت و به عنوان کشـت دوم بعد از برداشـت 
گنـدم در مناطـق معتـدل و سـرد اسـتان می توانـد 

باشـد. اقتصادی  محصولـی 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین پژمـان با 
اشـاره بـه اینکه از نظـر زراعی تناوب کشـت گندم - 
سـویا از مزایای زیـادی از جمله افزایـش حاصلخیزی 
خـاک و کاهش آفـات و بیماری های گنـدم برخوردار 
اسـت، تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه دوره کوتـاه رشـد 
ایـن محصول، اختالـی در تاریخ کاشـت بهینه گندم 
بـه وجـود نمی آیـد حـال آنکـه تنـاوب گنـدم، ذرت؛ 
گنـدم، پنبـه و گنـدم، چغندرقنـد اغلب موجـب تاخیر 

در کشـت گنـدم و کاهـش عملکـرد ایـن محصـول 
می شـود .

وی ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه دوره کوتاه رشـد سـویا، 
حداکثـر آب مصرفـی آن 5000 متـر مکعب اسـت که 
نسـبت بـه محصوالت کشـت دوم ماننـد ذرت، پنبه و 
چغنـدر قنـد و صیفـی جات ، نیـاز آبی کم تـری دارد.
همچنیـن  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
ایـن محصـول در نواحـی جنـوب و  امـکان کشـت 
گرمسـیری اسـتان نیـز وجـود دارد و به منظـور تعیین 
مناسـب ترین زمـان کاشـت در ایـن نواحی، سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فـارس در نظـر دارد طـرح پایلـوت 
تعییـن تاریـخ کاشـت در ایـن مناطـق را با چنـد رقم 

در فصـل زراعـی جـاری مطالعـه کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه دانـه روغنـی سـویا نسـبت بـه 
سـرما تـا حـدودی متحمـل و شـوری خـاک را تـا 
6 دسـی زینمنـس بـر متـر تحمـل می کنـد، اظهـار 
کـرد: در صـورت رعایـت مسـایل فنـی می تـوان بـه 
عملکردهـای بیـش از دو تـن درهکتـار دسـت یافت.
پژمـان بیـان کـرد: از دیگـر ویژگـی ایـن محصـول 
قـرار گرفتـن آن در سـبد خرید تضمینـی محصوالت 
راهبردی کشـور و بیمه آن با شـرایط مناسـب توسـط 

صنـدوق بیمـه محصوالت کشـاورزی اسـت
روغـن و  تامیـن  بـه  نیـاز کشـور  اظهـار کـرد:  وی 
کاهـش واردات و همچنیـن ضـرورت تامیـن کنجالـه 
مـورد نیـاز بخش دام و طیـور در شـرایط تحریم های 

ظالمانـه نظـام اسـتکبار جهانـی موجـب قـرار گرفتن 
ایـن دانـه روغنـی در فهرسـت اولویـت مهـم وزارت 

جهاد کشـاورزی شـده اسـت.
پژمـان اذعـان کـرد: با وجـود اقلیـم متنوع در اسـتان 
فـارس امکان کشـت ایـن محصول در نقـاط مختلف 
اسـتان وجـود دارد و شـرکت های روغـن کشـی در 
کشـور نیـز بـه شـدت عاقـه مند بـه انعقـاد قـرارداد 

کشـت قـراردادی سـویا با کشـاورزان هسـتند.
وی تاکیـد کـرد: براسـاس تجـارب موجـود ایـن دانه 
روغنـی را می تـوان در تیرمـاه بعـد از برداشـت گندم 
در نقـاط معتـدل و سـرد و در اواسـط اسـفندماه در 
عملکردهـای  بـه  و  کاشـت  اسـتان  گـرم  مناطـق 

مطلـوب بیـش از دو تـن در هکتـار دسـت یافـت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس:
قرار گرفتن دانه روغنی سویا در الگوی کشت استان فارس
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معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان 
از  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
بهـره وری گنـدم در سـنوات  افزایـش 
اخیـر خبـر داد و گفـت: در ایـن راسـتا 
افزایـش عملکـرد در هکتـار، کاهـش 
رسـاندن  حداقـل  بـه  و  هزینه هـا 
قـرار  کار  دسـتور  را  تولیـد  ضایعـات 
بـه  بخـش  دو  در  اقدامـات  و  دادیـم 

نـژادی و بـه زراعـی انجـام شـد.
امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
حسـین پژمـان معـاون بهبـود تولیدات 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گیاهـی 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان 
از  هکتـار  هـزار   260 حـدود  سـاالنه 
اراضـی اسـتان فـارس به کشـت گندم 
آبـی اختصـاص داده می شـود، تصریح 
کـرد: بـا اقدامات بـه نژادی در دو سـه 
اخیـر بیـش از 70 درصـد از بـذر گنـدم 
کشـاورزان  نیـاز  مـورد  شـده  گواهـی 
اسـتان یعنـی حدود 50 هـزار تن بذر از 

ارقـام مختلـف تولیـد شـد.
وی افـزود: مرکـز تحقیقات کشـاورزی 
و منابـع طبیعی اسـتان فارس، وابسـته 
سـالیانه  کشـاورزی  جهـاد  مجموعـه 
چندیـن رقـم گنـدم را معرفـی می کند 
کـه توسـط بخـش اجـرا و زیـر نظـر 
کمیتـه فنـی بذر اسـتان این ارقـام باید 
تکثیـر پیدا کنند و درسـطح انبـوه تولید 
شـوند که بتواننـد در اختیار کشـاورزان 

بگیرند. قـرار 
اخیـر  در سـنوات  کـرد:  ابـراز  پژمـان 
ارقامی ماننـد بهاران، رخشـان، طایی، 
ترابـی، بـرات و سـتاره وارد چرخـه بذر 
اسـتان شـدند و ایـن باعـث می شـود 

کـه اگـر رقمی توسـط بیماری هـا مورد 
تهدیـد قـرار گرفت و مقاومـت آن رقم 
نسـبت بـه بیماری هایـی مثـل زنـگ 
تولیـدی  ارقـام  سـایر  شـد،  شکسـته 

شـود. جایگزین 
نکتـه  می گویـد:  مسـئول  مقـام  ایـن 
اسـتحضار  بـه  اسـت  مهمی کـه الزم 
کشـاورزان عزیـز برسـانم ایـن اسـت 
کـه هـر رقمی کـه بخـش تحقیقـات 
رهاسـازی می کنـد و در اختیـار بخش 
از  هـم  قطعـًا  می دهـد  قـرار  اجـرا 
نظـر عملکـرد و هـم از نظـر مقاومـت 
آفـات،  محیطـی،  تنش هـای  بـه 

دارد. برتـری  بیماری هـا 

وی اظهـار کـرد: در دو سـه سـال اخیر 
بـا همـکاری موسسـه تحقیقـات دیـم 
کشـور، تولید بـذور گندم دیم مناسـب 
اقلیـم اسـتان فـارس نیـز رقم خـورده 
اسـت و امیدواریـم تـا دو سـال آینـده 
بخـش عمـده ای از بذر دیم مـورد نیاز 

اسـتان را تامیـن کنیم.
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکه مسـائل به 
زراعی نقش بسـیار بسـزایی در شکوفا 
شـدن پتانسـیل ارقام بذری رهاسـازی 
شـده توسـط بخـش تحقیقـات دارنـد، 
کـه  مهـم  اقدامـات  از  کـرد:  اظهـار 
و ضایعـات  هزینه هـا  کاهـش  باعـث 
می شـود، مکانیـزه کردن کشـت گندم 

ست. ا
او بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر در 
بـه  خوشـبختانه  آبـی  گنـدم  کشـت 
درصـدی   73 مکانیزاسـیون  ضریـب 
کارنده هـای  می گویـد:  رسـیدیم، 
داریـم کـه می تواننـد بـذر را در عمـق 
و فاصلـه مناسـب در زمیـن بکارنـد و 
بتوانیم محصول یکدسـت و یکنواختی 

را داشـته باشـیم.
توسـعه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  پژمـان 
از  یکـی  پشـته  روی  کشـت 
سـال  دو  از  کـه  اسـت  فعالیت هایـی 
گذشـته شـروع کردیـم و فصـل نوینی 
را در کشـت گنـدم قطعـًا رقـم خواهـد 
زد، افـزود: ایـن شـیوه کشـت کاهـش 
30 درصـدی در مصـرف آب و بـذر و 
افزایـش بهـره وری را بـه دنبـال دارد، 
عـاوه بـر آن بـه یکنواختـی در سـبز 
و  می کنـد  کمـک  محصـول  شـدن 
یکنواختـی در محلول پاشـی و کاهش 
ضایعات ناشـی از حرکت ماشـین آالت 

در مزرعـه را بـه دنبـال دارد.
معاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در حـال حاضـر قریـب به 670 شـبکه 
پیـش آگاهی در سـطح اسـتان فعالیت 
و آفـات و بیماری ها را رصـد می کنند.

موقـع  بـه  حضـور  افـزود:  پژمـان 
همـکاران و کارشناسـان در مـزارع و 
مبـارزه بـه موقع بـا آفـات و بیماری ها 
باعـث شـد کـه در سـال گذشـته هیچ 
گونـه سـن زدگـی قابل توجهـی که به 
کشـاورزی خسـارت اقتصادی وارد کند 

باشیم. نداشـته 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:

افزایش بهره وری گندم با اقدامات 
به نژادی و به زراعی
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جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
انبـوه خرمـای  واردات  از  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
مجـول بـه منظـور نوسـازی نخلسـتان های اسـتان 
در  رقـم  ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر  کشـور  و  فـارس 
و  داراب  المـرد،  جهـرم،  فراشـبند،  شهرسـتان های 
فسـا کشـت شـده و عملکـرد خوبـی داشـته اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
تصریـح کـرد:  بـا توجه بـه عملکـرد باال و سـازگاری 
ایـن رقـم تجاری با شـرایط اقلیمی این اسـتان، سـال 
گذشـته مجمـوع 12 هـزار اصلـه از ایـن رقـم تهیه و 
در شهرسـتان های خرمـا کاری اسـتان فارس کشـت 

. ند شد
وی افـزود: بـا توجـه به اسـتقبال خوب کشـاورزان در 
سـال جـاری نیـز حـدود 24 هـزار اصله نهـال خرمای 
مجـول از امـارات خریـداری شـده کـه پـس از طـی 
مراحـل قرنطینـه در گلخانه دانشـکده کشـاورزی بین 
اسـتان های خرماخیـز کشـور از جملـه فـارس توزیـع 

شـد. خواهد 
پژمـان ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه رشـد سـریع ارقـام 
کشـت بافـت خرمـا پیـش بینی می شـود در 6 سـال 
آینـده حجـم قابـل توجهـی پاجـوش ایـن رقـم در 
اسـتان تولیـد و بـه توسـعه نخلسـتان های تجـاری 

کمـک شـایان توجهـی شـود.

بـه گفتـه وی؛ مناسـب تریـن آرایش و تراکم کشـت 
ایـن رقـم هشـت متـر بیـن ردیـف و هفت متـر روی 
ردیـف اسـت که بـا این تراکـم امکان انجـام عملیات 
داشـت و برداشـت مکانیـزه ایـن رقـم میسـر خواهـد 

شد .
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه خرمـای مجول 
الـی 70 کیلوگـرم خرمـای  مناسـب 60  در شـرایط 
مناسـب و تجـاری تولیـد می کنـد، گفـت: در حـال 
حاضـر قیمـت هـر کیلـو از رقـم مذکـور در مرحلـه 
رطـب )مرحلـه مناسـب بـرای مصـرف در بازارهـای 
اروپایـی( بیـش از 20 دالر اسـت  و در بـازار ایـران 
هـر کیلـو خرمـای ایـن رقـم بـا قیمـت حـدود 100 

بـه فـروش می رسـد. هزارتومـان 
پژمـان بیـان کرد: درحـال حاضر حداقـل 30 درصد از 
نخلسـتان های اسـتان فـارس بـه دلیل کهولت سـن 
و وجـود ارقام نامرغـوب وکم بازده از بـازده اقتصادی 
مطلـوب برخوردارنیسـتند و مهـم تریـن اقـدام در این 
زمینـه نوسـازی ایـن بخش از نخلسـتان های اسـتان 
بـا ارقـام مرغـوب، تجاری و بیـن الملی مثـل مجول، 

پیـارم و برحی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خرمـای رقـم مجـول گران 
انـدازه  افـزود:  اسـت،  دنیـا  در  خرمـا  تریـن  قیمـت 
درشـت )وزن 24 گـرم در کاس درجـه یـک(، رنگ 

و شـکل مناسـب، هسـته کوچک و نسـبت گوشت به 
هسـته بـاال و امـکان برداشـت به دو صـورت رطب و 
خرمـای نیمـه خشـک از ویژگی هـای بـارز ایـن رقم 

ست. ا
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: رقـم مجـول 
بومی مراکـش اسـت و کمبـود پاجوش )روش سـنتی 
تکثیـر خرمـا( مهم تریـن مانـع توسـعه آن در ممالک 
خرماخیز دنیا از جمله کشـورمان در دهه های گذشـته 
بـود کـه ابـداع فناوری کشـت بافـت و امـکان تکثیر 
انبـوه ارقـام کمیـاب خرمـا مشـکل تکثیـر و توسـعه 
خرمـا در دنیـا را در سـه دهـه اخیـر حل کرده اسـت.

وی بیـان کـرد: اولیـن دسـته از نهال هـای کشـت 
بافـت ایـن رقـم در دهـه 1370 وارد کشـور شـدند و 
در اسـتان های خرما کاری کشـور کشـت و سـازگاری 
خوبـی نشـان دادنـد و ایـن موضـوع سـبب شـد کـه 
واردات و تکثیـر ایـن رقـم بـرای توسـعه و نوسـازی 
نخلسـتان های کشـور و اسـتان فارس در دسـتور کار 

گیرد. قـرار 
پژمـان یـادآور شـد: اسـتان فاس با سـطح زیرکشـت 
معـادل 30 هـزار هکتـار خرمـا و تولیـدی افـزون بـر 
130 هـزار تـن در سـال یکـی از اسـتان های عمـده 

تولیـد خرما درکشـور اسـت.

به منظور نوسازی نخلستان های استان فارس و کشور صورت پذیرفت؛

واردات انبوه خرمای “مجول” در فارس
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مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: بـر اسـاس پیـش بینی ها امسـال بالغ بـر 200 
هزارتـن خرما از سـطح نخلسـتان های اسـتان فارس 
برداشـت می شـود و ایـن در حالی اسـت که در سـال 
گذشـته تولیـد خرمـای اسـتان برابـر 186 هـزار تـن 

ثبت شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت باغبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مجید رضـا پاکاری 
افـزود: سـطح نخیـات مثمـر و بـارور اسـتان فارس 
بالـغ بـر 25هـزار و 600 هکتار اسـت و این اسـتان از 
نظـر سـطح، جایگاه چهـارم و از نظر تولیـد، رتبه دوم 

کشـوری را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان های  کـرد:  تصریـح  وی 
فـارس از جمله قیروکارزین، کازرون، جهرم، فراشـبند، 
الرسـتان، المـرد، داراب، زرین دشـت، مهـر، گراش، 

خنـج و فسـا از مراکـز مهـم تولید خرما هسـتند.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه مهمتریـن ارقام 
نخیـات اسـتان کبـکاب، شـاهانی، زاهـدی، گنتـار، 
خاصویـی، مضافتـی، خنیزی، برحی و.... اسـت، خاطر 
نشـان کـرد: توسـعه ارقـام خشـک و نیمـه خشـک 
بـه منظـور زمینـه  پیـارم و مجـول  ماننـد زاهـدی، 
اصـاح رقـم و بهبـود کمـی و کیفـی تولید در سـطح 

اسـتان در دسـتور کار قـرار دارد.
اسـتان  در  خرمـا  برداشـت  شـروع  کـرد:  بیـان  وی 
فـارس بـا ارقـام زودرس ماننـد آل مهتـری، خنیزی؛ 
از اواسـط مـرداد مـاه اسـت و با برداشـت ارقـام میان 
رس کبـکاب، خاصویـی و مضافتـی در شـهریورماه و 
مهـر ادامـه می یابـد و بـا برداشـت ارقـام دیـررس تر 
ماننـد زاهـدی و پیـارم و تـا اواخر آبـان ماه بسـته به 

منطقـه بـه پایـان می رسـد.

پـاکاری ابـراز کـرد: امیـد اسـت بـا ادامـه حمایـت از 
بخـش تولیـد و افزایـش صـادرات و ارتقـای سـطح 
کمـی و کیفـی تولیـد از طریـق دانـش فنـی شـاهد 

جهـش تولیـد خرمـا در سـطح اسـتان باشـیم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
پیش بینی تولید 200 هزار تن خرما در فارس

مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
گفـت: سـالیانه از باغـات فـارس 24 هـزار تـن محصول 

بـه برداشـت می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مجیدرضـا پـاکاری 
بیـان کـرد: فـارس بـا سـطح نزدیـک بـه 3 هـزار هکتار 
و تولیـد سـالیانه 24 هـزار تـن محصـول بـه و متوسـط 
عملکـرد 15 هـزار و 600 کیلوگـرم بـر هکتـار جایـگاه 

نخسـت را در کشـور دارد. 
وی، بـا اشـاره بـه ارقـام میوه به شـامل رقم شیشـه ای و 
بـه اصفهـان، بیـان کرد: برداشـت محصـول بـه از اواخر 

شـهریورماه آغـاز و تـا اواخر آبـان ادامه دارد
شـیراز،  اقلیـد،  شهرسـتان های  کـرد:  تصریـح  پـاکاری 
نی ریـز، خرم بیـد، آباده و مرودشـت از مراکـز مهم تولید 
محصـول بـه، بـه شـمار می رونـد کـه توسـعه باغـات 
متراکـم بـا اسـتفاده از پایه هـای رویشـی کوییـز بـرای 
افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح و همچنیـن ترویج به 
رقـم ویدوجـا برای کاهش خسـارات آتشـک در باغات به 

از مهمتریـن برنامه هـای مدیریـت باغبانـی اسـت.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
ادامـه داد: وجـود صنایـع تبدیلـی بـرای تهیـه مربـا، 

کمپـوت و آب میـوه بـه، باعـث تعـادل قیمـت بـه و 
افزایـش تولیـد ایـن میـوه در باغـات فـارس می شـود.

استان فارس مقام اول کشور در تولید به با سطحی بالغ بر 3 هزار هکتار
و تولید 24 هزار تن محصول
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مدیـر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، گفـت: فـارس در تولیـد مرکبات مقـام دوم را 

در کشـور بـه خـود اختصاص داده اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، مجید رضـا پاکاری 
مدیـر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، ما با اشـاره به سـطح بیش از 60 هـزار هکتار 
انـواع مرکبـات در اسـتان، بیـان کـرد: سـالیانه حدود 
یـک میلیـون و 400 هـزار تـن مرکبـات در فـارس 

برداشـت می شـود. 
او، تصریـح کـرد: مهمتریـن شهرسـتان های جهـرم، 
داراب، کازرون، فسـا، قیر و کارزین، ممسـنی، رسـتم، 
فراشـبند، اسـتهبان، خنج، مهـر و الرسـتان از مناطق 

مهـم تولیـد مرکبات در اسـتان فارس هسـتند.
پـاکاری، ادامـه داد: مهمتریـن محصـوالت تولیـدی 
اسـتان بـه ترتیـب میزان تولیـد عبارتند از، انـواع لیمو 
تـرش، لیمـو شـیرین، پرتقـال، نارنگی، نارنج و سـایر 

گونه هـای مرکبـات.
مدیـر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، افـزود: از ارقـام پرتقال در فـارس می توان به 
رقم هـای والنسـیا، واشـنگتن، ناول، توسـرخ و محلی، 
نارنگـی شـامل کینـو و محلـی و ارقام لیمـو ترش نیز 

بـه لیمـو ترش آب و لیبسـون اشـاره کرد.
او، اضافـه کـرد: برداشـت مرکبـات در اسـتان فارس 
بیـش از 7 مـاه بـه صـورت مـداوم ادامـه دارد بـه 
طـوری کـه برداشـت رقـم نافـی، واشـنگتن نـاول و 
تامسـون نـاول و ارقـام محلی ماننـد داراب و شـاپور 
کازرون نیـز از اواسـط آبـان شـروع و تـا اواخـر دی 

مـاه ادامـه دارد.
پـاکاری، اظهـار کـرد: پس از برداشـت رقـم دیر رس 
در اسـتان فـارس برداشـت رقـم والنسـیا از اواسـط 
بهمـن آغـاز و تا فروردین ماه سـال آینـده ادامه دارد.

پـاکاری، تاکیـد کـرد: کینـو، بهتریـن رقـم نارنگـی 
بـوده و برداشـت آن از اواخـر دی مـا آغاز و تـا پایان 
اسـفند ادامـه دارد کـه شهرسـتان کازرون مهمتریـن 
شهرسـتان تولیـد کننـده نارنگـی در فـارس اسـت و 
سـطح  دارای  نیـز  داراب  و  جهـرم  شهرسـتان های 

قابـل ماحظـه ای از کشـت نارنگـی هسـتند.

رتبه نخست کشوری فارس
در برداشت لیمو ترش

مدیـر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فارس،گفـت: شـهر سـتان های جهرم و قیـرو کارزین 
نیـز تولیـد کننـده انـواع محصوالتـی از جملـه لیمـو 
لیمـو  و  پرشـین  خـارگل،  لیبسـون،  لیمـوی  تـرش، 
شـیرین هسـتند کـه از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 

. ست ا
اقلیمـی، گرمـای شـدید و  بیـان کـرد: تغییـرات  او، 
کشـاورزی  نهاده هـای  تامیـن  آبـی،  منابـع  کمبـود 
از  ای  پـاره  بدلیـل  ناگهانـی  تغییـرات  نیـاز،  مـورد 
حـوادث و اتفاقـات منطقـه ای، نبود سیسـتم یکپارچه 
از تولیـد تـا عرضه بـه ویژه در زمینه صـادرات و حمل 
و نقـل مرکبـات، نیـاز به تامیـن اعتبار ریالی مناسـب 
)کم بهـره و دراز مـدت( بـرای توسـعه مکانیزاسـیون، 
و  سـردخانه  سـاخت  و  جدیـد  آالت  ماشـین  ورود 
ذخیره سـازی  و  برداشـت  براتـی  سـرد  انبارهـای 
محصـوالت تولیـدی و ناکافـی بـودن صنایـع تبدیلی 
بـا توجـه به حجم بـاالی تولیـدات )به ویـژه در مورد 
محصـول لیمو شـیرین( از مهم ترین مشـکات تولید 

کننـدگان مرکبـات در اسـتان اسـت.
پـاکاری تصریـح کرد: موضـوع زوال مرکبات و نیاز به 
تامیـن اعتبـار ات الزم بـرای مقابلـه با گسـترش این 
عارضـه در باغـات مرکبـات بـه ویژه شهرسـتان های 
داراب، فسـا، جهرم، الر و سـایر مناطق تولید مرکبات 
بـه خصـوص در باغات پرتقال سـبب خسـارات عمده 
ای بـه باغـداران شـده کـه از مهمتریـن مشـکات 
فـراوری تداوم تولید مرکبات در اسـتان فارس اسـت.

فارس قطب تولید لیموشیرین 
کشور

مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
اسـتان فـارس گفـت: اسـتان فـارس بـا سـطح زیـر 
کشـتی بالـغ بـر 14 هـزار و 800 هکتـار و تولیـدی 
سـاالنه افـزون بـر 450 هـزار تـن لیموشـیرین قطب 

تولید در کشـور اسـت.

باغبانـی  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
مجیـد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
رضـا پـاکاری افـزود: انتشـار جغرافیایی لیمو شـیرین 
در شهرسـتان های جهـرم و قیروکارزیـن اسـت کـه 
مهمتریـن مراکـز از نظـر سـطح زیرکشـت و تولیـد 

فـارس هسـتند. اسـتان  در  مرکبـات 
وی افـزود: برداشـت لیموشـیرین از نیمـه دوم مهرماه 
در سـطح اسـتان آغاز شـده اسـت و تـا اوایـل آذرماه 

بـه اتمام می رسـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه لیموشـیرین 
عـاوه بـر مصـرف داخلـی بـه اسـتان های دیگـر و 
کشـور های همسـایه نیز صادر می شـود خاطر نشـان 
کـرد: بالـغ بـر 100 مرکـز درجه بنـدی و بسـته بندی 
اسـت کـه انبـارداری محصول لیمـو شـیرین را انجام 

می دهنـد.
وی تصریـح کرد: احـداث کارخانجـات صنایع تبدیلی 
توسـعه  در  گام هـا  مهمتریـن  از  یکـی  می توانـد 
باغ هـای لیمـو شـیرین در اسـتان فـارس تلقی شـود.

پـاکاری؛ حفـظ جایـگاه فعلـی تولیـد لیمو شـیرین در 
سـطح شهرسـتان های جنوبـی در اسـتان را نیازمنـد 
بـه تـداوم حمایـت در زمینـه تهیـه نهاده هـا، بهبـود 
مدیریـت تولیـد دانـش بنیـان و تولید محصول سـالم 
دانسـت و بیـان کـرد: ایجـاد صنایع فـرآوری و تثبیت 
تولیـد  امـکان  تولیـد  هزینه هـای  اسـاس  بـر  بـازار 
کمی، کیفی و مسـتمر لیمو شـیرین را بـه دنبال دارد.

وی یـادآور شـد: اسـتان فـارس با سـطح زیر کشـتی 
بالـغ بـر 61 هزار هکتـار و تولید سـالیانه بیش از یک 
میلیـون و 300 هزارتـن مرکبـات رتبـه دوم کشـور را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت.

فارس رتبه دوم تولید مرکبات در کشور
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در  را  زعفـران  حمایتـی  خریـد  فـارس  اسـتان  در  متولـی  دولتـی  دسـتگاه های 
ایـن اسـتان از میانـه آبـان  99 آغـاز کرده انـد تـا از ایـن طریـق حمایـت الزم از 

تولیدکننـدگان ایـن محصـول صـورت گیـرد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، اسـتان فـارس در ردیف تولیدکنندگان شـاخص 
محصـول زعفـران در کشـور اسـت کـه این محصـول در سـال 99 در حـدود یک 
هزار و 100 هکتار در این اسـتان کشـت و برداشـت آن از نیمه آبان  99 آغاز شـد 

و تـا پایـان آذرماه این سـال ادامـه دارد.
اسـتان فارس در سـال 1398 رتبه چهارم کشـور را در میزان برداشـت این طای 
سـرخ بـه خـود اختصـاص داد طوری کـه 3 هـزار و 600 کیلوگرم زعفـران در این 
اسـتان برداشـت شـد و بـه گفتـه کارشناسـان، زعفـران فـارس از کیفیـت باالیـی 

برخوردار اسـت.
خریـد حمایتـی زعفـران از شـنبه 17 آبـان 99 آغاز شـده که براسـاس ایـن طرح، 
زعفـران نگیـن بـا قیمـت کیلویـی 13 میلیـون تومـان و زعفران پوشـال بـا قیمت 

کیلویـی 11 میلیـون تومـان در طـرح خریـد حمایتـی قرار گرفته اسـت.

مشکلی برای خریداری
محصول زعفران کاران فارس وجود ندارد

مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد 
واکنـش  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
بـه ادعـای منتقـدان دولـت مبنـی بـر 
خریـد  بـرای  دولـت  طـرح  شکسـت 
اسـتان  در  گفـت:  زعفـران  محصـول 
فـارس مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود 
نـدارد و دولـت آمـاده خریـد محصـول 

اسـت. کشـاورزان  از  زعفـران 
صمـد رنجبـری افـزود: برداشـت زعفـران در اسـتان فارس به تازگی شـروع شـده 

اسـت و کشـاورزان و بهره بـرداران مشـکلی برای فـروش زعفـران ندارند.

وی ادامـه داد: در عیـن حـال اداره کل تعاون روسـتایی فارس اعـام آمادگی کرده 
کـه اگـر کشـاورزان تمایل بـه فروش محصـول زعفران به دولت داشـته باشـند از 

آنان خریـداری کند.
مدیـر توسـعه بازرگانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: سـال های 
قبـل نیـز تجربـه خریـد محصـول زعفـران را داشـتیم و امسـال نیـز ایـن آمادگی 
وجـود دارد و چنانچـه بهره بـرداران مایـل باشـند اداره کل تعـاون روسـتایی حاضـر 

اسـت خریـد را انجـام دهد.
رنجبـری افـزود: تـا کنون کشـاورزان فارس بـرای فـروش زعفران خـود به دولت 
نداشـته انـد چـرا کـه در حـال حاضـر بـازار خوبـی در ایـن زمینـه وجـود دارد و به 

خوبـی در بـازار ایـن محصـول را می فروشـند و مشـکلی در ایـن زمینـه ندارند.

کشت زعفران در 20 شهرستان فارس
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در زمینه ظرفیت اسـتان 
فـارس در کشـت زعفـران گفـت: حدود یک هـزار و 100 هکتار زعفران در اسـتان 
کشـت شـده کـه 850 هکتـار آن مربـوط بـه سـنوات قبـل و مابقـی مربـوط به 2 

سـال اخیر اسـت.
مجیدرضـا پـاکاری افـزود: محصـول زعفـران در 20 شهرسـتان از 36 شهرسـتان 
اسـتان فارس کشـت شـده که شهرسـتان اسـتهبان، نی ریز، سروسـتان، مرودشت، 

اقلیـد، شـیراز، سـپیدان، اقلید بیشـترین کشـت را بـه خود اختصـاص دادند.
وی ادامـه داد: میانگیـن تولیـد در اسـتان فارس بیـن 4.5 کیلوگرم تـا پنج کیلوگرم 

در هکتار زعفران خشـک اسـت.
 طبـق آمارهـای موجـود پارسـال 500 تـن زعفـران در سـطح بیـش از 123 هـزار 
هکتـار در کشـور کشـت شـد که از ایـن میزان بیـش از 272 هزار تـن محصول به 

کشـورهای مختلـف جهان صادر شـد.
سـال گذشـته حـدود 75 تن محصـول زعفـران در دو رتبه بندی بـا قیمت های بین 
9 میلیـون و 200 هـزار تومـان تـا 10 میلیـون و 500 هزار تومان توسـط سـازمان 

مرکـزی تعاون روسـتایی ایران از کشـاورزان خریداری شـد.

مشکلی برای خریداری محصول زعفران کاران فارس وجود ندارد
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حفـظ  مسـئول  کارشـناس 
حفـظ  مدیریـت  نباتـات 
جهـاد  سـازمان  نباتـات 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
گفـت: با آغاز کشـت کلزا در 
سـال زراعـی جدیـد، مبارزه 
مـزارع  هـرز  علف هـای  بـا 
کلـزا بـه صـورت شـیمیایی، 

اسـت. انجـام  حـال  در  مکانیکـی  و  زراعـی 
نباتـات  حفـظ  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 

مهـرداد  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
شـصتی بیـان کـرد: هـم زمـان بـا ایـام کشـت کلـزا 
در اسـتان فـارس عملیـات مبـارزه بـا علف هـای هرز 
بـه صـورت قبـل از کشـت و پیـش رویشـی از مناطق 
شـمالی اسـتان شـروع و تـا پایـان مهرماه در سـطحی 
معـادل 130 هکتـار بـا علف هـای هـرز مـزارع کلزا به 
صـورت شـیمیایی و 50 هکتـار بـه صـورت زراعـی – 
مکانیکـی بـا این گروه از عوامل خسـارتزا مبارزه شـده 

. ست ا
در  داشـت  فصـل  پایـان  تـا  کـرد:  بینـی  پیـش  وی 

سـطحی حـدود20 هـزار هکتـار بـا انـواع علف هـای 
هـرز بـه روش هـای مختلـف مبـارزه شـود. 

شـصتی ابـراز کـرد: علف هـای هـرز از عمـده تریـن 
عوامـل خسـارتزا گیاهـی در مزارع و باغات به حسـاب 
می آیـد کـه همواره سـطح قابل ماحظـه ای از مبارزه 
بـا آفـات را بـه خـود اختصـاص می دهـد و در صورت 
عـدم مبـارزه اصولـی و منطقـی بـا آن هـا، پتانسـیل 
ایجـاد خسـارت باالیی داشـته و می تواننـد محصوالت 

کشـاورزی را بـا افـت کمـی و کیفی مواجـه کنند.
وی اظهـار کـرد: به منظـور جلوگیری از این خسـارت، 
بخشـی از فعالیـت شـبکه مراقبـت و پیـش آگاهـی به 
ردیابـی، شناسـایی و ارائـه توصیـه فنی به کشـاورزان 
در خصـوص مدیریـت ایـن گـروه از عوامـل خسـارتزا 

معطـوف می گـردد. 

آغاز مبارزه با علف های هرز در مزارع
کلزای استان فارس

کارشـناس مسـئول مدیریـت حفـظ نباتـات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در دو سـال 
اخیـر بـه دلیـل بارندگـی مناسـب و رطوبـت کافـی، 
مگـس  آفـت  خسـارت  و  جمعیـت  افزایـش  شـاهد 
آفریقایـی انجیـر در انجیرسـتان های اسـتان هسـتیم.

نباتـات  حفـظ  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
بهـادر  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
صحـت فرد بیـان کرد: بـه منظور کنتـرل آفت مگس 

آفریقایـی انجیـر و کاهـش خسـارات وارده، بـا حضور 
نباتـات، محقـق مرکـز  کارشناسـان مدیریـت حفـظ 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
فـارس و کارشناسـان حفـظ نباتـات شهرسـتان های 
کازرون و قائمیـه در قالـب طـرح یـاوران تولید، جهت 
تاثیـر جلـب کننده هـای مختلـف و  بررسـی میـزان 

تله هـا آزمایش هـای الزم بـه عمـل آمـد.
قـرص  از  آزمایش هـا  ایـن  در  کـرد:  تصریـح  وی 

هیدرو  پروتئین  سـراتینکس، 
تله هـای  قالـب  در  لیـزات 
و  جکسـون   ، مکفیـل 
کارت های زرد اسـتفاده شد.

در  افـزود:  فـرد  صحـت 
بررسـی های اولیـه اسـتفاده 
سـراتینکس  قـرص  از 
پروتئیـن  و  آب  در  محلـول 

تیمارهـا  بقیـه  از  اولویـت  ترتیـب  بـه  هیدرولیـزات 
موثرتـر بوده اسـت و هم چنـان بررسـی ها ادامه دارد.

مدیریـت  پنبـه  کارشـناس 
حفـظ نباتات سـازمان جهاد 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
گفـت: بـا شـروع برداشـت 
شهرسـتان های  در  پنبـه 
پنبـه خیـز اسـتان عملیـات 
غیـر  و  شـیمیایی  مبـارزه 
عوامـل  بـا  شـیمیایی 

یافـت.  پایـان  پنبـه  زای  خسـارت 
نباتـات  حفـظ  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید جواد 
طباطبایـی فـرد افزود: با شـروع عملیات برداشـت پنبه 
در شهرسـتان های پنبـه خیـز عملیات کنتـرل عوامل 
خسـارتزا در سـطح بالـغ بـر 18000 هکتـار از مـزارع 

پنبـه اسـتان انجـام و بـا موفقیت بـه پایان رسـید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مبـارزه بـا آفـات در سـطح 
44852 هکتـار و مبـارزه بـا بیماری ها در سـطح 692 
هکتـار انجـام شـده اسـت، تصریـح کـرد: مبـارزه و 

کنتـرل علف هـای هـرز شـامل علف های هـرز پیش 
رویش در سـطح 11191 هکتار و پس رویشـی 6503 
هکتـار، مبـارزه زراعـی بـا عوامل خسـارتزا در سـطح 
 383 سـطح  در  بیولوژیـک  مبـارزه  و  10961هکتـار 
هکتـار و تعـداد شـبکه مراقبت فعـال در این محصول 

49 شـبکه بوده اسـت. 

طباطبایـی فـرد خاطـر نشـان کـرد: در سـال جـاری 
بـا راه انـدازی سـامانه ملـی پایـش عوامـل خسـارت 
زای پنبـه کار ثبـت اطاعـات مـزارع تحـت پوشـش 
شـبکه های مراقبت توسـط اعضا شـبکه انجـام گردید 
کـه ایـن امـر در پیـش آگاهـی و تعیین زمان مناسـب 

مبـارزه بـا آفـات مهـم موثر اسـت.

انجام آزمایش تاثیر مواد جلب کننده بر روی کنترل مگس آفریقایی انجیر

پایان مبارزه با عوامل خسارت زا در پنبه
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رئیـس اداره فناوری هـای مکانیزه سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس از ابـاغ دو هزارهکتار 
مدیریـت  بـه  بلنـد  پشـته های  روی  بـر  کشـت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشت در حوزه ی 
زراعت هـای زمسـتانه در ایـن شهرسـتان خبرداد.

علیرضـا  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مکانیـزه  فناوری هـای  اداره  رئیـس  پرویـزی 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در کمیته 
شـتوی شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه اینکه 
ایـن شهرسـتان قطـب تولید گندم اسـتان اسـت، 
تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه زود 
پذیـری کشـاورزان سـطح زیـادی بـه کشـت بـر 

روی پشـته اختصـاص یابـد.
وی بـا بیـان اینکه هفت دسـتگاه کشـت بر روی 
پشـته بـرای شهرسـتان مرودشـت در نظـر گرفته 

شـده اسـت، افزود: کشـت گندم به زودی در این 
منطقـه آغـاز می شـود درصـورت نیـاز بـه تعـداد 
بیشـتری از ایـن دسـتگاه بـا اطـاع رسـانی بـه 

موقـع فراهـم خواهد شـد.
جـذب  در  مرودشـت  اینکـه  بیـان  بـا  پرویـزی 
اعتبـارات مکانیزاسـیون و تامیـن کمباین و سـایر 
ادوات کمـک بزرگـی بـه اسـتان می کنـد، اظهار 
کـرد: ایـن شهرسـتان بـا جـذب 28.8 اعتبـارات 
مکانیزاسـیون کل اسـتان؛ مقـام اول را در ایـن 

زمینـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول از شهرسـتان مرودشـت بـه 
دلیـل دارا بـودن کشـاورزان پیشـرو بـه عنـوان 
جایـگاه مناسـبی بـرای اجـرای طرح هـای ملـی 
از جملـه گنـدم بنیـان یـاد و خاطـر نشـان کـرد: 
از پاتفـرم  بنیـان  انتظـار مـی رود طـرح گنـدم 

اصلـی خـارج و نتایج طرح به سـایر مـزارع تعمیم 
داده شـود.

سـازمان  مکانیـزه  فناوری هـای  اداره  رئیـس 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن تشـکر از 
تاش هـای مسـئولین پهنه هـا از همـه کسـانی 
کـه در جهت تحقـق اهداف مکانیزاسـیون در این 

شهرسـتان تـاش می کننـد قدردانـی کـرد.

رئیس اداره فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی فارس:
کشت شتوی در مرودشت با اولویت کشت بر روی پشته های بلند

کشـاورزی  مکانیـزه  امورفناوری هـای  اداره  رییـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: بـا 
توجـه بـه فـرا رسـیدن کاشـت پاییـزه محصـوالت 
کارشناسـان  و  بـرداران  بهـره  آشـنایی  لـزوم  و 
شهرسـتان های تابعـه با فنـاوری کاشـت محصوالت 
بـر روی پشـته های بلنـد و عریض، تعداد شـش فقره 
کارگاه آموزشـی و عملـی در شهرسـتان های آبـاده، 
مرودشـت، زرقـان، کازرون، گـراش و فیروزآباد برگزار 

ید.  گرد
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره امـور فناوری هـای 
مکانیزه کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، علیرضـا پرویـزی افـزود: در ایـن کاس هـا، 
و  کارشناسـان  میزبـان،  شهرسـتان های  بـر  عـاوه 
بهـره بـرداران عاقمنـد و پیشـرو از شهرسـتان های 
 ، خنـج  ارسـنجان، شـیراز،  پاسـارگاد،  بیضـا،  اقلیـد، 
الرسـتان، المـرد و کـوار نیز بـه عنوان مدعـو حضور 

شتند. دا

آموزشـی  کاس هـای  ایـن  در  کـرد:  تصریـح  وی 
شـرکت  مشـارکت  و  همـکاری  بـا  کـه  ترویجـی 
ماشـین برزگـر همـدان بـه عنـوان بخش غیـر دولتی 
و  در مزرعـه  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـا  و 
فضـای باز انجام شـد، کارشناسـان اعزامی از شـرکت 
مذکـور با همـکاری و همیاری کارشناسـان اداره امور 
فناوری هـای مکانیزه کشـاورزی، نسـبت بـه آموزش 
و ارتقـای سـطح آگاهـی بهره بـرداران و کارشناسـان 

شـرکت کننـده اقـدام نمودند.
اسـتفاده  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
کشـور،  داخلـی  بومـی و  کارنـده  دسـتگاه های  از 
گامی بسـیار بلنـد و مهـم در عرصـه افزایـش سـطح 
و ضریـب مکانیزاسـیون در اسـتان فارس و گسـترش 
فرهنـگ اسـتفاده از کارنده های تخصصـی به منظور 
اسـتفاده بهره بـرداران اسـتان از مزایـا و منافع متعدد 
ایـن روش می باشـد. وی بیـان کـرد: بهـره بـرداران 
بـا آرامـش خاطـر و بـدون هـر گونـه نگرانـی بابـت 

گارانتـی و خدمـات پـس از فـروش و خصوصـا تامین 
لـوازم یدکـی مصرفـی مـورد نیـاز قـادر خواهنـد بود 
نسـبت بـه فعالیـت خود بـا تمام قـوا اهتمام بـه ورزند 
و نسـبت بـه کاشـت محصـوالت در مـزارع اسـتان 

نمایند.  اقـدام 
فناوری هـای  امـور  اداره  کـرد:  اظهـار  پرویـزی 
مکانیـزه کشـاورزی آمادگی دارد نسـبت بـه پرداخت 
تسـهیات مـورد نیـاز بهـره بـرداران بـرای خریـد 
ادوات و تجهیـزات مـورد نیـاز بـه میـزان 80 درصد 
مبلـغ کل دسـتگاه اقدام نمایـد. وی تاکیـد کرد: این 
مکانیزاسـیون  اعتبـاری  خـط  محـل  از  تسـهیات 
کشـاورزی، بـا نـرخ سـود 15 درصـد و بـا عاملیـت 
و  می باشـد  پرداخـت  آمـاده  کشـاورزی  بانـک 
متقاضیـان می تواننـد برای کسـب اطاعات بیشـتر 
بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی در مرکـز بخش هـا و 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی در مرکـز شهرسـتان ها 

مراجعـه فرماینـد. 

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه های کاشت بر روی پشته های عریض و بلند
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معـاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: نهاده هـای مـورد نیـاز بخـش 
طیـور از طریـق سـامانه بـازارگاه توسـط اتحادیـه و 
تشـکل های فعـال در اختیـار اعضا قرار داده می شـد.
اهلل  کرامـت  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کیومرثـی بـا اشـاره بـه اینکـه نهاده هـا کـم بـود و 

بعضـی از نهادهـا از بنـادر بایـد خریـداری می شـد، 
تصریـح کـرد: بـرای مرغداری که سـهمیه دو یا سـه 
تنی داشـت تحویـل گرفتن نهاده به صورت مسـتقیم 
بـه  نهاده هـا  رو  ایـن  از  نبـود  صرفـه  بـه  مقـرون 
تعاونی هـا تحویـل داده می شـد تـا بر اسـاس لیسـت 

بیـن اعضـای تعاونـی تقسـیم شـود.
وی ابـراز کـرد: بـه دلیـل گشایشـی کـه در گمرکات 
اتفـاق افتـاد از ابتـدای مهرمـاه توزیـع نهـاده بـرای 
واحدهـای مـرغ تخمگـذار بـه صـورت مسـتقیم و بـا 

ثبـت نـام در سـامانه بـازارگاه انجـام می شـود.
کیومرثـی افـزود: از آبان مـاه نیز بـرای مرغداری های 
گوشـتی شـده همین سیسـتم پیاده شـده و مرغدارها 
بـا توجـه به ثبـت نامی که در سـامانه بـازارگاه کردند، 
نهـاده مـورد نیـاز را بـدون واسـطه دریافـت می کنند 

کـه این توزیـع نهاده بر اسـاس جوجه ریـزی در یک 
دوره چهـل روزه محاسـبه و بـه ازای هـر قطعه حدود 
1500 گـرم سـویا و 2546 گرم ذرت توزیع می شـود.

دامداران اقدام به هویت گذاری کنند
جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در آینـده نزدیـک 
توزیـع نهاده هـای دامی نیـز از طریـق بـازارگاه بـه 

می افتـد. اتفـاق  مسـتقیم  صـورت 
کیومرثـی بیان کـرد: از همه دامـداران تقاضا می کنم 
از طریـق اتحادیـه و تعاونی های شهرسـتان اقدام به 
هویـت گـذاری دام هـا کننـد که آمـار دقیقـی از دام 
سـبک و سـنگین در سـطح کشـور داشـته باشـیم تا 
بـرای آینـده در توزیع نهاده ها دچار مشـکل نشـویم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

توزیع سیستماتیک نهاده های دامی در استان فارس
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معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در گفتگو با 
خبرنـگار "پرتـو امیـد"، در پاسـخ بـه دغدغـه تولیدکنندگان مـرغ و تخم اسـتان در 
خصـوص تامیـن نهاده هـای طیـور، این کمبـود را یک مشـکل عمومی در سراسـر 
کشـور عنـوان کـرد و گفت: اظهـارات رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی در خصوص 
ممنوعیـت عرضـه نهاده بـه واحدهای غیرمجـاز و همچنین واحدهایـی که بیش از 
ظرفیـت قانونـی تولیـد می کننـد صرفًا با هدف سـاماندهی بازار مطرح شـده اسـت.

کرامـت الـه کیومرثـی بـا اذعـان بـر ایـن که حـذف تولیـد مـازاد مرغ و تخـم مرغ 
می توانـد بـر بهـای تمـام شـده محصـوالت تاثیـر بگـذارد، اظهار کـرد: متأسـفانه 
برخـی واحدهـای دارای مجـوز اقـدام به جوجه ریـزی بیش از ظرفیت تعریف شـده 

قانونـی می کننـد کـه ایـن موضـوع از چند جهت دارای اشـکال اسـت.
وی در تشـریح بیشـتر موضـوع گفـت: اولیـن مشـکلی کـه در این خصـوص وجود 
دارد رعایـت نشـدن پروتکل هـای بهداشـتی در واحدهـای تولیـدی به لحـاظ فضا 
و تهویـه و همچنیـن هدررفـت منابـع اسـت. دوم ایـن کـه مـازاد تولید در شـرایط 
کمبـود نهـاده، باعـث می شـود تغذیـه مرغ هـای گوشـتی و تخـم گـذار بـه خوبـی 

انجـام نشـود و محصـول نهایـی نیـز از کیفیـت مطلوبـی برخوردار نباشـد.
معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا تاکیـد بـر ایـن 
کـه تـاش مدیـران این سـازمان بـر تامیـن نهاده هـای مـورد نیـاز تولیدکنندگان 
اسـتوار اسـت، تصریـح کـرد: در ایـن میـان واحدهایـی هسـتند که به صـورت غیر 
مجـاز اقـدام بـه جوجـه ریـزی می کننـد و باعـث می شـوند کمبـود نهـاده بـرای 
واحدهـای دارای مجـوز بیشـتر به چشـم بیایـد، عاوه برایـن، این گونـه واحدها در 
رعایـت مسـایل بهداشـتی نیـز به شـدت سسـتی به خـرج می دهند که خـود باعث 

آسـیب های بیشـتر می شـود.
کیومرثـی با اشـاره بـه این که بـرای دریافت نهاده اسـتاندارد جوجه ریـزی و حریم 
سـالن ها بایـد از سـوی تولیدکننـدگان رعایـت شـود، گفـت: در برخی موارد شـاهد 
بودیـم کـه واحدهـای دارای مجـوز، در کنـار سـالن فعـال خـود، سـالن دیگـری را 
بـدون مجـوز راه انـدازی کـرده انـد؛ بنابراین طبیعی اسـت کـه هیچ تعهـدی برای 

تامیـن نهاده آنها نداشـته باشـیم.
وی هـدف همـه تصمیم هـا و اقدامـات را رسـیدن نهـاده بـه دسـت واحدهـای 
دارای مجـوز قانونـی اعـام کـرد و افـزود: از سـال 94 تـا کنـون هیـچ مجـوزی 
بـرای راه انـدازی واحـد تولیـد مـرغ گوشـتی در فـارس صـادر نشـده چـرا کـه در 

طـول سـال های گذشـته 30 درصـد بیشـتر از نیاز اسـتان مجوز صادر شـده اسـت، 
همیـن هـم باعـث شـده در حـال حاضـر بالـغ بر یـک میلیـون قطعه مرغ گوشـتی 
بیـش از نیـاز اسـتان تولیـد و بـه اسـتان های همجـوار صادر شـود.به گفتـه معاون 
بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، تعـداد مجوزهـای صـادر 
شـده و واحدهـای فعـال در اسـتان فـارس بـه قـدری زیاد اسـت که براسـاس یک 
سیاسـتگذاری کلـی، ایـن واحدهـا تنها 4 مرتبه در سـال -یعنی هـر 90 روز یکبار- 
امـکان جوجـه ریـزی دارنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه دوره پـرورش مرغ گوشـتی 
40 تـا 45 روزه اسـت و بـا احتسـاب 20 روز آماده سـازی سـالن بـرای جوجه ریزی 
بعـدی، مرغـداران عمـًا می تواننـد 5 دوره در سـال جوجه ریزی داشـته باشـند که 

اگـر ایـن اتفـاق بیافتـد ظرفیـت تولید بسـیار بیـش از نیاز اسـتان خواهـد بود.
تامیـن  بـرای  تدابیـری کـه  بـه  از سـخنان خـود  کیومرثـی در بخـش دیگـری 
اشـاره و خاطرنشـان کـرد:  اندیشـیده شـده اسـت  نیـاز مرغـداران  نهـاده مـورد 
برنامه ریزی هـای الزم بـرای تامیـن نهـاده مـورد نیـاز گله هـای مرغ تخمگـذار از 
ابتـدای مهرمـاه انجام شـده و مرغـداران می توانند از طریق سـامانه بـازارگاه، برای 

دریافـت نهـاده ثبـت کنند.
بـه گفتـه وی، بـرای برخـی واحدهایـی کـه در تاریـخ پروانـه بهـره بـرداری و یـا 
گواهـی قرنطینـه مشـکل داشـته انـد نیـز سـهمیه اضطـراری در نظـر گرفته شـده 
کـه به صورت دسـتی در سـامانه بـازارگاه بارگزاری شـده اند.معاون بهبـود تولیدات 
دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه سـخنان خـود با اشـاره بـه اینکه 
سـهمیه نهـاده واحدهـای مرغ گوشـتی نیـز از ابتـدای آبان ماه در سـامانه بـازارگاه 
بارگـزاری شـده اسـت، ابرازداشـت: براسـاس برنامـه ریزی صـورت گرفته بـه ازای 
هـر قطعـه جوجه 1560 گرم سـویا و 2670 گـرم ذرت برای یـک دوره پرورش 40 
روزه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.کیومرثی در پایـان سـخنان خود با تاکیـد بر حفظ 
نقـش اتحادیه هـا و تعاونی هـا در تامیـن نهـاده مـورد نیـاز مرغـداران گفـت: آنهـا 
می تواننـد سـفارش های کمتـر از ده تـن را به صـورت یکجا خریـداری و در اختیار 
واحدهـای تولیـدی قـرار دهنـد، عـاوه برایـن، ایـن امـکان بـرای واحدهـای مرغ 
گوشـتی و تخـم گـذار در نظر گرفته شـده تا سـفارش خود را از طریـق اتحادیه ها و 
تعاونی هـا در سـامانه ثبـت کنند.بـا ایـن همه جعفر قـادری، نماینده شـیراز و زرقان 
در مجلـس شـورای اسـامی، مشـکل کمبـود نهاده هـای دامـی را بـه ناهماهنگی 
وزارتخانه هـای مربوطـه منتسـب کـرد و گفـت: مشـکل کمبـود نهاده هـای دامی و 
کشـاورزی بیـش از آنکـه به کمبود ارز ارتباط داشـته باشـد به عـدم هماهنگی بین 
وزارتخانه هـای جهادکشـاورزی، صمـت و بانـک مرکـزی ارتباط دارد. بـه گفته این 
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس، وقتـی هماهنـگ کننـده ای در دولـت 

وجـود نداشـت باشـد، ناچاراً مـردم باید تـاوان ایـن ناهماهنگـی را بپردازند.

اعمال سیاست های جدید تامین نهاده با هدف ساماندهی بازار و رعایت موازین بهداشتی است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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اسـتان فـارس به عنوان یکـی از قطب هـای مهم صنعت 
مرغـداری با برخـورداری از حـدود هزار واحـد مرغداری، 
مسـیر خودکفایـی در ایـن صنعـت را دنبـال و عـاوه بر 
تامیـن نیـاز داخلـی اسـتان، نیاز سـایر اسـتان ها را نیز در 

ملی  برنامه  قالـب 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، برنامـه ملـی احیـای 
مـرغ الیـن بـرای توسـعه امنیت غذایـی کشـور از مدتی 
پیـش در دسـتور کار مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی 
تاش هـا  و  گرفتـه  قـرار  غذایـی  امنیـت  متولیـان  و 
بـرای ارایـه مـرغ الیـن رقابتـی بـه بـازار و جایگزینی با 
کاالهـای وارداتـی در ایـن زمینـه بـا جدیت دنبال شـده 

 . ست ا
خودکفایی فارس در تامین مرغ گوشتی مورد 

نیاز استان
مدیـر امور طیور سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در ایـن زمینـه گفـت: حـدود هـزار واحـد مرغـداری در 
اسـتان فـارس وجود دارد کـه ظرفیت اسـمی این واحدها 

27 میلیـون قطعه در سـال اسـت.
رضـا فزونـی افـزود: اگـر چهـار دوره در سـال در ایـن 
بگیـرد، سـرجمع 108  مـرغ صـورت  پـرورش  واحدهـا 
میلیـون قطعـه پتانسـیل پـرورش مـرغ گوشـتی دارنـد.
وی ادامـه داد: سـاالنه معـادل 191 هـزار تـن گوشـت 
مـرغ در اسـتان تولید می شـود کـه این میزان عـاوه بر 
تامیـن نیـاز داخلـی اسـتان، نیازمندی سـایر اسـتان های 

همجـوار را نیـز تامیـن می کنـد.
متقاضیان مرغ الین به تهران معرفی شدند

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  طیـور  امـور  مدیـر 
در  گرفتـه  صـورت  تاش هـای  بـه  همچنیـن  فـارس 
زمینـه پـرورش مـرغ الیـن »آریـن« در اسـتان اشـاره 
جهـاد  وزارت  برنامه هـای  و  رویکـرد  گفـت:  و  کـرد 
کشـاورزی بـرای مـرغ الیـن آریـن کـه در منطقـه بابل 
کنـار مازنـدران قـرار دارد این بوده اسـت ایـن مرغ الین 

بتوانـد بـا مـرغ الیـن وارداتـی رقابـت کنـد.
فزونـی افـزود: در زمینـه احیـای مـرغ الیـن در کشـور 
اقداماتـی صـورت گرفتـه اسـت امـا در ایـن سـال ها بـا 

قـدرت و قـوت بـه ایـن موضـوع پرداختـه نشـد و قدرت 
رقابـت بـا مرغ هـای وارداتـی را نداشـت.

وی ادامـه داد: بـرای احیـای مـرغ الیـن آریـن سیاسـت 
وزارت جهـاد کشـاورزی ایـن اسـت کـه ایـن مـرغ بـه 

عنـوان یـک برنـد معرفـی شـود.
مدیـر امور طیور سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: بنـا بـود از یکسـری واحدهـا در کشـور بـه عنوان 
مراکـز پـرورش مرغ الین آرین در سـطوح اجـداد و مادر 
اسـتفاده شـود، در اسـتان فـارس نیـز یکسـری واحدهـا 

ممیـزی و به تهـران معرفی شـدند.
و  تاسیسـات  اینکـه  دلیـل  بـه  تهـران  افـزود:  فزونـی 
فـارم  واحدهـای  بـا  متناسـب  واحدهـا  ایـن  امکانـات 
)جایـگاه پـرورش( مـرغ مـادر و اجـداد نبود، ایـن واحدها 

را منظـور نکـرد.
وی ادامـه داد: در حال حاضر منتظر هسـتیم در فارم های 
مـرغ مادر و اجداد سـایر نقاط کشـور جوجه هـای تولیدی 
مـرغ الیـن آرین تولید شـود و بـا اهرم هـای حمایتی که 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای فارم های گوشـتی در نظر 
گرفتـه، بتوانیـم واحدهـای مرغ گوشـتی اسـتان فارس را 

بـه سـمت پرورش مـرغ الین آرین سـوق دهیم.
مدیـر امور طیور سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: قرار بـود بحث تسـهیات کم بهـره در این زمینه 
منظـور شـود امـا هنـوز مصوبـه ای در ایـن زمینـه اباغ 

نشـده است.
جوجه پرورشی مرغ الین آرین هنوز به بازار 

نیامده است
فزونـی با بیـان اینکه هنـوز جوجه پرورشـی تجاری مرغ 
الیـن آرین به بازار نیامده اسـت، اظهار داشـت:  تشـکیل 
زنجیـره کامـل تولیـد مرغ در ایـن بخش نیاز بـه حمایت 
و فرهنـگ سـازی دارد؛ عـده ای بایـد بـا حمایـت دولت 
وارد ایـن عرصـه شـوند و پـس از دریافت بازخـورد مثبت 
آن سـایر فعـاالن صنعـت طیـور نیز به سـمت آن هدایت 

شوند.
مزایای مرغ الین قطع وابستگی به خارج از 

کشور است
مدیـر امور طیور سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: مزایـای مـرغ الیـن، قطـع وابسـتگی به خـارج از 
کشـور اسـت به عنـوان مثال اگر امـروز تخم مـرغ، مرغ 
اجـداد وارد کشـور نشـد تولید مرغ کشـور متوقف نشـود.

فزونـی افـزود: همچنیـن بـه واسـطه اینکـه هیچوقـت 
روی بحـث تجـاری سـازی مـرغ آریـن کار نشـده، روی 
احسـاس نیـاز و بهبـود عملکـردی نـژاد نیـز بـه شـکل 

شایسـته و بایسـته کار نشـده اسـت.
وی ادامه داد: سـرعت رشـد نژاد آرین نسـبت به نژادهای 

موجـود خارجـی پاییـن تر اسـت امـا در عـوض مقاومت 
ایـن نـژاد در برابـر بیمـاری بیشـتر از نژادهـای خارجـی 
اسـت و مشـکات مربـوط بـه بیماری هـای خـاص کـه 
در نژادهـای وارداتـی وجـود دارد در این نژاد کمتر اسـت.

مرغداران در صورت رفع مشکالت کوچک مرغ 
الین از آن استقبال می کنند

اسـتان  مرغـداران  اتحادیـه  مدیرعامـل  عباسـی  سـینا 
فـارس در ایـن زمینـه بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: در حال 
حاضـر بـا توجـه بـه میـزان تولیـد مـرغ الیـن آریـن در 
کشـور، ایـن امـکان وجود ندارد که بتواند سراسـر کشـور 
را پوشـش دهـد امـا تـاش می شـود این اتفـاق صورت 

. د بگیر
وی افـزود: بیـش از یکسـال اسـت کـه تاش می شـود 
واحدهـای مـرغ اجـداد جوجه های خـود را از مـرغ الین 
آریـن بگیرنـد کـه اگـر ایـن اتفـاق رخ دهد بسـیار خوب 

اسـت چـون بحـث خودکفایـی را به دنبـال دارد.
وی بـا بیـان اینکـه جوجـه مـرغ الیـن آرین مشـکات 
کوچکـی دارد کـه بایـد اصاح شـود، اظهارکـرد: یکی از 
مشـکات ایـن اسـت کـه وزن گیـری آن خـوب صورت 
نمی گیـرد، همچنیـن طـول دوره پـرورش آن طوالنـی 

تـر بوده اسـت.
گفـت:  فـارس  اسـتان  مرغـداران  اتحادیـه  مدیرعامـل 
مرغـداران اسـتان خیلـی از مـرغ الیـن آریـن اسـتفاده 
نمی کننـد امـا در گذشـته کـه اسـتفاده می کردنـد با این 

مشـکات مواجـه بودنـد.
عباسـی بیـان کـرد: اگـر ایـن 2 مشـکل حل شـود یعنی 
طـول دوره پـرورش طوالنـی نباشـد و وزن گیـری مـرغ 
نیـز خـوب صورت بگیـرد مرغـداران فـارس از ایـن نوع 
مـرغ اسـتقبال می کننـد و از واردات پرهیـز خواهند کرد.
مجتمـع مـرغ الین ایران )آرین(از سـال 69 بـا ورود یک 
گلـه از نژاد هایبـرو هلنـدی در یـک هـزار و 137 هکتـار 
از اراضـی جنگلـی شـمال کشـور )مازنـدران( راه انـدازی 
شـده اسـت و همچنـان مرغ هـای الیـن، اجـداد و مـادر 
گوشـتی و تخمگـذار کشـور در ایـن مرکـز نگهـداری و 

تامیـن می شـود.
کارخانـه تولیـد کننـده مـرغ الیـن )مـرغ مـادر( یکـی از 
بزرگتریـن تولیـد کننـده مـرغ مادر در کشـور اسـت و در 
20 کیلومتـری جنوب شـرقی بخـش بابلکنار شهرسـتان 

بابـل واقع شـده اسـت.
در حـال حاضـر نـژاد الیـن "راس" مربـوط بـه انگلیس، 
"هوبـارد" مربـوط بـه فرانسـه و الیـن "کاپ" نـژاد مـرغ 

آمریکایـی اسـت و ایـن نژادهـا سـاالنه بخـش عمـده 
جوجـه واحدهـای تولیـدی ایـران را تشـکیل می دهنـد.

صنعت مرغداری فارس و حرکت در مسیر خودکفایی
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رئیـس سـازمان شـیات کشـور بـا تاکیـد بـر رفع 
بـه  تولیـد گفـت: توسـعه  محدودیت هـا و موانـع 
تجهیـزات  از  اسـتفاده  و  مکانیزاسـیون  کارگیـری 
و  پـروری  آبـزی  می توانـد  در شـیات  پیشـرفته 
تولیـد آبزیـان در اسـتان فـارس را بهبـود بخشـد.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، نبـی اهلل خون 
میرزایـی معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان شـیات 
کشـور در سـفر بـه اسـتان فـارس کـه در جمـع 
اعضـای اتحادیـه اتحادیـه تکثیر ، پـرورش و صید 
آبزیـان و دیگـر فعالیـن زیـر بخـش شـیات ایـن 
اسـتان  کـرد:  تصریـح  می گفـت،  سـخن  اسـتان 

فـارس در سـالیان متمـادی از نظـر تولیـد آبزیـان 
در کشـور پیشـتاز بـوده ولـی محدودیـت منابع آبی 
بـه دلیـل خشکسـالی های چند سـال اخیـر، باعث 
شـده فعالیـت آبـزی پـروری و تولیـد آبزیـان کمتر 

. د شو
بـه گفتـه وی؛ اسـتفاده از مکانیزاسـیون و ادوات 
جدیـد در صنعت شـیات و آبزی پـروری می تواند 
محدودیت هـا را کـم اثـر و تولیـد آبزیـان را بهبود 

. بخشد
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی افـزود: علـی رغـم 
تحریم هـا و شـرایط دشـوار اقتصـادی کشـور، بـا 

کـه  سـاخت هایی  زیـر  و  ظرفیت هـا  بـه  توجـه 
در اختیـار داریـم و بـا اسـتفاده از دانـش بومـی، 
تمامی مشـکات اعـم از تولیـد مولـد، تخم چشـم 
زده، تهیـه نهاده هـا و دیگـر موارد قابل حل اسـت.
خـون میرزایـی اظهـار کـرد: بـا تقویـت و تجهیـز 
مراکـز تکثیـر و پرورش در اسـتان فـارس و جهش 
و  فـرآوری  عرضـه،  بـزرگ  بـازار  ایجـاد  تولیـد، 
صـادرات آبزیـان کـه زمینه ارتقـاء سـرانه مصرف، 
افزایـش درآمـد و ایجـاد اشـتغال پایـدار را در پـی 

خواهـد داشـت، محقـق می شـود.
رئیس سـازمان شـیات کشور با اشـاره به نزدیکی 
بـه اسـتان های سـاحلی و وجـود  اسـتان فـارس 
مراکـز عمـل آوری و فـرآوری محصـوالت آبزیان 
بـه عنـوان یـک مزیـت مهـم بـرای ایـن اسـتان، 
ابـراز کـرد: اسـتان فـارس بـا وجـود ظرفیت هـای 
بالقـوه و بهـره مندی از بدنـه کارشناسـی و نیروی 
انسـانی کارآمـد، توانایـی تبدیـل شـدن بـه قطـب 

تکثیـر ماهیـان سـردآبی کشـور را دارد.
خـون میرزایـی در حاشـیه سـفر خـود بـه اسـتان 
فـارس بـا محمـد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی این اسـتان دیـدار و گفتگو کرد و 
از تاش هـا و مجموعـه فعالیت هـای انجـام شـده 
در بخـش شـیات و آبـزی پروری اسـتان فارس با 

اهـداء لوح تقدیـر، تقدیـر کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان فارس:

بهبود تولید آبزیان در فارس امکان پذیر است
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معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد 
جدیـد  تسـهیات  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
بانـک کشـاورزی در قالـب کشـاورز کارت بـه زودی به 
تولیدکننـدگان محصـوالت اسـتراتژیک پرداخت خواهد 

. شد

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، جعفـر صبـوری پور 
تصریـح کـرد: این طـرح شـامل محصوالت گنـدم، جو 
و دانه هـای روغنـی می شـود و بـرای تامیـن نهاده های 
کشـاورزی بـه ویـژه خریـد کـود و سـموم دفـع آفـات 

نباتـی در اختیـار کشـاورزان قـرار می گیـرد.
وی افـزود: کشـاورز کارت از جملـه کارت هـای خریـد 
اسـت که از سـوی بانـک کشـاورزی ارائه گردیـده و به 
ازاء هـر هکتـار، مبلـغ دو میلیون تومـان و در مجموع تا 
سـقف 20 میلیـون تومان با سـود تسـهیات 12 درصد، 

حداکثـر یکسـاله به کشـاورزان پرداخت می شـود.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کشـاورزان دارای 
برداشـت و فـروش محصـول  از  کشـاورز کارت پـس 
می تواننـد نسـبت بـه تسـویه تسـهیات اقـدام نماینـد 

و در ایـن شـیوه مسـاعدت در اخـذ تضامیـن بـا اولویت 
تضمیـن سـایر کشـاورزان لحاظ شـده اسـت.

اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کـرد:  اظهـار  وی 
فارس اطاعات کشـاورزان را از طریق سـامانه سـیتا در 
اختیـار بانـک کشـاورزی قـرار می دهد و پـس از صدور 
کشـاورزی  نهاده هـای  خریـد  امـکان  کارت  کشـاورز 
از بیـش از 420 فروشـگاه مجـاز مـورد تاییـد شـرکت 
خدمـات حمایتـی بـرای کشـاورزان در سراسـر اسـتان 

می شـود. فراهـم 
صبـوری پـور ابـراز کـرد: ایـن طـرح از اواخـر آبـان ماه 
آغـاز خواهـد شـد و در مرحلـه بعـد اجـرای ایـن طـرح، 
سـایر محصـوالت کشـاورزی نیـز تحـت پوشـش ایـن 

تسـهیات قـرار خواهنـد گرفـت.

کشاورزان دارای کشاورز کارت؛ نهاده ها را با قیمت مصوب دریافت خواهند کرد

تسهیالت حمایتی واحدهای آسیب 
دیده از کرونا

معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
گفـت: بالـغ بـر 68 درصـد تسـهیات واحدهـای آسـیب دیـده از کورونـا که در 
سـامانه رصـد ثبـت نام نمـوده، تسـهیات حمایتـی دولـت را دریافت کـرده اند.

 بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، جعفـر صبـوری پـور افـزود: بـه دنبـال ابـاغ 

رسـته چهاردهـم واحدهای آسـیب دیده از کرونا در بخش کشـاورزی که شـامل 
واحدهـای طیـور، محصـوالت گلخانـه ای و شـیاتی می شـوند از واحدهـای 

آسـیب دیـده از کورونـا در بخـش کشـاورزی ثبـت نـام آغـاز گردید.
وی تصریـح کـرد: تـا کنـون 226 واحـد و 1941 شـاغل بـا اعـام خسـارت 
229 میلیـارد ریـال ثبـت نـام نمـوده انـد کـه بـا اقدامات انجـام شـده و حمایت 
بانک هـای عامـل بـه خصـوص بانک هـای ملـی، ملـت و تجـارت، 105 واحـد 
خسـارت دیـده بـا 1319 شـاغل، به مبلـغ 157 میلیـارد ریال تسـهیات دریافت 
پرداخـت  و  اسـت  گردیـده  جـذب  مصرفـی  مبلـغ  درصـد   68 کـه  نموده انـد 

تسـهیات تـا پایـان آبـان مـاه سـال جـاری تمدیـد گردیده اسـت. 

مدیـر امور سـرمایه گذاری سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: در اجـرای تفاهـم نامـه منعقده 
فـی ما بیـن وزارت جهاد کشـاورزی، شـرکت خدمات 
تـا  اسـت  مقررشـده  کشـاورزی  بانـک  و  حمایتـی 
کننـده  تولیـد  کشـاورزان  نیـاز  مـورد  هزینه هـای 
دانه هـای  و  جـو  گنـدم،  اسـتراتژیک  محصـوالت 

روغنـی در قالـب "کشـاورز کارت" تامیـن شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گـذاری 
کارت  کارت،  کشـاورز  افـزود:  کجـوری  محمـود 
کـود  خریـد  امـکان  صرفـا  کـه  اسـت  تسـهیاتی 
و سـم از کارگـزاران شـرکت خدمـات حمایتـی و از 
فروشـگاه های مجـاز و مـورد تائیـد اسـتان را دارد.
شـرایط  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
اسـتفاده از کشـاورز کارت شـامل مراحلـی بـه شـرح: 
معرفـی متقاضیـان از سـامانه سـیتا توسـط سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان ها، تشـکیل پرونـده و طـی 
کشـاورزی،  بانـک  درشـعب  اعتبـاری  فرآیندهـای 
بررسـی و تصویـب تسـهیات سـرمایه در گـردش 
بـه میـزان مبلـغ اعامی سـازمان جهـاد کشـاورزی، 
قالـب  بـا مشـتریان و ضامنیـن در  داد  قـرار  انعقـاد 
عقـد مشـارکت مدنـی بـا نرخ سـود 12 درصـد، واریز 

مدنـی،  مشـارکت  مشـترک  بـه حسـاب  تسـهیات 
افتتاح حسـاب کشـاورز کارت برای مشتریان و صدور 
کارت بـر روی حسـاب مذکـور و آزاد سـازی اقسـاط 
مشـتریان پـس از اعام کارگـزاران شـرکت خدماتی 
حمایتـی مبنـی بـر آمـاده بـودن کـود و سـم مـورد 
نیـاز کشـاورزان بـه حسـاب کشـاورز کارت مشـتری 

می باشـد.
وی بیـان کـرد: سـقف تسـهیات بـرای هـر هکتـار 
20 میلیـون ریـال و حداکثـر 200 میلیـون ریـال و 
مـدت زمـان بـاز پرداخت یکسـاله و متناسـب با زمان 

برداشـت محصـول می باشـد.
کجـوری یادآور شـد: نرخ سـود تسـهیات 12 درصد 
و پس از سـر رسـید تسـهیات 18 درصد می باشـد و 
حداکثر مدت بررسـی درخواسـت تسـهیات کشـاورز 
پرداخـت  و  اسـت  کاری  روز  سـه  بانـک  در  کارت 

تسـهیات از آخرآبـان مـاه می باشـد.
پرونده هـای  دارای  مشـتریان  کـرد:  تاکیـد  وی 
اجرایـی مشـمول دریافـت تسـهیات کشـاورز کارت 

نمی شـوند.

تامین سرمایه در گردش خرید کود و سم مورد نیاز 
کشاورزان در قالب “ کشاورز کارت “ 
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جهـاد  سـازمان  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس از تدویـن نقشـه راه منابـع 

داد. خبـر  سـازمان  ایـن  در  انسـانی 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، مهـدی صادقـی از 
تدویـن نقشـه راه منابـع انسـانی در ایـن سـازمان خبر 
داد و گفـت: نقشـه منابـع انسـانی یـک راه حـل گام به 
گام اسـت تـا بتوانـد با انجـام مجموعـه ای از اقدامات، 

اجـرای برخـی فعالیت هـا و دسـتیابی بـه نتایـج، بـه 
شـیوه ای متوالـی برنامـه ریـزی شـده؛ سـازمان را از 

نقطـه فعلـی بـه نقطـه مطلوب برسـاند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: چهـار هـدف 
انتخـاب  انسـانی  منابـع  راه  نقشـه  تدویـن  از  اصلـی 
اولویت هـای صحیـح، شناسـایی منابـع انسـانی، برنامه 

اسـتخدام و شناسـایی اثربخـش اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه نقشـه مذکـور به منظـور تحقق 
ارتقـای بهـره وری کارکنان نوشـته شـده اسـت، اظهار 
کرد: وضعیـت موجود منابـع انسانی،نیرو ها،پسـت های 
سـازمانی ، کار راهه شـغلی، سیسـتم پرداخت، وضعیت 
سـامت و بهداشـت، وضعیـت بازنشسـتگی، جانشـین 
پـروری، آمـوزش کارکنـان و برنامه های منابع انسـانی 
در نظر گرفته شـده اسـت و اقدامات بر اسـاس اولویت 

بنـدی در حال اجرا اسـت.
جهـاد  سـازمان  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس از 12 رویکـرد تدوین نقشـه 
راه منابع انسـانی سـخن گفـت و افزود: ایـن رویکردها 
شـامل سـامت و بهداشـت، ایمنی، آمـوزش، جانشـین 
پـروری، جـذب، مشـارکت، ارتباطات، کار راهه شـغلی، 
ارزیابـی عملکرد، بازنشسـتگان، تشـکیات سـازمانی و 

اسـت. پرداخت  مدیریـت 
وی بـا اشـاره به اینکه بـه منظور پیاده سـازی هر کدام 
از رویکرد هـا تیم هـای مختلفـی تشـکیل شـده اسـت، 
اظهـار کـرد: برنامـه اجـرای تیم هـا و کارت امتیـازی 
متـوازن تدویـن شـده و تیم هـا در قالب مفاهیـم تعالی 
سـازمانی اقـدام بـه پیـاده سـازی برنامه های بهبـود با 

هـدف ارتقـای رضایـت منابع انسـانی کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

نقشه راه منابع انسانی در جهاد کشاورزی فارس تدوین شد

مدیـر رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس به اقدامات و تمهیـدات انجام گرفته 
شـده در سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس با 
توجـه بـه همه گیر شـدن ابتـا به ویـروس کرونا 
اشـاره کـرد و گفـت: حفـظ و صیانـت از سـامتی 
کارکنـان در راس برنامه هـای ایـن اداره می باشـد 
زیـرا سـامت هـر فرد وابسـته بـه رعایـت متقابل 

پروتکل هـای بهداشـتی همکاران می باشـد.
و  رفـاه  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
پشـتیبانی سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان فارس، 
حسـین جعفـری افـزود: از اقدامات انجام شـده در 
ایـن خصـوص می تـوان بـه آمـوزش کارکنـان با 
برگزاری سـه جلسـه دوره آموزشـی روان شناسـی 
افسـردگی،  از  پیشـگیری  موضـوع  بـا  اجتماعـی 
اطاع رسـانی و افزایش آگاهی کارکنان با ارسـال 
مقـاالت مربوطـه در خصوص راه های پیشـگیری، 
پیگیـری و تهیه ماسـک، مواد ضدعفونـی و توزیع 
بیـن همـکاران، ضدعفونـی کل طبقـات، راهروها، 
عفونـی  بهداشـتی، ضـد  سـرویس های  اتاق هـا، 
دسـت و کفـش کارکنـان و اربـاب رجـوع در بـدو 
ماسـک  از  اسـتفاده  در  کنتـرل  و  نظـارت  ورود، 

توسـط همـکاران و اربـاب رجـوع بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه مصبوبـات سـتاد 
ملـی کرونـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی اباغ 
کارکنـان  همـه  و  الزامی می باشـد  کامـا  شـده 
در هـر رده و رسـته شـغلی ملـزم بـه رعایـت ایـن 
پروتکل هـا جهـت حفظ سـامت خود می باشـند، 
بـه طـوری کـه چندیـن بـار بازرسـی نامحسـوس 
توسـط متولیـان امـر از سـازمان و کارکنـان انجام 
شـده و در ایـن راسـتا نمـرات عالـی کسـب شـده 

ست. ا
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـا همکاری 
و همدلـی تمامی پرسـنل محتـرم شـاهد سـازمانی 
متعالـی و پیـش رو در ارائـه خدمات بـه مردم عزیز 

بود. خواهیم  کشـورمان 

اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از ابتال به بیماری کووید 19 در سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس
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مدیـر امـور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
 9000 از  بیـش  سـازی  اسـتاندارد  گفـت:  فـارس 
پرونـده بایگانـی کارکنـان ایـن سـازمان در دسـتور 

کار قـرار دارد.
بـه گـزارش به گـزارش روابـط عمومی مدیریت امور 
اداري سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سید 
عبـاس رضوی نژاد افـزود: از اسـتراتژی های تدوین 
شـده مدیریـت امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی 
سـازی  اسـتاندارد  و  سـاماندهی  فـارس  اسـتان 
بایگانـی پرسـنلی کارکنـان شـاغل و بازنشسـتگان 

این سـازمان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مدیریـت منابـع انسـانی بر 
حسـب فعالیت هـای خـود اسـناد و مـدارک خاصـی 

را ایجـاد می کندکـه جنبـه اداری و حقوقـی بـرای 
اسـناد  نظام منـد  کنتـرل  افـزود:  دارد،  کارکنـان 
مذکـور از لحظـه ایجـاد و یـا دریافـت تـا پـردازش، 
سـازمان دهی، ذخیـره  سـازی و بازیابـی بسـیار مهم 
اسـت و بـا توجـه به مرتبط بـودن به نیروی انسـانی 

ارزش نگهـداری باالیـی دارنـد. 
 رضـوی نـژاد ابـراز کـرد: در ایـن راسـتا بـا هـدف 
صرفـه جویـی و اسـتفاده از امکانات موجـود، در یک 
برنامـه زمـان بنـدی مشـخص بـا اسـتفاده از تـوان 
کارشناسـی همـکاران مدیریت امور اداری نسـبت به 
سـاماندهی، ثبـت بانـک اطاعاتی و نوسـازی اقدام 

است. شـده 
مدیـر امـور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

الکترونیـک  بایگانـی  اسـتقرار  اظهارکـرد:  فـارس 
بـه عنـوان یـک نیـاز شـناخته شـده اسـت، بنابراین 
تبدیـل، ثبـت و ذخیـره تمـام اطاعـات مبتنـی بـر 
کاغـذ در بخـش اداری بـه داده هـای الکترونیکی از 

برنامه هـای پیـش روی ایـن مدیریـت اسـت.

مدیر امور اداري سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس از اولیـن نشسـت بـه اشـتراک گذاشـتن 
سـازمان  ایـن  بازنشسـتگان  موفـق  تجربیـات 
خبـرداد و گفـت: بـه زودی کتابـی در ایـن زمینـه 

می شـود. منتشـر 
اداري  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سید عباس 
رضـوی نـژاد افـزود: بـه منظـور جـاری سـازی این 
رویکـرد بـر اسـاس برنامه زمان بنـدی به صورت هفتگـی با پنج نفر از بازنشسـتگان 
سـازمان جهـاد کشـاورزی نشسـتی برگزار می شـود و این افـراد تحلیل هـاي ذهني 
خـود از مسـائل، تصمیمـات و اقدامـات انجـام شـده در زمـان خدمـت را بـا مـا بـه 
اشـتراک می گذارنـد کـه تجربیـات ایـن افـراد پـس از جمع بنـدی و ثبـت در اختیار 

کارکنـان قـرار می گیـرد.
بـه گفتـه وی؛ با در دسـت داشـتن بانک اطاعاتـي از تجربیات موفـق براي حل 
مشـکات تکـراري نیـازي به صـرف انـرژي و وقت کمتـری داشـته و می توان 

از تجـارب مشـابه نکات ارزنـده ای آموخت.
رضـوی نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه تجربـه بـه عنـوان یـک عامـل مهـم خصوصا 
در فراگیـری قابلیت هـای مدیریتـی اسـت، تصریـح کـرد: نشـر تجربیـات باعـث 
جلوگیـری از دوبـاره کاری، مـوازی کاری و کاهـش هدر رفت سـرمایه های مالی 

و سـازمانی می شـود. 
مدیـر امور اداري سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز کـرد: پیش از این 
هیـچ فرآینـدی بـرای ثبـت تجربیـات و دانـش بازنشسـتگان در سـازمان تعریف 
نشـده بـود در حالـی کـه بـه منظـور انتقـال تجارب بـه نسـل هاي بعـد کارکنان 

یـک امـر ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت.

مدیر رفاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: عرضه محصـوالت و اقام 
بـا کیفیـت و قیمـت مناسـب بـرای رفـاه حـال 

همـکاران در دسـتور کار ایـن مدیریت اسـت.
و  رفـاه  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  پشـتیبانی 
فـارس، حسـین جعفـری افـزود: بایـد ابتـدا نیاز 
و خواسـته های روزمره پرسـنل شناسـایی گردد 

تـا بـا کمتریـن هزینـه و صرفـه جویـی در وقت 
بتـوان نیازهـای مصرفـی آنـان را تامیـن نمـود. 
وی تصریـح کـرد: اگـر خریـد اقـام مذکـور بـا 
در  می تـوان  گـردد  مواجـه  پرسـنل  اسـتقبال 
ایـن راسـتا گام هـای موثرتـری برداشـت و بـا 
بـا  کاالهـای  و  اجنـاس  رفـاه  اداره  همـکاری 
کیفیـت، مرغـوب و قیمـت مناسـب شناسـایی و 
طـی هماهنگـی بـا مدیر عامـل شـرکت تعاونی 

مصـرف کارکنـان پـس از مذاکـرات الزم بـرای 
عرضـه بـا قیمت مناسـب در اختیار پرسـنل قرار 

خواهـد گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: بایسـتی 
نظارت مسـتمر و مدون توسـط اداره رفاه و مدیر 
عامـل شـرکت تعاونـی بـر قیمت هـای عرضـه 
شـده توسـط فروشـگاه سـازمان انجـام گیـرد تا 

محصـوالت بـا قیمـت مناسـب ارائه شـود.

خدمت رسانی به کارکنان جهاد کشاورزی از اولویت های اصلی مدیریت رفاه و پشتیبانی

مدیر امور اداری جهاد کشاورزی فارس:
کتاب تجربیات موفق بازنشستگان جهاد کشاورزی فارس منتشر می شود

استانداردسازی بایگانی پرسنلی در جهاد کشاورزی فارس
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فعالیت های انجام شده در اجرای
نظام آراستگی

مسـئول پـروژه نظـام آراسـتگی در سـازمان 
مـورد  در  فـارس  اسـتان  جهـاد کشـاورزی 
سـازمان  ایـن  در  آراسـتگی  نظـام  اجـرای 
گفـت: نظـام آراسـتگی فعالیتـی اسـت کـه 
موجـب صرفـه جویـی و چابکـی در امـور و 
باالرفتن سـطح ایمنی در سـازمان می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت رفاه 

و پشـتیبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، امیـد خلیلی 
افـزود: از مهـم تریـن فوایـد اجـرای ایـن نظـام می تـوان بـه سـه 
اصـل مدیریتی شـامل: اثربخشـی، سـازمان دهی و استاندارسـازی 
در محیـط کار اشـاره نمـود کـه این مسـاله باعـث ایجـاد محیطی 
دلپذیـر، آرام، سـالم بـرای بهـره وری و افزایـش کیفیـت و کمیـت 

فعالیت هـا در محیـط اداره می گـردد.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام گرفتـه در زمینـه نظام آراسـتگی 
در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تصریح کـرد: دوره های 
آموزشـی متعـددی بـرای مدیـران و رابطیـن مدیریت هـا، ادارات 
و شهرسـتان ها جهـت اطـاع و آگاهـی از نحـوه اجـرای نظـام 

آراسـتگی برگـزار گردید.
و  ریـزی  برنامـه  بـا  راسـتا  همیـن  در  کـرد:  اظهـار  خلیلـی 
ادارات  هماهنگی هـای الزم بازدیدهـای دوره ای از مدیریت هـا، 
پیـاده سـازی  بـرای  مراکـز جهـاد کشـاورزی  و  و شهرسـتان ها 
دیگـر  از  و  پذیرفـت  انجـام  آراسـتگی  نظـام  دسـتورالعمل های 
اقدامـات تهیـه برنامه هـای اجرایی نظام آراسـتگی، تهیه بروشـور، 
جـدول رادار و سـایر فعالیت هـای مرتبـط در قالـب فرمـت تعالـی 

می باشـد. سـازمان 
وی بیـان کـرد: تکمیـل شـاخص های نظـام آراسـتگی، تهیه چک 
لیسـت نظـارت و تمیـز کاری لـوازم اداری، تهیـه فـرم درخواسـت 
تعمیـرات لـوازم اداری، تهیـه چـک لیسـت حفظ و نگهـداری لوازم 
و  شهرسـتان ها  از  ارسـالی  لیسـت های  چـک  بررسـی  اداری، 
راهنمایی هـای الزم بـه صـورت تلفنـی بـا رابطین نظام آراسـتگی 
شهرسـتان ها درمـورد نحـوه تکمیـل صحیـح چـک لیسـت ها از 
جملـه دیگـر اقدامـات انجـام شـده در زمینـه نظـام آراسـتگی بوده 

ست. ا
خلیلـی اظهـار کـرد: قوانیـن و مقـررات نظـام آراسـتگی در قالـب 
و فرمـت ارزش گذاری هـای اخاقـی، مصادیـق جـاری سـازی و 
ارزیابـی و اثربخشـی )مدل منشـور اخاقی سـازمان ( پیاده سـازی 

گردیـد و اکشـن پلـن نظـام آراسـتگی تهیـه گردید.
وی ابـراز کـرد: نظـام آراسـتگی یـک سیسـتم عملیاتـی اسـت که 
بـا افزایـش بهبـود و بهـره وری باعـث جلوگیـری از اتـاف منابـع 
می گـردد و نظـام آراسـتگی باعـث گردیـده بسـیاری از اقـام و 
لـوازم اداری سـر و سـامان پیـدا کـرده و بـه نحـو بهینـه از آن هـا 

گردد. اسـتفاده 

نحوه مشارکت پرسنل سازمان
جهاد کشاورزی فارس در طرح

اکرام ایتام و محسنین
مدیـر رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس در مورد نحوه مشـارکت 
پرسـنل سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در طرح اکرام ایتام و محسـنین و کمک 
بـه هـم نوعـان خـود گفـت: ایـن مدیریـت همـواره تـاش کـرده کـه خدمـات رفاهـی 
مناسـبی بـه جامعـه جهـاد کشـاورزی ارائه دهد و بـه همین منظـور ضمن نگاه بـه بیرون 
سـازمان، تـاش می کنـد در شـرایط و بحران هـای اقتصادی مـردم نیازمنـد را یاری دهد 
و بـه همیـن منظـور با همـکاری کمیته امـداد خمینـی )ره( طرح اکـرام ایتام و محسـنین 

را پیگیـری می نمایـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، حسـین جعفـری افـزود: در این طـرح تا کنون تعـداد 26077 فرزنـد تحت حمایت 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی می باشـند کـه تعـداد 10104 یتیـم و 15973 شـامل طـرح 
محسـنین گردیـده اسـت و تعـداد فرزنـدان بـدون حامـی و سرپرسـت 412 یتیـم و 774 
محسـنین باقـی مانـده کـه نیازمنـد یـاری دسـت های سـبز و کمک هـای خداپسـندانه 

پرسـنل جهـاد کشـاورزی فـارس می باشـد.
وی تصریـح کـرد: نحوه مشـارکت در این طرح به دو صورت روش مسـتقیم شـماره کارت 
سیسـتم بـه فـرد داده می شـود و مبلـغ مـورد نظـر مسـتقیم توسـط حامی به حسـاب وی 
واریـز می گـردد و روش دوم واریـز بـه روش گروهـی براسـاس فرم تکمیل شـده توسـط 
حامـی، یـک چـک کلـی از طـرف امـور مالـی در وجـه کمیته امـداد صـادر و پـس از نقد 
شـدن چـک، مبالـغ توسـط کمیتـه امـداد بـه حسـاب کمـک گیرنـدگان واریـز و سـپس 

پیامـک بـرای هر فـرد خـاص ارسـال می گردد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: حداقـل مبلـغ پرداختـی جهـت سـهیم شـدن در 
ایـن طـرح معنـوی 200 هـزار ریـال می باشـد کـه بـا شـرکت در ایـن طـرح می تـوان با 
دسـتگیری از یتیمـان جامعـه خـود قدمی هر چنـد کوچک برای رفع مشـکات و مسـائل 
آن هـا برداشـت کـه اجـر آن نزد خداونـد متعـال در دنیا و آخرت بـی پـاداش نخواهد ماند 
و بـه ویـژه کـه امسـال بـا شـرایط کنونـی و تورم سـنگین روبـرو هسـتیم که نیـاز به این 

کمک هـا را دو چنـدان می کنـد.
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در پـی انتشـار مجـدد یـک کلیـپ مربـوط بـه سـال 
از  تعـدادی  از سـوی  1396 در شـبکه های مجـازی 
سـوء اسـتفاده گـران بـرای جهـت دهـی و تشـویش 
اذهـان عمومی مـردم، مبنـی بر "سـخنان امـام جمعه 
موقت شـیراز مبنی بر تخریب اراضی توسـط سـازمان 
جهـاد کشـاورزی فارس و تشـبیه کارکنان خـدوم این 
سـازمان به قـوم مغـول"، اداره روابط عمومی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، ضمن کذب دانسـتن 

اطاعیـه ای صـادر کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، متـن تکذیبه به 

شـرح ذیل اسـت:
ایـن کلیـپ مربـوط بـه نمـاز جمعـه مـورخ بیسـت و 
پنجـم اسـفندماه 1396 هسـت کـه متاسـفانه حـاج 
بـدون  شـیراز  موقـت  جمعـه  امـام  رضـوی  آقـای 
اشـرافیت بـه قانـون ممنوعیـت تغییر کاربـری اراضی 
زراعـی و باغ هـا، مصـوب سـال 1374، ایـن سـخنان 
را در خطبه هـای خـود بیـان کـرده اسـت و در تاریـخ 
هشـتم فروردیـن 1397 هم پاسـخ خطابـه و اعتراض 
ایـن سـازمان طـی نامـه شـماره 1260 بـه زنـده یـاد 
مرحـوم حضـرت آیـت اله ایمانی نماینـده محترم وقت 
ولـی فقیـه در اسـتان فارس و امـام جمعه فقید شـیراز 

داده شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت قبـل از آن زمـان تاکنـون صرفـًا 
مطابـق اختیـارات قانونـی موضوع مـواد 3 و 10 قانون 
حفـظ کاربـری اراضـی، دیوارهـا و بناهـای غیـر مجاز 
هماهنگـی  بـا  کشـاورزی  اراضـی  در  شـده  ایجـاد 
و  شـده  قمـع  و  قلـع  قضایـی  و  سیاسـی  مسـئولین 
تاکنـون هیـچ باغـی توسـط همـکاران ایـن سـازمان 

مـورد تخریـب قـرار نگرفتـه اسـت.

قانـون  اجـرای   1374 سـال  از  اسـتحضار  مزیـد   
باغ هـا  و  زراعـی  اراضـی  کاربـری  تغییـر  ممنوعیـت 
به عهـده وزارت جهاد کشـاورزی قرار داده شـده  اسـت 
و بـه دلیـل اهمیـت ویـژه حفـظ اراضـی کشـاورزی 
بـرای تولیـد و تامیـن امنیـت غذایی، بـه مأمورین این 
وزارتخانـه اجازه داده شـده اسـت که بـدون مراجعه به 
مراجـع قضایـی و بـدون نیـاز به طـی فراینـد طوالنی 
دادرسـی؛ سـاخت  و سـازهای غیرمجـاز را تخریـب و 
زمیـن را بـه حالـت اولیـه برگرداننـد، بـا این  حـال به 
خاطـر رعایـت مصالـح و پرهیـز از تنـش اجتماعـی و 
رعایـت حقـوق قانونـی مـردم، مأمورین این سـازمان 
ابتدا با مسـئولین محلـی از جمله فرماندار، دادسـتان و 
نیـروی انتظامی هماهنگی هـای الزم را به عمل آورده 
و سـپس نسـبت بـه بازگردانـدن تغییـر کاربری هـا به 
شـرایط اولیـه تخریب بناهای غیرمجـاز اقدام می کنند 
و از طرفـی ایـن سـازمان تمـام مسـاعدت های قانونی 
را بـرای تغییـر کاربری هـای مجـاز از جملـه توسـعه 
فعالیت هـای مفیـد اقتصـادی بخش های کشـاورزی، 

صنعتـی و گردشـگری انجـام می دهـد.

رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس کلیـپ منتشـر شـده مبنـی بـر "اختاط 

گنـدم بـا خـاک" در ایـن اسـتان را تکذیـب کـرد.
به گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علیرضـا واحدی پور 
گفـت: انتشـار مجدد یک کلیـپ مربوط به سـال 1396 
سـوء  از  تعـدادی  سـوی  از  مجـازی  شـبکه های  در 
اسـتفاده کننـدگان و بـا هـدف جهـت دهی و تشـویش 

اذهـان عمومی مـردم صـورت گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تخلـف صـورت گرفتـه در سـال 96، 
تصریـح کرد: در جریان بررسـی گنـدم تحویلی و در پی 
تشـدید نظارت هـا و کنتـرل محموله ها و سـهمیه بندی 
سـیلو ها و کارخانجـات آرد از گنـدم تحویلـی مشـخص 
شـد که شـرکت ها و کارخانجـات محدودی در اسـتان، 

اقدامـات غیرقانونـی در زمینـه نگهـداری و حمل و نقل 
گنـدم انجـام می دهنـد کـه در همـان سـال بـه دلیـل 
کاهـش سـهمیه برخی از ایـن شـرکت ها و کارخانجات 
متاسـفانه صـورت گرفته بود و خوشـبختانه این اقدامات 

از دیـد سـربازان گمنـام امـام زمان)عج( پنهـان نماند.
واحـدی پـور با بیـان اینکه افـراد خاطی در سـال 96، از 
طریـق اختـاط خـاک و ماسـه بـا گنـدم و صدور سـند 
صـوری و احتـکار آرد در توزیـع مایحتـاج عمومی مردم 
در نظـام اقتصـادی کشـور اخـال ایجـاد کـرده بودنـد، 
افـزود: پیامـد آن و در پـی فسـاد اقتصـادی حاصـل از 
چنـد  کارکنـان  و  مدیـران  از  نفـر   11 اسـتفاده،  سـوء 
شـرکت و کارخانـه تولیـد آرد پـس از بررسـی اتهامـات 
در دادگاه انقـاب اسـتان فـارس و صـدور رای در آبـان 

ماه سـال 1397؛ بازداشـت شـدند و محکومیت 8 تا 10 
سـال زنـدان برای آنـان تعیین شـد که البته چنـد نفر از 

آن هـا در کلیـپ انتشـار یافتـه حضـور دارند!!!
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه کلیـپ مذکـور مربوط به سـال 
قانونـی  برخـورد  موضـوع  خاطیـان  بـا  و  بـوده   1396
صـورت پذیرفتـه اسـت، گفت:حال مجددا تعدادی سـود 
جـو و اخـال گر بـرای رسـیدن به اهداف شـخصی آن 

کلیـپ را منتشـر کردند.
کشـاورزی  جهـاد  عمومی سـازمان  روابـط  اداره  رئیـس 
اسـتان فـارس اظهـار کـرد: به اطـاع می رسـاند پس از 
اجـرای عدالـت توسـط قوه محتـرم قضائیه بـا آن اخال 
گـران و مفسـدان اقتصـادی به حمـداهلل هیچ گونه سـوء 
اسـتفاده این چنینی در این اسـتان صورت نگرفته اسـت.

روشنگری و توضیح در خصوص کلیپ مربوط به تخریب اراضی کشاورزی فارس

کلیپ “اختالط گندم با خاک” در استان فارس تکذیب شد

وضعیت فرآوری صنایع باغی 
6 ماهه اول سال 99

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: با توجه به پتانسـیل 
 15 تولیـد  و  فـارس  اسـتان  در  کشـاورزی  بخـش 
درصـدی محصـوالت باغـی کشـور در این اسـتان، 

فـرآوری محصـوالت باغـی الزم اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
سـید عبدالـه جزایـری افـزود: از ابتـدای سـال جای 
تعـداد 19 جـواز تاسـیس با جذب ماده خـام 61 هزار 
تـن و ظرفیـت اسـمی بیش از 53 هزارتن با اشـتغال 

177 نفـر صادر گردیده اسـت.
وی تصریـح کـرد: توسـعه و ارتقـاء صنایـع مرتبط با 
بسـته بندی و فـرآوری محصـوالت باغـی می تواند 

در زمینـه اشـتغال زایی و افزایـش ارزش افزوده این 
محصـوالت اثر گذار باشـد. 

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: کل واحد های 
بـه بهره بـرداری رسـیده در حوزه محصـوالت باغی 
بیـش از 190 واحـد بـوده کـه بـا ظرفیتـی بیـش 
از 730 هـزار تـن مشـغول بـه کار هسـتند و ایـن 
داشـته  دنبـال  بـه  را  نفـر  اشـتغال 2300  واحد هـا 

 . ست ا
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غذایـی سـازمان جهـاد  و  تبدیلـی  مدیـر صنایـع 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: اسـتان فـارس 
بـه عنـوان یکـي از قطب هـاي تولیـد محصوالت 
محصـوالت  از  درصـد   10 تولیـد  بـا  کشـاورزي 
کشـاورزي در سـطح کشـور مطـرح مـي باشـد. 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
سـید عبداله جزایری افزود: محصوالت کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـه دلیـل شـرایط اقلیمـي از تنـوع 
خاصـي برخـوردار اسـت و مقـدار قابـل توجـه اي 
بـه  باغـي  از محصـوالت خصوصـا” محصـوالت 
صـورت ضایعـات از دسـترس خـارج مـي شـود و 
از طرفـي افزایـش چشـمگیر هزینه هـاي تولید در 
بخـش کشـاورزي باعث شـده تا هزینه هـاي تمام 

شـده محصـوالت تولیـدي افزایـش یابد.
وی تصریـح کـرد: ضـرورت سـرعت جـذب مـاده 
خـام و بـه حداقـل رسـاندن میـزان ضایعـات در 
بخـش کشـاورزي و ایجاد ارزش افـزوده به عنوان 
یکـي از راه کارهـاي اساسـي در زمینـه اقتصـادي 
شـدن بخـش کشـاورزي، بهبـود معیشـت خانـوار، 
ایجـاد اشـتغال جدیـد در مراکـز تولیـد محصوالت 

کشـاورزي، مـد نظـر ایـن مدیریـت می باشـد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: ایـن مدیریت 
طرح هـاي  نمـودن  اجرایـی  و  تهیـه  بـه  اقـدام 
کوچـک مقیـاس صنایـع تبدیلـي بـا حداقـل 200 

الـی 800 متـر مربـع زمین نموده اسـت تـا فرصت 
و امـکان سـرمایه گـذاري بـراي خانـواده بـزرگ 
افـراد بـا سـرمایه کـم نیـز  بخـش کشـاورزي و 

گـردد.  فراهم 
وی تصریـح کرد: بـا ایجاد صنایـع تبدیلي کوچک 
مقیـاس در کنـار مزارع، ضمن ایجاد اشـتغال جدید 
باعث جلوگیري از روند مهاجرت و حاشـیه نشـیني 
در کنـار کان شـهرها مـي گـردد و در حال حاضر 
جوانه هـا،  انـواع  تولیـد  شـامل:  20 طـرح  تعـداد 
لواشـک و آلوچـه فراوری شـده، تهیه انواع سـرکه، 
تهیـه آبغـوره، چیبـس میوه های خشـک، تهیه رب 
انـار، سـردخانه های کوچـک مقیاس، بسـته بندی 

خشـکبار، بسـته بنـدی سـبزیجات خشـک، تهیـه 
دون انـار خشـک )نـاردون(، بسـته بنـدی میـوه، 
کشـمش، تهیـه انـواع آرد حبوبـات، بسـته بنـدی 
سـبوس غـات، بسـته بنـدی قـارچ، بسـته بندی 
گل هـای خشـک، تهیـه انواع شـیره، بسـته بندی 
سـبزی و صیفـی جات تازه، بسـته بنـدی زعفران، 
بسـته بنـدی دمنـوش گیاهـی و میـوه ای آمـاده 

می باشـد. مجـوز  صدور 
جزایـری اظهـار کرد: ایـن مدیریـت آمادگی کامل 
کوچـک  طرح هـای  مجـوز  صـدور  خصـوص  در 
مقیـاس فـوق بـا رعایـت ضوابـط قانونـی جهـت 

متقاضیـان محتـرم را دارد. 

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
نیـاز  خصـوص  در  فـارس  اسـتان  کشـاورزی 
تسـهیاتی صنایع فـرآوری محصـوالت باغی گفت: 
قابلیت هـای موجـود حاکـی از آن اسـت کـه میوه و 
محصـوالت جالیـزی ایـران می تواند مشـتری های 

خوبـی در بـازار جهانـی داشـته باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت صنایـع تبدیلی 
و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 

سـید عبدالـه جزایـری افـزود: در راسـتای جهـش 
تولیـد بـا توجـه بـه تولیـدات مناسـب محصـوالت 
باغـی، جلوگیـری از ضایعات این محصـوالت، ایجاد 
ارزش افـزوده و افزایـش صـادرات از ابتـدای سـال 
جـاری تاکنـون توسـط ایـن مدیریـت تعـداد قابـل 
توجهـی پروانـه جواز تاسـیس صـادر گردیده اسـت.
تولیـدات  نگهـداری  جهـت  کـرد:  تصریـح  وی 
بـرای مـدت  بـازار مصـرف  نیـاز  بـر  مـازاد  باغـی 

زمـان طوالنـی  تـر و بـا کمتریـن میـزان ضایعـات 
و همچنیـن سـورت و فـرآوری، ایـن واحد هـا کـه 
و  هسـتند  برخـوردار  باالیـی  ظرفیـت  از  مجموعـا 
اشـتغال بیـش از 800 نفـر را تامین خواهنـد نمود به 
تسـهیاتی بالـغ بـر 250 میلیـارد تومـان نیاز اسـت 
را می طلبـد.  بانک هـا  کـه مسـاعدت و همـکاری 
ایـن مقـام مسـئول از بانک هـای عامـل درخواسـت 
نمـود: در راسـتای جهش تولید، نسـبت بـه همکاری 
بیـش از پیـش از سـرمایه گذاران واحدهـای تولیدی 
همـه  از  تـا  پذیـرد  صـورت  بیشـتری  سـرعت  بـا 

ظرفیت هـای داخلـی اسـتفاده شـود.

صدور مجوز طرح هاي کوچک مقیاس صنایع تبدیلي فارس

برآورد نیاز تسهیالتی فرآوری محصوالت باغی
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اولویت احداث سردخانه در
استان فارس

جهـاد  سـازمان  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: تامین غذای سـالم و 
کافـی، نگهـداری مواد غذایـی طبق اصول بهداشـتی 
و فنـی از پایه هـای بهداشـت عمومـی و پیشـگیری 
از بـروز بیماری هـای مختلـف و جلوگیـری از اتـاف 

مـواد غذایـی محسـوب می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت صنایـع تبدیلی و 
غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید 
نگهـداری  در  سـردخانه ها  افـزود:  جزایـری  عبدالـه 
مـواد غذایی، کشـاورزی، انـواع داروها، سیسـتم های 
فسـاد  از  جلوگیـری  و  سـبزیجات  و  میـوه  نظامـی، 
کاالهـای داخـل آن بـا حفـظ کیفیـت طوالنـی نقش 
وی بیـان کـرد: اهمیـت ایـن صنعـت به حدی اسـت 
کـه یکـی از معیارهـای سـنجش رشـد فـن آوری در 
یـک کشـور، تعـداد واحدهـای صنعتـی انجمـاد مـواد 
غذایـی، سیسـتم های حمـل و نقـل سـردخانه دار و 

می باشـد. نگهـداری  سـردخانه های 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
اهمیـت سـردخانه ها این مدیریت بـا اولویت قراردادن 
احـداث سـردخانه در دسـتور کار و هماهنگی هـای به 
عمـل آمـده بـا بانک هـای عامـل و سـایر ادارات و 
شـرکت ها در چنـد سـاله اخیـر ایـن موضـوع در حال 
پیگیـری و اجـرا می باشـد بـه طـوری کـه در 6 ماهه 
اول سـال جـاری تعـداد 8 واحـد بـا ظرفیـت 14750 
تـن جـذب مـاده خـام و ظرفیـت 13800 تـن در 5 
شهرسـتان شـیراز، مرودشـت، داراب، قیروکارزیـن و 

خرامـه احـداث و بـه بهـره برداری رسـیده اسـت.

لزوم سورتینگ محصوالت باغبانی در استان فارس
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: طبق نظر کارشناسـان، 

ضایعـات میوه در کشـور 15.2 تا 32 درصد برآورد می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، سـید عبدالـه جزایـری افزود: یکـی از دالیل افزایش قیمـت میوه در کشـور ضایعات فراوان 
آن اسـت در دنیـا، کشـور بلژیـک بـا یک دهم درصـد ضایعات میوه رتبه نخسـت در مصـرف بهینه 

میـوه را دارد و ایـران رتبـه نخسـت در ضایعـات میوه را بـه خود اختصاص داده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: دلیـل افزایـش ضایعات میـوه به 3 مرحله قبـل از تولید، برداشـت محصول و بعد 
از برداشـت و در مرحلـه توزیـع و حمـل و نقـل بـر می گـردد که با اسـتاندارد سـازی سیسـتم هاي 
تولیـد، نگهـداري و حمـل و نقـل و بسـته بندي میـوه می توان از ایـن ضایعات جلوگیـری به عمل 

آورد.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: جمعیت فعال در بخش کشـاورزی کشـور 27 درصد را شـامل 
می شـود کـه بـا افزایش بهـره وري و جلوگیـری از ضایعـات محصوالت کشـاورزي می تـوان نیاز 

غذایـی کشـور را در حـد قابل توجهـی تامین نمود.
وی اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تا کنون در 7 شهرسـتان انواع سـورت و بسـته بندی میوه 
و سـبزی بـا ظرفیـت 14 هـزار تـن و جـذب ماده خام 16 هـزار تن به بهره برداری رسـیده اسـت و 
ایـن مدیریـت جهـت کاهش ضایعـات و ارزش افزوده محصـوالت غذایی آمادگی خـود را در رابطه 

بـا صـدور مجوز احـداث واحد های سـورت و بسـته بندی اعـام می دارد.

مدیـر صنایـع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس بـه همراه کارشـناس زراعی ایـن مدیریت 
بـه منظـور بررسـی درخواسـت صـدور مجـوز توسـعه 
شـرکت گلپونـه، از مراحـل تولید و فـرآوری محصوالت 

ایـن واحـد بازدید بـه عمـل آوردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و 
غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید 

عبدالـه جزایـری در ایـن بازدیـد گفـت: بـا توجـه بـه 
اشـتغال،  ایجـاد  در  شـرکت  ایـن  خـوب  فعالیت هـای 
تولیـد و فـرآوری انـواع سـبزیجات و صیفـی جـات کـه 
تاثیـر بسـزایی در کاهـش ضایعـات داشـته و تامین مواد 
از طریـق "کشـت بـه تولیـد"، لذا ایـن شـرکت می تواند 
بـا ایجـاد زنجیـره تولیـد بـه ظرفیت هـای صادراتـی و 

هدف هـای بلنـد مـدت خـود دسـت یابـد.

در ادامـه مدیر عامل شـرکت گلپونه ضمـن معرفی واحد 
تولیـدی خـود که بـرای اولیـن  بـار در ایران سـبزیجات 
اسـتانداردهای  باالتریـن  بـا  تولیـد«  بـه  از »ِکشـت  را 
بهداشـتی مـورد تاییـد بهداشـت و بـا بیـش از 80 نـوع 
محصـول و همچنیـن تولید غذاهای نیمه  آمـاده در حال 

فعالیـت می باشـد. 
محمـد حسـن سـمیعی پور افـزود: بـا توجه بـه ارزآوری 
و میـزان صـادرات قابـل توجه، این شـرکت درخواسـت 
صـدور مجـوز تولیـد و توسـعه انـواع محصـوالت جدید 

را دارد.
شـایان ذکر اسـت که در این بازدید درخواسـت متقاضی 
جهـت طرح توسـعه مورد بررسـی فنـی و موافقـت اولیه 
قـرار گرفـت کـه در صـورت دریافت پاسـخ اسـتعامات 
قانونـی، نسـبت به صدور مجوز توسـعه اقـدام می گردد. 

مشکالت واحد تولیدی گلپونه در بازدید مدیر صنایع بررسی شد
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
فـارس علـت گرانـی قیمت گوجـه فرنگی در بـازار را 
وقفه ایجاد شـده بین پایان کشـت تابسـتانه و شـروع 
برداشـت کشـت پاییزه این محصول دانسـت و گفت: 
شـاهد  و  می شـود  آغـاز  بـزودی  پاییـزه  برداشـت 
کاهـش قیمـت ایـن محصـول در بـازار خواهیـم بود.

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، صمـد رنجبـری  
افـزود: همچنیـن محصـول گوجـه فرنگـی در حـال 
صـادرات و برخـی کشـورها اسـت و قیمـت شـکل 

گرفتـه قیمـت صادراتـی اسـت.
حـال  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  داد:  ادامـه  وی 
پیگیـری و بررسـی اسـت و در صورتی کـه این قیمت 

کاهـش پیـدا نکنـد صـادرات متوقـف خواهـد شـد.
قیمت گوجه فرنگی قطعاً کاهش

خواهد یافت
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
اسـتان فـارس گفت: بـا توجه بـه آغاز روند برداشـت 
محصـول گوجـه فرنگـی در جنـوب اسـتان فـارس و 
دیگـر اسـتانهای جنوبـی کشـور  قطعـًا قیمـت ایـن 

محصـول کاهـش خواهـد یافـت.
کاهش بیش از ۵0 درصدی صادرات 

محصوالت کشاورزی در فارس
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
از 50 درصـدی  بیـش  کاهـش  از  ادامـه  در  فـارس 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی در 6 مـاه نخسـت 
سـال 99 نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 98 خبـر داد 
و گفـت: حجـم صـادرات صـورت گرفتـه حـدود 50 

میلیـون دالر اسـت.
رنجبـری افـزود: صـادرات محصـوالت کشـاورزی به 
دالیـل شـرایط تحریمـی و رونـد شـیوع کرونـا خوب 

نیسـت و بسـیاری از مرزها بسـته اسـت.
عراق در 20 کاالی کشاورزی خودکفا شده و 

واردات را متوقف کرده است
یکـی  کـه  کشـورعراق  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
کشـورهای هـدف صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
فارس اسـت، اعام کـرده در بیـش از 20 قلم کاالی 
کشـاورزی خودکفـا شـده و نیـازی بـه واردات وجـود 
نـدارد که عمـده محصوالتی کـه خودکفا شـده، میوه 

و تره بـار اسـت.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
محصـوالت  صـادرات  وضعیـت  گفـت:  فـارس 
کشـاورزی فارس نسـبت به سال گذشـته بیش از 50 
درصـد کاهـش یافته اسـت کـه امیدواریم مشـکات 
تحریمـی و انتقال پول حل شـود تـا وضعیت صادرات 

نیـز بهبـود یابد.
صادرکنندگان دست به عصا جلو می روند

رنجبـری بیـان کـرد: بحث انتقـال ارز و رفـع تعهدات 
ارزی صادرات از جمله مسـایلی اسـت که باعث شـده 
صادرکننـدگان دسـت بـه عصـا جلو برونـد و صادرات 

کم رونق شـود.
وی ادامـه داد: بـا افزایـش نـرخ ارز انتظـار می رفـت 
کـه صـادرات رشـد داشـته باشـد امـا متاسـفانه ایـن 
اتفـاق بـه دلیـل مشـکات صادرکننـدگان رخ نـداد.

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
دیگـر  محدودیت هـای  همچنیـن  گفـت:  فـارس 
کشـورها و بسـته بـودن مرزهـا باعـث محدود شـدن 

اسـت. شـده  کشـاورزی  محصـوالت  صـادرات 
چه محصوالتی از فارس به سایر کشورها 

صادر می شود؟
رنجبـری افـزود: صـادرات اسـتان فـارس عمدتـا رب 

گوجـه، سـیب، محصوالت لبنی، محصوالت سـبزی و 
صیفـی مثل گوجه، سـیب زمینـی و پیـاز، محصوالت 
و  انجیـر  بیـان،  شـیرین  میوه هـا،  انـواع  و  باغـی 

محصـوالت خشـکباری اسـت.
وی ادامـه داد: در 6 ماهـه نخسـت سـال 99، وضعیت 
صـادرات خـوب نبـود کـه امیدواریـم در 6 ماهـه دوم 

رونـد صـادرات رشـد پیـدا کند.
کشورهای هدف صادرات محصوالت 

کشاورزی از فارس
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
فـارس گفـت: عمده صـادرات محصوالت کشـاورزی 
عـراق  و  افغانسـتان  کشـورهای  بـه  فـارس  اسـتان 
اسـت، همچنیـن بـه کشـورهای ترکیه، آلمـان و هند 
و کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس از جملـه امـارات 

متحـده عربـی صـادرات داریـم.
برخـی  بازگشـت  خصـوص  در  همچنیـن  رنجبـری 
محصـوالت صـادر شـده بـه عـراق از جملـه گوجـه 
فرنگـی افـزود: ایـن مـورد مربـوط بـه صادرکنندگان 
اسـتان فـارس نبوده اسـت، عـراق صـادرات گوجه را 
محـدود کـرده و برخـی صادرکننـدگان بـدون اینکـه 
از محدودیت هـای اعـام شـده اطـاع داشـته باشـد 
بـار بـه مـرز می برنـد و زمانـی کـه امـکان ورود آن 
بـه عـراق نیسـت مجبـور هسـتند برگردند و بـه دلیل 
می شـوند  ناچـار  محصـوالت  نگهـداری  مشـکات 

محصـوالت را معـدوم کننـد.
دولت در حال ارایه تسهیالت برای توسعه 

صادرات است
محصـوالت  صـادرات  بحـث  در  داد:  ادامـه  وی 
کشـاورزی امیدواریـم بـا گشایشـی کـه اتفـاق افتاده 
و هماهنگی هایـی کـه بیـن وزارت جهاد کشـاورزی، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و بانـک مرکـزی 
صـورت گرفتـه اسـت مشـکات صادرکننـدگان رفع 
شـود و بتواننـد بـه موضـوع صـادرات بپردازنـد و 6 

ماهـه دوم وضعیـت صـادرات بهتـر شـود.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
اسـتان فـارس گفـت: دولت در حـال ارایه تسـهیات 
بـرای توسـعه صـادرات اسـت کـه بـه صادرکنندگان 
توصیـه می کنیم از این تسـهیات اسـتفاده کنند و از 

ایـن طریـق بـه صـادرات رونـق دهند.
اسـتان فـارس بـا 122 هـزار و 608 کیلومتـر و 
هوایـی  و  آب  تنـوع  از  وسـعت،  شهرسـتان   36
مختلـف برخـوردار اسـت و همین امـر باعث تنوع 
در تولیـد محصـوالت کشـاورزی ایـن اسـتان نیز 

است. شـده 

برداشت پاییزه گوجه فرنگی بزودی آغاز می شود
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برگزاری شورای هیات واگذاری اراضی استان فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: در اجـرای مقـررات، آن 
قسـمت از اراضـی منابـع ملـی کـه مـاده 13 
آئیـن نامـه اجرایی قانون ملی شـدن جنگل ها 
و نیـز مـاده 39 قانون حفاظت و بهـره برداری 
از جنگل هـا و مراتـع در آن اجـرا شـده و یـا 
سـند مالکیت داشـته باشـد و همچنیـن اراضی 
دولتـی کـه دارای سـند مالکیـت یـا صـورت 
مجلـس تفکیـک ثبتـی داشـته باشـد واگـذار 

شـد. خواهد 
امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
اراضی فـارس، محمود باصری افـزود: دریافت 
اطاعـات  آوری  جمـع  و  زمیـن  تقاضـای 
مـورد نیـاز از جملـه اعـام وضعیـت اراضـی 
منابـع ملـی و دولتـی، گواهـی بـا معـارض 
بـودن اراضـی، تکمیـل پرونـده، ارائـه آن بـه 
کمیسـیون و انجـام کلیه مکاتبـات مربوطه به 

عهـده مدیریـت امـور اراضـی می باشـد. 
وی تصریـح کـرد: جلسـه شـورای هیـات 7 

نفـره واگذاری اراضی اسـتان فـارس به منظور 
رسـیدگی بـه 36 پرونـده واگـذاری طرح های 
مختلـف در آبان ماه سـال جاری تشـکیل شـد 
و تصمیمـات الزم در خصـوص تعییـن اجـاره، 

فـروش و انتقـال قطعـی اراضـی اتخاذ شـد.
بـا  فـوق  شـورای  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
حضـور حاکـم شـرع هیـات واگـذاری و احیـاء 

اراضـی اسـتان فـارس، رئیـس سـازمان جهاد 
منابـع  فـارس، مدیـر کل  اسـتان  کشـاورزی 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس، نماینده 
اسـتانداری اسـتان فـارس و مدیر امـور اراضی 
اسـتان فـارس در دفتـر مدیریـت امـور اراضی 
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 

برگـزار شـد.

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: هر گونـه تغییـر کاربری در قالـب ایجاد 
بنا، برداشـتن، افزایش شـن و ماسـه و اقدامات مشـابه 

تغییـر کاربـری محسـوب می گردد. 
اراضـی  امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، محمـود باصـری 
افـزود: چنـان چـه بـه طـور غیـر مجـاز و بـدون اخـذ 
مجـوز از کمیسـیون موضـوع تبصـره یـک مـاده یک 
صـورت  کشـاورزی  اراضـی  کاربـری  حفـظ  قانـون 
پذیـرد، جـرم بـوده و ماموران جهـاد کشـاورزی محل 

مکلفنـد نسـبت بـه توقـف عملیـات اقـدام نماینـد.
وی تصریـح کـرد: مرجـع تشـخیص اراضـی زراعی و 
باغ هـا از محدوده قانونی شـهرها و شـهرک ها وزارت 
جهـاد کشـاورزی اسـت و تغییـر کاربـری اراضـی در 
روسـتاها طبـق ضوابطـی کـه وزارت جهاد کشـاورزی 

تعییـن خواهـد کـرد مجاز می باشـد. 
بـه همیـن  نشـان کـرد:  مقـام مسـئول خاطـر  ایـن 
منظـور درنیمـه اول آبـان مـاه سـال جـاری از مجموع 
42 پرونـده کـه بـه دبیرخانـه کمیسـیون تبصـره یک 

مـاده یـک حفـظ کاربـری اراضـی  واصـل شـده بود، 
بـه کلیـه پرونده هـا رسـیدگی و تصمیـم گیـری شـد.

وی بیـان کـرد: از مجمـوع طرح های رسـیدگی شـده، 
بـا اجـرای 39 مـورد از طرح هـا موافقـت بـه عمـل 
آمـد، 2 مـورد از طرح هـا نیـز مـورد مخالفـت اعضای 
کمیسـیون قـرار گرفـت و مقـرر شـد کـه در خصوص 
یـک مـورد از طرح هـا نیـز اسـتعام از شهرسـتان  و 

بازدیـد مجـدد صـورت پذیرد.
شـایان ذکر اسـت که کمیسـیون فوق با حضور رئیس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیـر امور 
اراضـی این اسـتان، مدیـرکل راه و شهرسـازی فارس، 
مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس و 
یـک نفـر نماینـده اسـتانداری اسـتان فـارس در محل 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی
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تحلیل و ریشه یابی
دالیل نارضایتی مشتریان 
به منظور رفع و یا کاهش 

اثرگذاری مشکالت
مدیـر بازرسـی، ارزیابـي عملکـرد و پاسـخگویي بـه 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
سـازمانی  هـر  از  مشـتریان  برداشـت های  گفـت: 
نشـان دهنـده شـان، جایـگاه و عملکرد آن سـازمان 

. ست ا
مدیریـت  عمومـي  روابـط  کارشـناس  گـزارش  بـه 
بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج الـه 
عباسـی افزود: در سـال جاری تیم ارتباط با مشـتری 
بـه صـورت تخصصـی و ویـژه در زمینـه سـنجش 
میـزان رضایـت مشـتریان  فعالیـت نموده اسـت و از 
ابتـدا بـا حضور و مشـارکت مدیران در جلسـات و نیز 
جلسـات ویـژه به صـورت چهره بـه چهـره در محل 
دفتـر آن هـا، در جهـت آگاه سـازی، همـگام سـازی 
و افزایـش مشـارکت مدیـران مدیریت های سـتادی 

گام برداشـت.
وی تصریـح کـرد: همچنیـن در طراحـی سـئواالت 
و  اولویت هـا  براسـاس  نظرسـنجی  فرم هـای 
و  مشـارکت  از  سـازمان  اسـتراتژیک  برنامه هـای 
نظـرات فنـی مسـتقیم مدیران اسـتفاده تـا در نهایت 
مدیـران را در کسـب نتایـج بهتـر از میـزان رضایـت 

مشـتریان  پویـا تـر نمایـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: بدیـن منظور 
در دوازدهمیـن جلسـه سـال جـاری تیـم ارتبـاط بـا 
مشـتری از مدیـران مدیریت هـای تولیـدی جهـت 
ارائـه بازخوردهـا و برنامه هـای خود بر اسـاس نتایج 
تجزیـه و تحلیـل نتایـج سـنجش میـزان رضایـت 
مشـتریان سـال 98 دعـوت به عمـل آمد تـا مدیران 
ضمـن بررسـی هر چـه بیشـتر نتایـج در زمینه هایی 
کـه دارای نتایـج میـزان رضایت کمتری می باشـند، 
دالیـل، بازخـورد و برنامه هـای خـود را ارائـه نمایند. 
عباسـی خاطـر نشـان کـرد: در جلسـه فـوق مدیران 
بـه ارائـه بازخوردها و تحلیل نتایج نظرسـنجی سـال 
98  در حوزه هـای خـود پرداختنـد کـه در پایان مقرر 
نظـر  نتایـج  تولیـدی  مدیریت هـای  کلیـه  گردیـد 
سـنجی سال 99 را نیز بررسـی نموده و بازخوردهای 
خـود را در زمینه هایـی کـه دارای میـزان رضایـت 
کمتـری می باشـند، براسـاس روش اسـتخوان ماهی 
تحلیـل نموده و سـپس جهت بررسـی نهایـی به تیم 

مشـتری مـداری ارسـال نمایند.

کارشـناس ارزیـاب عملکـرد مراکز جهاد کشـاورزی، 
مدیریـت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به 
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
کیفیـت  افزایـش  و  کاری  مـوازی  کاهـش  گفـت: 
مسـئولین  فعالیت هـای  ارزیابـی  امـر  در  دقـت  و 
پهنه هـا نیازمنـد تعییـن شـاخص هایی با مشـارکت 
کارشناسـان فنـی مدیریت بازرسـی ارزیابـی عملکرد 
و پاسـخگویی بـه شـکایات و مدیریـت هماهنگـی 

ترویـج کشـاورزی می باشـد.
بازرسـي،  مدیریـت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، کامـران شـکرانه 
افـزود: یکـی از برنامه هـای سـال جـاری ارزیابـی 
پهنه های کشـاورزی سـطح اسـتان فارس می باشـد 

کـه شـاخص های مقدماتـی در ایـن زمینـه تهیـه و 
بـه مدیریت هـای تخصصـی جهـت بررسـی و بیان 

نقطـه نظـرات فنـی ارسـال گردید.
صـورت  بررسـی های  از  پـس  کـرد:  تصریـح  وی 
گرفتـه توسـط ایـن مدیریت هـا نهایتا در جلسـه ای 
مشـترک توسـط کارشناسـان مرتبـط مدیریت هـای 
ارزیابـی  بازرسـی،  و  ترویـج کشـاورزی  هماهنگـی 
عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، بررسـی و پایـش نهایـی 
شـاخص ها،  ایـن  براسـاس  تـا  گرفـت  صـورت 
اسـتان  سـطح  پهنه هـای  مسـئولین  فعالیت هـای 

ارزیابـی گـردد.

پاسـخگویی  و  عمکـرد  ارزیابـی  بازرسـی،  مدیـر 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  شـکایات  بـه 
 98 سـال  پروژه هـای  و  طرح هـا  گفـت:  فـارس 
شهرسـتان های جهـرم، خفـر، قیروکارزین، ممسـنی 
و  بررسـی  کنـون  تـا  آبان مـاه  ابتـدای  از  و رسـتم 

گردیده انـد. ارزیابـی 
بـه گزارش روابـط عمومي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، فـرج اهلل عباسـی افـزود: 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  عملکـرد  سـاله  هـر 
شهرسـتان های اسـتان فـارس بـر اسـاس موافقـت 
شـاخص های  و  دسـتورالعمل ها  مالـی،  نامه هـای 
تعییـن شـده بر اسـاس مـدل تعالـی سـازمانی انجام 

می گیـرد.
وی تصریـح کـرد:  بازخـورد ایـن ارزیابی هـا اصاح 
پروژه هـای  و  طرح هـا  اجـرای  رونـد  بهبـود  و 
شهرسـتان ها می باشـد کـه پـس از اسـتخراج نقاط 
قـوت و نارسـائی ها طـی گزارشـی بـه مدیریت های 
شهرسـتانی، اسـتانی و رئیس سـازمان ارائه می شود.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در یـک ماه 
گذشـته طرح هـا و پروژه هـای مختلـف حوزه هـای 
آب و خـاک، زراعـت، باغبانـی، حفظ نباتـات، ترویج 
و آمـوزش، امـوردام و شـیات، امور اراضـی، صنایع 
و مکانیزاسـیون، مالـی و اداری در شهرسـتان های 
جهـرم، خفـر، قیروکارزیـن، ممسـنی و رسـتم  بـر 
و  شـده  ارائـه  گزارشـات  و  مسـتندات  اسـاس 

بازدیدهـای میدانـی انجـام گردیـد.
وی بیـان کـرد: از خردادمـاه سـال جـاری عملیـات 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریت هـای  عملکـرد  ارزیابـی 
شهرسـتان ها آغـاز شـده و تاکنـون ارزیابـی طرح ها 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت   22 پروژه هـای  و 
سـایر  ارزیابـی  و  پذیرفتـه  انجـام  فـارس  اسـتان 
شهرسـتان های اسـتان نیز در دسـتور کار قـرار دارد.

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مسئولین پهنه

ادامه ارزیابی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها
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مشتریان اصلی ترین 
سرمایه های هر سازمان 

هستند
بازرسـي،  مدیریـت  سـازمانی  تعالـی  کارشـناس 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: 
مشـتریان اصلـی ترین سـرمایه های هر سـازمان 
می باشـند کـه جهـت کسـب رضایـت هـر چـه 
بیشـتر آنـان نیـاز بـه مشـارکت و تـاش فعاالنه 
سـازمان  سـتادی  مدیریت هـای  مدیـران  کلیـه 

می باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، 
شـکایات  بـه  پاسـخگویي  و  عملکـرد  ارزیابـي 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رویـا 
فرهمنـد افـزود: همـگام بودن و نگرش مشـترک 
و  مـداری  مشـتری  بحـث  در  مدیـران  کلیـه 
روش هـای افزایـش رضایـت مشـتریان در پیش 
بـرد اهـداف تعالی سـازمانی بسـیار حائـز اهمیت 

می باشـد.
وی تصریـح کـرد: بدیـن منظـور و بـا پیشـنهاد 
راهنمایـی  و  مـداری  مشـتری  تیـم  اعضـاء 
غامرضـا مقصـود بیگـی مشـاور رئیس سـازمان 
در تعالـی سـازمانی بـا هـدف ایجاد وحـدت رویه 
و افزایـش آگاهـی، تعامـات و مشـارکت هر چه 
بیشـتر مدیران، جلسـاتی ویـژه به صـورت چهره 
بـه چهـره در محـل دفتـر هـر یـک از مدیـران 
مدیریت هـای تولیـدی سـازمان توسـط دبیـران 
تیـم مشـتری مـداری برگـزار گردیـد کـه در این 
جلسـات  بـر توجـه ویـژه مدیـران بـه طراحـی 
از مشـتریان  نظـر سـنجی  فرم هـای  سـئواالت 
و در نهایـت بررسـی و ارائـه بازخـورد و اسـتفاده 
از نتایـج تجزیـه وتحلیـل آن هـا در برنامه هـا و 
اهـداف خـود تاکید گردیـد و مدیران نیـز به بیان 

نظـرات و پیشـنهادات خـود پرداختنـد.

رئیس دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: صاحبان صنایع 
در همایـش  منظـور شـرکت  بـه  بخـش کشـاورزی 
صنایـع سـبز در سـامانه http://iranemp.ir ثبـت نام 

. کنند
و  روابـط عمومی دفتـر محیـط زیسـت  بـه گـزارش 
سـامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثـی بـا بیـان اینکـه مهلت 
ثبـت نـام در جشـنواره تـا سـی ام آبـان مـاه اسـت، 
تصریـح کـرد: هـدف از برپایـی همایش صنایع سـبز، 
ایجـاد نگـرش زیسـت محیطـی در میـان صاحبـان 
صنایـع، ارتقـاء و گسـترش فرهنگ زیسـت محیطی و 
ایجـاد فضای تبادل تجربیات و دسـتاوردهای زیسـت 

محیطـی بیـن صاحبـان صنایع اسـت.
عـدم  را  سـبز  صنایـع  انتخـاب  معیارهـای  وی؛ 

آالینـده  صنایـع  فهرسـت  در  واحـد  نـام  قرارگیـری 
سـازمان حفاظت محیط زیست در سـال 1399، بهبود 
سیسـتم های پاالیـش و کنتـرل آالینده هـا دانسـت 
زائـد، جایگزینـی  مـواد  بازیافـت  مدیریـت  افـزود:  و 
انرژی هـای پـاک، اخـذ گواهینامـه اسـتقرار مدیریـت 
گواهینامـه  اخـذ  و   ISO 14000 محیطـی  زیسـت 
اسـتقرار نظام ایمنـی و بهداشـت OHSAS 18000  از 

معیارهاسـت. دیگـر 
مصـرف  سـبز،  فضـای  توسـعه  همچنیـن  غیاثـی؛ 
بهینـه حامل هـای انـرژی و افزایـش بهـره وری در 
مصـرف انرژی، ارتقاء سـطح دانش و فرهنگ زیسـت 
محیطـی مدیـران و کارکنـان واحـد و کاسـتن اثـرات 
منفـی و ضایعـات صنعـت بر محیط زیسـت را از دیگر 

برشـمرد. معیارها 
اظهـار کـرد: کشـت و صنعـت  ایـن مقـام مسـئول 
دامپـروری پـگاه در سـال 1398 بـه عنـوان صنعـت 

برگزیـده در همایـش صنایـع سـبز انتخـاب شـد.
رئیس دفتر محیط زیسـت و سـامت غذا در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: صنایـع 
سـبز بـه صنایعـی اطـاق می شـود کـه در تولیـدات 
خـود روش هـای سـازگار بـا محیط زیسـت را بـه کار 
می گیرنـد و یـا محصـوالت سـازگار با محیط زیسـت 

تولیـد می کننـد.

 برگزاری همایش صنایع سبز با هدف ایجاد نگرش زیست محیطی

در  غـذا  سـامت  و  زیسـت  محیـط  دفتـر  رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: با 
صـدور هفـت پروانـه کاربرد عامـت اسـتاندارد حد 
مجـاز آالینده هـا بـرای محصوالت خام کشـاورزی 
در کمیتـه عائـم اسـتاندارد اسـتان فـارس موافقت 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر محیـط زیسـت و 
سـامت غـذا در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس، محمـد مهـدی غیاثی با اشـاره بـه برگزاری 
پنجمین جلسـه کمیته مذکور در اداره کل اسـتاندارد 
بررسـی  از  پـس  کـرد:  تصریـح  فـارس،  اسـتان 
مسـتندات بـا صدور پروانه اسـتاندارد تشـویقی برای 
محصـوالت انـار، ریحـان، انجیـر سـبز، سـیب، گل 

محمـدی، بـادام و پسـته موافقت شـده اسـت.
وی افـزود: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون هشـت 
پروانـه اسـتاندارد تشـویقی در سـطحی معـادل 41 
هفـت  احتسـاب  بـا  و  اسـت  شـده  صـادر  هکتـار 

موافقـت  از کسـب  درخواسـت جدیـد جمعـا پـس 
ملـی، اسـتان فـارس بـا 15 فقـره گواهی اسـتاندارد 
ملـی، 13 نـوع مختلـف از محصوالت کشـاورزی را 

صاحـب نشـان ملـی کـرده اسـت.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: بـرای دریافت 
در  آالینده هـا  مجـاز  حـد  نشـان  کاربـرد  پروانـه 
اسـتاندارد  قالـب  در  کشـاورزی  خـام  محصـوالت 
در  الزم  مسـتندات  بارگـذاری  از  پـس  تشـویقی، 
بـودن  منطبـق  در صـورت   ،eagri.maj.ir سـامانه 
فلـزات  نیتـرات،  سـموم،  باقیمانـده  آزمایش هـای 
سـنگین و مایکوتوکسـین، کـد شناسـایی محصـول 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی صـادر می شـود.

مسـتندات  بررسـی  بـا  ادامـه  در  کـرد:  بیـان  وی 
الکترونیـک  خدمـات  سـامانه  در  شـده  بارگـذاری 
توسـط اعضـاء کمیتـه، در صـورت تائید، درخواسـت 
بـرای اخـذ کـد و هولوگـرام اسـتاندارد تشـویقی به 

سـازمان اسـتاندارد کشـور ارسـال خواهـد شـد.

در کمیته عالئم استاندارد فارس؛

موافقت با صدور هفت پروانه استاندارد محصوالت کشاورزی فارس
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گزینـش  هسـته  مدیـر 
اسـتان فارس در اولین جلسـه بررسـی ریسـک های 
گـزارش  ارائـه  گزینـش ضمـن  در  انسـانی  منابـع 
عملکـرد گزینـش گفت: هـدف ما کمک بـه تحکیم 
بنیـان خانـواده و ارائه بسـته پیشـنهادی راه کارهای 
گزینشـی  ریسـک های  کاهـش  جهـت  عملیاتـی 

انسـانی اسـت.  منابع 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت هسـته گزینش 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، فردیـن 
زمانـی افـزود: بـا توجـه بـه بررسـی های بـه عمـل 
آمـده مسـأله اعتیـاد یکـی از ریسـک های اصلـی 
سـازمان در حـوزه منابـع انسـانی اسـت که بایسـتی 
هـر چـه سـریع تـر بـرای عبـور از ایـن چالـش راه 
کارهـای عملیاتـی ارائـه شـود و بـا برنامـه ریـزی 
پایـش  و  ارزیابـی  بتوانیـم  موقـع  بـه  و  صحیـح 
نیروهـای انسـانی بـا هدف سـامت روحـی و روانی 

را بـه تحقـق برسـانیم.
بـر  عـاوه  اعتیـاد  مسـأله  کـرد:  تصریـح  وی 
خسـارت های اجتماعـی، سـبب بـار مضاعـف مالـی 
بـرای سـازمان    می گـردد کـه بـر طـرف نمـودن 
بـار مالـی ناشـی از انجـام تسـت های ده گانـه کـه 
بعضـًا نیـاز بـه تکـرار می باشـد وظیفـه اصلـی همه 

می باشـد.  مـا 
در ادامـه این جلسـه معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
انسـانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ضمـن تشـکر از ابتـکار و عملکـرد مجموعه هسـته 
گزینـش گفـت: دغدغـه اصلـی مـا سـامت روحی، 
انسـانی در سـازمان جهـاد  روانـی و جسـمی منابع 

کشـاورزی فـارس اسـت. 
ریسـک های  برخـی  افـزود:  صادقـی  مهـدی 
داوطلبیـن در گزینـش هـم سـازمان را تحـت تاثیـر 
بنیـان  و  اجتمـاع  می توانـد  هـم  و  می دهـد  قـرار 
خانـواده را تحـت تاثیـر قـرار دهـد و گسـتردگی و 
شـیوع آن می تواند همـه خانواده هـا را درگیر نماید. 
ایـن مقـام مسـؤل خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه به 
راه  بهتـر اسـت  شـرایط معیشـتی کـه وجـود دارد 
کارهایـی را پیگیـری کنیـم کـه سـبب بـار مضاعف 
مالـی بـرای شـخص و خانـواده نگـردد و عملیاتـی 
شـدن راه کارهـا بـا سـرعت و کیفیت خوبـی تحقق 

  . بد یا
راه  شـدن  عملیاتـی  مسـیر  در  کـرد:  تصریـح  وی 
کارهـای ارائـه شـده با توجـه به همدلـی و همکاری 

کـه میـان رهبـران سـازمانی حاصـل شـده اسـت 
بایسـتی تصمیـم صحیـح و درسـت در برخـورد بـا 
نیـروی انسـانی مـورد نظـر گرفتـه شـود تـا بتوانیم 
مـواردی را کـه ناشـناخته هـم هسـتند را شناسـایی 
نمـوده و منابع انسـانی سـازمان را در برابـر همه گیر 

شـدن ایـن موضـوع مقـاوم نمائیـم.
در ادامـه ایـن جلسـه مسـئول حـوزه نمایندگی ولی 
فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ضمـن تقدیـر و تشـکر از حـوزه عملکـردی گزینش 
در  مـا  بیـن سـازمانی گفـت: دغدغـه  تعامـات  و 
سـازمان دو مسـأله اسـت اول اینکه تمـام معیارهای 
سـازمان بر اسـاس اخاق باشـد و دوم اینکه اخاق 
چیـزی جـز روابـط اجتماعـی و مسـؤلیت اجتماعـی 

افـراد در اجتماع نیسـت. 
در جهـت  بایـد  قائمی افـزود: همـه  سـید محسـن 
سـامت جامعـه حرکـت کنیم و به سـمتی بـه رویم 
کـه جـذب حداکثـری داشـته باشـیم چرا کـه هدف 
اصلی ما انسـان سـازی اسـت و باید در حـوزه منابع 

انسـانی شـاخص باشیم. 
خیلـی  نظارتـی  حـوزه  در  کار  کـرد:  تصریـح  وی 
سـخت اسـت و جایـی کـه کار هـم سـخت باشـد 
مسـئولیت هـم سـنگین تـر اسـت لـذا ان شـاءاهلل 
بـه توانیـم در ایـن زمینه انسـان سـازی کنیـم و در 
مسـیر تعالـی سـازمانی به سـمت شایسـته سـاالری 

برداریـم.  بلندتـری  گام هـای 
بررسـی  جلسـه  اولیـن  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
چهاردهـم  چهارشـنبه  روز  گزینـش  ریسـک های 
آبـان ماه در محل سـالن جلسـات مدیریت شـیات 

برگـزار شـد.

اولین جلسه بررسی ریسک های منابع انسانی در گزینش برگزار شد
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مهزاد محمودی

شهرستان آباده 

برداشت چغندرقند از مزارع کلوان در آباده 

کارشـناس مرکـز جهـاد کشـاورزی خسـرو شـیرین گفـت: برداشـت چغندرقند 
از 280 هکتـار از مـزارع منطقـه کلـوان شهرسـتان آبـاده در حـال انجام اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، علی 
رضایـی تصریـح کـرد: بـا توجـه به متوسـط عملکـرد 50 تـن در هکتـار مزارع 
منطقـه کلـوان پیـش بینـی می شـود 14هزار تـن محصـول چغندرقنـد در این 

منطقـه تولیـد شـده و بـه کارخانجـات ظرف قـرارداد حمل شـود.
وی افـزود: برداشـت چغنـدر قنـد در منطقـه بـه صـورت نیمـه مکانیـزه و تمام 
مکانیـزه انجـام می شـود کـه در کاهـش تلفـات محصـول و افزایـش سـرعت 

برداشـت آن تاثیـر دارد. 
بـه گفتـه او؛ چغنـدر قنـد یکـی از محصـوالت راهبـردی اسـت و در ایجـاد 
تنـاوب زراعـی، حاصلخیـزی خـاک، کنتـرل علف هـای هـرز و افزایـش تولیـد 

محصـوالت بعـد از ایـن کشـت بسـیار بـا اهمیـت اسـت.

تولید بیش از 4 هزار تن گوشت سفید در آباده
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفـت: از ابتدای سـال جـاری تا کنون 

4500 تـن گوشـت سـفید در ایـن شهرسـتان تولید و روانه بازار شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی تصریـح کـرد: بـه منظـور تولید ایـن میزان از گوشـت سـفید طیـور 40 

واحـد مرغـداری گوشـتی در ایـن شهرسـتان فعال بـوده اند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به کمبـود برخـی از نهاده هـای مورد نیـاز صنعت 
طیـور در شهرسـتان آبـاده، افـزود: چنانچه این کمبود ها رفع شـود میـزان تولید 

و اشـتغال در ایـن شهرسـتان نیز افزایش خواهد داشـت.
او بـه نقـش صنعـت طیـور به عنـوان بـزرگ ترین صنعـت در کشـور در تامین 

امنیـت غذایـی و ایجـاد اشـتغال نیز اشـاره کرد. 

مزارع آباده ازکاهش دما خسارت دید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: بیـش از 2230 هکتـار از مزارع 

ایـن شهرسـتان از کاهـش دمای هوا خسـارت دیده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: بر اثر سـرمازدگی خسـارت 30 تـا 100 درصدی بـه میزان 

بیـش از 490 میلیـارد ریـال خسـارت به این مزارع وارد شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه کاهـش دمـای تـا حـدود منفـی سـه درجـه 
سـانتیگراد در منطقـه، تصریـح کـرد: عمـده محصـوالت خسـارت دیده شـامل 

ذرت علوفـه ای، لوبیـا، یونجـه، سـیب زمینـی و مـزارع کلـزا بـوده اسـت. 
او بـر نقـش بیمـه محصـوالت کشـاورزی در حمایـت از تولیـد تاکیـد کـرد و 
افـزود: کشـاورزان و باغـداران بـرای خریـد پوشـش های بیمـه ای بایـد بـه 

شـرکت های خدمـات بیمـه محصـوالت کشـاورزی مراجعـه کننـد. 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

آغاز توزیع بذر گندم در ارسنجان 
کشـاورزی  جهـاد  سرپرسـت 
آغـاز  از  ارسـنجان  شهرسـتان 
بوجـاری  گنـدم  بـذر  توزیـع 
ایـن  در  پاییـزه  کشـت  بـرای 
گفـت:  و  داد  خبـر  شهرسـتان 
پیـش بینـی می شـود 500 تن 
بـذر گواهـی شـده و مـادری از 
ارقام سـیروان، مهـرگان، ترابی 
و چمـران 2 در بین کشـاورزان 

توزیـع شـود.
روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد  عمومی مدیریـت 
سـید  ارسـنجان،  کشـاورزی 
تصریـح  حسـینی  ناصـر 
ایـن  کشـاورزی  جهـاد  کـرد: 
افزایـش  بـرای  شهرسـتان 
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بهـره وری مـزارع و تولیـد محصـول بـا کیفیت هر سـال بذرهای اصاح شـده 
»مـادری« و »گواهی شـده« را بیـن کشـاورزان توزیـع می کنـد که امسـال نیز 

اسـت. گرفتـه  صـورت  امـر  ایـن 
بـه گفتـه وی؛ در حـال حاضـر بـذر گواهـی شـده رقـم سـیروان بـا قیمت هر 
کیلوگـرم 3 هـزار و900 تومان در اختیار کشـاورزان و متقاضیـان قرار می گیرد.
حسـینی از گندمـکاران خواسـت برای افزایش بـازده مزارع، در کشـت پاییزه از 
بـذر بوجـاری و ضدعفونـی شـده و ارقام پیشـنهادی جهاد کشـاورزی اسـتفاده 
کننـد و کشـت پاییـزه را بـا اسـتفاده از ردیـف کار و بـه صـورت مکانیـزه انجام 

دهند.
وی افـزود: پیـش بینـی می شـود در سـال زراعـی جـاری، 3هـزار هکتـار از 
اراضـی کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان به کشـت گنـدم آبی اختصـاص یابد.

کشـت پاییـزه گندم در ارسـنجان هر سـال از اواسـط آبـان آغاز و تـا اواخر آذر 
دارد. تداوم 

 
پیش بینی تولید 29 هزار تن انار 

در شهرستان ارسنجان

سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان با اشـاره بـه اینکه 
برداشـت انـار در ایـن شهرسـتان از اوایـل مهر ماه آغاز شـده اسـت، گفت: کار 

برداشـت انـار تا پایـان آبان مـاه نیـز ادامه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصرحسـینی تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود بیـش از 29 هـزار تن 
انـار از باغ هـای این شهرسـتان برداشـت و به سـایر نقاط کشـور و کشـورهای 

عربـی حـوزه خلیج فـارس صادر شـود.
به گفته وی؛ سـطح زیر کشـت انار در شهرسـتان ارسـنجان 1800 هکتار است 
کـه عمـده ارقـام تـرش و شـیرین آن شـامل رقم هـای شیشـه کپ فـردوس، 
ربـاب نی ریـز، زرد انار، می خوش، ملس، شـهوار و شـیرین پوسـت قرمز اسـت. 

تولید 516 تن گوشت سفید در ارسنجان 

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از تولیـد 516 تـن 
گوشـت سـفید در سـه مـاه دوم سـال جـاری در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، سـید 
ناصـر حسـینی اظهـار کـرد: در شهرسـتان ارسـنجان 19 واحد تولیـدی پرورش 
مـرغ گوشـتی فعال وجود دارد که در سـه ماهه  دوم سـال جـاری 12 واحد اقدام 

بـه جوجه ریـزی به میـزان 304 هزار قطعـه کردند . 
وی افـزود: سـامانه های نظـارت بـر کیفیت و بهداشـت تولید مرغ در شهرسـتان 
کامـا فعـال و مراحـل تولیـد مرغ از ابتـدا تا انتها توسـط کارشناسـان ناظر فنی 
مدیریـت و همچنیـن ناظـران بهداشـتی شـبکه دامپزشـکی کاما کنترل شـده 

است.
سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان تصریح کرد: از عمده 
مشـکات مرغـداران، گرانـی بیـش از حـد نهاده هـا و دان مرغـی و همچنیـن 

کمبـود آن در بازار آزاد اسـت.
 

کشف سموم تاریخ گذشته در ارسنجان 
از سـم  بازدیـد  ارسـنجان گفـت: در  سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
فروشـی های شهرسـتان، مقداری سـموم تاریخ گذشـته، قاچاق و تقلبی کشـف 

و ضبط شـد. 

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، سـید 
ناصـر حسـینی بـا اشـاره بـه بازدیـد از پنـج واحـد سـم فروشـی، تصریـح کرد: 
مقـداری سـموم تاریـخ مصـرف گذشـته، تقلبـی و قاچـاق کشـف، ضبط و سـه 

پرونـده بـه مراجـع قضایـی جهت صـدور رای ارجاع شـد.
 وی بـا بیـان اینکـه هرگونـه فـروش سـموم بـدون برچسـب فارسـی و قیمت، 
گـران فروشـی و ارائـه نـدادن فاکتـور فـروش از مصادیـق تخلـف محسـوب 
می شـود، افـزود: مراکـز بایـد پروانـه فعالیـت مسـئول فنـی از سـازمان نظـام 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی را داشـته باشـند و آن را در معـرض دیـد 

عمـوم قـرار دهند.
سرپرسـت اداره جهاد کشـاورزی ارسـنجان از کشـاورزان خواسـت سـموم مورد 
نیـاز خـود را از فروشـگاه های مجـاز و بـا فاکتـور دریافـت کننـد تـا در صـورت 
بـروز هرگونـه مشـکلی قـادر بـه پیگیـری از مبـادی حقوقـی و قانونی باشـند و 

دچـار زیـان و ضرر نشـوند.
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

زندانیان در زندان استهبان توانمند می شوند
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفـت: تفاهـم نامه همـکاری بین 
ایـن مدیریـت و اداره زنـدان اسـتهبان بـه منظور اجـرای آموزش هـای مهارتی 

کشـاورزی نویـن و توانمنـد سـازی زندانیان منعقد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن تفاهـم نامـه زمینه هـای 
ایجـاد اشـتغال جدیـد در بیـن زندانیـان فراهـم و بسـتر ارتـکاب جرائـم دوباره 

از بیـن مـی رود. 
بـه گفتـه وی؛ دوره  هـای آموزشـی پـرورش زنبـور عسـل، پـرورش بوقلمـون، 
پـرورش مـرغ محلی، پرواربندی، گوسـفند داشـتی، کشـت صیفی جات، کشـت 
گلخانـه ای و کشـت گیاهـان دارویـی بـه صـورت تئـوری بـرای عاقـه مندان 

برگـزار خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـا توجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا در جامعه، 
همـه کاس هـای آموزشـی پیـش بینـی شـده بـا رعایـت شـیوه نامه هـای 
بهداشـتی و فاصلـه گـذاری هوشـمندانه در محیـط زنـدان برگـزار خواهد شـد.

صنایع تبدیلی راکد در استهبان فعال شدند 
مسـئول صنایـع تبدیلی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: با 
رفـع موانـع و آغـاز فعالیـت مجـدد کارخانه های دام دوشـان، نـوش و نصیریان 

بـه ظرفیت صادرات خشـکبار این شهرسـتان افزوده شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
سـعید قانعـی با اشـاره به اینکه مشـکات تغییر کاربـری، بانکـی و صادراتی از 
عمـده دالیـل رکـود ایـن کارخانه هـا بوده اسـت، تصریـح کرد: ضمـن افزایش 
ده هـزار تنـی ظرفیـت صادرات خشـکبار ایـن شهرسـتان، زمینه اشـتغال 120 

نفـر نیـز بـه طور مسـتقیم فراهم شـده اسـت. 
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه فعـال شـدن واحدهـای تولیـدی، اقتصـاد را 
توسـعه می دهـد و در رفـع بیکاری اثر گذار اسـت، افـزود: عاوه بر اشـتغالزایی 
مسـتقیم ایـن کارخانه هـا بیش از 400 فرصت شـغلی غیر مسـتقیم نیـز دوباره 

ایجـاد می شـود.

برداشت هویج از هزار هکتار مزارع اقلید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید گفت: برداشـت هویـج از بالـغ بر هزار 
هکتـار از اراضـی این شهرسـتان به عنـوان قطب تولید این محصول در اسـتان 

فـارس، از اواسـط مهرماه آغاز شـده اسـت و تـا اواخر آبـان ادامه دارد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی افـزود: پیـش بینـی می شـود بیـش از 59هـزار تـن هویج 

تولیـد و روانـه بازارهـای مصرف شـود.
بـه گفتـه وی؛ عـاوه بـر محصول تولیـدی که بصورت تـازه خوری و اسـتفاده 
در صنایـع تبدیلی به مرکز اسـتان و سـایر شهرسـتان های همجـوار بارگیری و 

بـه فـروش می رسـد، 9هکتـار از مـزارع نیز بـا هدف تولیـد بذر بوده کـه، برای 
کشـت سـال های آینده اسـتفاده می شود.

ایـن مقام مسـئول تصریح کرد: شـرایط مسـاعد آب و هوایی، خـاک حاصلخیز، 
اسـتفاده از بـذور اصـاح شـده، وجـود ادوات کاشـت مناسـب، صنایـع جانبـی 
همچـون هویـج شـویی در شهرسـتان و مدیریت بهینـه مصرف آب با اسـتفاده 
از شـیوه های نویـن آبیـاری نقـش مهمـی در ترغیـب کشـاورزان برای کشـت 

این محصـول دارد.

برگزاری اولین کارگروه یکپارچه سازی اراضی 
در اقلید 

رئیـس امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، از برگزاری 
اولیـن کارگـروه یکپارچـه سـازی اراضی با محوریـت طرح های تجمیـع آبیاری 
تحت فشـار در شهرسـتان خبـر داد و گفـت: در صورت یکپارچه سـازی اراضی، 
امـکان پرداخـت هزینـه اجـرای آبیاری هـای نوین تـا 100 درصد وجـود دارد. 

اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول سـلطانی فـر تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح و انجـام آبیاری 

تحـت فشـار، مدیریـت منابـع آب امـکان پذیـر می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت مالکیـت اراضـی کشـاورزان ابـراز کـرد: ترغیـب و 
ایجـاد انگیـزه دربهـره بـرداران بخـش کشـاورزی بـه یکپارچـه سـازی اراضی 
زراعـی و جلوگیـری از خـرد شـدن آن نیازمند اعمال سیاسـت های تشـویقی و 

حمایت هـای مالـی در ایـن زمینـه اسـت.
بـه گفتـه او؛ حمایت هـای آبیـاری نوین در این طرح شـامل تجمیـع و یکپارچه 
سـازی مـزارع زیـر چهـار هکتار می شـود که بـا توجه به سـطح و تعداد شـرکا 

میـزان حمایـت دولت افزایـش می یابد.
ایـن کارشـناس گفـت: مزایای یکپارچه سـازی اراضی شـامل افزایـش عملکرد 
در واحـد سـطح، افزایش درآمد بهره برداران و بهبود سـطح زندگی روسـتاییان، 
کاهـش هزینه هـای تولیـد، افزایش سـرمایه گذاری بـه منظور انجـام امور زیر 
بنایـی، از بیـن رفتـن مرزهـای غیـر ضـروری، کاهش مهاجـرت روسـتاییان به 

شـهرها، مکانیزه شـدن کشـاورزی و صرفه جویی در مصرف آب اسـت.
سـلطانی فـر در پایـان اظهـار کرد: در ایـن کارگروه طـرح روسـتاهای متقاضی 
اسـتفاده از طرح تجمیع و یکپارچه سـازی آبیاری تحت فشـار شـامل آسـپاس، 

زیـن الدیـن و قنـات چاوش مورد بررسـی قـرار گرفت.

پیش بینی تولید 1۸2 هزار تن چغندر قند در اقلید 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: بـا آغـاز برداشـت مکانیـزه 
چغندرقنـد انتظـار مـی رود بیـش از 182 هزار تـن از این محصـول از مزارع این 
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هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

شهرسـتان برداشـت شود.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، سـیدعلی 
آقـا میرطالبی افزود: امسـال سـطح زیر کشـت چغنـدر قند در مزارع شهرسـتان 
بیـش از 3 هـزار و 600 هکتار اسـت که برداشـت آن از دهم مهرماه آغاز شـده 

اسـت و تا بیسـتم آبان مـاه ادامه دارد.
وی ادامـه داد: محصـول برداشـت شـده بـرای فـرآوری بـه کارخانه هـای قند 
اقلیـد، مرودشـت و نقـش جهـان اصفهـان ارسـال می شـود و تمـام مراحـل 

کاشـت تـا برداشـت تحـت نظـارت و قـرارداد ایـن کارخانه هـا اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد اظهـار کـرد: با وجـود نیـاز نقدینگی 
کشـاورزان بـرای خریـد نهـاده و ماشـین آالت الزم، اجرای کشـت قـراردادی 
را می تـوان تضمینـی بـرای خریـد محصـول ایـن کشـاورزان محسـوب کرد.

میرطالبـی گفـت: کاهـش هزینه هـای تولید، کاهش مصرف آب، آسـان شـدن 
عملیـات برداشـت، سـرعت عمـل بـاال در برداشـت و سـهولت در بارگیـری 

محصـول، از مهمتریـن مزایـای برداشـت مکانیـزه چغنـدر قند اسـت . 
او؛ از اسـتفاده ی بقایـای گیاهـی محصـول بـه عنوان کـود سـبز، افزایش ماده 
آلـی خـاک، فراهم شـدن زمان مناسـب و به موقـع عملیات کشـت های پاییزه 

گنـدم و جـو بـه عنوان محاسـن دیگر برداشـت مـدرن چغندر قند یـاد کرد. 

رها سازی بیش از ۳میلیون زنبور براکون
در مزارع اقلید 

مسـئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، از رها سـازی 
سـه میلیـون و 750 هـزار زنبـور براکـون در سـطحی بالـغ بـر 1200 هکتار از 

مـزارع لوبیـا و گوجـه فرنگی این شهرسـتان در سـال جـاری خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، علـی 
سـاالری گفـت: در راسـتای مدیریـت تلفیقـی مبـارزه بـا آفـات بـه ویـژه آفـت 
هلیوتیـس، در هـر هکتـار از مـزارع مذکور 3 هـزار زنبور براکون طـی یک یا دو 

مرحله رهاسـازی شـده اسـت.
وی؛ هـدف از اجـرای ایـن عملیـات را اسـتفاده از روش هـای غیرشـیمیایی و 
بیولوژیـک بـه منظـور کنتـرل بهینـه آفـت و کاهش مصـرف بی رویه سـموم و 

حفـظ محیـط زیسـت اعـام کرد.
و  گیاهپزشـکی  کلینیک هـای  کارشناسـان  تاش هـای  سـاالری،  گفتـه  بـه 
کارشناسـان حفـظ نباتـات در سـال های اخیـر و ترویـج اسـتفاده از روش هـای 
غیـر شـیمیایی بـه کشـاورزان، باعث افزایـش گرایش کشـاورزان به اسـتفاده از 

تجهیـزات و عوامـل غیرشـیمیایی و مفیـد بوده اسـت.
ایـن کارشـناس با برشـمردن اهمیـت اسـتفاده از روش هـای غیرشـیمیایی، در 
راسـتای حفـظ محیـط زیسـت و تولیـد محصـول گواهـی شـده، تصریـح کرد؛ 
کشـاورزان و افـراد عاقمنـد بـه اسـتفاده از روش هـای مذکور، به کارشناسـان 
حفـظ نباتـات مراکز جهاد کشـاورزی یـا واحد حفـظ نباتات شهرسـتان مراجعه، 
تـا نسـبت به معرفی کلینیـک مربوطه برای نظارت و رهاسـازی زنبـور، اقدامات 

الزم بـه عمـل آید.

آغاز برداشت سیب زمینی در بوانات

مسـئول زراعـت مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات از آغاز برداشـت 
سـیب زمینـی از اواسـط مهر مـاه در این شهرسـتان خبـر داد. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات، ابراهیم 
مـرادی گفـت: پیـش بینـی می شـود از 600 هکتـار اراضـی زیر کشـت سـیب 

زمینـی 25 هـزار تـن محصول برداشـت و روانـه بازار مصرف شـود. 
ایـن کارشـناس افـزود: از آنجایـی کـه برداشـت سـیب زمینـی نیازمنـد نیروی 
کارگـری اسـت از ایـن رو 12 هـزار نفـر روز فرصت شـغلی موقـت در این زمان 

ایجاد شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بامبـا، جلـی، آگریا و اسـپریت از عمده ارقام سـیب زمینی کشـت 
شـده در مـزارع شهرسـتان بوانات اسـت که محصـول تولیدی از لحـاظ کمی و 

کیفـی از مطلوبیـت خوبی برخوردار اسـت.
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سمیه کشتکار

شهرستان بیضاء 

انار خوش طعم بیضاء به بازار آمد
مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا گفت: کار برداشـت انـار از باغ های 
ایـن شهرسـتان از اواسـط مهـر ماه آغـاز و تا اواخـر آبان مـاه نیز ادامـه خواهد 

داشت.

 بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضا، منصـور امیریان 
تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود حـدود 4500 تـن انـار از باغ هـای ایـن 

شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار مصرف شـود. 
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به سـطح 450 هکتـاری باغ هـای انار شهرسـتان 
بیضـا اظهـار کـرد: از مجمـوع سـطوح زیر کشـت انـار 350 هکتار بـارور و صد 

هکتـار غیر بارور اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه سـرمازدگی بهـاره و کاهش عملکـرد باغ های انار شهرسـتان 
بیضـا در سـال جـاری ابـراز کـرد: انـار شـیرین، ربابـی، می خـوش و اتابکی از 
انـواع ارقـام انـار ایـن شهرسـتان اسـت که امسـال میانگیـن تولید آنهـا 15 تن 

در هکتـار برآورد می شـود. 
بـه گفتـه او؛ انـار تولید شـده عاوه بـر مصرف تازه خـوری برای تهیـه رب انار 

نیز اسـتفاده می شـود. 

آغاز توزیع کود با استفاده از نرم افزار مزرعه 
برکت در بیضاء 

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـاء گفـت: توزیـع کـود محصـوالت 
شـتوی در ایـن شهرسـتان از 16 مهـر ماه با اسـتفاده از نرم افـزار مزرعه برکت 

آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان بیضـا، منصـور امیریان 
افـزود: سـامانه مذکور مورد تایید سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بوده 
و بـا هـدف تسـهیل در تخصیـص و توزیـع عادالنـه نهاده هـای کشـاورزی از 

جملـه کود شـیمیایی طراحی شـده اسـت . 
وی ابـراز کـرد: بهـره بـرداران می توانند بـا مراجعه به اپلیکیشـن با اسـتفاده از 
کـد ملـی و شـماره تماس خود اقـدام و عامل توزیع کود شـیمیایی را مشـخص 

. کنند
امیریـان افـزود: تعاونی هـای روسـتایی، تولیـد و بخـش خصوصـی در فرآینـد 

توزیـع کـود از طریـق ایـن نـرم افـزار دخیل هسـتند.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

 بخاری های باغی جهرم
مورد توجه آستان قدس رضوی

مسـئول مکانیزاسـیون مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفت: مرکز 
کشـاورزی آسـتان قـدس رضوی قـراردادی بـرای اسـتفاده از دسـتگاه بخاری 

باغـی در سـطح صد هکتـار، بـا مختـرع جهرمی منعقد کرده اسـت.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، عیدی 
محمـد کاظمی تصریـح کـرد: بخاری هـای باغـی سـاخت مختـرع جهرمی کار 
آمـد اسـت و تـا کنـون 600هکتـار از باغ هـای کشـور را از خطـر سـرمازدگی 

نجات داده اسـت.
ایـن کارشـناس افـزود: دسـتگاه هوای گـرم ضد سـرمای مختـرع جهرمی ثبت 
مالکیـت خـود را اخـذ کـرده و مـورد تایید پـارک علـم و فناوری اسـتان فارس 

اسـت.  گرفته  قرار 
او بـا بیـان اینکـه سـوزاندن ضایعـات باغـی و السـتیک کمـک شـایانی بـه 
باغـداران در رفـع مشـکل سـرمازدگی درختـان نمی کنـد، افـزود: هـر دسـتگاه 
بخـاری می توانـد 13 هـزار متـر مکعـب هوا بـا دمـای 250 درجه سـانتیگراد را 

تولیـد و بـه صـورت شـبکه ای بـه زیـر درختـان منتقـل کند. 
بـه گفتـه وی؛ هـر دسـتگاه بـا قـدرت هفـت و نیـم اسـب بخـار می توانـد دو 
هکتـار بـاغ را پوشـش دهـد کـه عـاوه بـر صرفـه اقتصـادی بـرای باغـدار از 

تحمیـل ضرر هـای ناشـی از سـرمازدگی باغ هـا هـم پیشـگیری می کنـد. 
او افزود: کارشناسـان مکانیزاسـیون وزرات جهاد کشـاورزی از ایـن طرح بازدید 
داشـته انـد کـه در صـورت تایید، در سـامانه تسـهیاتی در خصـوص خرید این 

دسـتگاه برای باغـداران فراهم خواهد شـد. 
 

صادرات خرما از گمرک جهرم انجام می شود
 کارشـناس قرنطینـه حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم 
از آغـاز صـادرات محصـول خرمـا از محـل گمـرک این شهرسـتان خبـر داد و 

گفـت: در اولیـن مرحلـه، ایـن محصـول بـه مقصد هند صادر شـده اسـت. 
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طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، محمد 
علـی جهرمی تصریـح کـرد: ایـن محموله بـه وزن 70 تن بوده اسـت که پیش 
بینـی می شـود در ادامـه بیـش از 12 هـزار تـن خرمـا بـه کشـور های هنـد، 

پاکسـتان، افغانسـتان و امارات ارسـال شود. 
بـه گفتـه وی؛ سـطح زیر کشـت نخیـات شهرسـتان جهـرم بیـش از 5 هزار 

هکتـار بـوده کـه دارای ارقامی نظیـر شـاهانی؛ قصـب؛ کبـکاب و.. اسـت . 

اجرای طرح های الگویی ترویجی کشاورزی 
در خرامه

 مسـئول آمـوزش و ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: 
در سـال زراعـی جـاری، 12 واحد الگویـی ترویجی در بخش زراعـت و باغبانی 

این شهرسـتان راه اندازی می شـود.

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
فرانـک کاوسـی اظهـار کـرد: از ایـن تعـداد واحـد الگویی، سـه طـرح در قالب 
سـایت الگویـی، پنـج مـورد کانون یادگیری، سـه مـورد مزرعه نمایشـی و یک 

مـورد بـاغ نمایشـی مدیریت می شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه ارتقـای سـطح علمی بهـره بـرداران از ضروریات دسـتیابی 
بـه جهـش تولیـد و توسـعه پایـدار در کشـاورزی اسـت، ابـراز کرد: طـرح امید 
کشـاورزی خرامـه، محصـوالت زراعـی گنـدم، ارزن، گلرنـگ و محصـوالت 

باغـی انـار، انجیـر، پسـته، گیاهـان دارویـی و قـارچ را تحت پوشـش دارد.
 ایـن کارشـناس اجـرای طـرح امیـد را از برنامه هـای اصلـی معاونـت ترویج و 
آمـوزش وزارت جهـاد کشـاورزی برشـمرد و افـزود: بـه منظـور تحقـق اهداف 
وزارت متبـوع ده کارشـناس فنـی با تخصص هـای مختلف به عنـوان مجریان 

طرح هـای الگویـی ترویجـی انتخاب شـدند.
 کاوسـی؛ تدویـن کانون هـای یادگیـری و انتقـال دانـش و تجربـه را نشـان 
مدیریـت خاقانـه و نـگاه آینده نگر به منابع تولید دانسـت و تصریـح کرد: وجه 
تمایـز کانون هـای یادگیری از سـایت های الگوی و مسـائل نمایشـی تشـکیل 
گروه هـای هـدف با حضـور 20 تـا 25 نفر از کشـاورزان هم جوار محـل اجرای 

طـرح و یـا کشـاورزان نمونه و خبره اسـت.
مسـئول آمـوزش و ترویـج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه یادآور 
شـد: نظـارت مسـتمر، مسـئله یابـی، تعامـل با بخـش تحقیقـات و کشـاورزان 
نویـن  یافته هـای  بکارگیـری  و  کارشناسـان  مهـارت  از  بهره گیـری  پیشـرو، 

موفقیـت طـرح را تضمیـن خواهـد کرد.

تولید چای ترش در خرامه

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از تولیـد گیـاه 
دارویـی چـای تـرش برای اولیـن بار در این شهرسـتان خبر داد و گفت: کاشـت 

ایـن محصـول در فروردیـن مـاه بـه صورت نشـائی انجام شـده اسـت.
خرامـه،  عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  روابـط  گـزارش  بـه   
الهـه زارع تصریـح کـرد: بـه منظـور دسـتیابی به الگوی کشـت مناسب،کاشـت 
آزمایشـی چـای سـرخ در مزرعـه ای بـه مسـاحت هـزار مترمربـع در روسـتای 

هـال آبـاد اجرا شـد.
 ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکه زمـان برداشـت محصـول 165 روز پس از 
کاشـت خواهـد بـود، اظهار کرد: عملیات برداشـت از اواخر شـهریورماه شـروع و 

تـا پایـان مهرماه ادامه داشـت.
وی یـادآور شـد: میانگیـن تولیـد محصـول در هر هکتـار 250 کیلوگـرم وزن تر 
اسـت کـه در بعضـی نواحـی بـه 500 کیلوگـرم نیـز می رسـد از این سـطح 35 

کیلـو گـرم چـای تـرش تر بدسـت آمد.
زارع؛ بـر لـزوم شناسـایی گیاهـان سـازگار بـا شـرایط اقلیمی هـر منطقـه تاکید 
کـرد و افـزود: بـا وجـود پدیـده خشکسـالی ایـن گیاه بـه دلیـل نیاز آبـی پایین 
و تحمـل خشـکی از وضعیـت رشـد و گلدهـی مطلوبـی در این ناحیـه برخوردار 

ست. ا
 وی؛ مقاومـت در برابـر آفـات، نیـاز کـم بـه کود و سـموم شـیمیایی و ارگانیک 

بـودن را از مزایـای کشـت چـای ترش عنـوان کرد. 
چـای تـرش خنـک کننـده بـدن اسـت و در درمـان افسـردگی، کاهـش قنـد 
خـون، حفـظ سـامت کبـد، کمک بـه هضم غـذا، حفـظ سیسـتم ایمنی بدن و 

جلوگیـری از تشـکیل سـنگ کلیـه و مثانـه موفقیـت آمیـز عمـل می کنـد.
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مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 

احداث جاده بین مزارع درخرم بید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: یـک جـاده دسترسـی به 
گلخانـه تولیـد رز امانـی به طول 2700 متـر در این شهرسـتان مرمت و احداث 

شـده است. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، آرش 
خسـروانی تصریـح کـرد: عملیات سـاخت ایـن جاده بـا اختصـاص دو میلیارد و 
203 میلیـون ریـال از محل اعتبارات خسـارت سـیل سـال 1398 اجرایی شـده 

است. 
بـه گفتـه وی؛ جـاده دسترسـی مذکـور طـول پنـج کیلومتـری دارد کـه ادامـه 
2300 متـری مسـیر توسـط بهـره بـردار گلخانـه احداث و تکمیل شـده اسـت. 
خسـروانی اظهـار کـرد: بـا احـداث ایـن جـاده کشـاورزان ده گروه مشـاعی در 

طـول مسـیر، از ایـن خدمـت بهـره منـد شـده اند. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: گلخانـه تولیـد گل رز شـاخه بریـده امانـی بـا برنـد 
رزانـو از مجهزتریـن و بـه روزتریـن گلخانه هـای تولیـد گل رز شـاخه بریده در 

است. کشـور 

بهره برداری از یک واحد بسته بندی در خرم بید
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
خـرم بیـد گفت: یـک واحـد صنعتی 
بسـته بنـدی تخـم مـرغ بـا ظرفیت 
سـالیانه 500 تـن در این شهرسـتان 

بـه بهره بـرداری رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت 
خـرم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
اظهـار کـرد:  بیـد، آرش خسـروانی 
سـرمایه  بـا  صنعتـی  واحـد  ایـن 
گـذاری متقاضی و بدون تسـهیات 
زنجیـره  ایجـاد  راسـتای  در  بانکـی 
ارزش در بخـش صنایـع کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان ایجـاد شـده اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ ایـن واحـد بسـته بنـدی تخم مـرغ ضمن ایجـاد زمینه اشـتغال 
بـرای ده نفـر، محصـول تولیـدی در واحـد مـرغ تخم گذار سـرمایه گـذار را به 
ظرفیـت 60 هـزار قطعـه بسـته بنـدی و ارزش افـزوده آن را فراهـم می کند. 

صادرات محصوالت صنایع غذایی خرم بید 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد از صـادرات بیـش از 495 تـن 
محصـوالت تولیـدی صنایـع غذایی این شهرسـتان ، در شـش ماهه اول سـال 

جـاری خبـر داد .
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی گفـت: ارزش محصـوالت غذایی صادر شـده بالغ بـر 202هزار 
دالر و عمـده ایـن محصـوالت به کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس، اسـترالیا و 

افغانسـتان صادر شـده اسـت .
وی افـزود: در ایـن شهرسـتان تعـداد پنـج واحـد صنایـع غذایـی و تبدیلـی بـا 

ظرفیـت تولیـد سـالیانه 100هـزار تـن فعالیـت می کنـد. 

قنات نظام آباد خرم بید پوشش دار شد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفـت: یـک قطعـه 320 متـری 
از کانـال آبرسـانی قنـات نظـام آبـاد روسـتای قشـاق، در بخش مرکـزی این 

شهرسـتان مرمـت و پوشـش دار شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی اظهـار کـرد: ایـن اقـدام عمرانـی بـا اختصـاص یـک میلیـارد 
و 302 میلیـون ریـال اعتبـار از محل خسـارت سـیل سـال 98 عملیاتـی و اجرا 

است.  شـده 
 بـه گفتـه وی؛ قنـات نظـام آبـاد قشـاق، یکـی از طوالنی تریـن و پرآب ترین 
قنات هـای شهرسـتان خـرم بید اسـت کـه دارای بیـش از 126 نفر بهـره بردار 
بـوده و بـا ایـن اقـدام عمرانـی می تـوان بـرای بهینـه سـازی مصـرف آب و 

افزایـش میـزان تولیـد، گام موثری برداشـت.
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محمدهادی موالیی

شهرستان خفر 

آغاز برداشت کنجد در خفر

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر از آغاز برداشـت کنجد از 130 هکتار 
مـزارع این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر، ارسـان صالحی 
گفـت: پیـش بینـی می شـود بیـش از 145 تـن محصـول کنجـد از ایـن مزارع 

برداشـت و روانـه بازار مصرف شـود. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: مقـرون بـه صرفـه بودن کاشـت ایـن دانـه روغنی 
بـه دلیـل قیمـت خـوب و همچنیـن افزایـش عملکـرد بـا اسـتفاده از رقـم پـر 
محصول داراب 2، رغبت کشـاورزان را برای کشـت کنجد افزایش داده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ افزایـش بهـره وری آب، ایجـاد تنـاوب زراعـی مناسـب، اصاح 
بافـت خـاک و کنتـرل علف هـای هـرز از جملـه مزایـای کاشـت کنجد اسـت. 

آغاز کاشت دانه روغنی کلزا در خفر 

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خفر گفت: کاشـت دانـه روغنـی کلزا در 
ایـن شهرسـتان از اوایـل آبـان مـاه آغـاز و تا اواخـر آذر مـاه آتی ادامـه خواهد 

داشت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر، ارسـان 
صالحـی اظهـار کـرد: تا کنون عملیات آماده سـازی بسـتر 65 هکتـار از اراضی 

بـرای کاشـت دانه روغنی کلزا انجام شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکه کاشـت کلزا بـا کارنده های مناسـب انجام می شـود، افزود: 
کاس هـای آموزشـی و ترویجـی بـه منظـور توسـعه و بـه کار گیـری اصـول 
علمی در کاشـت محصول کلزا در سـطح شهرسـتان خفر در حال انجام اسـت. 

کاشت گندم در خفر آغاز شد

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خفـر گفـت: 
کاشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان از اوایـل آبان ماه آغاز شـده اسـت و تـا اواخر 

همیـن مـاه نیز ادامـه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خفـر، احمد جـوکار با 
اشـاره بـه سـطح تعهـد 730 هکتـاری کاشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان اظهار 
کـرد: پیـش بینـی می شـود در صـورت بـارش بـه موقع نـزوالت جوی سـطح 

زیـر کشـت گنـدم تـا 950 هکتـار افزایـش یابد. 
وی بـا بیـان اینکـه بـه دنبال هماهنگی انجام شـده دو دسـتگاه کارنـده کودکار 
بـذرکار وارد منطقـه می شـود، افـزود: کشـاورزان از این امکانی که فراهم شـده 
اسـت بهـره منـد شـوند تا بـا مکانیزه شـدن عملیات کاشـت، به نتیجـه مطلوب 

یعنـی کاهـش هزینه تولیـد و افزایش عملکرد برسـند.
او بـر اسـتفاده کشـاورزان از بذور گواهی شـده و سـازگار با منطقه تاکیـد و ابراز 
کـرد: زارعیـن در صـورت به کار بردن بـذور خود مصرفی، نسـبت به ضدعفونی 

بـذر با قارچ کش مناسـب اقـدام نمایند.

عباس رستم پور

شهرستان خنج 

احداث جاده بین مزارع در خنج
کارشـناس آب خـاک مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج گفـت: عملیات 
احـداث جـاده بیـن مـزارع در اراضـی روسـتای مکویـه از بخـش مرکـزی ایـن 

شهرسـتان بـه پایـان رسـیده و آمـاده بهره برداری اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، جـواد 
مظفـری تصریـح کـرد: ایـن جاده به طـول 2200 متر و بـا اعتبار سـه میلیارد و 
700 میلیـون ریـال به منظور تجهیز اراضی، سـهولت در تردد ادوات کشـاورزی 

و تسـهیل عبـور مـرور بهره برداران احداث شـده اسـت. 
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کاظم نظری

شهرستان داراب 

پیش بینی کاشت 200 هکتار چغندرقند پائیزه
در داراب

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از آغاز کاشـت چغندرقند پائیزه از نیمه 
مهرمـاه در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: پیش بینی می شـود بیـش از 200 

هکتـار از این محصول در اراضی کشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاوری شهرسـتان داراب، احمـد 
رضـا صالحـی تصریـح کـرد: کارخانـه قنـد مینـوی فسـا بـا کشـاورزان منطقه 
اسـت کـه  متعهـد شـده  و  بسـته  قـرارداد  بـرای خریـد تضمینـی محصـول 

نهاده هـای مـورد نیـاز مثـل بـذر و کـود را تامیـن نمایـد. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: پالمـا، پرفکتـا و لوانتـه از ارقـام بـذور چغنـدر قندی 
هسـتند کـه تامیـن و زیر نظـر کارشناسـان در اراضی شهرسـتان داراب کشـت 

می شـوند. 
را صرفـه جویـی  پائیـزه  قنـد  چغنـدر  مزیـت کشـت  تریـن  مهـم  صالحـی؛ 
50 درصـدی در مصـرف آب بـا توجـه بـه نـزوالت آسـمانی در فصـل رشـد، 
قرارگرفتـن آن در تنـاوب زراعـی مـزارع، کاهـش هزینه هـای تولیـد و افزایش 

عملکـرد محصـول اعـام کـرد.

آغاز کشت کلزا در زمین های داراب
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از آغـاز کاشـت دانـه روغنـی کلزا در 
مـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: کاشـت کلزا تـا نیمه آذر مـاه نیز ادامه 

خواهد داشـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، احمد 
رضـا صالحـی تصریـح کـرد: امیدواریم بـا توجه بـه قیمـت 7800 تومانی خرید 
تضمینـی دولـت و تفاهـم نامـه خریـد شـرکت نویـد خلیـج فـارس، بـه سـطح 

2500 هکتـاری اباغـی بـرای کشـت کلزا دسـت یابیم.
ایـن مقام مسـئول افـزود: تراپر و هایوال50 از مهـم ترین ارقام کلزا هسـتند که 
در اراضـی شهرسـتان داراب کشـت می شـوند؛ ایـن بـذور و دیگـر نهاده هـای 
مـورد نیـاز کشـاورزان بـه میـزان کافـی توسـط عاملیـن بخـش خصوصـی 

خریـداری و بـه شهرسـتان حمل شـده اسـت. 

رها سازی زنبور براکون در باغ های داراب 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
هـزار   500 سـازی  رهـا  از  داراب 
انـار  باغ هـای  در  براکـون  زنبـور 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب، 
احمـد رضـا صالحـی گفـت: ایـن 
تعـداد از زنبور هـای براکـون در دو 
مرحلـه بـا فاصلـه زمانـی یـک ماه 
در صـد هکتـار از باغ هـای انار رها 

سـازی شـده است. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه 
منظـور  بـه  مذکـور  طـرح  اینکـه 
اجـرای مدیریـت تلفیقی مبـارزه با 

آفـت کـرم گلـوگاه انـار و بـا هـدف افزایش جمعیـت حشـرات مفیـد در باغ ها 
انجـام شـده اسـت، افـزود: بـا ایـن اقـدام مصـرف سـموم شـیمیایی کاهـش، 
تولیـد محصـوالت گواهـی شـده تسـهیل و بـه حفاظـت از محیـط زیسـت از 

می شـود.  کمـک  شـیمیایی  آالینده هـای 
وی؛ بـا تاکیـد بـر اهمیت ترویـج روش هـای تلفیقی مبـارزه با آفـات در مزارع 
و باغ هـا تصریـح کـرد: کشـاورزان و باغـداران می توانند برای آشـنایی بیشـتر 
و اجـرای طـرح مدیریـت تلفیقـی آفـات در واحد هـای تولیـدی خـود بـه حفظ 

نباتـات و یـا مراکـز جهاد کشـاورزی مراجعـه کنند. 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

تالش برای علمی کردن کشاورزی سر لوحه 
برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: همـه مـا بایـد تاش 
کنیـم کـه بـا علمی کـردن بخـش کشـاورزی بـه تـوان اقتصـادی جامعـه و 

معیشـت مـردم کمـک کنیـم.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، محمد 
مهـدی قاسـمی در یـک بازدیـد از مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان 
تصریـح کـرد: بـا وجود خاک مناسـب و مهیا بـودن آب برای بخش کشـاورزی 
ایـن منطقـه، بایـد کشـاورزی را بـه سـمت و سـویی هدایـت کنیـم کـه بتواند 
بـا علمی شـدن، رونـق تولیـد را در راسـتای اهـداف سـازمان و وزارت متبوع به 

آورد. دست 
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فهیمه سادات کامران

شهرستان زرین دشت 

ایـن مقـام مسـئول بـر ایجـاد مزرعـه گنـدم دانش بنیـان تاکیـد کـرد و افزود: 
ضـرورت دارد بـرای بهـره وری بیشـتر از آب و خـاک، بـذوری را برای کشـت 
اسـتفاده کنیـم کـه با اقلیم منطقه سـازگار و به عنوان یک برند شـناخته شـود.

او ضمـن دعـوت از کشـاورزان پیشـرو بـرای ارائـه تجربیـات علمـی و فنی به 
منظـور بهـره منـدی دیگران از تجـارب آنان و بـرای محقق کردن کشـاورزی 
دانـش بنیـان، تاکیـد کـرد: امروزه کشـاورزی بنا به شـرایط اقلیمی به سـمت و 
سـویی پیـش مـی رود که اگـر نتوانیـم از تجربـه بهره بـرداران موفق اسـتفاده 

کنیـم، نمی توانیـم در مـزارع توفیـق قابل قبولی داشـته باشـیم.
قاسـمی به تسـهیات دولتـی برای ایجـاد گلخانه هـا در مقیاس هـای مختلف 
و آبیـاری نویـن در سـطح مـزارع اشـاره و اظهـار کـرد: فرصـت بسـیار خوبـی 
فراهـم شـده اسـت تا بهـره بـرداران مـا بتوانند بـا آگاهی بیشـتر و با اسـتفاده 

از ایـن تسـهیات بـه کشـاورزی پایـدار و رونـق تولیـد کمک شـایانی کنند.

فاطمه فردی

شهرستان زرقان 

سرما زدگی مزارع ذرت علوفه ای زرقان
مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان گفـت: سـرما بـه 500 هکتـار از 

مـزارع ذرت علوفـه ای ایـن شهرسـتان خسـارت وارد کـرده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینـی 

تصریـح کـرد: بـا توجـه به خسـارت 30 تـا 80 درصـدی مـزارع ذرت علوفه ای 
آسـیب دیـده از سـرما، میزان محصول خسـارت دیـده 15 تا 20 هـزار تن پیش 

می شـود.  بینی 
بـه گفتـه وی؛ مـزارع خسـارت دیـده عمدتـا در مناطـق لپویـی و روسـتاهای 

حسـین آبـاد، فتـوح آبـاد، کورکـی و آغجلـو قـرار دارنـد.

شروع برداشت طالی سفید در زرین دشت
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت از شـروع برداشـت وش از مزارع 
پنبـه ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت: کار برداشـت این محصول تـا اواخر دی 

مـاه آینـده ادامه خواهد داشـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود 15 هـزار تـن وش پنبه از 

4200 هکتـار از اراضـی زیـر کشـت این محصول برداشـت شـود. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به قیمـت خرید تضمینـی 75 هزار ریالـی وش پنبه 
اظهـار کـرد: پیش بینی می شـود کشـاورزان پنبـه کار محصول تولیـدی خود را 

در بـازار آزاد بـا نرخـی بیش از 150 هـزار ریال به فروش برسـانند. 
به گفته وی؛ ارقام پنبه کشـت شـده در شهرسـتان زرین دشـت شـامل گلستان، 
لطیـف، حکمـت، سـاجدی، ارمغـان و پرتـو بـه عنوان ارقـام داخلـی و رقم های 

لیـدر و جیحـان به عنـوان ارقام وارداتی هسـتند. 
 

عقد قرارداد کاشت کلزا در زرین دشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
آغـاز  بـه  اشـاره  بـا  دشـت  زریـن 
شهرسـتان  ایـن  در  کلـزا  کاشـت 
کاشـت  قـرارداد  تاکنـون  گفـت: 
330 هکتـار کلزا در این شهرسـتان 

منعقـد شـده اسـت. 
به گـزارش روابـط عمومی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرین 
بیـان  بـا  دیانـت  الـه  روح  دشـت، 
اینکـه سـطح اباغی برای کاشـت 
کلـزا در این شهرسـتان 500 هکتار 
اسـت، تصریـح کـرد: تـا کنـون در 
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125 هکتـار از اراضـی عملیـات کاشـت کلـزا انجام شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: بـه منظـور کاشـت کلـزا دو هـزار کیلوگـرم بـذر 
رقم هایـوال 50 توسـط عاملیـن خریـد و بـه شهرسـتان حمل شـده کـه در بین 

کشـاورزان توزیـع می شـود.
بـه گفتـه وی؛ ترویـج و توسـعه کشـت کلـزا عـاوه بـر سـودآور بـودن موجب 
افزایـش حاصـل خیزی خـاک، افزایش عملکـرد غات و ایجاد تنـاوب، کاهش 
آفـات و علف هـای هـرز و کمـک بـه خوکفایـی کشـور بـرای کاهـش واردات 

نباتی می شـود.  روغـن 

زینب طالیی

شهرستان سرچهان 

شروع عملیات کاشت گندم در سرچهان

مسـئول تولیـدات گیاهـی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفت: کاشـت 
گنـدم در ایـن شهرسـتان از اوایـل آبان ماه آغاز شـده اسـت و تا اواسـط آذرماه 

نیـز ادامه دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، 
بیـژن قائـدی تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود در سـال زراعی جـاری بیش 

از 3500 هکتـار گنـدم آبـی در این شهرسـتان کشـت شـود .
بـه گفتـه وی؛ با هـدف افزایش ضریـب مکانیزاسـیون و کاهش مصـرف بذر و 
هزینه ها عملیات کاشـت توسـط 2 دسـتگاه کمبینات و چندین دسـتگاه کارنده 

در حال انجام اسـت .
قائـدی تاکیـد کـرد: با توجه بـه اهمیت ضـد عفونی بـذور به منظـور جلوگیری 
از شـیوع بیماری هـای قارچـی نظیـر انـواع سـیاهک ها ، کشـاورزان در صورت 
اسـتفاده از بـذور خـود مصرفـی حتمًا نسـبت به ضد عفونـی آنها اقـدام نمایند .

هویت گذاری بیش از 50 هزار راس دام
در سرچهان

مسـئول اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفت: 
هویـت گـذاری دام ضروری اسـت و تا کنـون بیش از 58 هزار راس دام سـبک 

در ایـن شهرسـتان پاک کوبـی و هویت گذاری شـده اند. 
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، بهـزاد ملک 
حسـینی تصریـح کـرد: در ایـن شهرسـتان 250 هـزار راس دام سـبک و هـزار 
راس دام سـنگین وجـود دارد کـه بـا توجه به ادامه داشـتن طـرح هویت گذاری 

دام بایـد هـر چه سـریعتر تحت پوشـش قـرار گیرند. 
بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح در راسـتای بهود نظـام آمـار و اطاعـات دام موجود، 

کنتـرل تـردد دام، اصـاح نـژاد دام، بهداشـت و واکسیناسـیون، بیمـه دام و 
جلوگیـری از قاچـاق دام انجـام می شـود.

لیال ابراهیم زاده سروستانی

شهرستان سروستان 

آغاز برداشت زعفران از مزارع زعفران سروستان

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از برداشـت 
زعفـران در سروسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
احسـانی بـا اعـام این خبر گفـت: از نیمه ی آبـان ماه، برداشـت از مزارع زعفر 
ان آغـاز شـده اسـت. توسـعه ی ایـن محصـول ارزشـمند بـه مدت سـه سـال 
اسـت کـه در راسـتای توسـعه ی گیاهـان دارویی در دسـتور کار ایـن مدیریت 
قـرار گرفتـه، در حـال حاضر 110 هکتار از اراضی کشـاورزی سروسـتان به این 

محصـول اختصاص یافته اسـت.
پیـش بینـی می گـردد در سـال جـاری حـدود 300 کیلوگـرم زعفـران از ایـن 

برداشـت گردد. مـزارع 
اشـتغال فصلـی بسـیار خوبـی در زمینـه زعفـران وجـود دارد بـه طـوری که در 
فصـل برداشـت 20 هـزار نفـر روز جهـت برداشـت و پـاک کردن گل مشـغول 

بـه کار خواهند شـد.
وی در ادامـه افـزود: زعفـران سروسـتان از عطـر، طعـم و رنـگ بسـیار خوبـی 
برخـوردار بـوده، بـا زعفـران قائنـات برابـری می کنـد. و بـا عنایـت بـه سـال 
اعطـای  بـا  ارزشـمند  محصـول  ایـن  توسـعه ی  از  حمایـت  تولیـد،  جهـش 
تسـهیات ارزان قیمـت می توانـد راهگشـای توسـعه ی کشـت ایـن گیـاه در 
شهرسـتان باشـد. وی در پایـان خاطر نشـان کـرد: از امتیازات زعفـران کم آب 
بـر بـودن زعفـران می باشـد کـه می توانـد در کنـار پسـته مکمل بسـیار خوبی 

بـرای فعالیـت بهره بـرداران محسـوب گـردد. 
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علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

پیش بینی تولید 2000 تن کنجد در فراشبند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت: برداشـت کنجـد در ایـن 
شهرسـتان از نیمـه مهرمـاه آغـاز و تا پایـان آبان ماه نیـز ادامه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
فرامـرز نوعـی تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود 2 هـزار تـن دانـه روغنـی 

کنجـد از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار مصـرف شـود. 
بـه گفتـه وی؛ عملیـات برداشـت کنجـد به صـورت دسـتی و مکانیـزه صورت 
می گیـرد و محصـول تولیـدی بـه دلیـل نبـود صنایـع فـرآوری در شهرسـتان 
فراشـبند به شـهرهای الر، المرد، کازرون و دیگر اسـتان ها ارسـال می شـود. 

توسعه کاشت پیارم در بخش دهرم فراشبند 

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی دهـرم گفت: بـه منظور توسـعه کاشـت خرمای 
رقـم پیـارم تعـداد 900 اصلـه نهـال خرمای پیـارم در بیـن باغـداران این بخش 

توزیع و کاشـته شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، علی 
دژگاهـی تصریـح کـرد: نهال هـای مذکـور در بیـن هفـت متقاضی توزیـع و در 

سـطح 9 هکتار کشـت شـده است. 
بـه گفتـه وی؛ امیـد اسـت بـا تشـویق عاقه منـدان به توسـعه کشـت این نوع 
رقـم صادراتی سـود بیشـتری نصیـب باغـداران شـود و ارز آوری محصول خرما 

افزایـش یابد. 
دژگاهـی افـزود: بیـش از 230 هکتـار از باغ هـای ایـن بخـش بـه نخیـات 
اختصـاص دارد کـه عمده ارقام کشـت شـده در منطقـه زاهدی، پیـارم و مجول 

ست. ا

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

کاشت کلزا در اراضی فسا آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از آغـاز کشـت دانـه روغنـی کلـزا در 
زمین هـای ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: کاشـت ایـن محصـول از اواخـر 

مهرمـاه آغـاز و تـا اواخـر آذرمـاه ادامـه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصـر 
انصـاری تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود دو هـزار هکتار از اراضی به کاشـت 

ایـن محصـول راهبردی اختصـاص یابد. 

ایـن مقـام مسـئول ابراز کـرد: بنا بـه ارزیابی هـا 15 هـزار کیلوگرم بـذر کلزا از 
رقم هایـوال 50 بـه منظـور کشـت ایـن محصول در شهرسـتان فسـا مـورد نیاز 

اسـت کـه ایـن نهـاده تامیـن و به متقاضیـان کشـت تحویل داده می شـود.

اجرای طرح ملی پوشش بیمه ای روستائیان در 
شهرستان سروستان

کارشـناس امـور زنـان روسـتایی شهرسـتان سروسـتان از اجـرای طـرح ملـی 
پوشـش بیمـه ای روسـتائیان و عشـایر در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
رویـا محبـی زاده ضمـن اعـام این خبر افـزود: جهت انجـام این پـروژه پس از 
مکاتبـه بـا بخشـداری و دهیـاران روسـتاها در نهایـت جلسـه ای با دهیـاران به 
منظـور شـفاف سـازی جوانـب مختلـف این طـرح برگزار شـد. این طـرح که از 
ابتـدای مهرمـاه سـال جـاری به طور جـدی پیگیری و عملیاتی شـد با اسـتقبال 
بـی نظیـری رو به رو شـده اسـت و تـا کنون بیـش از 200 نفر در ایـن طرح نام 
نویسـی کرده انـد کـه اولویـت با زنان بی سرپرسـت و بد سرپرسـت بوده اسـت.

ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه ایـن پوشـش بیمـه ای، از بیمـه ی درمـان 
جـدا بـوده، صرفـا بـه منظـور تامیـن آتیـه و بازنشسـتگی مشـمولین اسـتفاده 
می شـود، اظهـار کـرد: حـق بیمـه سـهم مشـمول در سـال اول رایـگان و در 
سـنوات بعـدی بـا یک درصـد افزایش بـه صورت سـاالنه دریافت می شـود، با 
تأکیـد بـر اینکه متقاضیان پوشـش بیمـه ای روسـتایی و عشـایری نباید تحت 
پوشـش نهادهـای حمایتـی ماننـد بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امام خمینـی )ره( 
باشـند، افـزود: افـرادی کـه تحـت پوشـش بیمه ایـن طـرح قـرار می گیرند در 
صـورت رسـیدن بـه سـن 65 سـالگی و پرداخـت حق بیمـه به مدت 15 سـال 

از مسـتمری بازنشسـتگی برخـوردار می شـوند. 
محبـی زاده ابـراز کـرد: ایـن طرح به اسـتناد اباغ مشـاور مقام عالـی وزارت و 
مدیـر کل دفتـر توسـعه فعالیت هـای زنـان روسـتایی و عشـایری در وزارتخانه 
جهاد کشـاورزی شـروع شـده اسـت و پس از جمع بندی اطاعات به صندوق 

بیمه تامین اجتماعی کشـاورزان، روسـتائیان و عشـایر ارسـال شـد.
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او بـا بیـان اینکـه قیمـت خریـد تضمینـی کلـزا در سـال زراعـی جدیـد 7800 
تومـان تعیین شـده اسـت، افـزود: امیدواریـم با افزایـش قیمت حدود سـه هزار 
تومانـی خریـد دانـه روغنـی کلـزا نسـبت بـه سـال قبـل رغبـت کشـاورزان به 

کشـت ایـن محصـول افزایـش یابد. 
انصـاری بیـان کرد: کلـزاکاران بـرای افزایش راندمـان کیفـی و کمی محصول 
خـود بایـد با همـکاری مراکـز جهاد کشـاورزی و کارشناسـان، اصـول علمی را 

در کاشـت، داشـت و برداشـت کلزا بـه کار گیرند.
وی تاکیـد کـرد: کلـزا می توانـد در تنـاوب بـا زراعت گنـدم و جو قـرار گرفته و 
از تراکـم بیماری هـا، آفـات و علف هـای هرز بکاهـد و باعث افزایـش عملکرد 

دانـه این محصوالت شـود.
 انصـاری بـا اشـاره به اهمیـت مزارع کلـزا در تغذیـه زنبورسـتان ها اضافه کرد: 
کاشـت کلـزا به علـت بقایـای گیاهی مطلـوب عاوه بـر تاثیر مثبـت در میزان 

مـاده آلـی خـاک در تامین علوفـه دامداران نیـز نقش دارد. 

آغاز برداشت پنبه از مزارع فسا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: برداشـت پنبـه از مـزارع ایـن 
شهرسـتان از اوایـل آبـان مـاه آغـاز و تا اواخـر بهمن مـاه ادامه خواهد داشـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فسـا، ناصـر انصـاری با 
بیـان اینکـه سـطح زیـر کشـت پنبـه در ایـن شهرسـتان 2600 هکتـار اسـت، 
تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود نزدیـک بـه ده هـزار تـن پنبـه در ایـن 

شهرسـتان برداشـت شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: عمـده تریـن ارقـام کشـت شـده پنبـه در 
شهرسـتان فسـا شـامل رقم هـای گلسـتان، ارمغـان، سـاجدی و ارقـام خارجی 

مثـل لیـدر، ماکسـا، کاریزمـا اسـت. 
وی بـا اشـاره به اینکه شهرسـتان فسـا دارای رتبه اول متوسـط عملکـرد تولید 
پنبـه در اسـتان فـارس اسـت، گفت: کشـاورز پنبـه کار نمونه اسـتانی در سـال 

98 از شهرسـتان فسـا انتخاب شـده است.
او ابـراز کـرد: در شهرسـتان فسـا 150 هکتـار از مـزارع پنبـه بـه منظـور تولید 
بـذر متاسـب بـا اقلیـم شهرسـتان اختصـاص دارد و با توجـه به اهمیت کشـت 
مسـتقیم محصـوالت زراعـی در حفظ خـاک 12 هکتار نیز به این روش کاشـته 

شـده است.
انصـاری بـا بیـان اینکه برداشـت پنبه بـه صورت سـنتی و با اسـتفاده از نیروی 
انسـانی صـورت می گیـرد، افـزود: اشـتغالزایی بسـیار بـاال و قابـل توجهـی در 

فصـل برداشـت پنبـه در ایـن شهرسـتان ایجاد می شـود. 

برداشت خرما از نخلستان های فسا
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفت: برداشـت خرما از نخلسـتان های 
ایـن شهرسـتان از اواسـط مهـر مـاه آغـاز و تـا اواسـط آبـان مـاه ادامه داشـته 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فسـا، ناصر انصـاری با 
بیـان اینکـه سـطح زیـر کشـت خرمـا در ایـن شهرسـتان 200 هکتـار اسـت، 
ایـن  تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود نزدیـک بـه هـزار تـن خرمـا در 

شهرسـتان تولیـد و برداشـت شـود. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: عمـده تریـن ارقـام خرمـای شهرسـتان فسـا 

شـامل رقم هـای شـاهانی و زاهـدی یـا قصـب اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ تغییـر الگوی کشـت محصـوالت باغـی در دسـتور کار مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا اسـت از این رو در پـی اقدامـات ترویجی در 
ایـن شهرسـتان سـطح زیر کشـت نخیات در سـال جـاری 70 هکتـار افزایش 

داشـته است. 
او ابـراز کـرد: بـه منظـور حمایـت از سیاسـت تغییـر الگوی کشـت محصوالت 
باغـی 800 میلیـون ریـال یارانـه بـرای توسـعه کاشـت نخل بـه بهره بـرداران 

مشـمول در شهرسـتان فسـا در سـال جاری پرداخت شـده اسـت. 

رتبه اول شهرستان فسا در هویت گذاری دام
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از 
هویت گذاری 153 هزار راس دام سـبک و سـنگین در یکسـال گذشته و کسب 

رتبـه اول اسـتانی برای این شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، محمد 
جـواد جمالـزاده گفـت: بـا هـدف هویـت دار کـردن دام و اجـرای برنامه هـای 
اصـاح نـژادی، طـرح پـاک کوبی دام در شهرسـتان از شـهریور مـاه 98 آغاز 

و همچنـان ادامـه دارد.
جهادکشـاورزی،  همـکاری  بـا  دام  کوبـی  پـاک  طـرح  کـرد:  تصریـح  وی 
می شـود.  انجـام  دامـداران  تعاونی هـای  و  عشـایر  امـور  اداره  دامپزشـکی، 
او افـزود: ارایـه تمامی خدمـات دامـی از قبیـل دریافـت تسـهیات، صـدور و 
تمدیـد دفترچـه دام و توزیـع نهاده هـا براسـاس هویـت گـذاری دام هـا خواهد 

. د بو
جمالـزاده تاکیـد کـرد: پـس از اتمـام مهلـت پـاک کوبـی هـر گونـه خریـد، 

فـروش وجابجایـی دام زنـده فاقـد پـاک ممنـوع اسـت.
ایـن مقـام مسـئول از همـه دامـداران وپـرورش دهنـدگان دام خواسـت جهت 
کسـب اطاعـات بیشـتر و تسـریع در امـر پـاک کوبـی وبیمـه دام خـود بـه 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی و مراکـز مایـه کوبـی دام مراجعـه کننـد.

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

ایجاد باغچه های سالمت در فیروزآباد
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد از ترویـج و اجرای 
طـرح ایجـاد باغچه های سـامت خانگـی و آموزش بهبـود تغذیه بـا همکاری 

شـبکه بهداشـت و درمـان در ایـن شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد، سـید 
کاظـم موسـوی گفـت: تاکنـون بـا همـکاری 50 نفـر از اعضـای صندوق های 
خـرد زنـان روسـتایی چهـار باغچـه سـامت خانگی در بخـش مرکـزی ایجاد 
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شـده است.
وی بیـان کـرد: ایـن طـرح با تاکیـد بر بهبـود وضعیـت تغذیه جامعه روسـتایی 
آغـاز و بانـوان روسـتایی بـه منظـور آشـنایی بـا روش هـای ایجـاد باغچه های 

سـامت در کارگاه هـای آموزشـی تئـوری و عملی شـرکت کـرده اند.
موسـوی ادامـه داد: در ایـن باغچه هـا محصـوالت سـبزی و صیفـی به صورت 

ارگانیـک تولیـد و به مصـرف خانوار های روسـتایی می رسـد.
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد اضافه کـرد: هدف 
از ایـن طـرح دسـتیابی بـه بهبود تغذیـه خانوار روسـتائی، تولید محصول سـالم 
و امنیـت غذایـی، گسـترش فرهنـگ تغذیـه سـالم در بیـن زنـان روسـتایی و 

افزایـش تولیـد در باغچه هـای خانگـی اسـت.
وی ابـراز کـرد: بـه منظـور ایجـاد باغچه هـای سـامت در سـایر بخش هـای 
شهرسـتان نیـز کاس آموزشـی بـه طـور عملـی برگـزار و امید مـی رود تعداد 
باغچه های سـامت در سـطح شهرسـتان افزایش قابل توجهی داشـته باشـد.

بسیج همگام با کشاورز در فیروزآباد اجرایی شد 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفت: طرح بسـیج 
همـگام بـا کشـاورز بـا بـه کار گیـری 32 فـارغ التحصیـل کشـاورزی در ایـن 

شهرسـتان آغاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فیروزآبـاد، سـید کاظم 
موسـوی تصریـح کرد: نیرو های بسـیج مهندسـین کشـاورزی و منابـع طبیعی، 
فـارغ التحصیـل مقاطـع و رشـته های مختلـف کشـاورزی هسـتند و در کنـار 
مسـئولین پهنـه وظیفه انتقـال دانش به کشـاورزان را بر عهده خواهند داشـت.

ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: افزایش بهـره وری، پایداری در تولیـد از طریق 
انتقـال دانـش روز بـه کشـاورزان و دسترسـی بـه امنیـت غذایـی در بخـش 

کشـاورزی از اهـداف اصلـی ایـن طرح اسـت.

بـه گفتـه وی؛ افزایـش میـزان تولیـد در واحد سـطح، افزایـش دانـش و به کار 
بسـتن روش هـای علمی تولیـد محصول، اسـتفاده از دانش بومـی و بهره گیری 
از تجربیـات کشـاورزان از مهـم تریـن مزایـای طـرح بسـیج همگام با کشـاورز 

است.
موسـوی ابـراز کرد: این طـرح با همکاری مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
فیروزآبـاد، ناحیـه مقاومـت سـپاه منطقه و بسـیج مهندسـین کشـاورزی و منابع 

طبیعی در دسـت اجرا اسـت.

مهدی نعیمی

شهرستان قیروکارزین

اقدامات ترویجی جهاد کشاورزی 
امر به معروف است 

معـاون اداره امـور فرهنگـی و توسـعه ارزش هـای اسـامی در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: تمامی خدمـات و اقدامات ترویجی این سـازمان 

امـر بـه معـروف اسـت از این رو باید مسـتند سـازی و منتشـر شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
محمد محسـن ظریف کارفرد در جمع شـورای فرهنگی این شهرسـتان تصریح 
کـرد: در مجموعـه فعالیت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی بسـیاری از اقدامات 
نیـز ماننـد جلوگیـری از تغییـر کاربری هـای غیر مجـاز اراضی کشـاورزی، نهی 

از منکـر بـه شـمار می آید. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه شـناخت معروفـات و منکـرات در هـر 
بخـش از اداره هـا و واحد هـای مختلـف سـاختار سـازمانی بایـد در دسـتور کار 
قـرار گیـرد، افزود: تمامی موارد شناسـایی شـده باید مسـتند سـازی و قابل ارائه 
باشـد تـا در قالـب شـناخت منکـرات و معروفـات بـه عنـوان یک آموختـه قابل 

انتقـال بـه دیگران باشـد. 
او بـه موضـوع شـعار سـال جاری نیز اشـاره و بیان کـرد: عمـده فعالیت ها برای 
تحقـق شـعار جهـش تولیـد در وزارت جهـاد کشـاورزی در حـال انجـام بوده و 
اسـت؛ بایـد برای اطـاع عمـوم آن را اعام کرد کـه در این خصـوص موضوع 

افزایـش تولیـد کلزا در سـال جـاری نمونـه عینی جهش تولید اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه حوزه ی نمایندگی ولـی فقیه و اداره امور فرهنگی و توسـعه 
ارزش های اسـامی و اداره آموزش عقیدتی در سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس، 19 سـر فصـل را دنبـال می کنـد، تشـریح کـرد: فرهنـگ و مدیریـت 
جهـادی، امـر بـه معـروف، شـعار سـال، نمـاز، مسـائل حـوزه عتبـات و عالیات، 
کمیتـه روسـتایی و عشـایری دهـه مبـارک فجر، برگـزاری مراسـم های ملی و 

مذهبـی و مشـارکت در جمـع آوری زکات از اهـم ایـن سـر فصل ها اسـت. 
بـه گفتـه ظریـف کارفـرد ؛ در موضـوع جمـع آوری زکات مسـئولین پهنـه بـه 
خوبـی می تواننـد اثـر گـذار باشـند تـا ضمـن ترویـج و توسـعه یـک فریضه ی 
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واجـب در بیـن کشـاورزان در انجـام امـور خیر در همـان منطقه نیـز مثمر واقع 
 . ند شو

معـاون اداره امـور فرهنگـی و توسـعه ارزش هـای اسـامی در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـر لـزوم ایجـاد هماهنگـی بیـش از پیـش در بیـن 
مدیریـت شهرسـتان و ادارات تابعـه بـرای انجام امـور فرهنگی و ارزشـی تاکید 
و ابـراز کـرد: راه انـدازی صندوق هـای جمـع آوری نـذورات و کمک هـا بـرای 

تامیـن منابـع مالـی امـور فرهنگـی و مذهبی بسـیار راهگشـا خواهـد بود. 
شـورای فرهنگـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین بـه منظور 
تبییـن رویکرد هـای فرهنگـی، عـاوه بـر ظریـف کار فـرد، بـا حضـور مهدی 
همتـی مدیـر، ابراهیـم منفـرد مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه، روئسـای 
اداره هـای تابعه، روئسـای مراکز جهاد کشـاورزی، روئسـای اداره های سـتادی 

و جمعـی از مسـئولین واحد هـا تشـکیل جلسـه داد.

انجمن تولید کنندگان ماکارونی خریدار گندم 
دوروم قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: انجمن تولیـد کنندگان 
و صـادر کننـدگان ماکارونـی ایران گنـدم دوروم را 2300 ریال بیشـتر از قیمت 
پایـه خریـد تضمینـی گندم دوروم اعام شـده توسـط دولت محترم برای سـال 

زراعـی جدیـد خریـداری خواهد کرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا اشـاره بـه قیمت پایـه خریـد تضمینی 42 هـزار ریالـی گندم 
دوروم توسـط دولـت محتـرم، تصریـح کـرد: گنـدم دوروم کشـت آبـی پائیـزه 
منطبـق بـا آنالیـز مـورد نظـر انجمـن مذکور بـا قیمت 44 هـزار و سـیصد ریال 

خریـد می شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد: کشـاورزان عاقه مند به کاشـت گنـدم دوروم و 
فـروش محصـول بـه انجمن تولیـد کنندگان و صـادر کننـدگان ماکارونی ایران 
بایـد نسـبت بـه عقد قـرار داد خرید و فروش گنـدم دوروم بر اسـاس متن پیش 

نویس و ضمائم پیوسـت اقـدام کنند. 
بـه گفتـه وی؛ مراحـل عقـد قـرار داد مـورد نظـر در اتحادیـه تعاونی روسـتایی 
شهرسـتان قیروکارزیـن آغـاز و در حال انجام اسـت از این رو کشـاورزان ضمن 
بـه همـراه داشـتن مـدارک هویتـی می تواننـد بـه اتحادیـه موصـوف مراجعـه 

 . کنند
همتـی تاکیـد کـرد: بر اسـاس متـن پیش نویـس قـرار داد خرید گنـدم دوروم، 
خریـدار موظـف بـه پرداخـت وجـوه مطالبـات گنـدم کاران حداکثر تـا پنج روز 

کاری به حسـاب کشـاورزان اسـت. 
او افـزود: سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و بنیـاد ملـی گنـدم کاران ایران بر 
حسـن اجـرای قـرار داد های منعقد شـده نظـارت خواهنـد داشـت و در صورت 
بـروز اختـاف به عنـوان مراجـع اولیه رفع اختـاف طرفین عمـل خواهند کرد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره به اینکه گنـدم دوروم 
از سـابقه کشـت خوبی در این شهرسـتان برخوردار اسـت، بیان کرد: امیدواریم 
کشـاورزان عاقه مند و پیشـرو از این فرصت اسـتفاده کنند و ضمن مشـارکت 
در رونـق چرخـه صنعـت مـواد غذایـی از منافع مالـی آن نیز بهره کافـی ببرند.

دانـه گنـدم دوروم می توانـد بـه صورت "سـمولینا" که نوعی آرد درشـت اسـت 
و معمـوال بـرا تهیـه ماکارونـی اسـتفاده می شـود و همچنین بـرای تهیه غات 

صبحانـه، پودینـگ، نان و خمیر پیتزا اسـتفاده شـود.
پیـش بینی می شـود بیـش از 3400 هکتار از اراضی شهرسـتان قیـروکارزی در 
سـال زراعـی جاری به کاشـت گنـدم آبی اختصـاص یابد؛ قیروکارزیـن در 169 

کیلـو متری جنوب غربی شـیراز واقع شـده اسـت. 

پیش بینی تولید بالغ بر 250 هزار تن لیمو شیرین 
در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفت: پیـش بینی می شـود تا 
پایـان فصـل برداشـت لیمـو شـیرین 270 هـزار تن محصـول از باغ هـای این 

شهرسـتان برداشـت و روانه بازار مصرف سراسـر کشـور شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا بیان اینکه این شهرسـتان با سـهم 43 درصـدی از تولید کل 
کشـور، رتبـه نخسـت تولید در کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت، تصریح 
کـرد: برداشـت ایـن محصـول از اوایل آبان مـاه آغاز و تـا اوایل اسـفند ماه نیز 

ادامه خواهد داشـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه میانگیـن تولیـد 49 تـن لیمـو شـیرین در هر 
هکتـار از باغ هـای شهرسـتان قیروکارزیـن افـزود: سـطح باغ های زیر کشـت 

محصـول لیمـو شـیرین در ایـن شهرسـتان نزدیـک بـه 5500 هکتار اسـت. 
او بـا یـادآوری اینکـه کار برداشـت لیمـو شـیرین بـه صـورت دسـتی و در یک 
دوره بیـش از چهـار مـاه بـه طـول می انجامد، ابراز کـرد: در طـول دوره مذکور 
نیـروی کارگـری در  نفـر روز  از یـک میلیـون  بینـی می شـود بیـش  پیـش 

باغ هـای قیروکارزیـن مشـغول بـه کار باشـند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا اشـاره بـه اینکه سـازگاری 
و تناسـب آب، خـاک و اقلیـم قیروکارزیـن بـا درخـت لیمـو شـیرین موجـب 
شـده محصـول از کیفیـت و تنـاژ تولیـد ممتـازی برخوردار باشـد، گفـت: انواع 
رقم هـای لیمـو شـیرین مانند محلی، تـو سـرخ، زعفرانی و گابـی در باغ های 

قیروکارزیـن قابـل یافت اسـت.
بـه گفتـه وی؛ لیمـو شـیرین قیروکارزیـن مرغوب تریـن محصول تولید کشـور 
اسـت کـه ضمـن مصـرف در بـازار داخلی به کشـور های حـوزه خلیـج فارس، 

آسـیای میانـه و برخـی کشـور های اروپایـی نیـز صادر می شـود. 
همتـی بـا بیـان اینکه هزینـه تولید محصـوالت کشـاورزی به واسـطه افزایش 
قیمـت نهاده هـای مـورد نیـاز و هزینه هـای کارگـری افزایـش چشـمگیری 
داشـته اسـت، اظهـار کـرد: امیدواریـم باغـداران ضمـن درجـه بنـدی و بسـته 
بنـدی محصـول و یافتـن بازار هـای جدیـد، لیمـو شـیرین تولیدی را بـا قیمت 

عادالنـه و اقتصـادی بـه فروش برسـانند. 

آغاز کاشت گندم با دستگاه جوی و پشته کار 
در قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از آغاز کشـت گندم در سـطح 
نزدیـک بـه چهار هـزار هکتار از اراضی زراعی این شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
بـرای اولیـن بـار، برای کاشـت گنـدم، یک دسـتگاه جـوی و پشـته کار در این 

شهرسـتان به کار گرفته شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
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مهـدی همتـی با بیـان اینکه بهتریـن زمان کاشـت گندم در این شهرسـتان از 
نیمـه آبـان مـاه تا نیمـه آذر ماه اسـت، تصریـح کرد: بـه کاری گیری دسـتگاه 
مذکـور بـه منظـور اجرای طـرح گندم بنیـان در مـزارع شهرسـتان قیروکارزین 

است. 
ایـن مقـام مسـئول بـا توجـه بـه اباغ سـطح یک هـزار هکتـاری طـرح گندم 
بنیـان بـه شهرسـتان قیروکارزیـن اظهار کرد: بـا اجرای این طرح بـا آب کمتر، 
تولیـد بیشـتری حاصـل می شـود و ضمـن ایجـاد بـاور در کشـاورز، کاهـش 

هزینه هـای تولیـد نیـز روی می دهـد.
بنیـان شـامل طرح هـای بهنـژادی، بهزراعـی،  بـه گفتـه وی؛ طـرح گنـدم 
کشـاورزی حفاظتـی و برنامه هـای آموزشـی در مـزارع کشـاورزان اسـت و در 
نتیجه مشـارکت کشـاورزان، کارشناسـان، محققـان و مجموعـه تولیدکنندگان 

ماشـین  های کشـاورزی تولیـد تـا 30 درصـد نیـز افزایـش می یابـد. 
همتـی می افزایـد: بـه منظـور اجـرای طرح هـای بهزراعـی اسـتفاده از بـذور 
گواهـی شـده در دسـتور کار اسـت کـه میـزان نیـاز کشـاورزان شهرسـتان 
قیروکارزیـن 700 تـن بـرآورد می شـود کـه تـا کنون سـهمیه 400 تـن به این 

شهرسـتان اختصـاص یافتـه و 220 تـن از آن حمـل و توزیـع شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ ارقـام چمران 2، سـیروان و مهرگان از عمده ارقام گندم هسـتند 
کـه در این شهرسـتان کشـت می شـوند و هـر کیلوگـرم از این ارقـام بذری به 

نـرخ 3900 تومان در بین کشـاورزان توزیع می شـود. 
او بـا بیـان اینکـه تمهیـدات الزم بـرای کشـت گندم اتخاذ شـده اسـت، افزود: 
بـه ازای هـر هکتـار از اراضـی زیـر کشـت گنـدم 350 کیلوگرم کود شـیمیایی 
اوره اختصـاص می یابـد کـه بـرای تخصیص سـهمیه، کشـاورزان باید نسـبت 

بـه اعام سـطوح زیر کشـت خـود به مسـئولین پهنـه اقـدام کنند.

 بادمجان های قیروکارزین مهمان سفره
اماراتی ها می شود

رئیـس مرکـز جهـاد کشـاورزی مبـارک آباد بـا بیان آغـاز برداشـت بادمجان از 
مـزارع ایـن منطقـه گفـت: پیش بینـی می شـود در اولیـن مرحله بیـش از 30 
تـن از ارقـام مختلـف بادمجـان بـه مقصد امـارات متحـده عربی صادر شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی انصـاری بـا تاکیـد بـر اینکه برداشـت بادمجـان از مـزارع مبـارک آباد 
تـا اولیـن سـرمای زمسـتانه ادامـه خواهـد داشـت، تصریـح کـرد: عمـده ارقام 

صادراتـی از ایـن محصـول شـامل مازاراتی، سـیاه، هنـدی، رزا بیانکا اسـت که 
از بـازار پسـندی خوبـی برخوردارند. 

 ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه سـطح زیر کشـت بادمجـان در ایـن منطقه 
در حـال حاضـر نزدیـک بـه 30 هکتار اسـت، افـزود: پیش بینی می شـود بیش 
از 600 تـن محصـول بادمجـان در ایـن منطقه تولیـد و روانـه بازار های مصرف 

شود. 
وی اظهـار کـرد: برداشـت بادمجان به صـورت هفتگی از مزارع انجام می شـود 
و در صـورت عـدم بـروز سـرمای زود رس میـزان تولیـد محصـول افزایـش 

چشـمگیری خواهد داشـت. 
انصـاری با اشـاره بـه اینکه بادمجـان از جمله سـبزیجات پر مصـرف در مناطق 
جنوبـی اسـتان فـارس و شهرسـتان قیروکارزیـن اسـت و بـازار مصـرف باالیی 
دارد، ابـراز کـرد: اسـتفاده از پوشـش های پاسـتیکی در مـزارع فضـای آزاد 

موجـب بهبـود عملکـرد و پایـداری بیشـتر تولید می شـود. 
رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی مبـارک آباد بـا تاکید بـر اینکه وجود کشـاورزان 
پیـش رو در منطقـه می توانـد باعـث ایجـاد تنـوع در ارقـام محصوالت کاشـته 
شـده در اراضـی کشـاورزی شـود، اضافه کـرد: کشـاورزان پیـش رو، می توانند 
از فرصـت بازار هـای جدیـد خارجـی بـرای محصـوالت کشـاورزی بـه خوبـی 

ببرند.  بهـره 
در منطقـه مبـارک آبـاد بیـش از 60 نـوع محصـول زراعـی و باغـی در ارقـام 
مختلف و متنوع کشـت شـده اسـت که محصـوالت آن به بـازار عرضه و بخش 

قابـل توجهـی نیـز به مقاصـد خارجی ارسـال می شـود. 
 

ایجاد 260 اشتغال جدید در بخش کشاورزی 
قیروکارزین

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: در هشـت ماه نخسـت 
امسـال 265 فرصت شـغلی جدیـد در بخش کشـاورزی این شهرسـتان ایجاد و 

در سـامانه رصد اشـتغال ثبت شـده اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریح کرد: سـهمیه 258 نفـری اباغی برای ایجاد اشـتغال در 
بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان تا کنـون به طور کامل محقق شـده اسـت . 
بـه گفتـه وی؛ از تمامی اشـتغال های جدیـد ایجاد شـده 74 فرصت شـغلی دائم 

و 191 فرصت شـغلی موقت اسـت . 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: زیـر بخـش باغبانـی بـا 108 فرصـت شـغلی 
جدیـد رکورد دار اشـتغال زایی در بخش کشـاورزی این شهرسـتان اسـت و زیر 
بخـش امـور دام، زنبـور عسـل و شـیات بـا 49 فرصت شـغلی جدیـد در مرتبه 

بعدی قـرار دارد. 
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همتـی بـا بیـان اینکـه ایجـاد فرصت هـای شـغلی جدید بـرای زنان روسـتایی 
و خانـه دار از اهـداف مـد نظـر جهـاد کشـاورزی اسـت، افـزود: در زیـر بخـش 
آمـوزش، ترویـج و زنـان روسـتایی 29 فرصت شـغلی دائمی ایجاد شـده اسـت 

کـه در ایـن بخـش از باالتریـن رکـورد برخوردار اسـت. 
تبدیلـی و  زراعـت، آب و خـاک، مکانیزاسـیون و صنایـع  از حوزه هـای  وی 
تکمیلـی بـه عنـوان دیگـر زیـر بخش هـای کشـاورزی اشـتغال زا یـاد کـرد. 
او بـا اشـاره بـه این مطلـب که اشـتغال و درآمد زایـی از مهم تریـن مولفه های 
توسـعه بخـش کشـاورزی اسـت، ابـراز کـرد: اراضـی حاصل خیـز قیروکارزیـن 
ظرفیـت مسـتعدی بـرای تولیـد محصـوالت کشـاورزی و اشـتغالزایی دارد کـه 

بایـد از ایـن توانمنـدی بـه نحو مطلوب اسـتفاده شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن بـا دعـوت از سـرمایه گـذاران 
بـرای ایجـاد صنایـع کشـاورزی نظیـر سـردخانه، درجـه بنـدی و بسـته بنـدی 
گفـت: در صـورت ایجـاد صنایـع در بخـش کشـاورزی قطعـا شـاهد جهش در 

حـوزه اشـتغال و افزایـش درآمـد خانوارهـای ایـن شهرسـتان خواهیـم بود.
 

جهاد کشاورزی شهرستان های فارس سالیانه 
ارزیابی می شوند 

معـاون بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ارزیابـی عملکـرد مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
اسـاس  بـر  بـار  یـک  حداقـل  سـال  هـر  فـارس  اسـتان  شهرسـتان های 

می شـود.  انجـام  عملکـرد  ارزیابـی  شـاخصه های 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
حسـن قاسـمی مزیدی در یک نشسـت مشـترک با مدیـر جهاد کشـاورزی این 
شهرسـتان تصریـح کـرد: موافقـت نامه هـای مالـی در سـال مـورد ارزیابـی و 
الگـوی تعالـی سـازمانی تدوین شـده از مبانـی شـاخصه های ارزیابـی عملکرد 

جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها هسـتند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به اینکـه ارزیابـی طرح هـا و اقدامات انجام شـده 
بـه منظـور رشـد و اسـتقرار الگـوی تعالـی در سـازمان انجـام می شـود، اظهار 
کـرد: عـاوه بـر فعالیت هـای انجام شـده در قالـب موافقـت نامه هـا، اقدامات 
شـاخص دیگـر نیـز که توسـط کارکنـان در طول سـال انجام می گیرد بررسـی 

و بـه عنـوان نقـاط قـوت منعکس خواهد شـد.
او تاکیـد کـرد: طرح هـای مختلـف در زیـر بخش های امـور فنی و زیـر بنایی، 
زراعـت، باغبانـی، حفـظ نباتـات، آمـوزش و ترویـج، امـور دام و شـیات، امـور 
اراضـی، صنایـع و مکانیزاسـیون، امـور مالی و امور اداری با بررسـی مسـتندات، 

گزارش هـا و بازدید هـای میدانـی بررسـی می شـوند.
بـه گفتـه وی نتایـج حاصـل از ایـن ارزیابی هـا در قالـب گزارش هـای تحلیلی 
و آمـاری از نقـاط قـوت یـا مسـائل و مشـکات در مسـیر اجـرای طرح ها پس 
از نهایـی شـدن بـرای الگو برداری یـا رفع نقـص در اختیار مدیران سـازمانی و 

شهرسـتان قرار داده می شـود.

قاسـمی با بیـان اینکـه همدلـی و تعامـل کارکنـان بـه عنـوان راه کار عبـور از 
شـرایط سـخت اسـت، افزود: مدیرانی موفق هسـتند که بتوانند پرسـنل خود را 

بـرای دسـتیابی بـه اهـداف و اولویت های سـازمانی، سـازماندهی کنند. 
معـاون بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس با تاکید بـر حق مطالبه گـری برای مردم، ابـراز کرد: 
مـردم از طـرق مختلـف و سـامانه های ارتباطـی گوناگون مانند سـامانه سـامد 
اسـتانداری، سـازمان بازرسـی کل کشور و پاسخگویی به شـکایات وزارت جهاد 
کشـاورزی می تواننـد درخواسـت و شـکایت های خـود را ارسـال و پیگیـری 

 . کنند
ارزیابـی عملکـرد سـال 1398مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین 
بـا حضـور ارزیابـان مدیریـت بازرسـی، ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه 
شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس سـه شنبه بیسـت و نهم مهر 

مـاه عملیاتی شـد . 

جهش تولید لوبیا در قیروکارزین محقق شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن گفـت: پیـش بینـی می شـود 
بیـش از 1600 تـن لوبیـا از مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود که نسـبت به 

سـال گذشـته افزایـش بیش از سـه برابـری خواهد داشـت. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی با اشـاره به آغاز برداشـت لوبیا چشـم بلبلـی از ابتـدای آبان ماه 
از مـزارع ایـن شهرسـتان، تصریح کرد: سـطح زیر کشـت 1200 هکتـاری این 
محصـول در قیروکارزیـن نیـز نسـبت بـه سـال قبل خـود افزایش بیش از سـه 

است.  داشـته  برابری 
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه برداشـت لوبیا چشـم بلبلـی در قیروکارزین تا 
اواخـر آبـان مـاه ادامـه خواهد داشـت، افـزود: کار برداشـت لوبیا در سـه مرحله 
بـرش دسـتی، خرمـن کـردن و اسـتحصال دانـه بـا دسـتگاه کمبایـن انجـام 

می شـود. 
همتـی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت سـامت محصـوالت کشـاورزی و 
سیاسـت های کان اباغـی بـرای اولیـن بـار طـرح تولیـد محصـول گواهـی 
شـده لوبیـا چشـم بلبلی نیـز در این شهرسـتان اجرا و نمونه محصـول به منظور 

بررسـی به آزمایشـگاه ارسـال شـده است. 
او بیـان کـرد: لوبیـا چشـم بلبلـی از کشـت های تابسـتانه و مقـاوم به خشـکی 
اسـت و از آنجـا کـه خشکسـالی های اخیر کشـاورزان را با چالش جـدی مواجه 
کـرده، جایگزینـی کاشـت آن بـا محصـوالت پـر آب بر مثـل ذرت مـورد توجه 

قـرار گرفته اسـت. 



57 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 66 - آبان مـــــــاه 1399

بـه گفتـه وی؛ بـرای رعایت یک برنامه تنـاوب زراعی اصولـی و صحیح باید از 
گیاهـان خانـواده بقـوالت مثل لوبیا و ماش در کاشـت محصـوالت زراعی بهره 
بـرد تـا ضمن بهبـود کیفیـت خـاک، برنامه کنتـرل علف هـای هـرز در مزارع 

نیز بـا موفقیت انجام شـود.

افزایش حدود 160 هکتار سطح زیر کشت کنجد
در قیروکارزین نسبت به سال قبل

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: برداشـت کنجـد از بالغ بر 
960 هکتار از مزارع این شهرسـتان آغاز شـده اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی بـا بیـان اینکـه برداشـت کنجـد تـا اوایـل آذر مـاه ادامـه دارد، 
تصریـح کـرد: تمامی مـزارع کنجـد ایـن شهرسـتان قابـل برداشـت هسـتند و 
پیـش بینـی می شـود بیش از 1100 تـن محصـول از این مزارع به دسـت آید. 
اراضـی  در  زیـر کشـت کنجـد  اینکـه سـطح  بیـان  بـا  ایـن مقـام مسـئول 
قیروکارزین نسـبت به سـال گذشـته بیش از 159 هکتار افزایش داشـته اسـت، 
افـزود: بـر اسـاس برآورد هـای کارشناسـان تولیـد کنجد نسـبت به سـال قبل 

افزایـش 20 درصـدی خواهـد داشـت.
بـه گفتـه وی؛ افزایـش تولیـد دانـه روغنـی کنجـد نسـبت بـه سـال قبـل 
گامی موثـر از طـرف بیـش از 200 نفـر از کشـاورزان شهرسـتان قیروکارزیـن 

همسـو بـا شـعار سـال و جهـش تولیـد قلمـداد می شـود. 
همتـی عـاوه بر اشـاره به سـخت کوشـی و اسـتقامت کشـاورزان شهرسـتان 
قیروکارزیـن در امـر تولیـد محصـوالت کشـاورزی، از رها سـازی مناسـب آب 
سـد سـلمان فارسـی قیروکارزیـن بـه منظـور کشـت محصـوالت تابسـتانه به 

عنـوان دالیـل عمـده افزایـش تولید نـام برد. 
شـرایط  کـرد:  بیـان  قیروکارزیـن  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
اقلیمی مناسـب، تامیـن کود هـای شـیمیایی مـورد نیـاز کشـاورزان و نظـارت 
مسـتمر مسـئولین پهنه هـای کشـاورزی بـر مـزارع نیـز تاثیـر بسـزایی بـر 

اسـت.  داشـته  ایـن شهرسـتان  در  تولیـد کنجـد  و  افزایـش سـطح 
بـه گفتـه همتـی؛ برداشـت کنجـد در چهـار مرحله درو کـردن، خرمـن کردن، 
اسـتحصال دانـه و بوجـاری آن انجـام می گیـرد از ایـن رو زراعـت کنجـد از 

سـختی های خـاص خـود در امـر برداشـت برخـوردار اسـت. 
بـه عقیـده او؛ در صـورت وجـود بـازار متعادل بـرای خریـد دانه روغنـی کنجد 
و توسـعه مکانیزاسـیون برداشـت آن، کشـت کنجـد بیـش از ایـن نیـز توسـعه 

یافت.  خواهـد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده کشـت کنجـد در شهرسـتان قیروکارزیـن بـه 
صـورت بـی خـاک ورزی یـا کـم خـاک ورزی انجـام می شـود، اضافـه کـرد: 
ایـن موضـوع نقـش مهمـی در جلوگیـری از فرسـایش خـاک و حفـظ رطوبت 

دارد. در آن 

در  کنجـد  فـرآوری  نبـود صنایـع  دلیـل  بـه  می افزایـد:  مسـئول  مقـام  ایـن 
شهرسـتان قیروکارزیـن، محصـول تولیـدی بـه صـورت خام توسـط واسـطه ها 

خریـداری و بـه تمـام نقـاط کشـور ارسـال می شـود.

صنایع خرمای قیروکارزین در انتظار منابع مالی 

 کارخانـه خرمـا طایـی قیروکارزیـن از سـال 1394 آماده بهره برداری اسـت و 
می توانـد در سـال 20 تـا 22 هـزار تن خرمای تر نخلسـتان های اسـتان فارس 
را بـه بیـش از پنـج فرآورده مانند شـیره خرما، شـهد خرما، کنسـتانتره، قند مایع 

و ضایعـات را هـم به خـوراک دام تبدیل کند. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، در 
یـک نشسـت مشـترک با مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان، مدیـر عامل 
کارخانـه خرمـا طایی گفت: واحد اسـتحصال مشـتقات خرمـای مجموعه ما از 
بـزرگ  تریـن کارخانه هـای فـرآوری خرمـا اسـت و به دلیـل نداشـتن نقدینگی 

بـرای خریـد ایـن محصـول، در رکـود به سـر می برد.
امیـن سـخن سـنج شـکوهی اظهـار کـرد: ایـن کارخانـه بـزرگ تریـن کارخانه 
تمـام صنعتـی فـرآوری خرما در کشـور اسـت کـه می تواند خرمای تـر درجه دو 

و سـه را بـه پنـج فـرآورده با ارزش افـزوده بسـیار باال تبدیـل کند.
وی افـزود: بـه عنـوان مثـال در خـط تولیـد ایـن کارخانـه می توانیـم دو کیلـو 
گـرم خرمـای ارقـام تـر درجـه سـه بـا قیمـت فعلـی کیلویـی هفـت تا هشـت 
هـزار تومـان را بـه قند خرمـا با ارزش هـر کیلوگـرم دو نیم دالر تبدیـل کنیم .

او بـا بیـان اینکـه هفـت تـا ده میلیـارد تومـان سـرمایه کافی اسـت تـا خرمای 
تولیـدی اسـتان بـه ایـن کارخانـه سـرازیر شـود و چـرخ آن بـه حرکـت در آید، 
ابـراز کـرد: بـه دلیـل مضیقه مالـی امـکان خرید خرمـا بـرای راه انـدازی واحد 

اسـتحصال ایـن کارخانـه وجـود ندارد.
سـخن سـنج شـکوهی اضافـه کرد: بـازار صادراتـی برای فـروش تولیـدات این 
کارخانـه در کشـور های همسـایه ماننـد پاکسـتان، هندوسـتان، ترکیه و روسـیه 
آمـاده اسـت و سـرمایه اولیـه خریـد خرمـا در یـک دوره پنـج تـا 6 مـاه بعـد از 
فـرآوری خرمـا بـاز می گردد ضمـن اینکه با راه انـدازی کارخانه بـرای 180 نفر 

ایجاد می شـود. اشـتغال 
ایـن مدیـر عامل برای راه انـدازی کارخانه، سـرمایه گذاران بخـش خصوصی و 
حتـی تعاونی هـا را بـه حمایـت فرا خوانـد تا با مشـارکت در راه انـدازی کارخانه 
عـاوه بـر فـرآوری خرما به محصوالت بـا ارزش چنـد برابر، اشـتغال و تولید را 

هـم در منطقه رونق بخشـند.
پیش بینی تولید 200 هزار تنی خرما در فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن نیز با بیـان اینکه ایـن کارخانه 
در مرکـز مناطـق تولیـد خرمـای اسـتان فـارس قـرار دارد، گفـت: بنا بـه اعام 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس پیش بینی می شـود امسـال 200 هزار 
تـن خرمـا از بیـش از 32 هـزار هکتـار نخلسـتان در فـارس برداشـت شـود که 

حـدود 46 هزارتـن آن خرمـای در جه 2 اسـت.
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مهـدی همتـی افـزود: شهرسـتان قیروکارزین خود بـه تنهایی با تولیـد بیش از 
70 هـزار تـن سـهم 40 درصدی از تولید خرمای اسـتان فارس را دارا اسـت که 
بیـش از 15 هـزار تـن از آن ارقـام تـر و الوان اسـت و معمـوال از قیمت فروش 

پائیـن برخـوردار کـه هزینه تولید نخـل داران را جبران نمی سـازد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه فعـال شـدن ایـن کارخانه بهبـود بـازار خرمای ارقـام تر 
را بـه دنبـال خواهـد داشـت و از ضایـع شـدن محصـوالت بـا کیفیـت پائین تر 
جلوگیـری می کنـد، بیـان کـرد: ایـن کارخانـه می توانـد زنجیـره ارزش تولیـد 

محصـول خرمـا را تکمیـل و جهـش تولیـد را رقـم بزند.

طرح ملی پوشش بیمه ای روستائیان در 
قیروکارزین آغاز شد 

مسـئول امـور زنان روسـتایی و عشـایری مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
قیروکارزیـن گفـت: طـرح ملـی پوشـش بیمـه ای روسـتائیان و عشـایر در این 

شهرسـتان آغـاز و از متقاضیـان ایـن طـرح نام نویسـی می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مریـم اقتصـاد ضمن تشـویق روسـتائیان برای اسـتفاده از این فرصـت، تصریح 
کـرد: مشـمولین واجد شـرایط طرح پوشـش بیمه ای روسـتایی بـه منظور ثبت 
نـام می تواننـد بـا همراه داشـتن مـدارک شناسـایی بـه مراکز جهاد کشـاورزی 

یـا اداره ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مراجعه کنند. 
بـه گفتـه وی؛ زنـان و مـردان روسـتایی یـا عشـایر در محدوده سـنی 18 تا 50 
سـال که فاقد پوشـش بیمه ای بازنشسـتگی هسـتند می توانند نسـبت به ثبت 

نـام در ایـن طرح اقـدام کنند. 
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکه این پوشـش بیمه جـدای از بیمه درمان اسـت و 
صرفـًا بـه منظور تامین آتیه و بازنشسـتگی مشـمولین اسـتفاده می شـود، اظهار 
کـرد: حق بیمه سـهم مشـمول در سـال اول رایـگان و در سـنوات بعدی با یک 

درصـد افزایـش به صورت سـاالنه دریافت می شـود. 
و عشـایری  روسـتایی  بیمـه ای  پوشـش  متقاضیـان  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  او 
نبایـد تحـت پوشـش نهادهـای حمایتـی ماننـد بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امام 
خمینـی)ره( باشـند، افـزود: افـرادی کـه تحـت پوشـش بیمـه ایـن طـرح قـرار 
می گیرنـد در صـورت رسـیدن بـه سـن 65 سـالگی و پرداخـت حـق بیمـه بـه 

مـدت 15 سـال از مسـتمری بازنشسـتگی برخـوردار می شـوند. 
اقتصـاد ابـراز کـرد: این طرح به اسـتناد اباغ مشـاور مقام عالـی وزارت و مدیر 
کل دفتـر توسـعه فعالیت هـاي زنـان روسـتایي و عشـایري در وزارتخانـه جهاد 
کشـاورزی شـروع شـده اسـت و پس از جمع بنـدی اطاعات به صنـدوق بیمه 

تامین اجتماعي کشـاورزان، روسـتائیان و عشـایر ارسـال خواهد شـد.

عسل کنار زنبورداران قیروکارزین رسید 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفت: اسـتحصال عسـل کنار از 
بیـش از 90 هـزار کنـدوی مسـتقر در ایـن شهرسـتان آغاز شـده اسـت و پیش 

بینـی می شـود تـا اواسـط آبان مـاه آتی نیـز ادامـه یابد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کـرد: بـر اسـاس نظـر کارشناسـان بـرآورد می شـود 
زنبـورداران در اولین عسـل گیری پائیزه خود در سـال جاری در این شهرسـتان 

بیـش از 600 تن عسـل کنـار برداشـت کنند. 
بـه گفته وی؛ کنـار از درختان جنگلی و مرتعی غالب در شهرسـتان قیروکارزین 
اسـت و زمـان ورود زنبورسـتان ها بـه ایـن شهرسـتان در نیمـه شـهریور مـاه 
همزمـان بـا آغـاز گل دهـی و جریان شـهد این درختان اسـت از ایـن رو اولین 

عسـل پائیـزه در قیروکارزیـن به عنـوان عسـل گل کنار قلمداد می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به توسـعه بیش از پیـش جمعیت زنبورسـتان های 
بومـی و مهاجـر در شهرسـتان قیروکارزیـن اظهـار کـرد: بـر اسـاس آمار هـای 
موجـود بیـش از 500 واحـد زنبـورداری بالـغ بـر 6 مـاه از سـال را در ایـن 

شهرسـتان سـپری می کننـد . 
او بـا تاکیـد بـر اینکـه حرفـه زنبـورداری در شهرسـتان قیروکارزین با اسـتقبال 
جوانـان جویـای کار مواجـه اسـت، ابـراز کـرد: بیـش از یک هـزار نفـر نیروی 
انسـانی در نگهـداری و پـرورش کندو هـای زنبور عسـل مسـتقر در شهرسـتان 

قیروکارزیـن اشـتغال دارند. 
همتـی بـا بیـان اینکه قیمت گـذاری عسـل غالبا بر مبنـای میزان قند سـاکارز 
آن انجـام می شـود، اضافـه کـرد: کمبـود نقدینگـی در تعاونـی زنبـورداران و 
عدم وجود آزمایشـگاه تخصصی عسـل در شهرسـتان قیروکارزین موجب شـده 

عمـده عسـل تولیدی به اسـتان اصفهان فرسـتاده شـود. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن با اشـاره به اینکه زنبور عسـل 
تولیـدات متنـوع دیگـری نیـز دارد، گفـت: در صـورت سـاماندهی بـازار خریـد 
تولیـدات زنبـور عسـل، زنبـورداران ایـن شهرسـتان از توانمنـدی خوبـی بـرای 
تولیـد ژل شـاهانه، گـرده گل، بـره مـوم و زهـر زنبور عسـل برخوردار هسـتند. 
وی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا توجه بـه وجود زیر سـاخت های الزم در شـهرک 
صنعتـی شهرسـتان قیروکارزیـن سـرمایه گذاران عاقـه مند به بخـش صنایع 
غذایـی در ایـن عرصـه وارد و ضمـن ایجـاد ارزش افـزوده برای ایـن محصول 

زنجیـره تولید را تکمیـل کنند. 
قیروکارزیـن بـا تولیـد نزدیـک بـه 2400 تـن عسـل سـاالنه از مناطـق مهـم 
زمسـتان گذرانـی زنبورسـتان های بیـش از 6 اسـتان کشـور اسـت و در فاصله 

169 کیلومتـری جنـوب غربـی شـیراز قـرار دارد. 

کاشت چغندر قند پائیزه در قیروکارزین آغاز شد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین از آغاز کاشـت چغنـدر قند پائیزه 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: چغنـدر کاران بـه منظور کاشـت در زمان 
بهینـه، تـا اوایـل آذر ماه برای کشـت ایـن محصول راهبـردی زمـان در اختیار 

دارند.
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریح کرد: از سـوم آبان مـاه تا کنون در بیـش از 30 هکتار از 
اراضـی، عملیـات کاشـت چغندر قنـد پائیزه با اسـتفاده از بذر رقـم آنتیک انجام 

و قـرارداد کاشـت نزدیـک به 200 هکتار نیز منعقد شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه کارخانـه قنـد مرودشـت خریـدار تضمینی 
چغنـدر قنـد بـوده و در حال عقد قرارداد کشـت با کشـاورزان اسـت، ابـراز کرد: 
ایـن کارخانـه خوشـنام نماینده بومـی در قیروکارزیـن مسـتقر و در برابر هر تن 
محصـول تحویـل شـده بـه کارخانـه 20 کیلوگرم تفالـه خشـک و دو کیلوگرم 

شـکر جایزه داده می شـود. 
همتـی بـه کمـک هزینه حمل محصـول چغندر قند تـا درب کارخانه نیز اشـاره 
کـرد و افـزود: بـه ازای هـر تـن محصـول حمل شـده بـه محـل کارخانه یک 

میلیـون ریـال به کشـاورز پرداخت خواهد شـد. 
بـه گفتـه وی؛ کارخانـه قنـد مرودشـت بـه منظـور حمایـت از توسـعه کشـت 
محصـول راهبـردی چغنـدر قند پائیـزه عاوه بر جوایـز و تعهد تامیـن ادوات و 
دسـتگاه های مـورد نیـاز بـرای عملیات هـای زراعـی، نهاده های مـورد نیاز را 

هـم در اختیـار کشـاورزان می گذارد. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه تامیـن بـذر و کود هـای شـیمیایی زیر کشـت و سـرک 
سـوپر فسـفات، پتـاس و اوره توسـط کارخانـه مذکـور انجـام می شـود، افزود: 
در حـال حاضـر کار کاشـت بـا یـک دسـتگاه کارنـده در حـال انجام اسـت که 
بـه زودی بـر اسـاس هماهنگی هـا یـک کارنـده دیگر نیـز اضافه خواهد شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزیـن از رونـق و جهـش در تولیـد، 
ایجـاد اشـتغال جدیـد، بهبـود بافـت و افزایـش ماده آلـی خاک، رعایـت تناوب 
زراعـی مناسـب و کنتـرل علف هـای هـرز مـزارع بـه عنـوان مزایـای کشـت 

چغنـدر قنـد پائیـزه نـام برد.
قیروکارزین مستعد کاشت چغندر قند پائیزه

همتـی بـا بیان اینکه کشـاورزان پیشـرو و شـرایط اقلیمی مناسـب باعث شـده 
اسـت کـه شهرسـتان قیروکارزیـن از مناطق مسـتعد برای کاشـت چغنـدر قند 
پائیـزه باشـد، اظهـار کـرد: رکـورد تولیـد 110 تـن در هکتـار و سـطح کاشـت 
500 هکتـاری در سـال های پیـش از دالیـل تاکیـد بـر ترویج و توسـعه دوباره 

کاشـت در این شهرسـتان اسـت. 
وی بـا اعـام اینکـه توسـعه کشـت چغنـدر قنـد پائیزه یـک اولویت سـازمانی 
اسـت، اضافـه کـرد: ترویج کشـت چغندر قنـد پائیـزه در مناطق جنوبی اسـتان 
فـارس بـه منظـور صرفه جویی در مصرف آب و حفظ ذخایر آبی کشـور اسـت. 
بـه گفتـه همتی؛ کشـت پائیـزه چغندر قند ضمـن افزایش تولید شـکر و کاهش 
وابسـتگی در تامیـن آن بـه خـارج از کشـور، مـواد اولیـه کارخانه هـای قنـد را 
بـرای زمـان بیشـتری فراهـم و در دسـترس آنهـا می گـذارد تـا ایـن واحد هـا 

رونق داشـته باشـند. 
بـر اسـاس مصوبه هیـات محترم دولت هـر کیلوگرم چغنـدر قند پائیـزه با عیار 
15 درصـد، بـا قیمـت 8225 ریـال به صـورت تضمینی از کشـاورزان در سـال 

زراعـی جـاری خریداری خواهد شـد.

کدو های تنبل قیروکارزین به روسیه می روند
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین گفـت: با انجام کشـت قراردادی 
کـدوی تنبـل )Pumpkin( در ایـن شهرسـتان، محصـول تولیـدی بـه کشـور 

روسـیه و عـراق صـادر خواهد شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین، 
مهـدی همتـی تصریـح کرد: بیـش از ده هکتـار از اراضی منطقه دشـت الر این 
شهرسـتان بـه کشـت کـدو تنبـل اختصـاص دارد که پیـش بینی می شـود بالغ 

بـر 700 تـن از ایـن محصـول تولیـد و بـه مقاصد مورد نظر ارسـال شـود. 
بـه گفته وی؛ کشـورهای امارات، افغانسـتان ، قزاقسـتان، کویـت، عمان، مالزی 
و قطـر از دیگـر عمـده کشـور های خریـدار انـواع کـدوی تولیـدی در ایـران 

 . هستند
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکه کشـت کـدوی تنبل بـه صـورت بذری 
انجـام و بـا سیسـتم نـواری آبیـاری می شـود، افـزود: بر اسـاس بازدید مسـئول 
پهنـه و گزارش هـای واصلـه این مزارع از اواسـط آبـان ماه آتی آماده برداشـت 

خواهنـد بود.
همتـی با بیان اینکه اجـرای طرح های خاقانه و اقتصـادی در تمامی پهنه های 
کشـاورزی این شهرسـتان در دسـتور کار اسـت، اظهار کرد: کشـت قراردادی و 
دارای بـازار هـدف از پیـش تعیین شـده در جلوگیـری از هر گونه ضرر کشـاورز 

بسـیار موثر و راه گشـای کشاورزی است. 
مدیـر جهاد مشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛ یکی از راه های کسـب موفقیت 
و  هـدف  بـازار  شناسـایی  را  تولیـدی  و  کشـاورزی  در صـادرات محصـوالت 

نیاز هـای آن دانسـت. 
او کمیـت، کیفیـت و تنـوع محصـول را از معیارهـای توسـعه کشـاورزی عنوان 
از 40 محصـول زراعـی در شهرسـتان  ابـراز کـرد: در حـال حاضـر بیـش  و 
قیروکارزیـن کشـت می شـود کـه شناسـایی ارقام متنوع و متناسـب بـا وضعیت 

آب و هوایـی منطقـه بسـیار مهـم خواهـد بود. 
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وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

اجرای طرح ایجاد باغچه های خانگی درکازرون
کارشـناس ترویـج مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: اجرای 
طـرح بهبـود تغذیه زنـان روسـتایی و ایجاد باغچـه خانگـی در ده صندوق خرد 

زنان روسـتایی این شهرسـتان در دسـت اجراسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، وحید 
نیـاکان اظهـار کـرد: این طـرح از سـال 97 در کازرون آغـاز و امسـال در قالب 

سـایت الگویـی ترویجـی به مسـاحت هـزار مترمربع اجرا شـده اسـت. 
ایـن طـرح کـه عمدتـا  پوشـش  روسـتایی تحـت  زنـان  بـه  افـزود:  نیـاکان 
تسـهیلگران زن روسـتایی و اعضـای صنـدوق اعتبـارات خـرد محلـی هسـتند، 
در زمینه کاشـت، داشـت، برداشـت و فرآوری محصوالت کشـاورزی سـبزی و 

می شـود. ارائـه  الزم  آموزش هـای  صیفـی، 
وی اضافـه کـرد: ترویـج تغذیـه سـالم بوسـیله زنـان می تواند نقـش مهمی در 

سـامت جامعـه، بـه خصوص جامعه روسـتایی و عشـایر داشـته باشـد.
ایـن کارشـناس ابـراز کـرد: توانمندسـازی زنـان کـه مدیریـت تغذیـه اعضـای 
خانـواده را بـه عهـده دارنـد بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و امیدواریـم بـا تاش 
زنـان کشـاورز و زحمتکـش تحـت پوشـش ایـن طـرح بـرای بهبـود وضعیـت 
معیشـتی خانـوار روسـتایی و تولید محصول سـالم و حفظ امنیـت غذایی جامعه، 

گام هـای مؤثـر و مثبتی برداشـته شـود.
نیـاکان تصریـح کـرد: طرح بهبـود تغذیه زنان روسـتایی و ایجـاد باغچه خانگی 
بـر اسـاس تفاهم نامـه فی مابین مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون و 

شـبکه بهداشـت و درمان این شهرسـتان اجرا می شـود.

تفاهم نامه جهاد کشاورزی با زندان 
در کازرون امضا شد 

کارشـناس آمـوزش و ترویج جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از امضای تفاهم 
نامـه همـکاری بیـن مدیریت جهاد کشـاورزی و زنـدان کازرون خبـر داد و گفت: 
تفاهـم نامـه مذکـور در راسـتای آمـوزش مهارتی کشـاورزی نوین بـرای 300 نفر 

از زندانیان این شهرسـتان امضا شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، وحید 
نیـاکان تصریـح کـرد: تفاهـم نامـه مذکور، توسـعه و ارتقـاء کمی و کیفـی مهارت 

آمـوزی و آمـوزش بـا رویکـرد توانمندسـازی زندانیـان را دنبـال می کند.
وی اظهـار کـرد: بـا عنایت بـه اهمیت آمـوزش و ترویج در ارتقـای دانش علمی و 
عملـی مددجویـان و در نتیجـه ایجـاد زمینه هـای اشـتغال ایـن تفاهم نامـه منعقد 

. شد
نیـاکان گفـت: بر اسـاس تفاهم نامه مذکـور جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 

دوره های آموزشـی پرورش زنبور عسـل، پـرورش بوقلمون، پـرورش مرغ محلی، 
پرواربنـدی گوسـفند داشـتی، کشـت صیفـی جـات، کشـت گلخانـه ای و کشـت 

گیاهـان دارویـی را بـه صـورت تئوری بـرای مددجویـان برگـزار خواهد کرد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه آثـار ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا در جامعـه، 
بهداشـتی  پروتکل هـای  بـا رعایـت  بینـی شـده  پیـش  آموزشـی  کاس هـای 
و فاصلـه گـذاری هوشـمندانه و رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی در محیـط 

زنـدان برگـزار خواهد شـد.
کارشـناس آمـوزش و ترویـج جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد: 
مددجویانـی کـه در ایـن دوره هـا شـرکت و آزمون هـای تئـوری و عملـی را بـا 

موفقیـت پشـت سـر بگذارنـد موفـق بـه اخـذ گواهینامـه آموزشـی می شـوند.

توزیع 4400 تن نهاده های دامی در شهرستان کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از توزیـع بیـش از 4400 تـن نهاده 

بیـن مرغـداران و دامـداران بـه ارزشـی بالغ بـر 75 میلیـارد ریال خبـر داد.
مدیریـت جهـاد کشـاورزی  و  سـازمان  روابـط عمومی معاونـت  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی گفـت: از ابتـدای امسـال بیـش از 766 تن 
جـو، 3016 تـن ذرت و680 تـن کنجالـه سـویا در بیـن دامـداران، مرغـداران، 
تعاونی هـای دامـداری و کارخانه هـای تولیـد کننده خـوراک دام و طیور کازرون 

توزیع شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: حمایـت از تولیدکننـدگان و تامیـن امنیت غذایی 

از اهـداف توزیـع ایـن نهاده هـای دامی بین دامـداران و مرغداران اسـت.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کرد: همـه تعاونی ها، واحدهای 
مرغـداری، واحدهـای دامـداری فعـال و کارخانه هـای خـوراک دام می تواننـد 
بـا مراجعـه بـه سـامانه بـازارگاه بـه آدرس https://sps.bki.ir نسـبت به خریـد 
نهاده هـای در نظـر گرفتـه شـده بـه صـورت برخـط و بـدون مراجعه بـه بانک 

اقـدام کنند.

تولید 2۸00 تن گوشت قرمز در کازرون
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از تولید2800تـن گوشـت قرمـز در 

ایـن شهرسـتان در 6 مـاه اول امسـال خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی گفـت: تعداد 70 واحـد پروار بندی صنعتی و نیمـه صنعتی و 200 واحد 

پروار بندی سـنتی در این شهرسـتان فعال اسـت.
ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: در این واحدها سـالیانه 68هزار راس دام سـبک و 
نـه هـزار 500 راس دام سـنگین )گاو، گوسـاله و گاومیش( برای تامین گوشـت 

قرمـز پرورش داده می شـوند.
رشـیدی بیـان کـرد: در حـال حاضـر مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
کازرون سـعی در بـاال بـردن ضریـب تبدیـل و افزایـش وزن الشـه بـا اصاح 
نـژاد دام هـا و توسـعه نژاد هـای پـر تولیـد ماننـد بز نـژاد سـانن، آلپایـن و گاو 

نـژاد سـیمینتال دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه پرواربندی و پرورش دام های گوشـتی در شهرسـتان 
کازرون، برای 500 نفر اشـتغال مسـتقیم ایجاد شـده اسـت و 1100 نفر هم به 

طور غیرمسـتقیم در این عرصه مشـغول به کار هسـتند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا تاکیـد بـر اینکـه تولید گوشـت 
قرمـز در ایـن شهرسـتان بـا رعایت کامـل قوانیـن و مقررات بهداشـتی صورت 
گرفتـه و در حیـن کشـتار هـم نظارت هـای کامل شـرعی و بهداشـتی صورت 
می گیـرد، افـزود: گوشـت تولید شـده از لحاظ بهداشـتی و شـرعی بـدون هیچ 

مشـکلی در اختیـار مصـرف کننـدگان قـرار می گیرد.



61 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 66 - آبان مـــــــاه 1399

راه اندازی قرارگاه امنیت غذایی در کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از راه اندازی قـرارگاه امنیت غذایی 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: دسـتیابی بـه خـود کفایـی محصـوالت 
کشـاورزی بـا اولویت محصـوالت راهبردی گندم، جـو، کلزا، چغنـدر قند پاییزه 

از اهـداف اصلـی این قرارگاه اسـت.

کازرون،  روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان  گـزارش  بـه 
حمیـد رشـیدی تصریـح کـرد: تقویت دانـش بومـی و ارتقای سـطح تخصصی 
و کاربـردی جامعـه هـدف، شناسـایی و فعـال سـازی ظرفیت های راکـد حوزه 
کشـاورزی بـا اسـتفاده از مربیـان مجرب از دیگـر اهداف مهم این طرح اسـت.

بـه گفتـه وی؛ امنیـت غذایـی به عنـوان یکـی از ارکان اصلـی و تاثیرگـذار در 
رفـع تهدیـدات و تامیـن امنیـت روانـی جامعـه نقش بسـزایی دارد.

رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه از اهـداف جهـش تولیـد اسـتفاده از ظرفیت  ها و 
امکانـات موجـود و بـه کارگیـری نیروهـای کارآمـد اسـت، اظهارکرد: اسـتفاده 
و  روز  دانـش  انتقـال  بـرای  کشـاورزی  مهندسـین  بسـیج  ظرفیت هـای  از 
فناوری هـای نویـن، تغییـر رفتـار حرفـه ای و افزایش سـطح دانش کشـاورزان، 

منتـج بـه افزایـش بهـره وری در تولیـد می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون تصریح کرد: در سـال های اخیر این 
مدیریـت، تعامـل و همـکاری خـوب و مطلوبی با بسـیج مهندسـین کشـاورزی 
شهرسـتان داشـته و طرح هـای مختلفـی از جملـه طـرح همگام با کشـاورزی 

را بـا موفقیـت اجـرا کرده اند. 

کاشت پائولونیا برای اولین بار در کازرون 

 کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: بـه 
منظـور بررسـی سـازگار بـودن درخـت پائولونیـا بـرای اولین بـار نیـم هکتار از 

اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کاشـت پائولونیا اختصـاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، زهرا 
پنـاه اظهـار کـرد: کشـت این درخـت در دهسـتان فامـور، روسـتای درونک به 

صـورت آزمایشـی و محدود انجام شـد.

ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به اینکـه پائولونیا بـا اغلب خاک ها و شـرایط آب و 
هوایـی سـازگاری دارد و مقاوم به شـوری اسـت، تصریـح کـرد: پائولونیا درختی 
تنـد رشـد اسـت و در مقایسـه با سـایر درختان، زمـان بهره برداری سـریع تری 

دارد و عملکـرد تولیـد چـوب آن در هکتار نیز از درختان دیگر بیشـتر اسـت.
وی افـزود: اسـتحکام باال، سـبک بـودن و کیفیت بـاالی چـوپ از ویژگی های 
ایـن درخـت ارزشـمند اسـت و از چـوب آن در بخش های مختلـف صنایع کاغذ 

و چوب اسـتفاده می شـود.
بیـان کـرد: وجـود  باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون  کارشـناس 
گل هـای پـر شـهد ایـن درخـت بـرای پـرورش زنبور عسـل بسـیار مناسـب و 
بـرگ درخـت پائولونیـا یکـی از خـوش خـوراک تریـن علوفه های دامی اسـت.

آغازکشت چغندر قند پائیزه در کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از آغاز کاشـت چغندر قنـد پاییزه در 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بهتریـن زمان کاشـت این محصـول از اوایل 
مهـر مـاه تـا اوایـل آبـان مـاه اسـت و در صـورت عـدم رعایـت آن کشـت این 

محصـول مطلوب نخواهـد بود.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی   
شهرسـتان کازرون، حمیـد رشـیدی با اشـاره به اسـتفاده از بذر رقـم آنتک برای 
کشـت در شهرسـتان کازرون اظهـار کـرد: پیـش بینـی می شـود 300 هکتار از 
اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت این محصـول اختصـاص یابد که نسـبت به 
سـطح 83 هکتاری سـال قبـل خود افزایش بیش از سـه برابری خواهد داشـت.

ایـن مقام مسـئول ابـراز کرد: نهاده  هـا و ادوات مکانیـزه مورد نیاز برای کاشـت 
چغنـد قنـد پاییـزه در این شهرسـتان توسـط کارخانه قنـد مرودشـت تامین و در 
نهایـت در برابـر هـر تن محصول تحویل شـده بـه کارخانه مذکـور 20 کیلوگرم 

تفالـه خشـک و دو کیلوگرم شـکر بـه عنوان جایزه به کشـاورز داده می شـود.
رشـیدی افـزود: مصـرف آب کمتـر در مـزارع، باالتـر بـودن میانگیـن عملکرد، 
تحمـل بـه شـوری و اصـاح خـاک از مزایـای کشـت پاییـزه چغنـدر قنـد در 

اسـت. مناطـق جنوبی 

کشت شوید به عنوان گیاه دارویی برای نخستین بار 
در کازرون

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
گفـت: گیـاه شـوید برای نخسـتین بـار در 
شهرسـتان کازرون با هدف اسـانس گیری 

و اسـتفاده دارویی کشـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد 
حمیـد  کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی 
رشـیدی اظهـار کـرد: امسـال 20 هکتار از 
مـزارع کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـه زیر 

کشـت شـوید رفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه از ایـن میـزان سـطح 

10 هکتـار بـه صـورت قراردادی بـا بخش خصوصی بـا هدف اسـناس گیری و 
اسـتفاده دارویـی اختصاص یافته اسـت، اضافه کـرد: در این مزرعـه اختصاصی، 

برداشـت بـه صـورت یـک چیـن و در زمـان گلدهی شـوید انجام می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا بیـان اینکـه شـوید گیاهـی یک 
سـاله اسـت و در فصـل رشـد سـه تـا چهـار چیـن برداشـت می شـود، تصریـح 
کـرد: اسـانس ایـن گیـاه که از بـذر و پیکـره رویشـی گیاه اسـتخراج می شـود، 

خاصیـت ضـد باکتریایـی دارد.
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مهسا برزویی

شهرستان کوار 

ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

برداشت چغندرقند از مزارع کوار آغاز شد

مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: برداشـت 
چغنـدر قنـد از مـزارع ایـن شهرسـتان از نیمه آبـان ماه آغـاز و تا پایـان آذر ماه 

ادامـه خواهد داشـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار، حسـین 
احمـد پـور علیـا تصریـح کـرد: بالـغ بـر 230 هکتـار از اراضـی این شهرسـتان 
بـه کشـت چغنـدر قنـد اختصـاص دارد کـه پیـش بینی می شـود 13 هـزار تن 

محصـول برداشـت و راهـی کارخانه شـود. 
وی بـا اشـاره بـه شـرایط مسـاعد آب و هوایـی شهرسـتان کـوار بـرای کشـت 
چغنـدر قنـد و وجـود کارخانـه قنـد پـارس در این شهرسـتان اظهار کـرد: پیش 
بینـی می شـود در سـال زراعـی جـاری سـطح زیر کشـت چغنـدر قنـد افزایش 

 . یابد 

جذب 10میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون 
کشاورزی در کوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: در هفـت مـاه نخسـت سـال 
جـاری ده میلیـارد ریـال تسـهیات خط اعتبـاری مکانیزاسـیون کشـاورزی در 

ایـن شهرسـتان جذب شـده اسـت. 
کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه   
اعتبـاری  عبدالرسـول جـوکار تصریـح کـرد: میـزان جـذب تسـهیات خـط 
مکانیزاسـیون در هفت ماهه امسـال رشـد سـه برابری نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته داشـته اسـت.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکـه 6 نفر از متقاضیـان این تسـهیات را دریافت 
کـرده انـد، افـزود: ایـن میـزان از تسـهیات در زمینه خریـد 9 دسـتگاه از انواع 

ماشـین آالت کشـاورزی پرداخت شـده است.
وی با بیان اینکه روند توسـعه مکانیزاسـیون کشـاورزی با وجود محدودیت های 
موجـود در سـال جاری از سـرعت بیشـتری برخوردار شـده اسـت، افـزود: پیش 
بینـی می شـود بـه منظـور توسـعه بخـش مکانیزاسـیون کشـاورزی تـا پایـان 
سـال مبلـغ 50 میلیـارد ریـال اعتبار بـرای خرید 14 دسـتگاه دیگر جذب شـود.

برنامه کاشت 2۸00 هکتاری کلزا برای الرستان 

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان بـا بیان برنامه اباغی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس برای 
کشـت کلـزا در سـطح 2800 هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان گفت: تـا کنون 
کشـت کلـزا در سـطح 700 هکتـار از مـزارع شهرسـتان الرسـتان آغـاز شـده 

ست.  ا
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، علی 
سـعیدی نـژاد اظهار کرد: کشـت ایـن محصول در ایـن شهرسـتان از نیمه دوم 

مهـر مـاه آغـاز و تا پایـان آبان ماه ادامـه دارد. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه تـا کنون در سـطح هـزار هکتار قـرار داد کشـت کلزا در 
شهرسـتان منعقـد شـده اسـت، افـزود: تـا کنـون مرکـز جهـاد کشـاورزی بیرم 
بیشـترین سـطح عقد قرارداد و مرکز جهاد کشـاورزی بنارویه بیشـترین سـطح 

کشـت را دارا هستند. 
وی ابـراز کـرد: تمامی کشـت کلـزای این شهرسـتان مکانیزه بـوده و در منطقه 
بنارویـه کشـت بـه روش پشـته کار ) پشـته های کـم عـرض بـا سـه ردیـف 

کاشـت ( انجـام می شـود. 
سـعیدی نـژاد اظهـار امیـدواری کـرد: با ورود شـرکت روغن کشـی نویـد خلیج 
فـارس و انعقـاد قـرارداد بـا کشـاورزان بـا شـرایط ویژه، سـطح زیر کشـت کلزا 

بیـش از ایـن افزایـش یابد . 

اولین مجوز پرورش جلبک اسپرولینا در الرستان 
صادر شد 

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی مدیریـت  تولیـدات  بهبـود  اداره  مسـئول 
الرسـتان از صـدور اولیـن مجـوز پـرورش جلبـک اسـپرولینا بـا ظرفیـت تولید 

سـاالنه 60 کیلوگـرم در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
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سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
غامرضـا صدیقـی گفـت: این کارگاه در منطقه شـرفویه در زمینی به مسـاحت 

صـد مترمربع راه اندازی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مسـاحت گلخانـه و اسـتخر کشـت جلبـک ایـن طـرح 60 متـر 

مربـع بـا گنجایـش 12متـر مکعب اسـت.
صدیقـی بـا اشـاره به اینکه برای رشـد و پـرورش این جلبک آب شـرب فراوان 
نیـاز نبـوده و با آب لب شـور قابل رشـد و نمو می باشـد، گفت: پـرورش جلبک 
اسـپرولینا نسـبت به سـایر محصوالت کشـاورزی گزینه مناسـبی برای مناطق 

خشـک و غیر قابل کشـت است. 
بـه گفتـه او؛ بـا توجـه بـه اینکـه ایـن واحـد تولیـدی بـه عنـوان اولیـن طرح 
پـرورش جلبـک در اسـتان فـارس اسـت می تواند به عنـوان طـرح نمونه برای 
ترویـج ایـن نـوع فعالیـت در اسـتان فـارس و اسـتان های همجـوار محسـوب 

 . د شو
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی مدیریـت  تولیـدات  بهبـود  اداره  مسـئول 
صنعتـی،  زمینـه  در  ازجلبک هـا  اسـتفاده  امـروزه   : کـرد  اظهـار  الرسـتان 
کشـاورزی، غذایـی، دارویـی و تولیـد سـوخت پـاک ابعـاد گسـترده ای یافتـه 
اسـت و بـا توجـه به وفـور افـراد عاقه مند بـه فعالیـت در این حـوزه، حمایت 
از ایـن طرح هـا، می تواند باعث اشـتغال جوانان و ارز آوری برای کشـور شـود.

پیش بینی برداشت نزدیک به 2 هزار تن کنجد 
در الرستان

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
الرسـتان از پیـش بینـی برداشـت 1900 تـن کنجـد در الرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
علـی سـعیدی نـژاد گفـت: برداشـت دانـه روغنـی کنجـد از دو هزار هکتـار از 
مـزارع ایـن شهرسـتان از نیمـه دوم مهـر مـاه آغـاز و تا پایـان آبان مـاه ادامه 

دارد. 
بـه گفتـه او؛ عمـده کشـت کنجد در این شهرسـتان بـه صورت کـم خاکورزی 

و بـی خاکـورزی انجام می شـود .
وی افـزود: دانـه روغنـی کنجـد در تهیـه ارده، شـیرینی و تهیـه روغـن کنجد 
اسـتفاده می شـود و 6 کارگاه صنایـع تبدیلـی کنجـد بـرای تولیـد ارده و روغن 

کنجـد در شهرسـتان فعال اسـت.
سـعیدی نـژاد اظهـار کـرد: کنجد  هـای برداشـتی بـه سـایر شهرسـتان های 

اسـتان فـارس و اسـتان های تهـران و یـزد هـم ارسـال می شـود. 

میگوی وانامی از استخر های الرستان صید شد 
کارشـناس شـیات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از برداشـت 
میگـو وانامـی از دو اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی واقـع در روسـتای هرمـود 

مهرخویـی و دشـت کریمـا خبـر داد . 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمدرضـا صادقـی گفـت: از ایـن دو اسـتخر خاکـی بـا مجموع مسـاحت 550 
مترمربـع و بـا کیفیـت آب لـب شـور، حـدود 110 کیلوگـرم میگـو بـا میانگیـن 

وزنـی 9 گـرم صید شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ذخیـره سـازی آزمایشـی حـدود شـانزده هـزار قطعـه 
پسـت الرو )PL ۱۳( میگـوی وانامـی در اسـتخر های ذخیره آب کشـاورزی این 
شهرسـتان در مـرداد مـاه سـال جـاری انجام شـده بـود، افزود: بـه علت کاهش 
دمـا در منطقـه و پیشـگیری از بـروز تلفات، عملیات برداشـت در اواخـر مهر ماه 

صـورت گرفت . 
صادقـی بـا بیـان اینکه طـول دوره مناسـب پرورش میگو بین سـه تـا چهار ماه 
اسـت تصریـح کـرد: بـه رغـم اینکـه دوره پـرورش آزمایشـی مذکور بـا حداقل 
امکانـات در شهرسـتان و در زمـان کوتـاه 60 روزه صـورت گرفت، بـا این حال 

وزن میگوهـای صید شـده مناسـب ارزیابی می شـود. 
او ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه مقاومـت گونـه پرورشـی میگـوی وانامی نسـبت به 
شـوری آب و شـرایط اقلیمی شهرسـتان الرسـتان در مقایسـه بـا سـایر مناطق 
اسـتان، پـرورش ایـن گونه میگو انتخاب مناسـبی بـرای اسـتخر هایی با آب لب 

شـور در الرسـتان است.

انار میخوش فاروق به بازار آمد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه اینکه برداشـت انار از 
ارقـام "شـیرین شـهوار" از اوایـل مهرمـاه در باغ هـای فاروق آغاز شـده اسـت، 
گفـت: در ادامـه، کار برداشـت ارقـام میخـوش و زرد نـار آغـاز که تـا اواخر آبان 

مـاه نیـز ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود عـاوه بـر ارقام مذکـور انواع 
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انـار از ارقـام بریـت، ربـاب و سـیاه دارویـی از باغ های فـاروق برداشـت و روانه 
بازار شـود.

ایـن مقـام مسـئول افـزود: انـار تولیـدی عـاوه برتامین نیـاز محلی و اسـتفاده 
بـرای رب، ترشـی و سـرکه، بـه اسـتان های دیگـر نیـز ارسـال می شـود .

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ارقـام زرد نـار و شـیرین شـهوار فـاروق شـهرت ملـی 
دارد، تصریـح کـرد: هـر سـاله بـا برگـزاری جشـنواره انار فـاروق عاقـه مندان 
زیـادی از سراسـر کشـور بـه منظـور خریـد انـار و فرآورده هـای آن بـه فـاروق 

سـفر می کننـد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت تاکیـد کرد: برداشـت انـار در این 

شهرسـتان بـرای بیـش از یـک هـزار نفر اشـتغال موقـت ایجاد کرده اسـت.
وی یـادآور شـد: کیفیـت انار به همـراه پیشـینه تاریخی و قنوات فـراوان فاروق 

موجبـات رونق گردشـگری در ایـن منطقه را فراهم کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه رقـم جدید واندرفـول نیز از سـال 1396 
در ایـن شهرسـتان مـورد بررسـی و تحقیق قرار گرفته اسـت، افـزود: در صورت 
سـازگاری و باردهـی مناسـب، ایـن رقم کـه مقاوم به آفـت کرم گلوگاه اسـت، 

بـه منظور کشـت و توسـعه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
 

آغاز به کار مربیان جهش تولید بخش کشاورزی
در مرودشت

مسـئول بسـیج مهندسـین کشـاورزی در جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشت 
از آغـاز فعالیـت 168 نفـر از کارشناسـان کشـاورزی بسـیج مهندسـین در قالب 

مربیـان جهـش تولید دراین شهرسـتان خبـر داد.
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، اکبر 
محمـودی بـا بیان اینکـه نهضت جهش تولید در شهرسـتان مرودشـت با هدف 
دسـتیابی بـه اهـداف طـرح ملـی قـرار گاه امنیـت غذایـی در دسـتور کار قـرار 
گرفتـه اسـت، گفـت: ایـن مربیـان فعالیـت خـود را بـا نظـارت بـر کاشـت کلزا 

آغـاز کـرده اند.
او گفـت: مربیـان بـا گذرانـدن دورهـای آموزشـی کـه به صـورت وبینـاری در 
حـال انجام اسـت و بـا ثبت نام در "سـامانه رصـد امنیت غذایـی" و دریافت کد 

رهگیـری مشـغول به کار شـده اند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـا همیـاری سـازمان جهـاد کشـاورزی و بـا 
بهره منـدی از ظرفیـت متخصصان و مهندسـان بسـیجی در عرصه کشـاورزی 
اجـرا می شـود، افـزود: در ایـن طـرح بـا تـاش بسـیج مهندسـین و جهـاد 
کشـاورزی در سـه سـال جهـش تولیـد هشـت درصـدی محصـوالت راهبردی 

در دسـتور کار اسـت.
مسـئول بسـیج مهندسـین جهاد کشـاورزی مرودشـت تصریح کرد: این مربیان 
پنـج محصـول راهبردی شهرسـتان از جملـه گندم ، جو، کلـزا و ذرت علوفه ای 

و دانـه ای را نظـارت می کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه مربی موظف اسـت دانـش و اطاعات علمی خـود را به 
روز رسـانی کنـد، خاطـر نشـان کـرد: مربیان بایـد در طول اجرای طرح نسـبت 
بـه بازدیـد مسـتمر از مـزارع اقـدام کننـد و بـا ارتبـاط موثر بـا بهره بـرداران و 
بیان توصیه های فنی در زمان کاشـت، داشـت و برداشـت در راسـتای افزایش 

عملکـرد بهره بـردار گام بردارند.
محمـودی بـا اشـاره به اینکـه قطعا پس از پایـان فصل کشـت افزایش عملکرد 
در حـوزه عمـل هر مربی بررسـی خواهد شـد، بیان کرد: بدیهی اسـت اسـتفاده 
از ظرفیـت سـامانه پهنـه بنـدی در ثبـت عملکـرد محصـوالت مـورد نظـر در 
ارزیابـی رفتـار حرفـه ای مربیـان و افزایـش بهـره وری آنـان در زراعت هـای 

مختلـف لحاظ خواهد شـد.

تولید 65 هزار تن چغندر قند در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز برداشـت چغندرقنـد از 
سـطحی بالـغ بـر یک هـزار هکتـار خبـر داد و گفت: پیـش بینی می شـود بالغ 

بـر 65 هـزار تـن چغندر قنـد تولید شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی تصریـح کـرد: کشـت ایـن محصـول از اوایـل اسـفند تـا پایـان 
اردیبهشـت مـاه انجـام می شـود و برداشـت نیـز از اواخـر مهـر آغاز و تـا پایان 

آذر مـاه ادامـه دارد.
بـه گفتـه وی؛ برداشـت چغندرقنـد به صورت مکانیـزه و نیمه مکانیـزه با ادوات 

نیمـه مکانیزه کششـی انجام می شـود.
رحیمی بـا بیـان اینکه دو دسـتگاه برداشـت مکانیزه در شهرسـتان وجـود دارد، 
اظهـار کـرد: سـهولت عملیات برداشـت، کاهـش هزینه های تولید، سـهولت در 
بارگیـری محصـول، سـرعت عمل بـاال در برداشـت محصول، صرفـه جویی در 
زمـان و فراهـم شـدن زمـان مناسـب و به موقـع عملیـات کشـت زراعت های 
پاییـزه گنـدم و جـو از مهـم ترین مزایای برداشـت مکانیـزه چغندر قند اسـت.

ایـن مقـام مسـئول افـزود: بیش از 80 درصد مزارع کشـت شـده بـا روش های 
نویـن آبیاری می شـود کـه در افزایش عملکـرد تاثیر بسـزایی دارد.

بـه گفتـه رحیمـی؛ چغندرقنـد برداشـت شـده عـاوه بـر تحویـل بـه کارخانـه 
قنـد مرودشـت بـه سـایر کارخانه هـای اسـتان و اسـتان  های مجاور بـه منظور 

فـرآوری بارگیـری می شـود.
وی تصریـح کـرد: ارقـام ایزوبـا، ناگونـا، پرشـیا، اکباتـان، پرفکتـا و شـکوفا از 

جملـه ارقـام چغندرقند کشـت شـده در شهرسـتان مرودشـت اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکه در سـال های اخیر 
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بـه دلیـل مشـکات ناشـی از عـدم پرداخـت بـه موقـع بهـای محصـول، عدم 
وجـود قیمـت مناسـب تضمینـی و قطعـی رغبـت کشـاورزان بـه کشـت ایـن 
محصـول کاهـش یافتـه، ابـراز کـرد: توسـعه کشـت ایـن محصـول نیازمنـد 

حمایت هـای ویـژه از سـوی دولـت اسـت.
وی؛ بـه مزایـای تنـاوب زراعـی چغنـدر قند با محصوالت شـتوی اشـاره کرد و 
یـادآور شـد: تناوب کشـت این محصـول با گنـدم موجبات بهبـود حاصلخیزی 
خـاک، افزایـش مـاده آلی خـاک، کاهش و کنترل آفـات و بیماری هـا، به ویژه 
علف هـای هـرز مزرعـه بـا مدیریت صحیـح دوره نکاشـت پاییزه و زمسـتان و 

در نهایـت موجـب افزایش عملکرد کشـت گنـدم را فراهـم خواهد کرد.

بیش از صد تن بذر خرفه در مرودشت 
روانه بازار شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از برداشـت گیاه دارویـی خرفه در 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بیش از یک صد تن بذر خرفـه از 205 هکتار 

از مـزارع تولید و روانه بازار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی اظهـار کـرد: برداشـت خرفـه از اوایـل مهرمـاه آغـاز و تـا اوایـل 

آبان مـاه ادامـه داشـت.
رحیمی بـا بیـان اینکـه متوسـط عملکـرد خرفـه 500 تـا 700 کیلـو گـرم در 
هکتـار اسـت، خاطـر نشـان کرد: بسـته بـه میـزان آبیـاری، مرغوبیـت خاک و 

تغذیـه مناسـب تـا 1500 کیلوگـرم در هکتـار نیـز عملکـرد دارد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن گیـاه در هـر شـرایط خـاک و آب و هوایـی رشـد 
می کنـد، تصریـح کـرد: بخشـی از زمین هـای ایـن منطقـه بـه دلیـل اینکـه 
زیـر پوشـش شـبکه سـد درودزن هسـتند و آبدهی موقتـی دارند و یـا از لحاظ 
حاصلخیـزی در وضعیـت خوبـی نیسـتد برای کشـت این گیاه مناسـب اسـت.

رحیمی خاطـر نشـان کـرد: کشـت و کار ایـن گیـاه عـاوه بـر کسـب درآمـد 
بـرای بهـره بـردار در خاک هـای نامرغـوب، زمینه اشـتغال کارگـران فصلی را 

نیـز فراهـم می کنـد.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود: خرفـه یکی از مفیـد ترین 
گیاهـان دارویـی اسـت کـه مصـرف آن بـرای کمـک بـه کاهـش وزن، تقویت 
و سـامت قلـب، افزایـش رشـد کـودکان، جلوگیـری از ابتـا به سـرطان های 
دسـتگاه گوارش، سـامت پوسـت، تقویت قدرت بینایی، اسـتحکام استخوان ها 

و بهبـود گـردش خون مفید اسـت.
بـه گفتـه رحیمـی؛ گیـاه خرفه را عاوه بر برداشـت تخـم خرفه به صـورت تازه 
خـوری همراه با سـاالد، سـوپ، بـه صورت خام، بـه عنوان طعم دهنده گوشـت 
و از تخـم آن عنـوان یـک مـاده تزئینـی در نان هـای شـیرینی در بسـیاری از 

اسـتفاده می کنند. کشـور ها 
ایـن مقام مسـئول؛ بهـره وری اقتصادی، اشـتغال زایـی، ، امکان ذخیره سـازی 
محصـول و فـروش در زمـان مناسـب، کـم بـودن آفـات و بیماری ها، کشـت و 

کار آسـان را از مزایـای کشـت ایـن گیـاه دارویی اعـام کرد.
گفتنـی اسـت، در مرودشـت بیـش از سـه هـزار هکتار انـواع گیاهـان دارویی از 
جملـه آویشـن، بادرنجبویه، ختمی، خاکشـیر، زعفـران، بابونه، زوفـا، مریم گلی، 

سـالویا، گل همیشـه بهار، مرزنجوش و اسـطوخدوس نیز کشـت می شـود.

کشت شتوی در مرودشت با اولویت کشت
 بر روی پشته های بلند

مکانیـزه  فناوری هـای  اداره  رئیـس 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
فـارس از ابـاغ دو هزارهکتـار کشـت 
بـر روی پشـته های بلنـد بـه مدیریـت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
در حـوزه ی زراعت هـای زمسـتانه در 

ایـن شهرسـتان خبـرداد.
عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
شـتوی  کمیتـه  در  پرویـزی  علیرضـا 
بـه  اشـاره  بـا  مرودشـت  شهرسـتان 

اینکـه ایـن شهرسـتان قطـب تولیـد گنـدم اسـتان اسـت، تصریـح کـرد: انتظار 
مـی رود بـا توجـه بـه زود پذیـری کشـاورزان سـطح زیادی به کشـت بـر روی 

پشـته اختصـاص یابـد.
 وی بـا بیـان اینکـه هفـت دسـتگاه کشـت بـر روی پشـته بـرای شهرسـتان 
مرودشـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت، افـزود: کشـت گنـدم بـه زودی در ایـن 
منطقـه آغـاز می شـود درصـورت نیـاز بـه تعـداد بیشـتری از ایـن دسـتگاه بـا 

اطـاع رسـانی بـه موقـع فراهـم خواهـد شـد.
پرویـزی بـا بیـان اینکـه مرودشـت در جـذب اعتبـارات مکانیزاسـیون و تامیـن 
کمبایـن و سـایر ادوات کمـک بزرگـی بـه اسـتان می کنـد، اظهـار کـرد: ایـن 
شهرسـتان بـا جـذب 28.8 اعتبـارات مکانیزاسـیون کل اسـتان؛ مقـام اول را در 

دارد. زمینـه  این 
این مقام مسـئول از شهرسـتان مرودشـت به دلیل دارا بودن کشـاورزان پیشـرو 
بـه عنـوان جایگاه مناسـبی بـرای اجـرای طرح های ملـی از جمله گنـدم بنیان 
یـاد و خاطـر نشـان کـرد: انتظـار مـی رود طرح گنـدم بنیـان از پاتفـرم اصلی 

خـارج و نتایـج طرح به سـایر مـزارع تعمیم داده شـود.
رئیـس اداره فناوری هـای مکانیـزه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
ضمـن تشـکر از تاش هـای مسـئولین پهنه هـا از همـه کسـانی کـه در جهت 
تحقـق اهـداف مکانیزاسـیون در این شهرسـتان تـاش می کننـد قدردانی کرد.
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داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

کارگاه های دوشاب پزی در ممسنی رونق گرفت

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی بـا اشـاره به 
فصـل برداشـت انگـور در ایـن شهرسـتان گفـت: نزدیـک بـه 35 درصـد از 
محصـول انگـور ایـن شهرسـتان در کارگاه های دوشـاب پـزی به شـیره انگور 

می شـود.  تبدیـل 
 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، علی 
قرمـزی بـا بیـان اینکـه از سـطح 7500 هکتـاری تاکسـتان ها نزدیـک بـه 63 
هـزار تـن انگـور برداشـت می شـود، تصریـح کـرد: بـازار پسـندی شـیره انگور 
فـرآوری شـده در ایـن شهرسـتان ضمـن امـکان نگهـداری طوالنـی آن باعث 

رغبـت باغـداران به دوشـاب پزی شـده اسـت. 
 ایـن کارشـناس افـزود: صرفـه اقتصـادی و ارزش افـزوده ناشـی از فـرآوری 
انگـور موجـب شـده عـاوه بر دوشـاب پزی قسـمتی از محصـول نیز بـه مویز 

شـود.  تبدیل 
بـه گفتـه وی؛ مابقـی محصـول انگـور شهرسـتان ممسـنی عـاوه بـر مصرف 
تـازه خـوری صـرف آبغـوره گیری شـده و به تمـام نقاط اسـتان و اسـتان های 

می شـود.  ارسـال  همجوار 

عزم دولت بر تقویت صنایع تبدیلی استوار است 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: : عـزم دولت بـر تقویت 
صنایع تبدیلی کشـاورزی و توسـعه گلخانه ها اسـتوار اسـت کـه از اولویت های 

مهم بخش کشـاورزی هسـتند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمـد مهـدی قاسـمی در جلسـه شـورای اداری این شهرسـتان تصریـح کرد: 
کمبـود آب و خشکسـالی های مسـتمر چندیـن سـاله اخیـر اهمیـت پرداختن به 

ایـن اولویت هـا را دو چنـدان کـرده اسـت. 

وی ابرازکـرد: بـه این اولویت ها توجه زیادی شـده اسـت و تسـهیات ویژه ای 
بـه آن تعلـق گرفتـه بـه طـوری که تسـهیات توسـعه روسـتایی و تسـهیات 

بانکـی ویـژه کشـاورزی در این زمینه تخصیص داده شـده اسـت.
قاسـمی اظهار کـرد: در بخـش صنایـع تبدیلـی تسـهیات خوبی درنظـر گرفته 
شـده و اسـتان فـارس در ایـن زمینـه از رتبـه چهارم بـه رتبه دوم صعـود کرده 
اسـت، صنایـع تبدیلـی ضمـن کمک به توسـعه پایـدار وایجـاد اشـتغال از هدر 

رفـت محصـوالت کشـاورزی جلوگیـری می کند.
ایـن مقام مسـئول افـزود: در حـوزه دامداری ها سـرمایه در گردش وجـود دارد، 
امـا برای توسـعه آنها تسـهیاتی نداریـم، ولی در بخـش تامین علوفه سـرمایه 

در گردش موجود اسـت.

زهرا نوری

شهرستان مهر 

کاشت گندم در مهر آغاز شد
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر 
گفـت: اولیـن کاشـت گنـدم آبی شهرسـتان مهـر در سـطح 20 هکتار در شـهر 

خوزی بخش وراوی شهرستان مهر آغاز شد. 
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بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر، محمد 
محمـودی افـزود: کاشـت گندم در این شهرسـتان از اول آبان آغـاز و تا 15 آذر 

ماه نیز ادامه دارد. 
وی اظهـار کـرد: پیـش بینـی می شـود کشـاورزان شهرسـتان مهـر در چهـار 
بخـش وراوی، مرکـزی، گله دار و اسـیر بیـش از ده هزار هکتـار از اراضی خود 
را بـه زیـر کشـت گنـدم آبـی و دیـم ببرند و بیـش از 40 هـزار تن گنـدم تولید 

نمایند. 
محمـودی افـزود: تاکنـون بیـش از 350 تـن بذر اصاح شـده از نوع سـیروان، 
چمـران، تیـرگان، مهـرگان، بـرات و کریـم بیـن تعاونی هـا و عاملیـن توزیـع 
شـده و پیـش بینـی می شـود ایـن مقـدار به بیـش از 2500 تـن افزایـش یابد.

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

اجرای طرح ملی پوشش بیمه ای جوامع روستایی 
در نی ریز 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: طرح ملـی پوشـش بیمه ای 
جوامـع روسـتایی شـامل زنـان سرپرسـت خانـوار، افـراد تحت پوشـش و یا در 
نوبـت عضویت بهزیسـتی و کمیته امداد، شـاغلین در صنایع دسـتی و قالی بافان 

بـه زودی عملیاتی خواهد  شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری تصریح کـرد: هـدف از اجـرای ایـن طـرح افزایـش ضریـب پوشـش 
بیمـه ای روسـتائیان، جلوگیـری از مهاجـرت آنـان به شـهرها، ایجـاد مهاجرت 

معکـوس و نوعـی تامیـن آتیـه برای روسـتائیان اسـت.
وی ابـراز کـرد: متقاضیـان می تواننـد بـا مراجعـه به کارگـزاران بیمـه اجتماعی 

روسـتائیان و عشـایر منطقـه زندگـی خود در ایـن خصـوص اقدام کنند.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: مزایـای طـرح بایـد بـا بهره گیـری از ظرفیت 
شـبکه های اجتماعـی و کاس هـای در حـال برگـزاری اطـاع رسـانی شـود.

احیاء و مرمت قنوات شهرستان نی ریز با جدیت 
دنبال می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفت: با وجـود 100 رشـته قنات در 
ایـن شهرسـتان به عنـوان تامین کننـده بخشـي از منابـع آب هـای زیرزمینـي و 
در راسـتاي حفـظ و نگهـداري قنـوات؛ عملیـات احیـاء و مرمت آنهـا با جدیت 

می شـود. دنبال  
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری تصریـح  کـرد: در ادامـه ایـن رونـد و از محـل اعتبـارات ماده 10 سـال 
1398، احیـاء و مرمـت 6 رشـته قنـات بـا مبلـغ 6 هـزار و 291 میلیـون ریال در 

حـال انجام اسـت.
وی افـزود: در همیـن رابطه؛ الیروبي، گالري، ریزش بـرداري کوره و خاکبرداري 
میلـه چاه هـای قنات حسـن آباد بشـنه به طـول 650 متـر و به  مبلـغ 978 میلیون 

ریـال، توسـط اداره فنـي و زیر بنایي این مدیریت انجام  شـده  اسـت.

احیاء 16 واحد تولیدی در نی ریز
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز با اشـاره به احیـاء 16 واحـد تولیدی و 
ایجـاد 68 فرصـت شـغلی در سـال جاری گفـت: واحدهـای تولیدی کشـاورزی 
کـه بـا مشـکل مواجـه شـده اند بـا جدیـت و بیـش از پیـش در دسـتور کار این 
مدیریـت قـرار گرفتـه و تاکنـون پنـج جلسـه کارگـروه رفـع موانـع تولیـد بـا 

محوریـت شـعار سـال برگزار شـده  اسـت.
نی ریـز،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
علیرضـا بصیـری تصریـح  کرد: در سـال 1398 تعداد ده واحـد بحراني، 30 واحد 
راکـد، 22 واحـد نیمه فعـال و 122 واحد فعـال با ظرفیت اشـتغال زایي 452 نفر 
شناسـایي شـدند کـه با طرح مشـکات آن هـا در جلسـات کارگروه رفـع موانع 
تولیـد، ایـن آمار بـه دو واحد بحرانـي، 29 واحد راکد، 15 واحـد نیمه فعال، 138 

واحـد فعـال و افزایـش اشـتغال به 520 نفـر، تغییر پیـدا کرد.
بـه گفتـه وی؛ واحدهـای احیاء شـده در زمینـه باغـداری، مرغـداری، دامداری، 
فـرآوری پسـته، گلخانـه، پـرورش آبزیـان، مکانیزاسـیون، ذرت خشـک کنـی و 

تولیـد لبنیـات سـنتی فعالیـت دارند.
او بـا بیـان اینکـه ایـن مدیریـت بـا وجـود 5 مـاه مانـده به پایـان سـال جاری، 
تعهـد اباغـی خود در زمینه فعال سـازي واحدهـاي نیمه فعال، راکـد و بحراني 
را بـه طـور کامـل انجـام  داده  اسـت، افـزود: ایـن رونـد همچـون گذشـته ادامه 

خواهد  داشـت.

بالغ بر 60 هزار تن یاقوت های سرخ نی ریز
روانه بازار شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از آغاز برداشـت انار در این شهرسـتان 
خبـر داد و گفـت: نی ریـز بـا سـطحی بالغ بر سـه هزار هکتـار و تولیـدی بالغ بر 

60 هزار تن، رتبه اول اسـتان را داراسـت. 
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری تصریـح  کـرد: برداشـت انـار در نی ریـز از دهم مهرمـاه آغاز و تـا پایان 

ادامه  دارد. آبان مـاه 
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ایـن مقـام مسـئول افزود: متوسـط عملکـرد در باغ هـای این شهرسـتان 20 تن 
در هکتـار و باالتریـن عملکـرد در باغ هـای نمونـه بیـش از 160 تـن در هکتار 

است.
او افـزود: بـا توجـه به سـرمازدگی بهاره و پاییـزه، انارکاران بـا کاهش حدود 40 

درصـدی محصول، مواجه شـده اند.
بـه گفتـه وی؛ عمده تریـن رقـم انـار تولیـدی نی ریـز ربـاب اسـت که بـه دلیل 
رنـگ دانـه )آریـل(، درصـد فیبـر و بریکـس باال)میزان مـواد جامـد محلول در 
آب انـار(، طعـم میـوه و رنـگ و ضخامـت پوسـت، بسـیار بـازار پسـند بـوده و 

دارد. جهانی  شـهرت 
بصیـری اظهارکـرد: انـار نی ریـز عـاوه بـر مصـارف داخلـی بـه کشـورهای 
آسـیای میانـه، حـوزه خلیـج فارس، کـره جنوبی، روسـیه و برخی از کشـورهای 

اروپایـی صـادر می شـود.
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز بـا بیـان اینکـه در بخـش صنایـع 
تبدیلـی بـا توجه به پتانسـیل بـاالی شهرسـتان، کارخانه های صنعتـی فرآوری 
انـار نی ریـز مشـغول فعالیت هسـتند، ابراز کـرد: از جملـه تولیدات ایـن واحدها 
آب انار، رب، سـس، شـربت، مارماالد، ژله، بسـتنی، ترشـی، سـرکه و لواشـک 

اسـت کـه بـا اسـتقبال خـوب و ارزآوری بـرای کشـور همراه بوده اسـت.

برداشت "ب ِه" از باغ های نی ریز آغاز شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفت: برداشـت "به" از سـطح قریب 
بـه 350 هکتـار از باغ های این شهرسـتان آغازشـده  اسـت. 

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری بـا اشـاره بـه اینکـه کار برداشـت “بـه” تا پایـان آبان مـاه ادامـه دارد، 
تصریح کـرد: پیش بینـی می شـود تـا پایـان فصـل برداشـت نزدیـک بـه 2800 

تـن از ایـن محصـول جمـع آوری و روانه بازار شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهارکـرد: میادین اسـتان های تهـران، خراسـان رضوی و 
سیسـتان و بلوچسـتان عاوه بر مصرف درون اسـتانی، از مهـم ترین بازار های 

محصـول “به” شهرسـتان نی ریز هسـتند.
بـه گفتـه وی؛ ارقـام اصفهانی، شیشـه ای، کدوئـی و محلی از مهـم ترین ارقام 
“بـه” کاشـته شـده در شهرسـتان نی ریز به شـمار می آینـد که از کیفیـت و بازار 

پسـندی مطلوبی برخوردارند.
“بـه”، میـوه ای زرد رنگ و خوشـبو اسـت که سـطح آن پوشـیده از کـرک بوده 
و دارای طعمی مطبـوع، شـیرین و یـا کمی تـرش و تقریبـا گـس بـا گوشـت 

است. خشـک 

توزیع 25تن بذر گواهی شده گندم در نی ریز

مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفت: با شـروع فصل کاشـت گندم و 
جـو، توزیـع بـذر گواهي شـده در دسـتورکار این مدیریـت قرارگرفته اسـت که تا 
کنـون 25 تـن بـذر گنـدم از طریـق تعاوني تولیـد به شهرسـتان حمـل و توزیع 

شـده است. 
نی ریـز،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
علیرضـا بصیـری تصریـح کـرد: در سـال زراعـي جـاری، 43 تـن بـذر گنـدم 
گواهی شـده سـیروان، مهـرگان، چمـران2 و پیشـتاز و 20 تـن بذر گواهی شـده 

جـو "ریحـان 03" و جلگـه بـه ایـن شهرسـتان اختصـاص یافتـه اسـت.
 بـه گفتـه وی؛ امسـال بـا هـدف کاهش میـزان بذر مصرفـي، کاشـت مکانیزه 

گنـدم در شهرسـتان نی ریـز در حـال انجام اسـت.
بصیـری در پایـان تاکیدکـرد: بـا توجـه بـه اهمیت ضـد عفوني بذور بـه منظور 
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جلوگیـري از شـیوع بیماري هـاي قارچـي نظیـر انـواع سـیاهک ها کشـاورزان 
در صـورت اسـتفاده از بـذور خـود مصرفـي حتمـا نسـبت بـه ضدعفونـي آنهـا 

اقدام نماینـد.

خسارت سرما و یخبندان به کشاورزی نی ریز 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از خسـارت 13میلیـارد و 600میلیون 
تومانـی سـرما و یخبنـدان بـه مـزارع و باغ هـای نی ریـز خبـرداد و گفـت: این 

اتفـاق در بـازه زمانـی نوزدهـم تا بیسـت و سـوم مهرماه روی داده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت  جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز تصریـح کـرد: در بخـش 
زراعـت 95 هکتـار از محصـوالت ذرت دانـه ای، کلـزا، کنجـد و نباتـات علوفه 
ای ودر بخـش باغبانـی، چهـار هـزار هکتـار پسـته شهرسـتان دچـار خسـارت 

اند. شـده 
وی افـزود: در خصـوص محصوالت زراعی، اسـتفاده از ارقـام زودرس و رعایت 
تاریـخ مناسـب کاشـت موجب کاهش خسـارت و در بخـش باغبانی مصرف بی 
رویـه کـود ازتـه و عـدم اسـتفاده از کود پتاسـه قبل از برداشـت باعـث افزایش 

خسـارت سـرمازدگی می شود.

فارس در چرخه تولید کنندگان جهانی میوه "پاپایا" 
قرارگرفت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریز از برداشـت پاپایـا برای نخسـتین بار 
در فـارس از گلخانـه ای بـه مسـاحت سـه هـزار متـر مربـع خبـر داد و گفـت: 
کشـاورز نی ریـزی بـا به ثمر نشـاندن محصول پاپایا، اسـتان فـارس را در چرخه 

تولیـد کننـدگان جهانـی این میوه اسـتوایی قـرار داد.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری تصریح کـرد: عملیات کاشـت ایـن گیاه کـه در ایران به خربـزه  درختی 
معـروف اسـت بـرای اولیـن  بار در اوایل اسـفند سـال گذشـته با کاشـت 2700 
نشـاء چهـار ماهـه پاپایا از نـوع "پاکوتاه  بنگالی" در حومه نی ریز شـروع  شـد که 

بعـد از گذشـت هفت ماه به ثمر نشسـته  اسـت.
وی افـزود: خربـزه  درختـی گیاهـی دو پایـه بـوده و بـا بـذر تکثیر می شـود؛ هر 
اصلـه 40 کیلوگـرم میـوه می دهد که تا سـه سـال تولید آن اقتصـادی و مقرون 

 بـه  صرفه خواهـد بود.
بومی مناطـق  و  اسـتوایی  میوه هـای  از  یکـی  پاپایـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
گرمسـیری آمریـکا و مکزیـک اسـت و در کشـورهای هنـد، آفریقـای جنوبـی، 
سـریانکا و فیلیپیـن هم پرورش داده می شـود، یاد آورشـد: کاشـت میـوه پاپایا 
در ایـران بـرای اولیـن بـار در شـهر یـزد انجام  شـده  اسـت کـه به  عنـوان میوه 
وارداتـی نیـز در کشـور بـه  فـروش  می رسـد و دارای خـواص فـراوان از جملـه 

تقویـت سیسـتم ایمنی، گـوارش، بینایـی و کنتـرل قنـد خـون اسـت.
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سیمای کشاورزی شهرستان المرد
در یک نگاه

فانی سهیلیمحمدی

نگاهی کوتاه به شهرستان المرد
شهرسـتان الِمـرد یکـی از شهرسـتان های اسـتان فـارس اسـت کـه مرکز این 
شهرسـتان، شـهر المرد می باشـد. جمعیت این شهرسـتان بر طبق سرشـماری 

سـال 1395، برابـر بـا 91٬782 تن بوده  اسـت.
شهرسـتان المـرد با 3915 کیلومتر مربع مسـاحت در طـول جغرافیایی 5452 و 
عـرض جغرافیایـی 2827 در جنوبی تریـن نقطه اسـتان فارس واقع شـده  اسـت 
به طـور دقیـق در 405 کیلومتـری شـیراز و 140 کیلومتـری خنـج قـرار دارد و 
2/3 درصـد از مسـاحت کل اسـتان را بـه خـود اختصاص داده  اسـت. با اختاف 
ارتفـاع 450 تـا500 متـر از سـطح دریا و متوسـط بارندگی سـالیانه حـدود 230 
میلی متـر بـا ویژگـی سـیل آسـا در مـدت کوتاهـی از سـال )سـه مـاه سـال( و 
تبخیـر سـالیانه 4000 میلی متـر دارای آب و هـوای گـرم و خشـک می باشـد، 
حداکثـر گرمـا در فصل تابسـتان 50 درجه سـانتی گراد باالی صفر و سـردترین 

زمـان آن صفـر درجه سـانتی گراد می باشـد. 

موقعیت جغرافیایي شهرستان
شهرسـتان المـرد از شـمال و شـمال شـرقی بـه خنـج و الر و از جنـوب بـه 
خلیـج فـارس و از جنوب شـرقی شهرسـتان پارسـیان و شهرسـتان بنـدر لنگه، 
و از سـمت مشـرق بـه شهرسـتان بسـتک و از طـرف مغرب به شهرسـتان مهر 
و شهرسـتان عسـلویه محـدود می گـردد. اگـر طـرح جداسـازی بخش هایـی از 
اسـتان هرمـزگان و الحـاق آن بـه اسـتان فـارس اجرائی شـود این شهرسـتان 
تنهـا شهرسـتان اسـتان فـارس خواهـد بـود کـه بـه خلیـج فـارس دسترسـی 

داشـت.  خواهد 
شهرسـتان المـرد از جملـه هموارترین مناطق اسـتان فارس اسـت، شهرسـتان 
المـرد، از چنـد رشـته کـوه مـوازی کـه جهت آن هـا از شـمال غربی به سـوی 
جنوب شـرقی اسـت تشـکیل یافته و دشـت های هموار و نسـبتًا پهناوری چون 
»عامرودشـت«، »دشـت مرکـزی« کـه در میان رشـته کوه هـای مذکور جای 
دارنـد نواحـی همـوار و مسـکونی آن را تشـکیل می دهند. بافت روسـتاهای آن 
طولـی، در کنـار محورهـای ارتباطی اصلی به شهرسـتان شـکل گرفته  اسـت و 
غالبـًا در دامنـه کـوه هسـتند. پوشـش گیاهی این منطقـه ضعیف بـوده و اغلب 

کهـور، گز، نخل و خارشـتر می باشـد. 

اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان
رسـالت جهـاد کشـاورزی بـر پایـه تامین امنیـت غذایی کشـور می باشـد که با 
رعایـت مصـرف آب و سـامت محصـوالت کشـاورزی بایسـتی تحقـق پذیرد. 
در همیـن راسـتا اولویـت 8 گانـه ای از طـرف سـازمان جهـاد کشـاورزی اباغ 
گردیـده اسـت کـه بایـد بطور کامـل انجام پذیـرد و ایـن اولویت هـا عبارتند از:

توسعه کشت گلخانه ای	 
توسعه گیاهان دارویی	 
توسعه کشت دانه های روغنی)کلزا(	 
ارتقا مکانیزاسیون کشاورزی	 
رفع تداخات امور اراضی	 
آموزش و ترویج کشاورزی	 
آبیاری تحت فشار	 
اصاح نژاد دام	 

1- زیر بخش زراعت

مشخصات محصوالت عمده زیر بخش زراعت
نسبت به کل زیر بخش )درصد(تولید )تن(نام محصولردیف

1665559.9گندم 1

7612.2جو2

3772.96کلزا3

18274.2گوجه فرنگی4

1996530.7صیفی جات5

380.04یونجه6

39625جمع

میزان گندم تحویلی در مراکز خرید در سال 1398
میزان گندم به تنمرکز خرید 

7737مرکز خرید اداره غله
570مرکز خرید تعاونی روستایی اشکنان

2686مرکز خرید تعاونی روستایی عامرودشت
10993جمع
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کلزا
سابقه کشت کلزا

۲- زیر بخش باغبانی
مشخصات محصوالت عمده زیر بخش باغبانی

نسبت به کل زیر بخش )درصد(تولید )تن(نام محصولردیف

156540.25خرما1

36017.88مرکبات2

311141.87تولیدات گلخانه ای3

5036100جمع

3 - زیر بخش امور دام 
مشخصات محصوالت عمده زیر بخش امور دام

نسبت به کل زیر بخش )درصد(تولید )تن(نام محصولردیف

1200000.9پولت1
1531.1شیر2
714.7گاو گوشتی3
84644.3گوسفند و بز4
150042.3مرغ گوشتی5
393شتر6
323.7کندو7

2642100جمع

اداره ترویج و آموزش کشاورزی

در  روزه  یـک  مـدت  کوتـاه  آمـوزش  دوره هـای  شـامل  ترویـج:  و  آمـوزش 
و  دام  امـور  زیربنایـی،  و  فنـی  مکانیزاسـیون،  باغبانـی،  زراعـت،  حوزه هـای 
شـیات، امـور اراضـی، بیمـه محصـوالت کشـاورزی، ترویـج، حفـظ نباتـات، 

می باشـد.  ... و  دامپزشـکی 

نفر روز سرفصل آموزشیردیف
ماحظاتآموزش

زراعت – باغبانی ...1241تولیدات گیاهی1

ادوات کشاورزی .... 319مکانیزاسیون2

آبیاری - آب و خاک ....291فنی و زیربنایی3

دام -دامپزشکی و آبزیان436تولیدات دامی و شیات4

تغییرکاربری اراضی34امور اراضی 5

بیمه و خسارت 275بیمه محصوالت کشاورزی6

افزایش توان علمی مدیران پهنه124آموزش مدیران پهنه7

2720جمع کل8

ج: حفظ نباتات
* نظارت بر کنترل آفات عمومی و همگانی 

* مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در سطح530 هکتار
* نظارت و کنترل آفات قرنطینه ای 

د: مکانیزاسیون

 

آمار سطوح کشت شده با انواع کارنده در شهرستان المرد
در سال زراعی 97-98

سطوح کشت شده
نام محصول زراعی

جو آبیکلزا آبیگندم آبی

2870790325سطح زیر کشت
216579030کارنده کف کار

67513515کارنده پشته کار
284065545جمع کشت

300280کشت سانترفیوژ
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

تامین نهاده های دامی یکی از نیازهای
اساسی عشایر

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفت: یکـی از نیازهای اساسـی عشـایر 
اسـتان فـارس بـه عنـوان قطـب عشـایری کشـور انـواع نهاده هـای دامی بـه 

منظـور تولیـد محصـوالت دامی بـا کمیـت و کیفیـت مطلـوب می باشـد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
نهاده هـای  تامیـن  عشـایر،  نیازهـای  تریـن  عمـده  از  یکـی  بهرامی افـزود: 
دامی اسـت کـه در ایـن راسـتا با توجه بـه فعالیت تولیـدی کارخانه خـوراک دام 
قشـاق فیروزآبـاد با مشـارکت مجموعه تشـکل های عشـایری اسـتان فارس، 
تـاش بـر تامین و عرضـه انواع کنسـانتره و خـوراک دام در قالب جیـره تغذیه 
علمـی و ضریـب تبدیـل و بهـره وری باال تولیـد و توزیع بین مصـرف کنندگان 

علوفـه عشـایری می باشـد. 
وی تصریح کرد: یکی از اولویت های اساسـی مجموعه اداره کل و تشـکل های 
عشـایری تکمیـل فرآینـد و زنجیـره تولیـد أنـواع تولیـدات دامی می باشـد کـه 
تامیـن نهاده هـای دامی باعث می شـود، عشـایر فارس که نیاز اساسـی اسـتان 
در تولیـد پروتیـن را تامیـن می کننـد بـا خاطـر آسـوده و در شـرایط بهتـری به 

دامـداری و امر تولید مشـغول شـوند.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس بـا بیان اینکـه افزایش قیمـت نهاده های 
دامـی در بازار آزاد مشـکاتی را برای عشـایر اسـتان به وجـود آورده اظهار کرد: 
یکـی از اقدامـات اداره کل امـور عشـایر بـا همـکاری اتحادیه عشـایری تامین 
و توزیـع نهاده هـای دامی اسـت کـه در ایـن راسـتا انـواع علوفـه بـا کیفیـت و 
قیمـت مناسـب از طریـق شـرکت های تعاونی در اختیار عشـایر قـرار می گیرد.

وی بیـان کـرد: نهاده هـای دامی اعـم از سـبوس، سـویا و جـو به طور مسـتمر 
توسـط اتحادیـه عشـایری خریـد، حمـل و بیـن عشـایر توزیـع می شـود کـه 
تاکنـون ایـن اقـدام نسـبت به سـنوات گذشـته روند افزایشـی داشـته و تاکنون 
بیـش از 51 هـزار تـن انـواع علوفه بیـن جامعه عشـایری توزیع گردیده اسـت.
عشـایر  امـور  کل  اداره  و  تشـکل ها  مجموعـه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بهرامی بـا 
متولـی جامعـه عشـایر سـیار و کـوچ رو می باشـند خاطر نشـان کرد: بر اسـاس 
مصوبـه سـومین جلسـه شـورای تعـاون اداره کل امـور عشـایر اسـتان ثبت نام 
خانوار هـای عشـایری در سـامانه جامـع بانـک اطاعاتی عشـایر )نمـاد ( امری 
الزامی می باشـد و از ایـن پـس تمامی خدمـات قابـل ارائـه بـه عشـایر منطبـق 
بـا لیسـت ثبـت نـام افـراد در ایـن سـامانه خواهد بـود و تـاش می گـردد که 

خدمـات بـه عشـایر واقعی داده شـود .

جامعه تولید گر عشایر می بایست به طور قانونمند 
مورد توجه جدی قرار گیرد

 نماینده شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم در مجلس شورای اسـامی در دیدار 
بـا مدیـر کل امور عشـایر فـارس گفـت: جامعه تولید گر عشـایر می بایسـت به 

طـور قانونمند مـورد توجه جدی قـرار گیرد.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، انصاری ضمن 
قدردانـی از فعالیت هـای صـورت گرفتـه در جهـت خدمـات رسـانی به عشـایر 
بـه ویژه عشـایر شهرسـتان های حـوزه انتخابیـه خود، افـزود: اقدامـات مبنایی 
جهـت بهبـود خدمـات رسـانی بـه عشـایر در قالـب تصویـب قوانیـن مترقـی، 
شناسـایی و مطالعـه نیازمندی هـای جامعـه عشـایر، تمرکـز بیـش از پیـش بر 
حـل و فصـل مشـکات جامعـه تولیـد گـر عشـایر بـا هـم افزایـی و همکاری 
دسـتگاه های متولـی و رفـع موانـع تولید آن ها بـا مدیریت جهادی مـورد تاکید 

مقـام معظـم رهبری همت گماشـته شـود.

وی بـا بیـان جایـگاه عشـایر در پهنه شهرسـتان ممسـنی بـا ترکیبی از عشـایر 
رسـتم و نورآبـاد جایـگاه پـر اهمیتـی دارد و بـر اجـرای طرح هـای تولیـدی 
زنجیـره ای بـه منظور پیشـگیری از خام فروشـی تولیـدات تاکید کـرد و گفت: 
نماینـدگان اسـتان فـارس آمادگـی کامل جهت حل مشـکات عشـایر اسـتان 
فـارس دارنـد. در ادامـه ایـن دیدار مدیرکل امور عشـایر اسـتان فارس با اشـاره 
به سـیمای عشـایر کشـور، اسـتان و شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم افزود: 
اداره کل امـور عشـایر یـک دسـتگاه توسـعه ای بـا شـرح وظایف چنـد بعدی و 
چندگانـه اسـت کـه در تعامل با سـایر دسـتگاه های اجرایی به ویژه اسـتانداری، 
فرمانـداران و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان و هم سـو با اهداف کان 
ملـی و اسـتانی و در راسـتای سـند چشـم انـداز اسـتان در افـق 1404، وظیفـه 
خدمات رسـانی بـه جامعـه سـوم اسـتان که جامعـه تولیدگر عشـایر می باشـد را 

برنامه ریـزی و اجـرا می نمایـد. 
وی ضمـن تشـریح جایـگاه پراهمیت عشـایر در "امنیـت پایدار غذایی" اسـتان 
بـا تولیـد سـاالنه 20 هـزار تـن گوشـت قرمـز و جایگاه رشـک بر انگیـز آن ها 
در حـوزه ایثـار و شـهادت بـا تقدیـم 2000 شـهید واالمقـام، بیان کرد: اسـتان 
فـارس بـا میزبانی از 12.5 درصد  جمعیت عشـایری کشـور، از ایـن حیث قطب 
عشـایری کشـور اسـت و جامعـه عشـایر در عیـن اینکـه یـک "جامعه سـبز" و 
"طرفـدار محیـط  زیسـت" می باشـد، بـا تکیـه بـر عرصه هـای منابـع طبیعـی 

"تولیدکننـده کاالی ایرانـی" و نمـاد "اقتصـاد مقاومتـی" بـه شـمار مـی رود و با 
حضـور در بیـش از 1240 اسـتقرارگاه عشـایری، نقش بسـیار مهـم و بی بدیلی 

در "امنیـت سـرزمینی" اسـتان دارند.
مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: با اجـرای سیاسـت های اسـکان 
داوطلبانـه از دهـه 1370 تـا به امروز، حـدود 7000 خانوار عشـایری در بیش از 
130 کانـون توسـعه اسـکان هدایتـی و حمایتی سـاکن شـده اند و ایـن، معادل 
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حـدود 25 درصـد جامعـه عشـایر اسـتان بـوده و هنوز حدود 75 عشـایر شـیوه 
معیشـت آن هـا مبتنـی بر کوچندگی اسـت که ایـن موضوع، ضرورت متناسـب 
شـدن خدمـات دسـتگاه های اجرایـی بـا جامعـه کوچنـده عشـایر را آن چنـان 
کـه در آمـوزش و پرورش و خانه های بهداشـت و آبرسـانی سـیار اتفـاق افتاده، 
الجـرم می سـازد. وی اظهـار کرد: شهرسـتان ممسـنی قطب عشـایری اسـتان 
و بـه تبـع آن قطـب عشـایری کشـور بـه شـمار مـی رود کـه حضورنماینـده 
شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم در فراکسیون عشـایری مجلس از این حیث 

حائـز اهمیت اسـت.
بـا توجـه بـه پیگیری هـای صـورت گرفتـه، سـاختار  بهرامی تصریـح کـرد: 
سـازمانی جهت نمایندگی امور عشـایر شهرسـتان رسـتم در چارت تشـکیاتی 
اداره کل امـور عشـا یر اسـتان فـارس مصـوب و ابـاغ شـده اسـت و آن را 
بـه عنـوان یـک اقـدام زیربنایـی مهـم بـرای خدمـات رسـانی بهتر به عشـایر 
شهرسـتان رسـتم خوانـد و گفـت با در اختیار گذاشـته شـدن یـک قطعه زمین 
در شـهر مصیـری، ایـن اداره کل جهت سـاخت سـاختمان اداری آمادگی دارد.

اجرا و بهره برداری از طرح تامین آب شرب پایدار 
عشایری منطقه تنگ بخورا شهرستان مرودشت

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: طـرح تامیـن آب شـرب پایـدار 
پمپـاژ  و  مرودشـت شـامل حفـر  بخـورا شهرسـتان  تنـگ  منطقـه  عشـایری 
چـاه، احـداث موتورخانـه 26 متـر مربعـی، اجـرای خـط انتقـال شـبکه آب بـه 
طـول 4400متـر، احـداث مخـزن 100 متـر مکعبی، حمـل و نصـب راه اندازی 
تجهیـزات چـاه و شـبکه انتقـال بـرق چاه می باشـد که بـه بهره برداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامی افـزود: ایـن طـرح از محـل بنـد ه تبصـره 4 بـا اعتبـاری بالـغ بـر 14 

میلیـارد ریـال از محـل ملـی و اسـتانی اجرایـی شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: اجـرای تامین آب شـرب پایدار عشـایری با هـدف تامین آب 
پایدار سـالم و بهداشـتی از طریق شـبکه انتقال و توزیع آب و تسـهیل عشایر در 
امـورات می باشـد کـه با اجرا و بهـره برداری آب شـرب پایدار منطقه عشـایری 

تنـگ بخـورا تعداد 30 خانوار عشـایری از ایـن نعمت برخوردار می شـوند. 
شـایان ذکـر اسـت کـه اجـرا و بهـره بـرداری از طـرح تامیـن آب شـرب پایدار 
عشـایری منطقـه تنـگ بخـورا شهرسـتان مرودشـت بـا حضـور رهـام پیکری 
فرمانـدار شهرسـتان مرودشـت روح اهلل بهرامی مدیـر کل امـور عشـایر فارس و 

هیـت همـراه و جمعـی از مسـئوالن شهرسـتانی بـه بهره بـرداری رسـید.
جلسه شورای عشایری شهرستان مرودشت برگزارشد

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان 
مرودشـت بـا تاکیـد بـر طرح های مرتـع داری و ایجاد سـرپناه در مراتـع، گفت: 
در صورتـی کـه طرح مرتـع داری در منطقه توسـط بهره برداران عشـایری اجرا 

شـود، می تـوان تلفیقـی از عملیـات مختلـف که شـامل ایجاد یک سـرپناه، اغل 
بـرای دام، حفـر چـاه، کشـت علوفـه و گیاهان دارویـی در مراتع اجـرا نمود. 

اهلل  روح  فـارس،  اسـتان  امـور عشـایر  کل  عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه 
بهرامـی در خصـوص درخواسـت میـدان عرضـه دام افـزود: در صـورت داشـتن 
زمیـن جهـت میـدان عرضـه دام شـرکت تعاونی می توانـد به عنوان سـرمایه دار 
بـرای ایجـاد میدان عرضه دام در شـمال اسـتان فـارس در این عرصه وارد شـود 

کـه کمـک شـایانی در بازاریابـی محصـوالت عشـایری خواهـد نمود.
وی بـا تاکیـد بـر صـدور کارت تردد و هویت گـذاری دام در ایـن خصوص گفت: 
شـرکت های تعاونـی عشـایری آمادگـی الزم را در ایـن زمینـه دارند تا بـا انجام 
ایـن طـرح، عشـایر به تواننـد از مزیت هـای این طرح شـامل جابـه جایی راحت 
دام در فصل ییاقی و قشـاقی، جلوگیری از قاچاق دام عشـایر و غیره اسـتفاده 

ید.  نما
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: شهرسـتان مرودشـت یک شهرسـتان میان 
بندییاقـی، هـم چنیـن چهـار راه تردد عشـایر شهرسـتان های شـمالی و جنوبی 
اسـتان در فصـل کـوچ بـوده و میزبـان جمعیـت قابـل توجهـی از عشـایر ایـل 
خمسـه و قشـقایی اسـتان فـارس در ایـن شهرسـتان در بخشـی از سـال حضور 

دارند. 

تمامی ظرفیت ها در انعکاس اخبار به جامعه 
عشایری باید به کار گرفته شود

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس خواسـتار اسـتفاده از تمامی ظرفیت ها در 
انعـکاس اخبـار مربوط به جامعه عشـایر شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامـی در جلسـه شـورای راهبـردی روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر 
سـرعت، دقـت و صحـت مطالـب را خاطـر نشـان کـرد و افـزود: در چند سـال 
اخیـر خدمـات خوبـی به عشـایر صـورت گرفته کـه جـا دارد به اطـاع همگان 

شود. رسـانیده 
روابـط  الزمـه  را  روز  تکنولـوژی  از  گیـری  بهـره  و  دانـش  بـردن  بـاال  وی 
سـتادی  و  شهرسـتانی  ادارات  تمامی مسـئولین  از  و  دانسـت  عمومی فعـال 
امـور عشـایر خواسـت تـا اخبـار و گزارشـات عملکردی خـود را به حـوزه روابط 

نماینـد. ارسـال  کل  اداره  عمومی ایـن 
ایـن مقـام مسـئول با تاکید بر مسـتند سـازی پروژه هـای عمرانی بیـان کرد: در 
مناطـق عشـایری اقدامـات خوبـی انجـام شـده که باید به تصویر کشـیده شـود 

تـا عملکـرد اداره بهتـر در معـرض دید عموم قـرار گیرد.
الزم بـه ذکـر اسـت شـورای راهبـردی روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر 
فـارس بـه صـورت فصلـی و بـه منظـور تبییـن خـط مـش و برنامـه ریـزی 
سیاسـت های ایـن حـوزه و بـا حضـور مدیـر کل، معاونیـن و مدیـران سـتادی 

می شـود. تشـکیل 
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس:
محدودیت حمایت از کشاورز با فراگیر نشدن

بیمه محصوالت کشاورزی
اسـتان  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  مدیـر 
بیمـه  نشـدن  فراگیـر  گفـت:  فـارس 
محصـوالت کشـاورزی بیـن بهره بـرداران 
بخـش کشـاورزی، حمایـت از کشـاورزان 
را محـدود کـرده اسـت و ضریب خسـارت 

اسـت. داده  افزایـش  را  بیمـه  صنـدوق 
عمومی سـازمان  روابـط  گـزارش  بـه 
تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایـت 
الـه رحیمی افـزود: صنعـت بیمـه صنعـت 
بـا  اسـت  نیـاز  و  اسـت  ریسـک  توزیـع 

کنـد. بخـش کشـاورزی کمـک  بـه  تـا  دولتـی همـراه شـود  اعتبـارات 
وی خاطـر نشـان کـرد: در بحـث بیمـه بایـد فردگرایـی و پتانسـیل موجـود را 
کنـار گذاشـت و طـرح نو ایجـاد کرد تـا جذابیت اسـتفاده از بیمه برای کشـاورز 

ایجـاد گردد.
این مقام مسـئول بیان کرد: شـبکه تعاون روسـتایی اسـتان فارس بـا دارا بودن 
9 اتحادیـه قـوی اسـتانی و تحـت پوشـش داشـتن حـدود 500 شـرکت تعاونی 
روسـتایی، کشـاورزی و تولیـد، بـا ورود بـه بحـث صنعـت بیمـه محصـوالت 

کشـاورزی می توانـد تحولـی عظیـم در ایـن بخـش ایجـاد کند.
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی تصریـح کـرد: سـازمان تعـاون روسـتایی در 
فرهنگ سـازی بیمـه محصوالت کشـاورزی نیز همچون بسـیاری از طرح های 
گذشـته، بـه عنـوان پایلوت در کشـور و در صورت به توافق رسـیدن با اداره کل 

توسـعه صنـدوق بیمه کشـور بـه این بخـش ورود خواهـد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه شـبکه تعـاون روسـتایی چنان چه طـرح بیمـه محصوالت 
کشـاورزی را پایه گـذاری کنـد یکـی از بخش هـای کشـاورزی در ایـن صنعـت 
متحـول خواهـد شـد افـزود: بـه همیـن دلیـل هرکـدام از اتحادیه های اسـتانی 
خواسـتار جایـگاه خـاص خودشـان در صنـدوق بیمه هسـتند تـا بتواننـد اعتماد 

بخشـی بـه کشـاورز را سـاری و جاری سـازند.
مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس تصریـح کـرد: شـبکه تعـاون 
روسـتایی اسـتان فـارس بـا ورود بـه بحـث بیمـه محصـوالت کشـاورزی قادر 
خواهـد بـود قانـون اعـداد بـزرگ و کاهـش ضریب ریسـک را در صنعـت بیمه 

دهد. کاهـش 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: صنعـت بیمـه می توانـد در چهـار چوبی 
کـه منافـع تشـکل ها و اعضاء حفظ گـردد و باتوجه بـه رویکرد سـازمان تعاون 
روسـتایی بـه کشـت قـراردادی از طریـق اعتبـار بخشـی بـه تشـکل هایی که 
متعلـق به کشـاورز اسـت همراه با کشـاورز باشـد و با اجرای بیمه هـای گروهی 

و تنـوع بخشـی بـه بیمـه گری ضریـب خطـای بیمه را کاهـش دهد.
وی اظهـار کـرد: بـا پاییـن آمـدن ضریب خطـای بیمه، بیمـه گروهـی انتخابی 
هوشـمندانه اسـت چـرا کـه سـبب پایین آمـدن قیمت بیمـه و ترغیب کشـاورز 
بـه اسـتفاده از بیمـه محصوالت کشـاورزی می گردد و از سـوی دیگـر صندوق 
بیمـه در پرداخـت خسـارت های احتمالـی بضاعـت کامـل مالـی و زمانـی را در 

پوشـش خسـارت ها خواهد داشـت.

مدیرعامل اتحادیه دامداران فارس:
استان فارس در تولید گوشت قرمز مقام دوم کشور 

را داراست
در ادامـه ایـن جلسـه مدیرعامـل اتحادیـه 
دامـداران اسـتان فـارس گفـت: بـه شـرط 
اینکه مقام اول خراسـان بـزرگ را در تولید 
گوشـت در نظـر بگیریـم، اسـتان فارس در 
تولیـد گوشـت قرمـز مقـام دوم و در بحث 

تولیـد شـیر مقام چهـارم کشـور را دارد.
ابراهیـم کاهـی افـزود: یکـی از وظایـف 
اتحادیـه دامـداران پاک کوبـی دام اسـت 
کـه فـارس بـا دارا بـودن قریـب بـه 11 
اسـتان  عنـوان  دامی بـه  واحـد  میلیـون 

پایلـوت بـا وجـود تمـام مشـکات در سـطح اول قـرار دارد. 
وی خاطـر نشـان کرد: در این راسـتا به لحـاظ نشـان دادن ارزش بیمه، در کنار 
پاک کوبـی 600 هـزار دام را نیـز بیمـه کرده ایـم و بـا هـم افزایی داشـته های 
اتحادیـه بـا بیمه گـر جذابیـت ورود دامـدار و سـرعت  بخشـی بـه امـر بیمـه را 

ایجـاد کردیم.
کاهـی تصریـح کـرد: در امر ارزش گـذاری بیمه، به نوعی قراردادی را بسـتیم 
کـه دفاتـر بیمـه هویت گذار اتحادیـه در بحث دام باشـند و 131 نفر کارشـناس 
پاک کوبـی اتحادیـه بسـتر بیمه شـدن دام ها را بیـن دامداران فرهنگ سـازی 

. کنند
وی خاطـر بیـان کـرد: در راسـتای ارزش گـذاری بیمـه، باتوجـه بـه ظرفیـت 
بالقـوه اتحادیـه و شـبکه تعـاون روسـتایی هـم از نظـر نرم افزاری و هـم از بعد 
سـخت افزاری و هـم از لحـاظ ارتباطـات خاصی که بیـن اتحادیـه و تولیدکننده 
وجـود دارد عـاوه بـر بحـث بیمـه خدمـات رایـگان دیگـری بـه تولیـد کننده 

ارائـه می دهیـم.
کاهـی ابـراز کـرد: بـه عنـوان نمونـه اتحادیـه در بحـث فنـی و اصـاح نژاد 
عـاوه بر مشـاوره رایگان با داشـتن آزمایشـگاه بزرگ و مجهـز، واحد دامدارای 
خـاص را مـورد آنالیـز رایـگان قرار می دهـد و این هـم افزایی توان هـا می تواند 

در همـه ی تشـکل ها تاثیرگذار باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه صنـدوق بیمـه کشـاورزی در حـال حاضـر 9 نمایندگـی در 
اسـتان فـارس دارد و بـا وجـود 30 شهرسـتان در این اسـتان بدان معنی اسـت 
کـه هـر نمایندگـی 3 شهرسـتان را تحت پوشـش قـرار خواهـد داد، تاکید کرد: 
از آنجـا کـه ایـن نمایندگی هـا می خواهند در امـور مختلف اعـم از زراعت، باغ، 
دام و ... ورود پیـدا کنـد بنابرایـن نمی تـوان انتظار داشـت که با ایـن حجم کار 

سـرعت عمـل و رسـیدگی بـه امور بـه موقـع و مطلوب انجام شـود.
کاهـی اظهـار کـرد: انجـام کار بـزرگ ابزاری بـزرگ می خواهد و مـا در عمل 
در کنـار ایـن 9 نمایندگـی قـرار خواهیم گرفـت و به صورت پایلـوت و به مدت 
6 مـاه صفـر تـا 100 امـور بیمـه ای را انجـام خواهیـم داد و چنانچـه رضایـت 

دوطرفـه حاصـل شـد در ادامـه کار تصمیم گیـری خواهیم کرد.

معاون زراعت ستاد صندوق بیمه کشور:
۸5 درصد ظرفیت بیمه کشاورزی خالی است

در ادامه این جلسـه معاون زراعت اداره کل توسـعه سـتاد صندوق بیمه کشـور 
گفـت: 2 میلیـون و 400 هزار هکتار باغ در کل کشـور وجـود دارد که تنها 370 
هـزار هکتـار )حـدود 15 درصد( از باغات تحت پوشـش صندوق بیمـه قرار دارد 

و ایـن بـه این معنی اسـت کـه 85 درصد از ظرفیـت بیمه ای خالی می باشـد.
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علـی اوالدی افـزود: طبـق آمـار بخش کشـاورزی اسـتان فارس در سـال 97، 
از 300 هـزار هکتـار باغـات دیـم و آبی در اسـتان فـارس تنها 40 هـزار هکتار 
تحـت پوشـش بیمـه ای قـرار دارد کـه معـادل 15 درصـد کل ظرفیـت اسـتان 
فـارس اسـت و همـان 85 درصـد ظرفیـت خالـی نیـز در اسـتان فـارس وجود 

دارد.
معـاون زراعـت اداره کل توسـعه سـتاد صنـدوق بیمه کشـور خاطر نشـان کرد: 
اسـتفاده از قانـون اعـداد بـزرگ بـرای پاییـن آوردن ضریـب خطـای بـزرگ با 
گسـترده تر کـردن جامعـه آمـاری تحت پوشـش امکان پذیر اسـت کـه این امر 
می توانـد بـه رضایـت خاطـر جامعـه ی تولیـد کننـده و بیمـه گـر جامعـه عمل 

به پوشـاند.
وی بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر یـا افـراد پرخطر به سـمت بیمـه می آیند 
یـا انتخـاب می کننـد کـه بخش خطرپذیـر تولیـدات را تحت پوشـش بیمه قرار 
دهنـد، تصریـح کـرد: ظرفیـت صنـدوق در بخـش باغبانـی 400 تـا 500 هزار 
هکتـار می باشـد و بـا توجـه بـه جامعـه  آمـاری پاییـن تـر از ظرفیـت موجود، 

احتمـال افزایـش ضریـب خطر می باشـد.
اوالدی تاکیـد کـرد: مـا بـه دنبال این هسـتیم تـا با گسـترده تر کـردن جامعه 
آمـاری و پاییـن آوردن ضریـب خطـر موجبـات کاهـش حـق بیمـه را فراهـم 

. کنیم 
وی تصریـح کـرد: مدیریت شـعب بانک کشـاورزی و مجموعه بیمه ای اسـتان 
فـارس یکـی از اسـتان های صاحـب نظر در بیمه محصوالت کشـاورزی اسـت 
و از آنجـا کـه ابـزار مالـی ابـزار مدیریـت در تولیـد اسـت بیمـه نیز ابـزار یاری 

باشد. کشـاورزان  رسان 
معـاون خدمـات بیمـه ای مدیریـت بانـک کشـاورزی ابـراز کـرد: بـا توجـه به 
تغییـر اقلیـم آب  و هـوا در کشـور و گرم شـدن کـره ی زمین تولیـد محصوالت 
کشـاورزی تحـت تاثیـر قـرار گرفته اسـت و بیمه ابـزاری پایـدار و عاملی برای 

تـداوم کمـک بـه تولیـد کنندگان بخش کشـاورزی اسـت.
وی یـادآور شـد: ظرفیـت اسـتان فـارس در بخـش کشـاورزی نیاز بـه حمایت 
دارد و بـا کمـک شـبکه تعـاون روسـتایی می تـوان بـه کمـک بـه کشـاورزان 

اسـتان ورود پیـدا کرد.
شـایان ذکر اسـت کـه جلسـه کارگروه بیمـه محصوالت کشـاورزی بـا حضور 
اوالدی معـاون زراعـت اداره کل توسـعه سـتاد صنـدوق بیمه کشـور، موسـوی 
معـاون باغبانـی، مـرادی معـاون اداره کل بازرسـی سـتاد صندوق بیمه کشـور، 
رزاق منـش رئیس شـعب بانک کشـاورزی اسـتان، مدیران عامـل اتحادیه های 
اسـتانی و مدیـران عامـل شـرکت پنبـه کاران داراب و زریـن دشـت در محـل 

سـالن جلسـات مدیریـت بانک کشـاورزی برگزار شـد.

مدیرسازمان تعاون روستایی استان فارس عنوان کرد:
اهمیت نظارت برتوزیع نهاده های کشاورزی

مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس گفت: خدمات رسـانی به سـهام 
داران در اولویـت کاری شـبکه تعـاون روسـتایی فـارس قـرار دارد و در همیـن 
راسـتا نظـارت برتوزیـع نهاده هـای مـورد نیـاز کشـاورزان از اهمیـت زیـادی 

اسـت. برخوردار 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اله 
رحیمی افـزود: کـود شـیمیایی یکـی از نهاده هایـی اسـت کـه از طریـق منابـع 

تولیـد داخلـی و خارجـی تامیـن و در اختیـار بخـش کشـاورزی قـرار می گیرد.
وی تصریـح کـرد: عـاوه بر مسـئولیت توزیـع 82 درصد کود اسـتان فارس که 
از طریـق شـرکت خدمـات حمایتـی تامیـن می شـود و نظـارت و توزیـع کامـل 
18 درصـد مابقـی کـود مورد نیاز کشـاورزان کـه ازطریق اتحادیـه مرکزی تهیه 

می شـود نیـز بـه عهده شـبکه تعاون روسـتایی می باشـد.
مدیر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس خاطر نشـان کرد: تشـکیل کمیته 
نظـارت در شهرسـتان ها ضـروری اسـت چـرا که ایـن کمیته متعهـد و متضمن 

می شـوند تـا در توزیع کود نظارت داشـته باشـند.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: نظـارت بـر مـوادی مثـل کـود، سـوخت و آرد 
روسـتایی بـه دلیـل اختاف قیمت با سـطح بـازارو امـکان قاچاق آن هـا از اهم 
وظایـف شـبکه تعاون روسـتایی اسـت و هیچ گونه سـهل انـگاری و بی توجهی 
در ایـن مورد پذیرفته نیسـت و بایسـتی مسـتندات این سـه نهـاده در هر لحظه 

بـه روز رسـانی گـردد و امـکان نظـارت بـر روند توزیـع آن ها فراهم باشـد.
وی تاکیـد کـرد: از تعـداد 423 نمایندگـی فروشـندگی مـواد نفتـی ،95 درصـد 
آن هـا جهـت توزیـع از طریق سـامانه کد توزیـع الکترونیکی دریافـت نموده اند 
و رونـد توزیـع الکترونیکـی خـوب بـا موفقیـت در حال انجام شـدن می باشـد.

خرید توافقی محصول لوبیا 
گامی دیگر در راستای حمایت از کشاورزان

مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس گفت: طـرح خریـد غیرتضمینی 
)توافقـی( محصـوالت کشـاورزی بـه منظـور عرضـه تدریجـی، ایجـاد تعـادل، 
تنظیم بازار و جلوگیری از نوسـانات شـدید قیمت محصوالت کشـاورزی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اله 
رحیمی بـا بیـان اینکـه خریـد توافقـی لوبیـا از دهم مهرمـاه در شهرسـتان های 
شـمالی اسـتان آغاز شـده و همچنان ادامـه دارد، افزود: خریـد توافقی در جهش 
تولیـد و بهبـود وضعیـت اقتصـادی بهره بـرداران بخش کشـاورزی موثر اسـت. 
وی تصریـح کـرد: بیشـترین میزان خریـد محصوالت کشـاورزی به محصوالت 
گنـدم، جـو، ذرت دانـه ای، ذرت علوفـه ای، کلـزا، محصـوالت جالیـزی )گوجـه 
فرنگـی( حبوبـات و خـوراک دام اختصاص داشـته به طوری که در 7 ماهه سـال 
جـاری بالـغ بـر 120 هـزار تن محصـول توسـط شـبکه تعاونی های روسـتایی، 

کشـاورزی و تولیدی از کشـاورزان اسـتان فارس خریداری شـده اسـت.
رحیمی خاطـر نشـان کـرد: طـرح خریـد غیـر تضمینـی عـاوه بـر صیانـت از 
منافـع اعضـاء شـبکه تعـاون روسـتایی، از افـت قیمـت نیـز جلوگیـری می کند 
و بـا کاهـش واسـطه گری در بخـش کشـاورزی سـبب ایجـاد تعـادل در قیمت 

بـرای تولیـد کننـده و مصـرف کننـده می شـود.

در جلسه شورای اداری شهرستان بیضاء ؛
اداره تعاون روستایی شهرستان بیضاء افتتاح شد

معاون اداری و مالی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس گفت: در جلسـه ی 
شـورای اداری شهرسـتان بیضـاء دفتـر اداره تعـاون روسـتایی ایـن شهرسـتان 
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افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس، سـید احمد 
احمـدی  زاده بـا اشـاره بـه توانمندی بخـش کشـاورزی، دام و طیور شهرسـتان 
بیضـاء در سـطح اسـتان و حتی کشـور افزود: سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان 
همـواره در کنـار کشـاورزان اسـتان بوده و هسـت و با ورود به موقع، نسـبت به 
خریـد محصـوالت مـازاد برنیـاز کشـاورزان اقدام نمـوده که این کمـک بزرگی 

بـه کشـاورزان وتولید کنندگان بخش کشـاورزی اسـت.
وی تصریـح کـرد: در سـال رونق و جهش تولیـد باید این کمک و مسـاعدت ها 
افزایـش وتـداوم داشـته باشـد و درایـن زمینه سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان 

همـکاری و حمایت الزم را خواهد داشـت.
در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان بیضـاء گفـت: بـا افتتـاح ایـن اداره و بـا توجه به 
فصـل کاشـت محصـوالت کشـاورزی به ویـژه گنـدم و جو نقش شـرکت های 
تعاونـی روسـتایی و تعاونی تولیـد در زمینه تامین نهادهای مورد نیاز کشـاورزان 

بایـد پر رنگ تر از گذشـته باشـد. 
علـی همتـی افـزود: بـا توجـه اینکـه شهرسـتان بیضـا در زمینـه تولیـد انـواع 
محصـوالت کشـاورزی، دام و طیـور رتبه برتر اسـتان را دارد نهادهای مورد نیاز 
کشـاورزان بایـد بـه راحتی در اختیـار آنان قرار بگیـرد وکشـاورزان دراین زمینه 

نبایـد با مشـکاتی مواجه باشـند. 
شـایان ذکـر اسـت کـه اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان بیضاء با حضـور علی 
همتـی فرمانـدار بیضـاء، سـید احمد احمـدی  زاده معـاون اداری و مالی سـازمان 
تعاون روسـتایی و جمعی از مسـئولین شهرسـتانی در دفتر اداره تعاون روسـتایی 
ایـن شهرسـتان افتتاح شـد و عبـاس دهقانیان بـه عنوان سرپرسـت اداره تعاون 
روسـتایی شهرسـتان بیضا منصوب و در این شهرسـتان مسـتقر و رسـما فعالیت 

خـود را بـه عنوان اداره مسـتقل تعاون روسـتایی شهرسـتان بیضـاء آغاز کرد.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان فراشبند خبرداد:
شرکت تعاونی روستایی زنان مروارید سفید 

فراشبند منتخب نمونه سال 9۸ شد
رئیس اداره تعاون روسـتایی شهرسـتان فراشـبند گفت: بر اسـاس شـاخص های 
ارزشـیابی شـرکت تعاونـی روسـتایی زنـان مرواریـد سـفید فراشـبند بـه عنوان 

نمونـه ی ملی سـال 98 انتخاب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، علـی 
اصغـر وزیـری افـزود: مدیرعامـل شـرکت تعاونـی روسـتایی زنـان فراشـبند در 
سـال های اخیـر همـواره سـعی نمـوده اسـت بـا ارتقاء دانـش و مهـارت خود و 
اعضـاء و بـا اسـتفاده از تجربیـات مدیران قبلـی و شناسـایی ظرفیت های جدید 
اقتصـادی زمینـه الزم را جهـت رشـد شـرکت و سـود دهـی آن فراهـم نمایند. 
وی خاطـر نشـان کـرد: این شـرکت تعاونی با سـرمایه اولیه 16میلیـون و 700 
هـزار ریـال فعالیـت خـود را آغـاز نمـود و در حـال حاضر سـرمایه تعاونـی بالغ 
بـر 685 میلیـون یکـی از تعاونی هـای موفـق شـبکه گسـترده تعاون روسـتایی 

فارس اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: احـداث کارگاه تولیـد پوشـاک و پارچه 
فروشـی بـا اشـتغال زایـی دائم بـرای 4 نفر و اشـتغال فصلی و موقـت برای 30 
نفـر، احـداث دو فروشـگاه مصـرف و توزیع سـبد حمایتی دسـتگاه های اجرایی 
از جملـه بیـش از 20 تـن برنـج و 15 تـن شـکر و ایجـاد اشـتغال دائـم حداقل 
بـرای 2 نفـر، بازاریابـی محصـوالت تولید شـده اعضای شـرکت، برگـزاری 46 
کارگاه آموزشـی عمومـی و تخصصـی ویـژه کارکنـان، هیـات مدیـره و اعضای 
تعاونـی بـه منظـور ارتقـاء دانـش و مهـارت را در دسـتور کار خود قـرار داده که 
سـبب ایجـاد اشـتغال برای کارکنـان و سـهام داران و همچنین بهبـود وضعیت 

مالـی تعاونی گردیده اسـت.
وی بیـان کـرد: شـرکت تعاونـی روسـتایی زنـان مرواریـد سـفید فراشـبند در 
راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی و فرهنگـی خـود در مناسـبت های مختلـف 
از جملـه هفتـه تعـاون، دهـه فجـر و ... اقـدام بـه برگـزاری یـا مشـارکت در 
آموزشـی  مناسـبتی  برنامه هـای  اجـرای  همچنیـن  و  فصلـی  نمایشـگاه های 

اسـت. نموده 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
صاحبه راستی

رشد 2۸ درصدی توزیع کود شیمیایی اوره
در استان فارس

مدیـر شـرکت خدمـات حمایتـی 
کشـاورزی اسـتان فارس از توزیع 
بیـش از 97 هـزار و 300 تن کود 
از  فـارس  اسـتان  در سـطح  اوره 
پایـان  تـا  جـاری  سـال  ابتـدای 
درصـدی   28 رشـد  و  مهرمـاه 
سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

داد.  گذشـته خبـر 
اسـتان  کشـاورزی  حمایتـی  خدمـات  عمومی شـرکت  روابـط  گـزارش  بـه 
فـارس حمیـد ابراهیمـی زاده گفـت: کـود شـیمیایی اوره که از پرمصـرف ترین 
نهاده هـای مـورد اسـتفاده کشـاورزان اسـت از محـل تولیـدات مجتمع هـای 
پتروشـیمی در کشـور من جملـه پتروشیمی شـیراز تامین و از طریـق کارگزاران 
رسـمی این شـرکت بیـن کشـاورزان مناطـق مختلـف اسـتان توزیـع می گردد. 
وی افـزود: توزیـع ایـن نهـاده در اسـتان از ابتدای سـال جاری تا پایـان مهرماه 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بیـش از 21 هـزار تـن افزایش داشـته 

ست.  ا
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن میزان کـود توسـط بیـش از 400 

کارگـزاری فعـال در شهرسـتان های اسـتان فـارس توزیـع گردیـده اسـت.

رشد 24 درصدی حمل کود اوره از مبدا 
پتروشیمی شیراز به اقصی نقاط کشور

مدیـر شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: کـود اوره 
مـورد نیـاز کشـاورزان 26 اسـتان کشـور توسـط ایـن شـرکت بـه عنـوان مبدا 

پتروشیمی شـیراز حمـل و توزیـع گردیـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان فارس 
حمیـد ابراهیمـی زاده افـزود: بیـش از 273 هـزار و 700 تـن کـود اوره توسـط 
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شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی اسـتان فـارس از ابتدای سـال جـاری تا 
پایـان مهرمـاه بـه اقصی نقاط کشـور حمل و توزیـع گردیده اسـت. وی افزود: 
توزیـع کـود اوره از ابتـدای سـال جاری تا پایان مهرماه نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته با بیش از 53 هزار تن افزایش، رشـد 24 درصدی داشـته اسـت. 
ابراهیمـی زاده بیـان کـرد: این شـرکت در راسـتای تامیـن کود شـیمیایی مورد 
نیاز کشـاورزان سراسـر کشـور، برابـر با سـهمیه تخصیصی دفتـر مرکزی، کود 
شـیمیایی اوره تولیـدی شـرکت پتروشیمی شـیراز را بـه طـور مسـتمر بـه 26 

اسـتان کشـور تحویل داده اسـت. 
وی خاطـر نشـان کـرد: تمـام تاش مـا بر حمل بـه موقع کـود اوره جهت رفع 

نیـاز کودی کشـاورزان پـر تاش به اقصی نقاط کشـور می باشـد.

پایان قرارداد مرحله اول تولید و توزیع کود سولفان
مدیـر شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی اسـتان فـارس از پایـان قـرارداد 
تولیـد کـود نیتـرات آمونیـم مخلـوط با سـولفات آمونیم شـرکت شـهدای صدر 

داد.  شـیمی خبر 
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان فارس، 
حمیـد ابراهیمـی زاده گفـت: قـرارداد تولیـد کـود نیتـرات آمونیـم مخلـوط بـا 
سـولفات آمونیـم کـه از 23 آذرمـاه سـال 98 آغـاز گردیـد، در تاریـخ 10 آبـان 
مـاه 99 و بـا تولیـد 22 هـزار و 600 تـن در قالـب 113 پارت انجام و براسـاس 
درخواسـت و دسـتور ارسـال های مربوطـه در اختیـار 28 اسـتان کشـور قـرار 

فت. گر
وی تصریـح کـرد: مراحـل بعـدی تولیـد و توزیـع و انعقـاد قـرارداد احتمالـی 
بـا شـرکت های تولیـد کننـده توسـط دفتـر مرکـزی در حـال انجـام و اجـرا 
می باشـد و بـا مشـخص شـدن شـرایط و شـرکت های طـرف قـرارداد ایـن 

فعالیـت از سـر گرفتـه می شـود.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

باید به سوی علمی شدن کشاورزی
گام برداریم

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان ضمـن 
اشـاره بـه رسـالت سـازمان در ورود علـم بـه مزرعـه گفـت: بـرای مهندسـی 
کـردن کشـاورزی بایسـتی مهندسـین کارورزیـده و عملیاتـی را در محیط های 
کشـاورزی داشـته باشـیم بـه همیـن منظـور گذرانـدن دوره هـای آموزشـی 

مهـارت محـور ایـن مهـم را محقـق می سـازد.

بـه گـزارش روابط عمومی سـنم اسـتان فـارس، محمد جـواد احمدی افـزود: در 
بخـش کشـاورزی در زمینـه تولیـد در هر اسـتانی مزیـت خاصی داریـم که اگر 
بتـوان بـرای آن الگـو گـذاری کـرد و بهتریـن الگو را بـه هر منطقـه اختصاص 
داد می تـوان بـا اسـتفاده از منابـع موجـود باالترین میـزان بهره وری را کسـب 

کرد.
وی تصریـح کـرد: امـروز خـاک که مهم ترین بسـتر تولید در کشـاورزی اسـت 
دچـار صدمات زیادی شـده کـه نیازمند حفظ خـاک، جلوگیـری از آلودگی خاک 
و تثبیـت مـواد آلـی آن اسـت کـه در این راسـتا اسـتفاده از کـود ارکانیگ عامل 

مناسـب در رسـیدن به هدف اسـت.

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس با 
عـام آمادگـی در همـکاری و حمایـت بخـش کشـاورزی در شهرسـتان زریـن 
دشـت اظهـار کـرد: سـازمان نظـام مهندسـی بـا ارائـه بسـته های پیشـنهادی، 
تشـکیل کارگروه هـای تخصصـی در زمینه مشـاوره و سـرمایه گـذاری، تقویت 
دانـش آموختـگان فارغ التحصیان بخش کشـاورزی و حمایـت از بهره برداران 
و تولیدکننـدگان داخلـی نقـش موثری در توسـعه پایدار کشـاورزی ایفا می کند.

در ادامه مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت با اشـاره به واقع شـدن 
ایـن شهرسـتان در منطقـه گـرم و خشـک بـا میـزان آبـی کـم که سـبب بروز 
محدودیت هـای در بخـش کشـاورزی شـده اسـت گفـت: بـا شـرایط حداقل و 
موانـع متعـدد این شهرسـتان توانسـته رتبـه گندم کار نمونـه اسـتانی را به خود 

اختصـاص دهد.
روح الـه دیانـت اذعـان کـرد: همـت بلنـد و برنامه ریـزی بلنـد مـدت توسـط 
بهره بـردارن و کشـاورزان منطقـه موجـب اسـتفاده مطلـوب از ظرفیت هـا و 

افزایـش بهـره وری شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کرد: در راسـتای جـذب سـرمایه گـذار و فرار 
سـرمایه در بخـش کشـاورزی، نیازمنـد حمایـت دسـتگاه های مربوطـه فعاالن 
تشـکل های  از  می توانـد  سیاسـتگذار  عنـوان  بـه  دولـت  و  هسـتیم  بخـش 
تخصصـی همانند سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعـی به عنوان 

بـازوی اجرایـی اسـتفاده کند.
در ادامـه معـاون برنامـه ریزی و کارآفرینی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعی اسـتان فـارس افزایش بهـره وری را یکـی از دغدغه های حوزه 
کشـاورزی دانسـت و گفت: علمی سـازی کشـاورزی باعث بهبود وضعیت تولید 
درآمـد کشـاورزان می شـود کـه هـم رضایـت کشـاورز و هم خـود کفایـی را به 

دارد. همراه 
فاطمـه ظفرآبـادی اذعـان کرد: بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی و محدودیـت منابع 
آبـی نیازمنـد حرکـت به سـمت الگوهای دانش بنیان و هوشـمندانه هسـتیم که 
در ایـن راسـتا رویکـرد سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی بـه سـمت مهارت 



خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس78
شماره 66 - آبان مـــــــاه 1399

تـوان حرفه ای افراد اسـت.
وی از دانـش آموختـگان شهرسـتان خواسـتار دریافـت مجـوز مراکـز خدمـات 

غیردولتـی در گرایش هـای مختلـف متناسـب بـا نیازهـای شهرسـتان شـد.
الزم بـه ذکر اسـت در سـفر یکـروزه رییس و معاونین سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارسـبه شهرستان زرین دشـت از کارگاه کود 
کمپوسـت، کارخانـه دانـه زریـن دشـت، واحـد تولیـد گوشـت مرغـی، کارخانه 
تولیـد عرقیـات و گاب سـاغر و گلخانـه تازه تاسـیس کشـت سـبزی و صیفی 

بازدیـد به عمـل آمد.

امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت بهره برداری

از شبکه های آبیاری و زهکشی
استان فارس

رئیس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس گفت: 
بـه منظـور اسـتفاده از ظرفیـت اعضـاء سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان فارس در دسـت یابـی به اهداف توسـعه پایدار و اسـتفاده 
بهینـه از شـبکه های آبیـاری و بهره گیـری از توانایی ها، تفاهـم نامه همکاری 
بین سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس و شـرکت 
بهـره بـرداری از شـبکه های آبیاری و زهکشـی اسـتان فـارس منعقـد و امضاء 

 . شد

بـه گـزارش روابط عمومی سـنم اسـتان فارس، محمدجـواد احمدی افـزود: این 
تفاهـم نامـه در راسـتای تحقـق اهـداف چشـم انداز جمهـوری اسـامی ایران و 
سیاسـت های اباغـی مقـام معظـم رهبـری و براسـاس ظرفیت هـای قانونـی 
اصـل 44 قانـون اساسـی و بـا توجـه بـه قانـون افزایـش بهـره وری بخـش 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی در امـور تصدی گـری منعقـد شـد.
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس کمک 
بـه ارتقـاء بهـره وری و کمـک بـه مهندسی سـازی فرایند حفـظ، اسـتفاده بهینه 
از شـبکه های آبیـاری را از نتایـج امضاء ایـن تفاهم نامه دانسـت و تصریح کرد: 
اسـتفاده از ظرفیت دانش آموختگان عضو سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی در انجـام بخشـی از وظایف شـرکت بهره برداری از شـبکه های 

آبیـاری و زهکشـی اسـتان فارس از اهـداف مورد نظـر این تفاهم نامه اسـت.
وی بـر لـزوم توجـه بهـره گیـری از ظرفیت هـا و توانمندی هـای سـازمان در 
جهـت اهـداف شـرکت و اساسـنامه آن و اجرای سیاسـت های دولـت و وزارت 
نیـرو تأکیـد و بیـان کـرد: براسـاس مـاده 2 این تفاهـم نامه مقـرر گردید جذب 
نیـروی مـورد نیاز شـرکت از میان اعضاء دارای پروانه اشـتغال معتبر از سـازمان 

طبـق ضوابـط قانونی صـورت گیرد.
احمـدی اظهـار کرد: بهـره برداری بهینـه از ظرفیت های موجود آب های سـطحی 

و شـبکه های آبیـاری و زهکشـی، جـذب نیروی مورد نیاز شـرکت از میـان اعضاء 
دارای پروانـه اشـتغال معتبـر از سـازمان طبق ضوابـط قانونی، برگـزاری دوره های 
آموزشـی مـورد نیـاز بهـره بـرداران و کارشناسـان شـرکت براسـاس اسـتاندارد 

آموزشـی از دیگـر بند هـای مهـم ایـن تفاهم نامـه دو جانبه اسـت.
گفتنـی اسـت ایـن تفاهم نامـه در 7 مـاده بـه امضـاء طرفیـن رسـید و از تاریخ 

امضـاء بـه مـدت 3 سـال معتبر اسـت.

امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی فارس با اتحادیه 

کمباین داران و تراکتورداران این استان
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس گفت: 
بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از توانمندی هـای علمـی، اجرایـی و ایجـاد توسـعه 
فرآیندهـای مرتبـط با ماشـین آالت برداشـت محصـوالت کشـاورزی تفاهم نامه 
همـکاری مشـترک سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس 
و اتحادیـه کمبایـن داران و اتحادیـه تراکتـورداران در محـل شـرکت تعاونـی 

کشاورزی کمباین داران به امضاء رسید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـنم فـارس، محمـد جـواد احمدی بـا تاکید بـر این 
کـه بـا امضـاء ایـن تفاهـم می تـوان همـکاری دو جانبـه بـه منظـور تسـهیل و 
توسـعه فرآیندهـای نظـارت بـر فعالیت هـای کمباین، ماشـین های کشـاورزی و 
دیگر ماشـین آالت برداشـت به همراه داشـته باشـد، افزود: ارائه خدمات مشـاوره 
ای، کارشناسـی، برگزاری دوره های آموزشـی برای کمباین داران و کارشناسـان 
ماشـین آالت، تهیـه و ایجـاد بانـک اطاعاتی کارشناسـان فنـی و کمباین داران 
و مالکیـن ماشـین های برداشـت از مـواردی اسـت که بـا انعقاد ایـن تفاهم نامه 

اتفاق خواهد افتاد.  
وی تصریـح کـرد: سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس 
بـا اعطـای مجـوز مرکـز مهـارت آمـوزی ماشـین آالت کشـاورزی بـه اتحادیـه 
کمبایـن داران می توانـد با برگـزاری دوره ها و کارگاه های آموزشـی تخصصی و 
مشـاوره ای باعـث افزایش مباحث علمی در کمباین داران و کارشناسـان ماشـین 

آالت کشاورزی شود.  
زمینـه همـکاری  فراخـوان می تـوان  انتشـار  بـا  احمـدی خاطـر نشـان کـرد: 
کارشناسـان و فارغ التحصیان دانشـگاهی رشـته ماشـین آالت کشـاورزی را با 

اتحادیه تقویت و از ظرفیت های آنان نیز به درستی بهره برد.  
وی اظهـار کـرد: واگـذاری بخشـی از فعالیت هـای اتحادیـه و اجرای آن توسـط 
کارشناسـان عضـو سـازمان، واگذاری فرآینـد معاینه فنی کمبایـن و صدور معاینه 
فنـی و دسـتگاه های برداشـت در سـطح اسـتان توسـط کارشناسـان بـا نظـارت 
تعاونـی کمبایـن داران، جـذب کارشناسـان دارای پروانـه اشـتغال و رتبـه بنـدی 
شـده در تعاونـی از بندهـای مهـم ایـن تفاهـم نامـه دو جانبـه به شـمار می رود. 
گفتنـی اسـت شـرکت تعاونـی اتحادیـه کمبایـن داران اسـتان فارس بـا ظرفیت 
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بیـش از 3 هـزار کمبایـن بـه عنـوان بزرگترین اتحادیـه کمباین داران کشـور در 
حـال فعالیـت اسـت کـه تمامی اسـتان های کشـور از ظرفیـت ایـن اتحادیـه در 

فصول مختلف بهره خواهند برد.  
ایـن تفاهـم نامـه در 6 مـاده بـه امضاء طرفیـن رسـید و از تاریخ امضـاء به مدت 

یک سـال معتبر اسـت .

لزوم تغییر دیدگاه میل به تملک اراضی
در کشور

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس با اشـاره به اینکـه نگاه 
کاالیـی بـه اراضـی ملی و انفـال نگران کننده اسـت، گفـت: در اسـتان فارس 
بـا توجـه بـه سـابقه تاریخـی و فرهنگی میـل به تملـک اراضی در بسـیاری از 

افـراد جامعـه وجـود دارد که بایـد این دیـدگاه را تغییـر دهیم.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس، 
عبدالحسـن صمدنـژاد در نشسـت هم اندیشـی و تبـادل نظر مسـائل حقوقی با 
قضـات محاکـم حقوقی و شـعب ویـژه منابع طبیعـی تصریح کرد: در بسـیاری 
از کشـورهای پیشـرفته دنیـا سـهم منابـع طبیعـی در تولید ناخالص ملی سـهم 
اندکـی اسـت امـا در کشـور ما همچنـان بخش زیادی از سـهم تولیـد ناخالص 
ملـی از طریـق منابـع طبیعـی تامین می شـود از سـوی دیگـر تورم نیـز باعث 

می شـود زمیـن در سـبد اقتصادی خانـوار جایـگاه ویژه ای پیـدا کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تغییـر رویکردهـا و سیاسـت گذاری هـای مختلف نیز 
باعـث افزایـش پرونده هـای حقوقـی در حوزه زمین شـده اسـت، افـزود: از این 
رو برقـراری ارتبـاط و هـم افزایـی قضـات محاکـم حقوقی و دادگاه هـای ویژه 
منابـع طبیعـی بـا کارشناسـان حقوقـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 

اسـتان فـارس ضروری اسـت.
صمـد نـژاد هـدف از برگزاری نشسـت مذکور را هـم افزایی ، اصـاح قوانین و 

ارائـه راه کارهای پیشـگیری از وقوع جرم برشـمرد.

اداره کل پشتیبانی امور دام فارس
سیدمحمد اسراری

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

آزمایشـگاه ایـن اداره کل صـورت گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس، حمیدرضـا 
ناظمی تصریـح کـرد: این آزمایش ها شـامل تسـت های سـرمی دام، سـرولوژی 
طیـور، آنالیـز شـیمیایی، کشـت میکروبـی، سـم شناسـی، انـگل شناسـی، خون 

شناسـی و ارزیابـی باقیمانده هـای دارویـی و... اسـت.
بیماری هـای  انـواع  آزمایش هـای مذکـور در راسـتای تشـخیص  افـزود:  وی 
دامـی و مشـترک و بررسـی کیفیـت فرآورده هـای خـام دامی بـه منظـور حفـظ 

سـرمایه های دامـی و تأمیـن سـامت عمـوم شـهروندان انجـام می شـود.
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فارس بیان کرد: آزمایشـگاه ایـن اداره کل با ارائه 
خدمـات تشـخیصی کنتـرل کیفی مواد غذایی، مشمشـه، سـم شناسـی، آنالیز و 
تسـت مولکولـی بـه اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمد، بوشـهر، هرمـزگان، یزد، 
خوزسـتان و خراسـان رضـوی نقـش مهمـی در حفـظ سـامت دام و زنجیـره 

غذایـی انسـان بر عهـده دارد.
ناظمی اظهار کرد: آزمایشـگاه های تشـخیص دامپزشـکی نقش بسـیار مهمی را 
بیماری هـای دامـی و  انـواع  از  در تشـخیص، مراقبـت، کنتـرل و پیشـگیری 

مشـترک بیـن انسـان و دام ایفـاء می کننـد.

توزیع 11۸ هزار تن نهاده دامی
در استان فارس

مدیـر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس گفت: از ابتدای سـال جاری تاکنون 
118 هـزار تـن نهاده هـای دامی توسـط ایـن اداره کل بین تولیدکننـدگان دام و 
طیور اسـتان فارس توزیع شـده که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته رشـد 

60 درصدی داشـته است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، رهام 
رحمانـی مدیر کل پشـتیبانی امور دام اسـتان فـارس تصریح کرد: ایـن نهاده ها 
شـامل 33 هـزار تـن جو، 27 هـزار تن ذرت و 58 هزار تن کنجاله سـویا اسـت.
وی افـزود: اگرچـه در چنـد ماه ابتدای سـال بـه دلیل مشـکات ارزی واردات و 
تأمیـن نهاده هـای دامی بـه میـزان مـورد نیاز کشـور بـا محدودیت هایـی مواجه 
بـود امـا در ماه هـای اخیـر با بـه کارگیـری سیاسـت های دولـت و پیگیری های 
الزم محموله هـای جدیـدی وارد کشـور شـده و در آینـده وضعیـت بهتـری 

داشـت. خواهیم 
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام از برنامه ریزی و هماهنگی این شـرکت و معاونت 
امـور دام سـازمان جهادکشـاورزی بـرای توزیـع مناسـب نهاده هـای دامی بیـن 
بهره بـرداران خبـر داد و تاکیـد کـرد: تمـام تـاش مـا ایـن اسـت کـه توزیـع 
نهاده هـای دامی عادالنـه و در راسـتای پشـتیبانی و حمایـت از تولیـد باشـد و از 

عرضـه خـارج از شـبکه نهاده هـا جلوگیری شـود.
توزیع روزانه 40 تن مرغ منجمد در فارس

رحمانـی بـا بیـان اینکـه محدودیتـی در توزیـع گوشـت مـرغ منجمد در اسـتان 
فـارس وجـود نـدارد، تصریح کـرد: در 20 روز اخیـر، روزانه بیـش از 40 تن مرغ 
منجمـد در سـطح اسـتان توزیـع شـده و این رونـد به منظـور تعادل بخشـی به 

قیمـت ایـن فـرآورده پرمصرف غذایی، همچنان در سـطح اسـتان ادامـه دارد.
وی ابـراز کـرد: انتظـار می رود بـا توزیع مناسـب نهاده ها و بهبـود وضعیت تولید 

در آینده شـاهد تعدیل قیمت مرغ گوشـتی در سـطح اسـتان باشیم.

مدیرکل دامپزشکی فارس:
انجام 20 هزار تست دامپزشکی در سال جاری

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 
نزدیـک بـه 20 هـزار مـورد آزمایـش مختلـف تشـخیصی توسـط کارشناسـان 

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی
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حمیدرضـا عبودی متولد سـال 1343 در روسـتای شـیخ عبـود بیضاء، و 
از پیشـروان حوزه دام و طیور و شـیالت شهرسـتان اسـت که مدیریت 
ماهیـان  پـرورش  کارخانـه خـوراک دام و همچنیـن مدیریـت مزرعـه 
خاویـاری بـه مسـاحتی قریـب بـه 6000 متـر مربـع را بـر عهـده دارد. 
عبـودی دارای مـدرک تحصیلـی دکترای مدیریت کسـب و کار حرفه ای 

می باشـد.
گفت و گوی خبرنگار پرتوامید با این بهره بردار موفق را در زیر می خوانید.

شاخص های انتخاب خود را بگویید؟ 
اجـرای مکانیزاسـیون در پـرورش ماهـی، اجـرای روش هـای مختلـف پـرورش و 
مدیریـت بهداشـت آب و تغذیـه در مزرعـه، بـه کارگیـری متخصصین بـا تجربه و 

افزایـش بهـره وری در واحد سـطح.

چگونگی دستیابی به این موفقیت را بیان کنید؟ 
در وحلـه اول تـوکل بـه خـدا و دوم بهـره گیری از دانـش روز و تکنولـوژی و پیاده 

سـازی تـوام دانش و تجربـه و تکنولوژی
 

چه درخواست یا پیشنهادی دارید؟ 
بـه طـور کلـی حمایـت از بخـش تولیـد، چـون دوره پـرورش ماهیان خاویـاری به 
طـور متوسـط حـدود 10 سـال هسـت اهدای تسـهیات بلند مـدت با بهـره کم و 

بازگشـت منطقـی و معقول 
در چه بخش از حوزه کشاورزی فعالیت دارید؟

در بخش های زراعت، صنایع تبدیلی و پرورش ماهی

چند سال است که در این حوزه فعالیت دارید؟ 

از سـال 1375 تـا 4 سـال پیـش در حـوزه پـرورش ماهـی قـزل آال و در بخـش 
ماهیـان خاویـاری 4 سـال هسـت کـه فعالیـت دارم.

چه مشکالت و چالش هایی در زمینه شغلی شما وجود دارد؟
متاسـفانه تـورم و گرانـی باعـث کاهـش قـدرت خریـد مـردم شـده که بـه همین 
دلیـل مصـرف ماهـی را یـک غـذای الکچـری و لوکـس نـگاه می کننـد و کـم 
کـم از میـزان مصـرف سـرانه ماهـی کـم می شـود کـه ایـن موضـوع و همچنین 

خشکسـالی بـرای شـغل مـا یـک تهدیـد بـه حسـاب می آید. 
تحریم هـای ظالمانـه نیز باعث شـده حضـور ما در مجامـع بین المللـی و صادرات 
بـه کشـورهای دیگـر تحـت تاثیر قـرار بگیـرد و برند خاویـار ایـران محبوبیت خود 

را از دسـت بدهد. 

آیـا صنایـع تبدیلـی در حوزه فعالیت های شـما الزم اسـت و در 
منطقـه وجود دارد؟ 

بلـه الزم اسـت و در منطقـه موجـود می باشـد ولـی هنوز بـه صورت یـک زنجیره 
تولیـد و ارزش درنیامده اسـت. 

گفتگو با حمیدرضا عبودی
مزرعه دار پرورش ماهی خاویاری

در ملوسجان بیضاء
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گفتگو با سید جعفر حسینی
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 

شهرستان مرودشت

سـید جعفر حسـینی 47 سـاله، دارای مدرک کارشناسـی ارشـد مدیریت کشـاورزی 
و سـاکن مرودشـت دبیـر اجرایی نظـام صنفی کارهای کشـاورزی این شهرسـتان 
اسـت، او بـه عنـوان "دبیـر اجرایـی نظـام صنفـی کشـاورزی نمونه ملـی" منتخب 

و معرفی شـد. 
حسـینی عـاوه بـر دبیـر نظام صنفی کارهای کشـاورزی، کشـاورز بـوده و گندم و 
انـواع صیفـی جات را کشـت می کنـد، گفتگـو او با خبرنـگار ایانا در اسـتان فارس 

را در پـی بخوانید. 

نظام صنفی کارهای کشاورزی را معرفی کنید. 
نظـام صنفـی کارهـای کشـاورزی بـه عنـوان دغدغـه و نیـاز بخش کشـاورزی از 
سـال 87 بـا توجـه بـه آئیـن نامه دولـت تشـکیل و در بحـث مطالبات کشـاورزان 
فعـال اسـت و یک تشـکل مـردم نهـاد و غیر دولتـی بوده که در راسـتای سـامان 
دهـی و نظـم بخشـی بـه شـاغلین بخـش کشـاورزی ایجـاد شـده و بـرای هویت 

بخشـی بـه مسـائل کشـاورزی پروانـه فعالیـت صـادر می کند. 

شاخص انتخاب شما به عنوان نمونه ملی چه بود؟ 
نظـام صنفـی مـا بـا بیـش از هفت هـزار عضـو، بیشـترین تعـداد اعضا در اسـتان 
فـارس را دارد، پیگیـری مطالبـات کشـاورزان از جملـه نـرخ گـذاری محصـوالت 
و عملیات هـای کشـاورزی و حضـور در کلیـه جلسـات تصمیـم گیـری، انجـام 

طـرح نوبـت بنـدی آب اراضی مشـروب از سـد درودزن، نـرخ گـذاری کرایه حمل 
چغنـدر قنـد و مشـارکت فعـال در برنامه های جهادکشـاورزی و تعاون روسـتایی از 

شـاخص های انتخـاب مـن بـه عنـوان نمونـه ملـی بود.

سـایر فعالیت هـای برجسـته نظـام صنفـی کارهـای کشـاورزی 
شهرسـتان مرودشـت چـه بود؟ 

در سـال گذشـته کلیـه واحد هـای دامـداری در شهرسـتان مرودشـت بـا پیگیـری 
نظـام صنفـی از خدمـات اصـاح تعرفه برق و بیمـه تکمیل درمان اسـتفاده کردند، 
دامداری هـا و گلخانه هـای بـدون مجـوز نیز بـا ارائه پروانـه فعالیت صادر شـده از 

سـوی نظـام صنفـی موفق به دریافت سـوخت شـدند. 
فـارس دوره هـای  اسـتان  اولویت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی  راسـتای  در 
آموزشـی مختلـف از جملـه گلخانـه، آبیاری هـای تحـت فشـار، گیاهـان دارویـی 

شـد.  برگزار 

بـا توجـه به کمبـود منابـع آب در کشـور، چـه راهـکاری برای 
اسـتفاده بهینـه از آب بـه کار گرفته  ایـد؟ 

از روش هـای نویـن آبیـاری بـه عنـوان مهمتریـن راهـکار، بذور زودرس و کشـت 
گیاهـان کـم آب بـر ماننـد زعفران،کشـت گیاهـان دارویـی و ...به منظور اسـتفاده 

بهینـه از منابع آبی اسـتفاده شـد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مرودشت نمونه ملی شد
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راضیه خداپرسـت، فوق لیسـانس گیاه پزشـکی، حشـره شناسـی کشـاورزی. از سـال 
1386 بعـد از گذرانـدن امتحان نظام مهندسـین بـه مدت یک سـال در مدیریت مزرعه 
گندم در شهرسـتان کازرون و سـپس در کلینیک گیاه پزشـکی مشـغول به کار شـد و در 

مهرمـاه 1393 از طریـق طرح اسـتخدام مهندسـین ناظر جذب جهاد کشـاورزی شـد.

شـما مسـئول پهنه شـماره چنـد و در حـوزه کدام مرکـز جهاد کشـاورزی و 
شهرسـتان هستید؟

مسـئول پهنه 8، در حوزه مرکز جهاد کشـاورزی حومه شهرسـتان کازرون هسـتم 
و وسـعت این پهنـه 3700 هکتار می باشـد.

سـطح تحت پوشـش پهنه شـما بـه تفکیـک اراضی زراعـی، باغـی، گلخانه و 
دام چقـدر اسـت و چـه تعداد بهـره بردار شناسـایی و ثبت شـده اند؟

سـطح زراعـی 3350 هکتار، سـطح باغـی 320 هکتار، یک گلخانه تولید سـبزی و 
صیفـی و نشـاء در سـطح 7000 متر مربـع و یک گلخانه گل های زینتی در سـطح 
7500 متـر مربـع، 4 گلخانـه کوچـک مقیـاس هر کدام در سـطح140 تـا 270 متر 
مربـع و یـک شـهرک گلخانـه ای در سـطح 5 هکتـار( معرفی شـده و در حال اخذ 
مجـوز شـهرک گلخانـه ای )احداث سـه سـالن پرورش قـارچ موفـق، 8897 راس 
دام سـبک ، 31 راس اسـب، 737 راس دام سـنگین، تعـداد 68500 قطعـه طیور و 
931 قطعـه کنـدو زنبـور عسـل و 1000 نفر بهره بردار شناسـایی شـده می باشـد.

کـدام فعالیـت بخـش کشـاورزی در حـوزه تحـت پوشـش شـما شـاخص و 
اسـت؟  درآمدزاتر 

زراعت، در سـال زراعی 1399 -1398 کاشـت گندم در سطح 2200 هکتار، کاشت 
سـبزی و صیفـی شـامل گوجـه فرنگـی، هندوانه، باقـا و احمدی در سـطح1000 
هکتار و کاشـت ذرت علوفه ای و کاشـت گیاهان کم آب بر مثل کنجد در سـطح 

15 هکتار، کاشـت محصوالت سـبزی و صیفی درآمدزاتر می باشـد.

فعالیت هـای شـاخص و یـا موفقیـت خاصـی کـه داشـتید را بیـان کنیـد و علـت 
موفقیـت خـود را بیـان کنیـد؟ 

در سـال زراعـی1399-1398 کاشـت 137 هکتـار کلزا شـامل 117 هکتار کلـزای آبی و 
20 هکتـار کلـزای دیـم، کـه اولیـن بار اسـت در ایـن پهنه این میزان کلزا کشـت شـده 
اسـت و در سـال قبـل تنهـا 17 هکتـار سـطح کلـزا در ایـن پهنـه بوده اسـت و کاشـت 
22.5هکتـار چغندرقنـد و در سـال 1397 - 1396 بـرای اولیـن بـار کاشـت چغنـدر قنـد 
پاییـزه در شهرسـتان اجـرا شـد کـه 33 هکتـار در ایـن پهنـه کشـت چغندرقنـد صورت 
گرفـت. همچنیـن احـداث شـهرک گلخانـه ای که با همکاری مسـئول مرکـز جهت اخذ 
مجوز به اسـتان فرسـتاده شـده و در حال اخذ مجوز می باشـد. همچنین در سـال 1395 
تشـکیل صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی در روسـتای کاسـکان کـه جـزء صندوق هـای 
موفـق می باشـد و در سـال 1397 - 1396 در سـطح کشـور رتبـه دوم را کسـب کـرد. 

در سـال زراعـی 99 - 98 کاشـت گیـاه منـداب و مـاش جهـت کـود سـبز بـرای اولیـن 
بـار در ایـن پهنـه درسـطح 5 هکتار کشـت شـد. همچنین کاشـت گیاهـان دارویی مثل 
سـیاهدانه و آویشـن کـه در چنـد سـال اخیـر در این پهنه کشـت شـده اسـت. عـاوه بر 
فعالیت هـای اجرایـی بـه تحقیـق هـم بسـیار عاقمنـدم و یـک گونـه کنه مفیـد که به 
همـراه زنبورهـای گـرده افشـان بـود و حالـت مسـافری داشـت و در گـرده افشـانی بـه 
زنبورهـا کمـک می کـرد شناسـایی کـردم و جزء گونه هـای ناشـناخته در دنیا بـوده و به 
نـام گونـه کازرون Dinogamasus kazerunensis در دنیـا بـه ثبت رسـاندم و در سـال 
 ISI 1395 )2016 بـا کمـک آقـای دکتر جوهرچی( از اسـاتید دانشـگاه تهـران )در مجله
Systematic & Applied Acarology بـا آدرس جهـاد کشـاورزی کازرون بـه چـاپ و به 

ثبت رسـاندم.
دالیـل: ارتبـاط مسـتمر با تـک تک کشـاورزان و بهره بـرداران ، پیگیری مسـائل 
و مشکاتشـان، بازدیدهـای مسـتمر در مـزارع، جلسـات و کارگاه هـای انفرادی و 
گروهـی و بیـان نقـاط فنـی و کلیـدی بـه بهـره بـرداران جهت تشـویق شـدن به 
کشـت های محصـوالت اسـتراتژیک و کـم آب بـر در منطقه. همچنین بـا احداث 
صنـدوق خـرد زنـان روسـتایی باعـث اشـتغال زایـی زنـان روسـتایی و کم شـدن 

مشکلتشـان در زمینـه اخـذ وام می باشـد و مهمتـر از همـه عاقـه مندی.

چگونگی ارتباط موثر با بهره برداران تحت پوشش را بفرمایید؟
تمـاس تلفنـی، حضـوری، حضـور در مزرعـه و دعـوت کشـاورزان در سـر مزرعـه 
و بیـان مسـائل و مشـکات در مزرعـه و همچنیـن ایجـاد گروه هـای دوطرفـه 
در فضـای مجـازی مثـل واتـس آپ و کسـب اعتمـاد کشـاورزان با مسـئول پهنه. 
پاسـخگویی بـه مسـائل و مشـکات کشـاورزان در عرصه هـای کشـت و تولید از 
طریـق تعریـف پهنـه کـه این کار باعث شـده کـه هر کشـاورز مسـئول پهنه خود 
را بشناسـد و اگـر سـئوالی دارنـد بـه صـورت مسـتقیم به کارشـناس خـود مراجعه 
کننـد و ارتبـاط موثرتـری برقـرار شـود و از طرفی با ایجاد سـامانه ترویـج پات این 
امـکان بـه وجـود آمد که به تمام سـواالت کارشناسـان پاسـخ داده شـود و قابلیت 

دسترسـی کارشناسـان به اطاعات بسـیار زیادی میسـر شـده اسـت.

بـه عنـوان یـک مروج پهنـه در خصوص نظـام نوین ترویـج چه پیشـنهاداتی دارید 
و در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف آن چـه کارهایـی در دسـتور کار پهنـه خـود 

داده اید؟ قـرار 
ارتبـاط خیلـی بیشـتر محققیـن بـا مسـئولین پهنـه و یـا حتـی بهره بـرداران و تشـکیل 
بـرداران و محققیـن. مثـًا در سـال جـاری  بـا حضـور بهـره  گروه هـای واتـس آپ 
گروه هـای واتـس آپ کلـزاکاران و چغنـدرکاران بـا بهـره بـرداران مرکـز حومـه جهـت 
تبـادل نظـرات تشـکیل شـد و هر مسـئول پهنه بهـره برداران خـود را بـه گروه ها اضافه 
کردنـد کـه در آن بـه جز بازدیدهای مسـتمر مزرعـه ای و تماس تلفنی به بهـره برداران، 
یـک راهـکار مناسـب جهـت تبـادل اطاعـات بـود و در گـروه چغنـدرکاران کـه بـه جز 
بهـره بـرداران، جنـاب آقـای دکتـر بذرافشـان حضـور داشـتند و غیـر از راهنمایی هـای 

گفتگو با راضیه خداپرست
مسئول پهنه در حوزه مرکز

جهاد کشاورزی حومه شهرستان کازرون
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کارشناسـان، هـر کجـا الزم بـود جنـاب آقـای دکتـر بذرافشـان کشـاورزان را راهنمایی 
می نمودنـد.

بـه منظـور رعایـت الگوی کشـت توسـط بهره بـرداران از چـه ابزارهـا، تعامالت و 
برنامه هایـی بهـره می بردیـد و آیـا ارتبـاط موثـر دوسـویه در پهنـه شـکل گرفته 

است؟ 
در سـال جاری با کمک تشـویقات و مشـاوره های مکرر توانستیم سـطح 137هکتار 
از اراضـی پهنـه کـه 117 هکتـار جـزء اراضی آبی بود به کشـت کلـزا اختصاص پیدا 
کنـد و هچنیـن 22.5 هکتـار بـه محصـول چغندرقنـد کـه از محصوالت کـم آب بر 
اسـت اختصـاص یابـد چـه بسـا اگـر ایـن اراضـی به ایـن کشـت ها اختصـاص پیدا 
نمی کـرد بـه محصوالتـی مثـل گوجه فرنگـی یـا هندوانـه اختصاص پیـدا می کرد 
همچنیـن بـا ترویج کشـت های گلخانـه ای در پهنه و با احداث شـهرک گلخانه ای 
در پهنه، این الگویی اسـت تا کشـاورزان در سـال های آینده به سـوی کشـت های 
گلخانـه ای و کشـت محصـوالت بـا نیـاز بـازار رو آورنـد. همچنیـن در سـال جاری 
توزیـع بذرگوجـه فرنگـی توسـط مرکز خدمـات با وجود سـختی های زیـادی که در 
بـر داشـت یـک برنامه ریـزی در جهت الگوی کشـت گوجـه فرنگـی در منطقه بود 
تـا توسـط این برنامه، سـطح کشـت ایـن محصوالت کمتر شـود. همچنین تشـویق 
کشـاورزان بـه کاشـت گیاهـان دارویـی جهـت رعایـت الگوی کشـت در ایـن پهنه 
بـوده اسـت. همچنیـن بـه جـز اطـاع رسـانی بـه تـک تـک بهـره بردارهـا ارتباط 
مسـتمر بـا شـوراها و دهیارهـا در اطاع رسـانی گروهی جهت محقق شـدن اهداف 
جهـاد کشـاورزی تاثیر داشـته اسـت. البتـه به میـزان قابل توجهـی ارتبـاط موثر دو 

سـویه در پـه نه شـکل گرفتـه و هنـوز نیاز بـه کار زیادی می باشـد.

GIS در رصد و پایش پهنه شما چه کاربردی دارد؟ 
فنـاوری نویـن ماننـد GIS در تعییـن دقیـق سـطح اراضی، آبـی و دیم و باغـات در پهنه 

خیلـی موثـر بـوده و کمـک خیلی خوبـی در پایش پهنه داشـته اسـت.

)توسـعه  سـازمان  اولویت هـای  تحقـق  بـرای  شـده  انجـام  شـاخص  کارهـای 
کشـت های گلخانـه ای، کاشـت کلـزا، افزایـش بهـره وری نهاده هـای تولیـد بـه 

ویـژه آب و ...( در محـدوده پهنـه خـود را بیـان کنیـد. 
در فصـل زراعـی جاری، جهت کشـت تقریبـًا با تمام بهـره برداران در پهنه صحبت شـد 
و همچنیـن بـا کشـاورزان عمـده کار در پهنه تمـاس تلفنی گرفته شـد و در گروه های 4 
تـا 5 نفـره آموزش هـا در مورد مزایای کشـت کلـزا و چغندرقنـد برگزار گردیـد همچنین 
جهـت کشـت گلخانـه ای و احـداث شـهرک گلخانـه ای بـا آن هـا صحبـت شـد و بـا 
تاش هـای زیـاد توانسـتیم در سـال جـاری سـطح کشـت ایـن محصوالت را به سـطح 
قابـل توجهـی در پهنـه برسـانیم و بعـد از کاشـت هـم بـا بازدیدهـای مسـتمر و تمـاس 
تلفنـی و بازدیدهـا با حضور خود کشـاورزان در سـر مـزارع انجام پذیرفت و با کشـاورزان 
همراهی هـای الزم در ایـن امـر صـورت گرفـت و مرحلـه بـه مرحلـه بـه کشـاورزان 
آموزش هـای الزم در مـزارع بـه صـورت عملـی داده شـد و هر زمـان نیاز بـه کوددهی، 
محلـول پاشـی و یـا نیـاز به سـم پاشـی بوده بـه کشـاورزان اطاع داده شـد تا بـه یاری 
خدا برای سـال آینده هم کشـاورزان دید مثبتی نسـبت به این کشـت ها داشـته باشـند.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه کشـاورزان نسـبت بـه کشـت چغندرقنـد و کاشـت کلـزا دیـد 
خوبـی نداشـتند کـه در سـال جـاری تاش های زیـادی جهت اعتمادسـازی کشـاورزان 
صـورت گرفتـه اسـت. خـدا را شـکر در ایـن پهنه تمام کشـت گوجـه فرنگی و بسـیاری 
از محصـوالت دیگـر مثـل خیار، هندوانه، سـبزیجات برگـی و طالبی به صورت نشـاء در 

گلخانـه صـورت می گیـرد کـه این باعـث افزایـش بهـره وری آب می باشـد. 
همچنیـن اسـتفاده از پاسـتیک های کـف و بـه صـورت طاقـی بـر روی محصـوالت 
صیفـی و جالیـزی در افزایـش بهـره وری آب کمک هـای زبادی کرده اسـت. 95 درصد 

از کشـت های آبـی در ایـن پهنـه بـا کمک سیسـتم آبیـاری تحت فشـار مانند نـواری و 
قطـره ای صـورت می پذیـرد.

چگونگـی برنامـه ریزی بـرای تحقـق اهدافتان در پهنـه تحت مدیریـت و اجرایی 
کـردن ایـن برنامه ها را شـرح دهید؟

برگـزاری سـایت الگویـی در زمینـه محصـوالت سـالم مثـل گوجـه فرنگـی. همچنیـن 
برنامه ریـزی در جهـت برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی مدرسـه در مزرعه جهـت انتقال 
یافته هـا بـه کشـاورزان بـه صـورت عملی و همچنیـن برگـزاری کارگاه های مدرسـه در 
مزرعـه، همچنیـن در سـال جـاری برگـزاری کارگاه های کشـت زعفران در پهنـه که به 
صـورت کارگاه هـای فنـی و حرفـه ای و کارگاه هـای یـک روزه جهـت توسـعه کشـت 
زعفـران صـورت گرفـت. همچنیـن کارگاه های آموزشـی بهداشـت خانـواده و همچنین 
محصـول سـالم جهـت خانم های عضو صنـدوق زنان روسـتایی در پهنه صـورت گرفت. 
همچنیـن احـداث باغچه هـای سـبزی خانگـی و آمـوزش بـه زنـان روسـتایی در زمینـه 
کاشـت محصـوالت سـالم و جلوگیـری از اسـتفاده از سـموم جهـت ارتقـاء اسـتفاده از 

محصـوالت سـالم در خانواده هـا صـورت گرفـت. 
همچنیـن توسـعه کشـت در محیط هـای کنتـرل شـده و گلخانه هـا جهـت افزایـش 

بهـره وری آب و افزایـش عملکـرد و بازدهـی محصـوالت کشـاورزی.

هـر مسـئول پهنـه باید وزیـر جهاد کشـاورزی پهنه خود باشـد شـما تا چـه میزان 
در ایـن امـر موفق بودیـد؟ دالیـل موفقیت خود را شـرح دهید؟ 

بـه میـزان قابـل توجهـی. تاش هـای زیـاد، پیگیری هـای مـداوم، حضـور در 
مـزارع در بازدیدهـای مزرعـه ای و صحبـت بـا کشـاورزان در پهـن ه و برگـزاری 
آموزش هـای بسـیار زیـاد انفـرادی و کارگاه هـای آموزشـی گروهی با کشـاورزان.

توصیه هـا و پیشـنهادات بـه منظـور موفقیـت بیشـتر طـرح پهنـه بندی، به مسـئول 
پهنـه، مدیـران شهرسـتانی و سـتادی جهـاد کشـاورزی را در قالـب حداکثـر سـه 

جملـه ارائـه دهید. 
بـا توجـه بـه این که مسـئول پهنه به صـورت مسـتقیم با کشـاورزان و بهره بـرداران در 
ارتبـاط اسـت و در واقـع موثرتریـن اعضـای مجموعـه جهاد کشـاورزی در زمینـه ارتباط 
بـا کشـاورزان و پیشـبرد اهداف وزارت جهاد کشـاورزی هسـتند مسـئول پهنـه به عنوان 
یـک پسـت سـازمانی با حقوق و مزایای کارشـناس مسـئول معرفی شـود چـون وظایفی 
کـه بـرای مسـئولین پهنه در نظر گرف ته شـده شـامل ثبـت اطاعات در پهنـه، نظارت 
مسـتمر بـر مـزارع و ارائه مسـائل و مشـکات بـه کشـاورزان. همچنین توزیـع نهاده ها 
مثـل بـذر و کـود بیـن بهـره بـرداران و حتی معرفـی به بانـک و تاییـد بهره بـرداران در 
پهنـه و ... اگـر مشـکلی در پهنـه ایجـاد شـود اول از همه مسـئول پهنه زیر سـئوال قرار 
گرفتـه می شـود. همچنیـن نیـاز اسـت مسـئولین پهنـه بیشـتر دیـده شـوند و مسـئولین 

پهنـه موفـق مورد تشـویقات قـرار گیرند.

عـالوه بـر شـیوه های مرسـوم کنونی چـه پیشـنهاد یـا پیشـنهاداتی بـرای افزایش 
دانـش در هکتـار دارید؟ 

در زمینـه تولیـد محصـوالت سـالم نیـاز بـه فعالیت هـای زیادی اسـت. متاسـفانه بعضی 
از کشـاورزان در محصـوالت سـبزی و صیفـی بیش از اندازه از سـموم اسـتفاده می کنند 
و بایسـتی آفـات ردیابـی شـوند و بـه موقع مزارع سـم پاشـی شـوند تـا از اسـتفاده بیش 
از حـد سـموم در مـزارع پرهیـز شـود و در ایـن زمینه بایسـتی آگاهی کشـاورزان بیشـتر 
شـود. همچنیـن در شهرسـتان هایی که کشـت جدیدی صـورت می گیرد از کارشناسـان 
و کشـاورزان پیشـرو شهرسـتان های دیگـر و یـا پهنه هـای دیگـر در همـان شهرسـتان 
دعـوت شـود که از نزدیک آن کشـت را مشـاهده نمایند و بدین صـورت تبادل اطاعات 

و تجربیـات بـه خوبـی صـورت می پذیرد.
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1( چـه راهـکاری برای ارتباط بیشـتر سـازمان جهاد کشـاورزی و دانشـکده 
و ... پیشـنهاد می دهیـد؟

دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی بـه عنـوان دو بـال کمکـی بـرای بخـش اجـرا 
می باشـند لـذا در اجـرا فرصتـی بـرای آزمون و خطـا وجود نـدارد زیرا کـه در اجرا 

بایسـتی سـریع تصمیـم گرفتـه شـود و بـه مرحلـه اجـرا در آید. 
بـه اعتقاد اینجانب نبایسـتی مراکز تحقیقاتی وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزی را 
جـدا از دانشـگاه ها بدانیـم چـرا که هـر دو این قسـمت ها جزء پژوهش می باشـند 
و بایسـتی ایـن دو قسـمت جلوتـر از سـازمان جهـاد کشـاورزی حرکـت نماینـد و 
سـازمان نیـز بایسـتی برنامـه آینـده خـود را به این دو قسـمت اعام کنـد تا آن ها 
بتواننـد جـاده را صـاف نماینـد تا سـازمان بتوانـد در این جـاده ریل گـذاری کرده، 
در ایـن مسـیر حرکـت و کشـاورزی را بـه پیـش ببرد و البتـه به نظـر اینجانب این 
اتفـاق در اسـتان فـارس وضعیتـش بهتر از کل کشـور اسـت ولی به طـور کلی آن 
برنامـه ریـزی جامعـی که بایسـتی انجام شـود و واقعـا آن همکاری منسـجمی که 

در دنیـا به شـکل واقعی وجود دارد در کشـور مشـهود نیسـت.
در دنیـا ایـن سـه مجموعـه بـا هـم کار می کننـد البتـه بـا محوریـت اجـرا و ایـن 
اجـرا اسـت کـه درخواسـت می کنـد کـه آن هـا در چـه زمینـه ای فعالیـت نمایند 
و بـه آن پژوهـش تقاضـا محـور می گوینـد کـه متاسـفانه در کشـور ما از گذشـته 
ایـن رابطـه بـه خوبـی شـکل نگرفته اسـت و بـه اعتقـاد اینجانـب، اگـر بخواهیم 
کشـاورزی را رشـد دهیـم بایسـتی بـه سـمتی حرکـت کنیـم کـه ایـن ارتبـاط در 

کشـور شـکل بگیرد.

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

در سـنوات گذشـته و تصـدی گـری رئیـس سـازمان سـابق ارتبـاط خیلی سـازنده 
ای را بیـن بخـش باغبانـی دانشـکده کشـاورزی و بخـش مدیریت باغبانـی ایجاد 
کردیـم بـه گونـه ای کـه آن هـا در بخـش پژوهـش به مـا خـط می دادنـد و از ما 
حمایـت می کردنـد و نیـز در بازدیدهایـی کـه می رفتنـد و مشـاوره هایی که الزم 
بـود ایـن ارتبـاط دو طرفـه بـود و ایـن ارتبـاط آن زمان شـکل گرفـت و ما حصل 
آن دو طرح پژوهشـی با همکاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس داشـته ام و یـک 
طـرح پژوهشـی در زمینـه اسـتفاده از کائولیـن بـرای مقابلـه بـا آثار سـوء گرما در 
سـه تـا محصـول سـیب، گـردو و بـادام را انجـام دادیم کـه همین طـرح منجر به 
اسـتفاده از کائولیـن در کشـور شـد و در حـال حاضـر کائولیـن در گیاهپزشـکی و 
همچنیـن مقابلـه بـا گرما به وفور در کشـور اسـتفاده می شـود و طـرح دیگری که 
اینجانـب با همکاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و موسسـه تحقیقات 
باغبانـی انجـام دادم تهیـه مجموعـه ای از تمشـک های سراسـر ایـران بـود کـه 

همـان طـور کـه می دانیـد گیاه تمشـک یک گیاه بسـیار ارزشـمند اسـت و از نظر 
ارزش غذایـی یـک ابـر میـوه Fruits Super در دنیـا محسـوب می شـود و تقریبا 
در کشـور مـا هیـچ گونـه کشـت و کاری نداشـت مـن در نیوزلنـد کـه تحصیـل 
می کـردم دیـدم بـه ایـن گیاه بسـیار توجه شـده اسـت لذا به ایـران که آمـدم این 
ایـده را دادم و شـروع کـردم بـه جمـع آوری تمـام گونه هـای تمشـک موجـود در 
کشـور که در این زمینه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس خیلـی از اینجانب 
حمایـت کـرد و همچنیـن اسـتان های دیگـر نیـز در زمینـه جمـع آوری تمشـک 
همـکاری نمودنـد کـه در حـال حاضـر ایـن کلکسـیون بـه طـور کامل بررسـی و 
مطالعـه شـده و بیـش از 100 نمونـه دارد و در حـال حاضـر بـه ژنوتیپ هـای برتر 
آن هـم رسـیده ایم ولـی بـا توجه بـه اینکـه ژنوتیپ های برتـر از طبیعت وحشـی 
گرفتـه شـده اسـت از نظـر کشـت و کار مقـداری ایـراد دارد که در حـال حاضر بر 
روی مسـائل اصـاح نـژاد آن کار می کنیـم تا ایـرادات آن را برطـرف نمائیم و ان 
شـاءاله در آینـده بـه عنـوان تمشـک های بومی کشـور بـرای کشـت و کار معرفی 
کنیـم و کشـت و کار تمشـک در کشـور مـا از شـمال شـروع شـد و وزارت جهـاد 
کشـاورزی نیـز در حـال حاضـر ارقام خارجی تمشـک را نیـز وارد کرده اسـت و ما 
نیـز در آینـده نزدیـک ارقـام ایرانـی را معرفـی خواهیم کـرد و مزیت ارقـام ما این 
اسـت کـه ایـن ارقـام را عـاوه بـر شـمال، در جاهـای دیگر نیـز می توان کشـت 
کـرد بـه عنـوان مثال مـا گیـاه تمشـک را از شهرسـتان کازرون، بخـش کامفیروز 
و شهرسـتان سـپیدان جمـع آوری نموده ایـم کـه اگـر بـه عمـوم مـردم در زمینـه 
ایـن گیـاه صحبـت کنیـد می گوینـد مربـوط بـه شـمال کشـور اسـت ولـی ایـن 
رقم هـای مـا کـه معرفـی خواهنـد شـد می تواننـد در جنـوب کشـور کشـت و کار 
شـوند بنابرایـن ایـن نمونـه یـک همـکاری بـی نظیر بیـن 3 بخـش اجـرا، مراکز 

تحقیقاتـی و دانشـگاه بوده اسـت. 

3( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟
عضو سـتاد باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بودم که بسـیار سـتاد 
مهمی بـود و خـود رئیـس سـازمان در آن شـرکت می کـرد و تصمیمـات بسـیار 
مهمـی از جملـه لیبـل گـذاری نهال هـا انجـام شـد کـه متاسـفانه بعـد از گذشـت 
دو سـال ایـن سـتاد رو بـه انفعـال رفـت و بـه صـورت غیر رسـمی نیز به ریاسـت 

سـازمان اسـبق مشـاوره می دادم. 

۴( آیـا پایـان نامه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت 
برنامه هـای بخـش اجرا سـوق داده اید؟ چه مشـکالتی سـر راه این موضوع 
بـوده اسـت؟ پیشـنهاد شـما بـرای اسـتفاده از ظرفیـت دانشـجویان فـوق 

لیسـانس و دکتـرا چـه بوده اسـت؟
تاکنـون 16 پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد و 7 پایـان نامـه دانشـجوی دکتـری را 

گفت و گوی پرتوامید با
دکتر علی قرقانی

دانشیار و رئیس بخش باغبانی
دانشکده کشاورزی 

دانشگاه شیراز
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راهنمایـی نمـوده ام کـه بـا توجـه بـه اینکه اینجانـب ارتبـاط خوبی با اجرا داشـته 
ام و همچنیـن خـودم هـم کشـاورز زاده هسـتم و بسـتگان مـن همـه در اسـتان 
اصفهـان جـزء تولیدکننـدگان بزرگ سـیب هسـتند و بـه همین دلیل نیـز اینجانب 
رشـته باغبانـی را انتخـاب نمـوده ام بـا توجـه بـه دیدی که از کشـاورزی بـه اجرا 
داشـتم سـعی کـرده ام پایـان نامه هایی را راهنمایـی کنم که عمدتا بر اسـاس نیاز 
جامعـه بـوده اسـت و بـاز خورد خـود را از وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گرفته ایـم و همـه ایـن پایان نامه هـا کاربردی هسـتند 
کـه مـا در دانشـگاه بایسـتی جنبه هـای عمیـق علمـی را هـم بررسـی نمائیـم که 
اجـرا بـه دنبـال ایـن مطالـب نیسـت و پایـان نامه هـای مـا در مجله هـای معتبر 

کشـوری و جهانی چاپ شـده اسـت.
مانـع بـزرگ مـا بودجـه کـم اختصاصـی بـرای پایـان نامه هـا اسـت و پیشـنهاد 
می دهـم تـاش کنیم پایـان نامه های مـا در قالـب درخواسـت های وزارت جهاد 
کشـاورزی و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس باشـد و بخـش اجـرا نیـز 
بخشـی از هزینه هـای تحقیقـات مـا را متقبل شـود و همچنین می تـوان از اعضاء 
هیـات علمی مراکـز تحقیقاتـی نیـز جهت همـکاری در پایـان نامه های دانشـگاه 

نمود. اسـتفاده 

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

بـه طور کلی ایران سـرزمین خشـکی اسـت و این مهـم از قدیم االیام بوده اسـت 
و مطلـب جدیـدی نیسـت ولـی وقتی کـه تکنولـوژی آمد ما خـوب از آن اسـتفاده 
نکردیـم در گذشـته تکنولـوژی اسـتفاده از آب مـا قنـات بـود که این مهم آسـیبی 
بـه برداشـت آب از سـفره های زیرزمینـی نمی زنـد و تعـادل را بـر هـم نمی زند و 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـا آمـدن موتور پمـپ و چـاه این تعـادل به هم خـورد با 
صحبتـی کـه اینجانـب با بزرگان آب داشـته ام آن هـا می گویند که تـا اوایل دهه 
70 مـا مشـکلی از لحـاظ آب و بحـران آب و برداشـت بیش از انداره از سـفره های 
آب زیرزمینی را نداشـته ایم یعنی این مشـکل 25 سـال پیش شـروع شـده اسـت 
و بـه مـرور افزایـش پیدا کرده اسـت و ما بایسـتی قوانیـن را محکم اجـرا نماییم و 

بـه عنـوان مثـال به چاه هـای غیر مجـاز مجوز بهـره بـرداری ندهیم.
بایسـتی آبـی را کـه اسـتخراج می نماییـم درسـت مصـرف کنیـم و بـا مدیریـت 
صحیـح نسـبت بـه انتقـال آب از چـاه تـا مزرعـه اقـدام نمـود بعـد از آن بایسـتی 
توجـه نمـود کـه بـا چـه تکنولـوژی آب را در مزرعـه اسـتفاده نمـود کـه در ایـن 
زمینـه آبیـاری تحت فشـار بسـیار خوب می باشـد و اطـاع دارم کـه وزارت جهاد 
کشـاورزی تمـام تـاش خـود را در جهـت محقـق نمـودن این مهـم انجـام داده 
اسـت کـه بـه نظـر من تـا اینجـا 50 درصد کار انجام شـده اسـت و از ایـن مرحله 
بـه بعـد مهـم ایـن اسـت که چـه گیاهی کشـت شـود که بـه نظـر اینجانـب این 

بخـش را مـا خـوب کار نکـرده و یـا کمتـر کار کرده ایـم.
نـوع گیـاه این اسـت کـه اول چه کشـتی انجـام بدهم به عنوان مثال شـما پسـته 
یـا مرکبـات، انـار یـا سـیب، بادام یـا هلو در منطقه کشـت کنیـد با توجه بـه اینکه 
نیـاز آبـی آن هـا بسـیار متفـاوت اسـت بنابراین بایسـتی در ایـن زمینه به گذشـته 
خـود هـم نـگاه کنیـم بـه عنوان مثـال اسـتان فـارس را در گذشـته با چـه چیزی 
می شـناختند بـا بـادام، انجیـر و انگـور بـود همـه گیاهانـی کـه نیـاز آبـی آن کم 
بـوده اسـت ولـی در حـال حاضـر ما اسـتان فـارس را به سـمت مرکبات و شـمال 
اسـتان را بـه سـمت سـیب برده ایـم حـاال نوع گیاه مشـخص شـد در مرحلـه بعد 
بایسـتی خیلـی عمیـق تر شـویم در تعیین نـوع پایه و نـوع رقم دقت نمـود و پس 
از آن بایسـتی بـر اسـاس نیاز آبـی گیاه در مراحل مختلف کشـت به گیـاه آب داد.

6( شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟ 
بـه طـور کلـی کشـاورزی مـا بعـد سـنتی آن هنـوز غالـب اسـت و یـک دلیل آن 
میـزان تحصیـات کشـاورزان مـا اسـت و دلیـل دیگـر آن این اسـت کـه تغییر از 
سـنتی بـه مـدرن زمـان می برد و نیـاز به برنامـه ریـزی دارد غالبیت با کشـاورزی 
سـنتی هسـت اگرچـه کار خوبـی در جهـت مـدرن شـدن آغاز شـده ولی سـرعت 
آن کـم اسـت، در اجـرا بیشـتر بـه برنامه هـای کوتاه مـدت پرداخته شـده و برنامه 

ریـزی بلنـد مـدت و میـان مـدت به خوبـی برنامه ریزی نشـده اسـت. 

۷( چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید؟
مـا کشـوری مسـتقل هسـتیم بنابراین بایسـتی بخش عظیمـی از نیازهـای خود و 
محصـوالت اسـتراتژیک را تولیـد کنیم و به سـمت کشـت دیم محصـوالت برویم 

تـا با اسـتفاده از آب باران تولید داشـته باشـیم. 

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

وزارت کشـاورزی و وزارت جهـاد کـه بـا هـم ادغـام شـدند علـی رغـم اینکه این 
ادغـام می توانسـت یـک حرکـت مثبتـی باشـد ولـی ایـن ادغـام یک مقـداری به 
خوبـی شـکل نگرفت و بدنه کارشناسـی وزارت کشـاورزی آسـیب دیـد و تا اینکه 

خواسـت خـودش را جمـع کنـد زمان از دسـت داد.
در ایـن دولـت هـم در زمینـه کشـاورزی پیشـرفت حاصـل شـده ولـی شـروع آن 

کنـد بوده اسـت.

9( چه توصیه هایی را به بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان دارید؟
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی بایسـتی خیلـی تـاش کننـد تـا دانـش خـود را 
افزایـش دهنـد و بایسـتی از دانـش و تجربـه سـایر کشـورهای پیشـرفته در زمینه 

نمایند. اسـتفاده  کشـاورزی 
کارشناسـان هـم بایسـتی بداننـد که دانش سـمت کشـاورزان کـم اسـت بنابراین 
بایسـتی علـم تولید شـده و بومی شـده در دانشـگاه ها و مراکز تحقیقاتـی از طریق 

کارشناسـان جهـاد کشـاورزی در اختیار بهـره برداران قـرار گیرد.

1۰( اگر نظر و صحبت خاصی را به مسئولین، مردم و به ویژه بهره برداران 
بخش کشاورزی دارید بیان نمایید.

ایـران جزو محدود کشـورهایی اسـت که اقلیم هـای اصلـی را دارد و ایران یکی از 
زادگاه هـای کشـاورزی در دنیـا اسـت و نیروی متخصص بسـیار خـوب و با دانش 
ولـی کـم تجربـه دارد و در اجـرا هـم فرصـت کمی بـرای تجربـه بـه آن هـا داده 
شـده اسـت ولـی مانـع اصلـی کشـاورزی ما مسـئله آب اسـت و بایسـتی مـا تمام 

فعالیت هـای کشـاورزی را بـر مبنـای کـم آبی سیاسـت گـذاری کنیم.
بـرای اینکـه بتوانیم صادرات و واردات در زمینه کشـاورزی داشـته باشـیم بایسـتی 
بـا دنیـا تعامـل کنیـم تـا بتوانیـم با کشـورهای اطـراف خود داد و سـتد نمـود و از 

بازارهـای جهانی اسـتفاده کرد.
سـازمان جهـاد کشـاورزی، مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
و دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز بـا یکدیگـر کار می کنند ولی ایـن اتصال 
قـوی نیسـت بنابرایـن بایسـتی ایـن اتصـال قـوی تر شـود و اجـرا در وسـط قرار 

گیـرد و از دو مجموعـه دیگـر در جهـت تحقـق اهداف خـود اسـتفاده نماید.
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

داسـتان
سـرایــی

Story Telling
)قسمت دوم(

داستان سـرایی بـه عنـوان یکـی از ابزارها و تکنیک هـای مدیریتی کم کـم جایگاه 
خـود را در سـازمان ها و ادبیـات مدیریتی کشـور تثبیـت می کند و تعداد شـرکت ها 
و مدیرانـی کـه از ایـن ابـزار بـرای حفـظ میـراث سازمانی شـان اسـتفاده می کنند، 

رو به افزایش اسـت. 
تـا یـک دهـه پیش در ایـران، بهره گیـری از قالـب داسـتان در حوزه کسـب  و کار 
امـری عجیـب و دور از ذهـن تلقـی می شـد، امـا بـا ورود مفاهیـم و نمونه هـای 
موفـق داستان سـرایی در قالـب کتاب هـا و مقـاالت روز دنیـا و گسـترش ارتبـاط 
سـازمان ها و مدیـران ایرانـی بـا همتایـان خارجـی، داستان سـرایی سـازمانی راه 
خـود را در عرصـه کسـب  و کار کشـور بـاز کـرد و بـا اتکا بـه گنجینه غنی شـعر و 
ادبیـات فارسـی کـم کم به ابـزاری منحصر بـه فرد در اختیـار مدیران تبدیل شـد.

داستان سـرایی سـازمانی در سـال های اخیـر بـه سـبب ظهـور و بـروز روندهـای 
تکنولوژیـک جدیـد نظیـر پیدایـش شـبکه های اجتماعـی اهمیـت بیشـتری پیـدا 

اسـت.  کرده 
شـبکه های اجتماعـی فاصلـه میـان اعضـای داخـل سـازمان ها و جامعـه را کـم 

کرده انـد و امـکان تعامـل مسـتقیم را میـان سـازمان و دیگـر افـراد جامعـه فراهم 
آورده اند. 

و  هزینه تریـن  کـم  سـریع ترین،  سـازمانی  داستان سـرایی  شـرایطی،  چنیـن  در 
کارآمدتریـن روش بـرای انتقـال فرهنگ سـازمان، باورهای مدیران ارشـد و ایجاد 
تصویـر مثبتی از سـازمان در ذهن عموم مخاطبان اسـت. انتقال سـریع داسـتان ها 
در شـبکه های اجتماعـی ایـن امـکان را بـرای سـازمان ها فـرا آورده تـا بـا تمرکـز 
بـر یـک ویژگـی کلیـدی، روایتی کوتـاه و جذاب را بـه مخاطبان عرضه کـرده و از 
ایـن فرصـت برای بازسـازی جایگاه شـان در ذهن مخاطـب، یا بازاریابـی اجتماعی 

خدمـات و محصوالت شـان اسـتفاده کنند. 
نگاهـی بـه فعالیت هـای شـرکت های مشـاوره بین المللـی نظیـر مک کنـزی نیـز 
تاییدکننـده ایـن دیـدگاه در بهره گیـری از قابلیت های داستان سـرایی سـازمانی به 

ویـژه با گسـترش کاربـران شـبکه های اجتماعی اسـت.
تمـام کاری کـه بایـد انجـام بدهیـد این اسـت کـه از این داسـتان ها برای شـکل 

دادن بـه فرهنگ سـازمانتان اسـتفاده کنید.
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عبدالرحیم پیشکار 
مدیر حوزه ریاست سازمان

جهاد کشاورزی استان فارس

اجتماعی مسـئولیت های 
در سازمان جهاد کشـاورزی استان فارس

)قسمت اول(

مسـئولیت اجتماعـی یـک چارچـوب و محـدوده اخاقـی اسـت کـه در آن وظایـف 
مختلفـی کـه تمامـی آن هـا دارای منافع برای جامعه هسـتند، بر عهده فرد، سـازمان و 
یـا نهـادی خاص گذاشـته می شـود. ایـن مفهوم بـه صورت دقیق تـر به معنـای انجام 
وظایـف فـردی بـه وسـیله تک تـک افراد جامعه اسـت کـه انجـام این وظایـف باعث 

می شـود تـا تعـادل مناسـبی بیـن اکوسیسـتم و اقتصـاد جامعه برقرار شـود.
مسـئولیت اجتماعـی در مـدل تعالـی یکـی از مفاهیـم بنیادیـن اسـت، ضمـن اینکـه 
در معیارهـای مختلـف مـدل نیـز بـه آن اشـاره و پرداختـن به آن تکلیف شـده اسـت. 
از جملـه مهمتریـن کسـانی کـه بایسـتی توجـه اساسـی بـه ایـن بحث داشـته باشـند، 
رهبـران و مدیـران مجموعـه هسـتند. لـزوم تأکیـد بـه پایبندی مدیـران و رهبـران به 
موضـوع مسـئولیتهای اجتماعـی، بـه مثابه ایـن مصرع اسـت "چونکه صدآمـد نود هم 
پیـش ماسـت"، بـه ایـن مفهـوم کـه سـرایت موضوع بـه بدنـۀ هر سـازمانی و بـه تبع 
آن جاری سـازی آن در اجتماع مسـتلزم پایبندی مدیران و رهبران آن سـازمان اسـت. 
پـای بنـدی ایـن گـروه بطـور عملـی و انعـکاس روح مسـئولیت پذیـری اجتماعی می 

توانـد الگـوی مسـتقیم و مؤثـر بـرای پذیـرش در الیـه هـای پایین تر باشـد.
امـروزه نهادیـه شـدن اثـرات مثبـت اقدامـات اجرایـی در سـطح جامعـه و پذیـرش 
اجتماعـی آن، الزمـۀ برنامـه ریـزی بـرای انجـام هـر نـوع کاری اسـت لـذا تأکید می 
شـود قبـل از هرگونـه اقدامـی، نسـبت به تهیه "پیوسـت اجتماعـی" آن طرح یـا پروژه 
اقـدام شـود . در ایـن بین  نقش مدیران می توانند بسـیار کارسـاز باشـد چـرا که بدون 
توجـه بـه اثربخشـی )و صرفًا نگاه به بـازده و راندمان(، اجتماع پاسـخ مناسـب را مبنی 
بـر پذیـرش نخواهـد داد. لذا توجـه مدیران بـه "اثربخشـی" در اجرای طرحهـا و پروژه 
هـا راه عمـل بـه مسـئولیت اجتماعـی متقابـل در حـوزۀ جامعـه را هموار خواهـد نمود 
و در حقیقـت جامعـه در یـک پروسـه متقابـل، مسـئولیت پذیـری را به نمایـش خواهد 

گذاشت.
بـرای پرداختـن بـه انجـام بهینـۀ امـور، بهـره وری نیـروی انسـانی و عوامـل تولیـد، 
تسـهیل و تصحیـح فرآیندهـا و روان سـازی اقدامـات اجرایـی، توجـه بـه اثربخشـی 
و ... چـه نگاهـی الزم اسـت و چگونـه مـی تـوان شـاخص های ذکـر شـده را بهبـود 
بخشـید؟ کلیـدی تریـن فاکتـور مؤثر بر شـاخصهای مؤثر و بـه تبع آن گرفتـن بهترین 
نتایـج چیسـت و چـه بایـد کـرد؟ بـدون شـک واژۀ "مسـئولیت اجتماعـی" و عمـل به 
شـاخص های آن مـی تواند پاسـخگوی مسـئولیت فوق باشـد که بـرای نهادینه کردن 

آن در قـدم اول بایسـتی نـگاه اسـتراتژیک داشـت. 
نگاه استراتژیک، الزمۀ نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در سازمان:

امروزه امکان تحقق اهداف بدون تفکر و برنامه ریزی استراتژیک، میسر نمی باشد. 
بـا روش هـای سـنتی، روزمـره و بـاری به هـر جهت امـکان حصول بـه نتایـج مؤثر و 
اثربخـش وجـود نخواهـد داشـت. حـوزه تفکـر اسـتراتژیک در حقیقت یک نـگاه "همه 
جانبـه" را شـامل مـی شـود کـه در آن بـه شـاخص ها، برنامه هـا، فرآیندهـا و کلیدی 

بـرای رسـیدن بـه اهـداف از پیـش تعییـن شـده، توجـه مـی شـود. بازخوردهـا را مـی 
سـنجد و رویکردهـا را مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهـد و به طـور مرتب بـه برنامه های 
بهبود وابسـته اسـت. یکـی از محوری ترین مباحـث در برنامه ریزی اسـتراتژیک "نگاه 
و توجـه بـه مسـئولیت اجتماعـی" اسـت کـه اجرایـی شـدن این هـدف، نیازمنـد تفکر 

اسـتراتژیک و مدیرانـی بـا ایـن نوع نگاه اسـت.
آنچـه کـه از مسـئولیت اجتماعـی، در محـدودۀ نـگاه اسـتراتژیک می گنجـد می تواند 

شـامل موارد ذیل باشـد:
* در تعریـف اسـتراتژی های یـک سـازمان، حتمـًا بـه حـوزۀ مسـئولیت های اجتماعی 

بـا نـگاه تحقق اهـداف اسـتراتژیک توجه می شـود.
* هـر نـوع تصمیـم گیری و هدف گـزاری مدیـران می تواند تأثیرات عمیق و شـگرفی 
در شـئونات مختلـف زندگی اجتماعی داشـته باشـد. لـذا نمی توان در مطالعـه و اجرای 

برنامـه ها، مسـئولیت اجتماعـی را نادیده گرفت.
* مدیران و مسـئوالن بایسـتی در برنامه ریزی های اسـتراتژیک، مسـئولیت پذیر بوده 

و نـه تنهـا نگـران پیامدهای منفی اقدامـات بلکه به دنبال اثربخشـی آنها باشـند.
* در حیطـۀ مدیریـت اسـتراتژیک، مدیریـت ریسـک و پیش بینـی ریسـک ها انجـام 
مـی شـود لذا با مسـئولیت پذیری مدیـران و نگاه بـه پیامدهای اجتماعی، سـناریوهای 

مناسـب به اجـرا در مـی آید.
* جایـگاه مسـئولیت اجتماعـی در یـک نقشـۀ اسـتراتژی سـازمانی، تـا پاییـن تریـن 

سـطوح سـرایت دارد و بـه نوعـی بـه صـورت آبشـاری بـه تمامـی بدنـه سـازمان. 
* در یـک نـگاه اسـتراتژیک، حتمـًا اجـرای برنامه هـای مسـئولیت اجتماعی، بـر پایه 
توجـه بـه اسـتانداردها و روشـهای نظـام منـد خواهـد بـود، لـذا حصـول نتیجه بسـیار 

اسـت. نزدیک 
* در سـازمانی کـه مسـیر مسـئولیت اجتماعـی همـوار شـود، قطعـًا عملکـرد همـه آن 

سـازمان قابـل قبـول خواهـد بود.
* عمـل بـه مدیریـت مسـئولیت های اجتماعـی، سـبک زندگـی کارکنـان و جایـگاه 

سـازمان را ارتقـاء خواهـد داد.
بـا ایـن توضیحـات، مـی تـوان برنامه ریـزی اسـتراتژیک را یکـی از ارکان مهم تحقق 
اهـداف و بـه تبـع آن عمـل بـه مسـئولیت اجتماعـی دانسـت. بـا این وصـف، مدیریت 
ایـن موضـوع بدون اسـتفاده از ابزارهای سیسـتمی مثل ایزوها، اسـتانداردها و الگوهای 
پذیرفتـه شـده، امکان پذیـر نخواهد بود، هرچند ممکن اسـت اقدامـات پراکنده صورت 
پذیـرد ولـی فراگیـری الزم را نخواهـد داشـت. الزم بـه تکمیـل اسـت که هـم اکنون 
مدیریـت مسـئولیت هـای اجتماعی در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس در قالب آموزه 
هـا و روشـهای تعالـی سـازمانی پیگیـری مـی شـود کـه مبتنـی بر مـدل چهـار محور 
کـرول Carrol )بـا تأکیـد بـه شـاخص های اقتصـادی/ اخاقـی/ انسـانی و قانونی( و 

همچنیـن رعایـت چارچوب هـای اسـتاندارد ISO 26000 می باشـد.

نقش مدیریت استراتژیک
و رهبران سازمان
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آشنایی با

درخت عناب
حشمت اله صادقی

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

استان فارس

مشخصات گیاهشناسی
 mill. Ziziphus jujuba :نام علمی

Rhamnaceae :خانواده
درخت عناب داراي خانواده نسـبتًا بزرگي اسـت و تاکنون 40 گونه از آن شناسـایي 
شـده اسـت. ایـن جنـس در ایـران 5 گونـه درختـی و درختچـه ای دارد. عناب در 
مناطـق معتدلـه و معتدلـه سـرد و سـایر گونه هـا خـاص مناطـق گـرم و مرطـوب 
جنـوب ایـران هسـتند. تنه اصلي آن صاف و نسـبتًا راسـت ولي شـاخه هاي فرعي 
ناهمـوار مـي باشـد. در نواحـي گرم، همیشـه سـبز اسـت و در دیگر مناطـق آب و 
هوایـی بـه ویـژه مناطق سـرد، گیاهـی خزان کننـده اسـت. درخت عنـاب، تیغ دار 

و داراي برگ هـاي متناوب اسـت.
پوسـت میوه رسـیده سـرخ تا قهوه ای و بخش خوراکي آن سـفید مایل به شـیري 
اسـت، مـزه آن کمـي شـیرین، مطبوع، کمي لعاب دار و چسـبناک اسـت. برگ هاي 
درخـت عنـاب کوچـک دندانـه دار، بیضـي شـکل، بـراق و بـدون کـرک و داراي 
سـه رگبـرگ طولـي اسـت. در دو طـرف هـر دمبـرگ، در روي سـاقه، زایده هایي 
بـه شـکل خارهـاي محکـم و تیـزي مـي روید، سـپس چوبي مـي شـود و به طور 

دائمـي در روي شـاخه ها باقـي مـي ماند.
گل هـاي درخـت عنـاب دوجنسـی، خوشـه اي، کوچـک و زرد رنـگ اسـت. در 
برخـي درختـان دمـگل آن بسـیار کوتـاه بـه نظـر مي رسـد که به سـاقه چسـبیده 
اسـت. گل هـا روي شـاخه هاي جـوان در محـل جوانـه کنـار برگ ها به شــــکل 
دسـته هاي کوچـک مـي رویـد و داراي پنـج گلبـرگ ریـز، جـدا و پنـج پرچـم و 

اسـت. مادگـي دوبرچه اي 
میـوه درخـت عنـاب شـفت، ناشـکوفا و گوشـتي اسـت کـه در آغـاز سـبز و بـراق 
اسـت ولـی کـم کم زرد مي شـود و وقتي رسـید بـه رنگ سـرخ تیره و بسـیار زیبا 
در مـي آیـد. عنابـي، رنـگ مخصـوص این میوه اسـت کـه در پاییز مي رسـد و در 

البـاي برگ هـا خودنمایـي مـي کنـد و ماننـد میوه هـاي دیگر مصرف مي شـود. 
مهمتریـن ارقـام عنـاب در ایـران شـامل عنـاب گردویی، عنـاب خرمایـی و عناب 

می باشـد. ارمنی 
پراکنش جغرافیایی

عنـاب بومـي کناره هـاي اقیانـوس آرام و آمریـکاي شـمالي اسـت. از دوره هـاي 
بسـیار دور چینیـان ایـن درخـت را مـي شـناخته و آن را پـرورش مـي داده اند و از 
محصـول آن بهـره مـي بـرده اند، ولـي از آنجا کـه قومـي راز دارند تـا مدت ها در 
دیگـر سـرزمین ها کسـي از آن آگاهي نداشـت. در بیشـتر نقـاط ایران مـي روید و 

سـازگاری دارد. ایـن درخـت در برابـر کـم آبي مقاوم اسـت.
ترکیبات شیمیایي 

میـوه عنـاب منبـع خوبـی از ویتامیـن C و حـاوی مقادیـر قابـل ماحظـه  ای مواد 
معدنـی اسـت. همچنیـن دارای پروتئیـن، کربوهیـدرات و مـواد معدنـی کلسـیم، 

فسـفر، آهـن، کاروتـن، تیامیـن، ریبوفاویـن، نیاسـین و فلور اسـت.
مـزاج عنـاب از نظـر طب قدیـم معتدل و به اعتقاد ابوعلی سـینا کمی سـرد اسـت 
و حـرارت بـدن را فـرو می نشـاند و تـب بـر خوبـی اسـت. عـاوه بـر ایـن حاوی 
“پکتیـن” بـه عنـوان فیبـر محلـول و مؤثـر در کاهـش چربـی و قنـد خون اسـت. 
محتـوای چربـی کل میوه عناب بسـیار کم اسـت. نسـبت اسـیدهای چرب اشـباع 

نشـده بـه کل چربـی در میـوه عناب باال اسـت.
خواص درماني

از مهمتریـن خـواص دارویـی عناب تصفیه خون؛ کاهش فشـار خـون و رفع زردی 
یـا یرقـان در اطفـال اسـت. میـوه عنـاب بـه افزایـش وزن بـدن کمـک می کنـد، 
قـدرت ماهیچه هـا را زیـاد نمـوده و بنیـه بدن را افزایـش می دهِد عنـاب در درمان 
نامرتـب بـودن ضربـان قلـب ،خسـتگی اعصـاب، عـرق شـبانه و تعـرق زیـاد بدن 
اسـتفاده می شـوند. بـه گفتـه محققـان عنـاب مقـوی دسـتگاه گـوارش و هضـم 

کننـده غـذا و ضد نفخ اسـت.
کاشت

روش هـای تکثیـر عنـاب از طریـق پاجـوش، قلمـه زدن، ریشـه جوش، خوابانیـدن 
بـذر و کشـت بافـت اسـت. ولـی بهتریـن و مطمئـن تریـن روش تکثیـر اسـتفاده 
از پاجـوش می باشـد. زمـان جـدا کـردن پاجـوش در پاییـز بـه محض خـزان و یا 
اسـفند مـاه اسـت. ولـی در شـرایط فعلی از طریـق پاجـوش زیاد می شـود و زمان 
انتقـال بـه زمیـن اصلـی فصـل بهـار و پائیـر اسـت. در طول سـال از بهار تـا پاییز 

همزمـان دارای گل، میـوه نـارس و میـوه رسـیده می باشـد. 
خاک محل کشت اگر هوموس دار باشد درخت رشد بیشتر خواهد کرد. 

در هـر سـال یـک درخـت بـزرگ )درختـان مـادر(، ده ها پاجـوش قابـل جابجایي 
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تولیـد می نمایـد.
زمینـي کـه بـراي احداث خزانـه انتخاب می کنند را شـخم عمیقي )30 سـانتي متر( 

مـي زنند. سـپس جوي و پشـته ایجاد مـي کنند.
از درخـت عنـاب مـي تـوان درنیمـه دوم اسـفند مـاه قلمـه گرفـت. قلمه هـا باید از 

شـاخه هاي جـوان یک سـاله باشـد.
قلمه هـاي سـي سـانتي متـري را کـه بطـور اریـب )کـج( بریـده شـده در کنـاره 
پشـته ها در زمیـن فـرو می برنـد بـه طوري کـه فقط پنـج سـانتي متر سـر قلمه از 

لبـه پشـته بیـرون و 25 سـانتر متـر در خـاک فـرو رفته باشـد.
قلمه هـا تـا وقتـي کـه جوانه نـزده اند، نیاز بـه آفتاب ندارنـد. ولي به محـض جوانه 
زدن بایـد درمعـرض نـور خورشـید قرار گیرد تـا بتواند به رشـد خود به طـور طبیعي 
ادامـه دهنـد. قلمه هـا در خـاک اره مرطـوب ریشـه مـي دوانـد و هـر قلمـه نهـال 

مسـتقلی تولیـد می نماید.
درخـت عنـاب نسـبت بـه وجـود گـچ و ترکیبات آهکـی تقریبا حسـاس اسـت و در 
ایـن گونـه خاک هـا رشـد کافـی نمی کنـد و میوه دهـی آن کاهـش می یابـد. این 
گیاه نسـبت به شـوری نسـبتا مقاوم اسـت و فقـر غذایی خاک را تا حـدودی تحمل 

می کنـد PH مناسـب خـاک 4/5 تـا 8/4 و بافـت خاک شـنی لومی می باشـد.
بهتریـن فاصلـه کاشـت 2 تـا 4 متـر روی ردیـف و 5 متـر بیـن ردیـف اسـت. 

می شـود. تشـکیل  یک سـاله  شـاخه های  روی  عنـاب  میوه هـای 

داشت 
حداقـل دمـای قابـل تحمـل 16- و حداکثـر 42 درجـه سـانتی گـراد اسـت اما در 
شـرایط دمایـی بـاال در طـول فصـل رشـد، باعـث چروکیدگـی میوه ها می شـود. 
نیـاز آبـی ایـن گونه دارویی نسـبتا زیـاد اسـت و در شـرایط غرقابی بـا دور آبیاری 

12 تـا 14 روز آبیـاری می شـود.
دماهـای باالتـر از 40 درجـه سـانتی گـراد در مرحلـه گل دهـی باعـث ریزش گل 
و خسـارت شـدید می شـود امـا خسـارت دمـای بـاال در مرحلـه میـوه دهـی کمتر 
اسـت. عنـاب سـرمای 16- درجـه سـانتی گـراد و کمتـر را نمی توانـد تحمل کند.
مگـس عنـاب مهمتریـن آفـت این گیاه اسـت کـه با تغذیه از گوشـت میـوه باعث 
ریـزش آن می شـود و بـا یک نوبت سمپاشـی با سـموم کـم خطر بـا دوره کارنس 

پاییـن می تـوان آن را کنتـرل نمود.
در کشـت سـنتي درخـت عنـاب را کـود نمي دهنـد ولي بـراي برداشـت محصول 
بیشـتر بایـد کـود داده شـود. بهتریـن کـود، همـان کودهـاي دامی کاما پوسـیده 
و یـا کمپوسـت می باشـد کـه در پاییـز روي زمیـن مي پاشـند سـپس فاصلـه بین 
درختـان عنـاب را شـخم مـي زنند تا کودهـا با خاک مخلوط شـود. در اردیبهشـت 
مـاه اسـتفاده از کـود اوره بـه میـزان 50 تـا 100 کیلوگـرم در هکتار مفید اسـت. 

درختـان عنـاب بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی هـر منطقـه بـه 6 تـا 8 نوبـت 
آبیـاری در سـال نیـاز دارنـد، در ابتـدای کاشـت و در سـال اول آبیـاری هـر 4 تا 5 

روز و در سـال های بعـدی هـر 12 تـا 15 روز صـورت می گیـرد.
برداشت

زمـان برداشـت میـوه عنـاب شـهریورماه اسـت. میـوه تـازه آن لذیـذ و سرشـار از 
عناصـر مغـذی اسـت. میانگیـن تولیـد ایـن گونه دارویی سـه تـن میـوه در هکتار 

اسـت. زمـان باردهـی اقتصـادی در سـال دهم اسـت. 

تصویر شماره 1: نمایی از باغات گیاه دارویی عناب در استان خراسان جنوبی با شرایط آبیاری غرقابی

تصویر شماره 2: میوه درخت عناب آماده برداشت
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مقدمه:
ایجــاد برنامه هــاي منســجم و تشــکیات منظــم بــه عنــوان دفــاع غیــر عامــل، 
مــي توانــد نقــش اساســي در کاهــش تلفــات ناشــي از حــوادث، از جملــه انفجارات 
هســته اي داشــته باشــد. یکــي از وظایــف ایــن ارگان آمــوزش و آگاهــي دادن بــه 
مــردم در مقابلــه بــا ایــن حــوادث اســت کــه بــه عنــوان اولیــن اقــدام در برنامــه 
ــن گــزارش حــاوي  ــن منظــور، ای ــراي ای ــرد. ب ــي انجــام مــي گی ــزي عملیات ری
ــته اي  ــارات هس ــاً انفج ــته اي، خصوص ــوادث هس ــورد ح ــه در م ــات پای اطاع
در مقیــاس محــدود و وســیع، آثــار و ضایعــات آن و اقــدام فــردي در مقابلــه بــا 
ایــن حــوادث مــي باشــد. در ایــن گــزارش جهــت آگاهــي نســبي نســبت بــه ایــن 
حــوادث راجــع بــه فیزیــک و مکانیســم ایــن نــوع انفجــارات بحــث مختصــري 
ــته اي  ــات هس ــوادث تاسیس ــورد ح ــت در م ــي اس ــت. بدیه ــده اس ــه گردی ارائ

ــا هماهنگــي ارگان هــاي محلــي، اســترتژي مربــوط  مســتقر در داخــل کشــور ب
بــه نحــوه اقــدام و مقابلــه تهیــه مــي گــردد. 

بمب هاي هسته اي چگونه کار مي کنند:
ــي  ــاي اتم ــورد بمب ه ــي در م ــي مطالب ــاي تاریخ ــما در کتاب ه ــاالً ش احتم
ــا شــاید فیلم هــاي  ــد ی ــده ای ــي دوم خوان ــان جنــگ جهان ــه در جری ــه کار رفت ب
ســاختگي از انفجــار ســاح هاي هســته اي را دیــده باشــید. مشــاهده کــرده ایــد 
کــه ایــن بمبهــا قــدرت تخریــب فــوق العــاده اي دارنــد، امــا طــرز عمــل آنهــا 
چگونــه اســت؟ در ایــن متــن در مــورد فیزیــک بمب هــاي هســته اي، چگونگــي 
طراحــي آنهــا و آنچــه کــه بعــد از یــک انفجــار هســته اي رخ مــي دهــد بحــث 

مــي گــردد.

انفجارات هسته اي و مقابله با آن

قسمت اول
محمد جعفر خاکسار 

کارشناس پدافند غیر عامل سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس
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فیزیک بمب هاي هسته اي:
بمــب هســته اي از نیروهائــي کــه ذرات هســته یــک اتــم، خصوصــاً اتم هایــي بــا 
هســته ناپایــدار را در کنــار هــم نگــه مــي دارد بهــره مــي بــرد. بــراي آزادســازي 

انــرژي هســته اي از یــک اتــم دو راه وجــود دارد:
شــکافت هســته اي: بــا اســتفاده از یــک نوتــرون مــي تــوان هســته 	•

یــک اتــم ســنگین را بــه دو جــزء کوچکتــر تقســیم نمــود. در ایــن روش معمــوالً 
از ایزوتوپ هــاي اورانیــوم )U-235 & U-233( یــا پلوتونیــوم )Pu-239( اســتفاده 

مــي شــود.
اتــم 	• ایــن روش بــا کنــار هــم گذاشــتن دو  گداخــت هســته اي: در 

کوچکتــر، معمــوالً هیــدروژن یــا ایزوتوپهــاي آن )دوتریــم و تریتیــوم( یــک اتــم 
ــید  ــرژي خورش ــاي آن(. ان ــا ایزوتوپ ه ــوم ی ــود )هلی ــي ش ــر تشــکیل م بزرگت

نیــز بــه همیــن طریــق تولیــد مــي شــود.
در هــر دو صــورت فــوق، شــکافت یــا گداخــت، مقادیــر زیــادي انــرژي گرمایــي 

ــود. ــا مي ش و تشعشــع ره
براي ساخت یک بمب اتمي به موارد زیر نیاز داریم:

یک منبع سوخت قابل شکافت یا گداخت	•
یک وسیله راه اندازي شکافت یا گداخت	•
ــت 	• ــه اکثری ــار ب ــوع انفج ــل از وق ــوان قب ــیله آن بت ــه وس ــه ب ــي ک تکنیک

ســوخت اجازه شــکافت یــا گداخــت داد.
ــت  ــاي گداخ ــد و بمب ه ــکافت بودن ــوع ش ــته اي از ن ــاي هس ــن بمب ه اولی
ــوان وســیله  ــه عن ــوع شــکافت ب ــر از ن ــه یــک بمــب کوچکت ــاز ب ــز نی بعــدي نی

ــتند. ــداز داش راه ان
یــک بمــب شــکافت هســته اي از عنصــري ماننــد اورانیــوم- U-235(  235(بــراي 
ایجــاد انفجــار هســته اي اســتفاده مــي کنــد. U-235 داراي خاصیتــي مي باشــد 
ــب  ــته اي مناس ــب هس ــد بم ــته اي و تولی ــرژي هس ــد ان ــراي تولی ــه آن را ب ک
ــل  ــت عم ــد تح ــي توان ــه م ــت ک ــوادي اس ــدود م ــزو مع ــازد. U-235 ج مي س
 U-235 شــکافت القائــي قــرار گیــرد. اگــر یــک نوتــرون آزاد بــه درون هســته یــک
ــدار شــده و  ــگ آن را جــذب کــرده، خــود ناپای ــدون درن ــن هســته ب ــد، ای راه یاب
ــه  ــا س ــال دو ی ــن ح ــود و در عی ــي ش ــیم م ــر تقس ــته کوچکت ــه دو هس ــوراً ب ف
ــداد نوترون هــاي آزاد شــده  ــد )تع ــز از خــود ســاطع مــي نمای ــد نی ــرون جدی نوت
بســته بــه چگونگــي شــکافت اتــم U-235 دارد(. ســپس دو اتــم جدیــد در حــال 

ــد.  ــا ســاطع مــي کنن ــو گام ــد، از خــود پرت ــه حالت هــاي جدی گــذار ب
در رابطه با این شکافت القایي سه نکته قابل توجه وجود دارد:

احتمــال جــذب یــک نوتــرون کــه از کنــار اتــم U-235 مــي گــذرد 	•
بســیار بــاال اســت. در بمبــي کــه بــه صــورت صحیــح طراحــي شــده باشــد، هــر 
ــک  ــروز ی ــبب ب ــده شــکافت س ــر پدی ــده از ه ــاطع ش ــاي س ــک از نوترون ه ی
ــي  ــوق بحران ــت ف ــه حال ــت ب ــن وضعی ــردد. ای ــي گ ــد م ــکافت جدی ــده ش پدی

معــروف اســت.
عملیــات تســخیر نوتــرون و شــکافت بســیار ســریع اتفــاق مــي افتــد، 	•

در حــدود چنــد پیکــو ثانیــه.
در هنــگام شــکافت اتــم مقــدار بــاور نکردنــي انــرژي بصــورت گرمــا 	•

ــن حقیقــت  ــرژي آزاد شــده ناشــي از ای ــن ان ــردد. ای ــي گ ــا آزاد م ــش گام و تاب
 U-235 ــم ــا از وزن ات ــکافت و نوترونه ــاي ش ــوع پاره ه ــه وزن مجم ــت ک اس
اولیــه کمتــر اســت. ایــن اختــاف در وزن بــا نــرخ E = mc2 بــه انــرژي تبدیــل 

مــي شــود. یــک کیلوگــرم اورانیــوم بســیار غنــي شــده کــه در بمــب هســته اي 
کاربــرد دارد، حــدوداً معــادل هشــت میلیــون لیتــر بنزیــن اثــر گرمایــي دارد.

بــراي ایجــاد ایــن حــاالت در U-235، یــک نمونــه اورانیــوم طبیعــي بایــد غنــي 
ــل  ــرد دارد حداق ــته اي کارب ــاي هس ــه در بمب ه ــي ک ــردد. اورانیوم ــازي گ س
ــزان U-235 در  ــه می ــح اینک ــد )توضی ــود درصــد )U-235 )90% مي باش داراي ن

اورانیــوم طبیعــي کمتــر از یــک درصــد مــي باشــد(.
در یــک بمــب شــکافت هســته اي، بــراي جلوگیــري از انفجار نــارس و ناخواســته، 
 )Subcritical( " ــي ــر بحران ــاي زی ــورت " جرم ه ــد بص ــته اي بای ــوخت هس س
جداگانــه نگهــداري شــود تــا پدیــده شــکافت القایــي رخ ندهــد. "جــرم بحرانــي" 
ــراي ایجــاد  )Critical Mass( معــادل جــرم مینیمــم مــاده قابــل شــکافت الزم ب
و تــداوم یــک واکنــش شــکافت هســته اي مــي باشــد. ایــن جداســازي چندیــن 
مســئله را در طراحــي یــک بمــب شــکافت هســته اي مطــرح مــي کنــد کــه بایــد 

بــراي آنهــا راه حلــي پیــدا نمــود:
ــرم 	• ــک ج ــکیل ی ــراي تش ــتي ب ــي را بایس ــر بحران ــرم زی ــد ج ــا چن دو ی

فــوق بحرانــي )Supercritical( بــه هــم متصــل نمــود تــا در زمــان انفجــار تعــداد 
نوترون هــا بــه میــزان مــورد نیــاز بــراي تــداوم واکنــش هســته اي برســند.

بــراي شــروع پدیــده شــکافت بایســتي نوترون هــاي آزاد را بــه جــرم 	•
فــوق بحرانــي پرتــاب کــرد.

انفجــار 	• از  قبــل  بایســتي  انفجــار،  نــارس شــدن  از  بــراي جلوگیــري 
ــواد شــکافته شــوند. ــزان ممکــن از م ــر می بمــب، حداکث

ــوق  ــرم ف ــک ج ــکیل ی ــم و تش ــه ه ــي ب ــر بحران ــاي زی ــال جرمه ــراي اتص ب
بحرانــي از دو تکنیــک اســتفاده مــي شــود: روش تفنگــي و روش انفجــاري کــه 

ــارج اســت. ــن خ ــن مت ــه ای ــا از حوصل ــاره آنه بحــث در ب
نوترون هــا بــه وســیله یــک مولــد نوتــرون ایجــاد مــي شــوند. ایــن مولــد یــک 
ــته  ــیله زرورق، درون هس ــه بوس ــت ک ــوم اس ــوم و بریلی ــک پولونی ــه کوچ گلول

ــد: ــن مول ــد. در ای ــل شــکافت، از هــم جــدا شــده ان ســوخت قاب
هنــگام بــه هــم رســیدن جرم هــاي زیــر بحرانــي، زرورق پــاره شــده 	•

و پولونیــوم بــه طــور خــود بــه خــودي ذرات آلفــا ســاطع مــي کنــد.
ســپس ایــن ذرات آلفــا بــا اتم هــاي بریلیــوم-9 برخــورد کــرده و در 	•

اثــر ایــن برخــورد بریلیــوم-8 و نوترون هــاي آزاد تولیــد مــي شــود.
این نوترونها سپس عمل شکافت را آغاز مي کنند.	•
ــه 	• ــکافت ب ــوع ش ــب از ن ــک بم ــده از ی ــرژي آزاد ش ــال ان ــوان مث ــه عن ب

ــا راندمــان 1.5 درصــد مــي باشــد.  ــام Little Boy معــادل 14500 تــن TNT ب ن
یعنــي تنهــا 1.5 درصــد از مــاده، قبــل از انفجــار نهایــي شــکافته مــي شــود.

ــرژي آزاد شــده بیشــتر و راندمــان باالتــري  ــوع گداخــت داراي ان بمب هــاي از ن
مــي باشــند امــا ســاختار پیچیــده تــري دارنــد.

Little Boy" atomic bombLittle Boy" atomic bomb""
at the National Museum of the United States Air Forceat the National Museum of the United States Air Force
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نظـام حقـوق مالکیـت زمیـن در کشـور یکـي از حوزه هـاي پیچیده نظـام حقوقي 
بـه شـمار مـی رود، ایـن در حالی اسـت که نظـام حقوقـی مالکیت عمومـی، رقیب 
مالکیـت خصوصـی آن هـم بـا قواعد و شـاخص های محدود کننده شـناخته شـده 

است. 
در حـوزه اجرایي کشـور نهادهاي اجرایي متعددي مسـئولیت اجـراي قوانین مربوط 
بـه حـوزه زمیـن هسـتند از جملـه: سـازمان امـور اراضـي وابسـته بـه وزارت جهاد 
کشـاورزي کـه مسـئولیت تهیـه و تدوین مقدمـات الزم براي تثبیـت مالکیت هاي 
شـرعي و قانونـي، حفـظ یکپارچگـي اراضـي و حفظ کاربـري اراضي کشـاورزي با 
رعایـت حقـوق متقابـل مردم و دولـت را بر عهـده دارد و سـازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیـزداري کشـور کـه متصـدي حفظ، حمایت، حراسـت و بهره بـرداري اصولي 

از جنگل هـا، مراتـع و بیابان هـا و حوزه هـاي آبخیز کشـور اسـت. 
بـا توجـه بـه تشـابه وظایـف و مـوازي کاري ایـن دو سـازمان مي توان نسـبت به 
ادغـام ایـن دو سـازمان بـا هـدف توسـعه پایـدار اراضـي و تخصیص بهینـه منابع 

اقـدام کرد.
قـوه قضائیـه نیـز در خصـوص مقابلـه با اعمـال زمین خـواري اقدام بـه اختصاص 
دادسـراي ویـژه اي بـا عنـوان دادسـراي مبـارزه بـا زمیـن خـواري در دادگسـتري 
تهـران کرده اسـت و شـوراي حفـظ حقوق بیـت المـال در اراضي و منابـع طبیعي 
یکـي از نهادهـاي تخصصـي در امـر مقابله بـا زمین خواري اسـت که با پیشـنهاد 
وزارت مسـکن و شهرسـازي و تائیـد ریاسـت قـوه قضائیـه در راسـتاي تمرکـز در 
رسـیدگي بـه تخلفـات و جرائـم مربـوط بـه اراضـي ملي، جهـت ایجـاد هماهنگي 
بیشـتر بیـن نهادهـاي متولـي ایـن امـر و سیاسـتگزاري در زمینـه حفـظ حقـوق 
کل  دادگسـتري  و  مرکـزي  سـطح  در  طبیعـي  منابـع  و  اراضـي  در  بیت المـال 

اسـتان ها در سـال 1383 تشـکیل شـده اسـت کـه ریاسـت ایـن شـورا بـر عهـده 
رئیـس قـوه قضائیـه بـوده و دبیر آن دادسـتان کل کشـور اسـت.

در اسـتان ها هـم ریاسـت شـورا بـه عهـده رئیس کل دادگسـتري اسـتان بـوده و 
کلیـه دسـتگاه هاي مرتبـط بـا امـر زمیـن و منابـع طبیعـي از قبیـل امـور اراضي، 

مسـکن و شهرسـازي، اوقـاف و سـازمان آب در آن عضویـت دارنـد . 
علیرغـم اهمیـت و شـیوع پدیـده زمیـن خـواري در کشـور، مطالعـات و تحقیقات 
اندکـي در خصـوص علـل و نحـوه برخورد بـا این معضـل دردسـتگاه هاي اجرایي 

و مراکـز عملي انجام شـده اسـت.
در قوانیـن موضوعـه ایـران عنـوان مجرمانـه اي تحـت عنـوان« زمیـن خـواری 
»وجـود نـدارد و ایـن کـه صرفـا در تصـرف اراضـی ملـی ایـن عنـوان بـه صورت 
عرفـی بـرای شـخص مرتکب و متخلـف رواج می یابـد در حالی کـه تغییر کاربری 
اراضـی کشـاورزی هـم باعث بـروز نابـودی عرصـه تولیـد کشـاورزی می گردد و 

نیـز نوعـی زمین خـواری به شـمار مـی رود. 
در علـم حقـوق هـر عمل مجرمانـه ای دارای عناصر قانونی، مادی و معنوی اسـت 
و زمانـی کـه تغییـر کاربـری زمیـن رخ می دهد عنصر مادی آن ایجاد شـده اسـت 
کـه بـا بهـره منـدی مالی بسـیار گـزاف مالـک با ایجـاد تغییـر کاربری غیـر مجاز 

و یـا فـروش بـاغ ویاهـا و ارزش افـزوده نیز عنصر معنوی ایجاد شـده اسـت. 
امـا عـدم جـرم انـگاری تحت عنـوان » زمین خـواری » توسـط قانونگـذار موجب 
سـوء اسـتفاده متخلفین شـده و با تفاسـیر متعدد و توجیه کننده در محاکم قضایی 

باعـث صـدور آراء قضایـی غالبا بـر علیه دولـت می گردد. 
بـا توجـه بـه تنـوع و تعـدد ایـن قوانیـن در زمینـه مقابلـه و جـرم انـگاري تغییـر 
کاربـري وتصـرف غیـر قانونـي و نیـز سـازمان هاي مختلـف اجرایـي، مـي تـوان 
گفـت کـه خاء قانوني و سـازماني فاحشـي در ایـن زمینه وجود ندارد اما پرسشـي 
کـه در اینجـا بـه ذهـن مـي رسـد ایـن اسـت که چـرا بـا وجـود تصویـب قوانین 
متعـدد و سـازمان هاي متنـوع در زمینـه مقابلـه بـا تغییـر کاربـري و تصـرف غیـر 
قانونـي زمیـن در ایـران همچنـان با شـیوع ایـن معضـل در جامعه روبرو هسـتیم؟ 
واقعیـت ایـن اسـت کـه پدیـده زمیـن خـواري همزمـان برآینـد عوامـل مختلفـي 
اسـت، حـال آنکـه غالبـًا و بـه اشـتباه گمـان عمومـي بـر این اسـت کـه قوانین و 
مقـررات کشـور در کنتـرل ایـن پدیـده دچار نقص هسـتند و مشـکل در درجه اول 
حقـو قـي اسـت همیـن عـدم درک دقیـق و جامـع از علل زمیـن خواري بـه عدم 
موفقیـت در مقابلـه بـا ایـن معضل مـي انجامـد. موضوع زمیـن خـواري در ارتباط 
مسـتقیم بـا وظایـف و تکالیـف هریـک از قـواي مجریـه و مقننه و قضائیه کشـور 
اسـت و همـکاري و هماهنگـي این سـه قوه بـراي مبارزه بـا این پدیده بـه عنوان 

امـري فرابخـش ضرروي اسـت .

معصومه رنجبر 
کارشناس حقوقی سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

رابطه نظام حقوقي مالکیت اراضي
و پدیده نابودی اراضی

کشاورزی
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بـا توجـه بـه پراکنـش و تنوع درختـان تـوت بومی تقریبًا در سراسـر اسـتان فارس 
اسـتعداد نوغانـداری بالقـوه در اغلـب شهرسـتان ها وجـود دارد کـه می تـوان گام 
مهمـی در احیـا و توسـع نوغانـداری بـه عنـوان یکی از مشـاغل خانگـی و مکمل 

بخـش کشـاورزی در اسـتان فارس می باشـد.
تاریخچه نوغانداری استان فارس

نوغانداری در اسـتان فارس از 1374 با تاسـیس ایسـتگاه نوغانداری سـعادت شـهر 
آغـاز گردیـد کـه بـا همـکاری اداره ترویـج اداره کشـاورزی وقـت اقدام بـه ترویج 
و برگـزاری کاس هـای آموزشـی و ارائـه فیلم های آموزشـی و جـزوات در زمینه 
پـرورش کـرم ابریشـم و همچنین توزیع تخـم نوغان و نهال توت اصاح شـده در 
بیـن متقاضیـان گردیـد و از سـال 1387 این مسـئولیت به معاونت بهبـود تولیدات 

دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان محـول گردید. 
از ویژگی هـای نوغانـداری در اسـتان فـارس می تـوان بـه دارا بـودن ایسـتگاه 
نوغانـداری سـعادت شـهر اشـاره نمود که این ایسـتگاه بـه مسـاحت 54 هکتار در 
5 کیلومتـری شهرسـتان سـعادت شـهر واقـع شـده و از سـال 1374 در ایـن مرکز 
بـه کشـت نهال هـای اخـذ شـده از شـمال کشـور، تکثیـر و توزیـع آن هـا اقـدام 

می نمـوده اسـت.
مرکـز نوغانـداری فـارس دارای 20 هکتار توتسـتان، شـامل 16هکتاراصله درخت 
تـوت اصـاح شـده و 4 هکتـار اصلـه درخـت تـوت محلـی بـوده و همچنیـن بـه 
سـبب وجـود کلکسـیونی از نهال هـای اصـاح شـده موجـود در کشـور از جایگاه 

ویـژه مطالعاتـی و تحقیقاتـی برخوردار اسـت.
از طرفـی متاسـفانه بـه دلیـل خشکسـالی های شـدید سـال های اخیـر و خشـک 
شـدن چـاه آب این مرکز قسـمت عمـده ای از توتسـتان مذکور از بین رفته اسـت 
ولـی بـا همـه مشـکات عنوان شـده ایـن مجموعه حفـظ و هنوز به عنـوان مرکز 
نوغانـداری جنـوب کشـور اقـدام به توزیع تخـم نوغـان و نهال توت اصاح شـده 

بیـن متقاضیـان می نماید.
از اهـم فعالیت هـای موجـود ایـن مرکـز تهیـه تخـم نوغـان مـورد نیـاز اسـتان از 
مرکـز توسـعه نوغانـداری کشـور، تفریـخ و توزیـع آن بیـن نـو غانداران در سـطح 
اسـتان می باشـد و در خصـوص دیگـر فعالیت هـای ایـن مجموعـه می تـوان بـه 
توزیـع نهـال تـوت اصـاح شـده در نقـاط مسـتعد اسـتان، ترویـج نوغانـداری به 

عنـوان مشـاغل خانگـي فصلـي و ایجـاد فرصت هـای شـغلی اشـاره نمـود.
چنـد عامـل مهـم و موثر، همواره نوغانداری را از سـایر مشـاغل کشـاورزی متمایز 
می کنـد و در صـورت تقویـت دیدگاه هـای حمایتی بخـش دولتی، می تواند بسـتر 
الزم و مطمئـن را بـرای احیـاء نوغانـداری در اسـتان ایجـاد نماید کـه از جمله این 
عوامـل می تـوان بـه فاصلـه زمانـی کوتـاه پـرورش کـرم ابریشـم تـا تولیـد پیلـه 
کـه حـدود 45 روز طـول می کشـد و بـا در نظـر داشـتن توتسـتان های موجود به 

سـرمایه گـذاری باالیـی هم نیاز نـدارد، اشـاره نمود.
چـرا کـه، با کاشـت نهال های توت اصاح شـده در عمـده مناطق مختلف کشـور 
بـه منظـور تأمین غـذای مورد نیاز کرم ابریشـم، امکان برداشـت بـرگ توت برای 
بیـش از 25 سـال وجـود خواهـد داشـت بـه عـاوه، افزایـش روز افـزون مصـرف 
فرآورده هـای ابریشـمی به دلیـل رونـد افزایـش جمعیت جهـان و کیفیت مناسـب 
ابریشـم ایرانی، سـبب شـده اسـت تـا به رغم اعـام قیمـت تضمینی سـالیانه پیله 
تر ابریشـم توسـط دولت، تمامی پیله تر ابریشـم در سـال های اخیر توسـط بخش 

غیـر دولتـی با قیمـت توافقـی و باالتر از قیمـت تضمینی خریداری شـود.
شهرسـتان هایي کـه معمـواًل در آن هـا نوغانـداري بـا ظرفیـت )1 تـا حداکثـر20 

جعبـه( رایج اسـت شـامل: 
آباده، اقلید، ارسـنجان، بوانات، سـعادت شـهر، شـیراز، سـپیدان، داراب، فسا، جهرم، 
سروسـتان، کـوار و فیـروز آباد می باشـد و در سـایر شهرسـتان هاي اسـتان نیز به 
علـت وجـود درختان توت پراکنـده امکان محدودي بـراي نوغانـداري وجود دارد.

سیمای نوغانداري
در استان فارس

قسمت اول

آمار پرورش کرم ابریشم در طي سنوات 13۸۷ تا 1399

سال99سال98سال97سال96سال95سال94سال93سال92سال91سال90سال89سال88سال87موارد

بهره بردار 
)نفر(

12202415142045501620153629

تخم نوغان 
)جعبه(

275354201637609545502511989

پيله توليدي
Kg

4501060110741235085014102100990110040018001600

هاشم رنجبر 
کارشناس مدیریت امور طیور، 

زنبورعسل و کرم ابریشم
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت امور اراضی 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قانون جلوگیری از
خرد شدن اراضی کشاورزی

)قسمت دوم و پایانی(

مـاده 4- سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور مکلف اسـت بـرای اراضـی بهره 
بـرداران کشـاورزی )مالـک یا مالکیـن اراضی کمتـر از حد نصاب فنـی، اقتصادی( 
کـه در اثـر عمـل تجمیـع قطعات مجـاور به صـورت واحـد درآمده، به درخواسـت 
مالـک یـا مالکیـن، با ترسـیم نقشـه تجمیعـی و بـا تنظیم صـورت جلسـه تجمیع 
حـدود کـه بـه تایید مالک یا مالکین رسـیده اسـت، بـا رعایت مقررات ثبـت از نظر 
حفـظ حقـوق اشـخاص، بـدون اخـذ هـر گونه وجهـی )مالیـات، عـوارض و حقوق 
دولتـی( سـند مالکیـت صادر نمایـد. تقلیـل درآمد متصـوره در این مـاده با کاهش 
هزینه هـای دولـت در امـر تولیـد از قبیـل کاهـش مصـرف آب، انـرژی، نیـروی 
انسـانی، ماشـین آالت و نهاده هـای کشـاورزی و نیـز اسـتفاده بهینـه از آن هـا و 
افزایـش تولیـد ناشـی از یکپارچـه سـازی اراضـی که مآال بـه کاهـش هزینه های 

جبـران می گـردد. عمومی می انجامـد، 
مـاده 5- سـازمان ثبـت اسـناد و اماک کشـور مکلف اسـت نقشـه یکپارچه شـده 
اراضـی خـرده مالکیـن را که به صـورت پراکنده مـورد بهره برداری قـرار می گیرد 
پـس از معاوضـه ویـا خریـد و فـروش توسـط مالکیـن ترسـیم و صـورت مجلـس 
حـاوی حـدود و ثغـور و مسـاحت و سـهم مالکیـن قطعـه مزبـور را بـا تاییـد انها و 

نماینـده وزارت جهاد کشـاورزی تنظیـم کند و بدون پرداخت مالیـات و هزینه های 
ثبتـی و حقـوق دولتی توسـط مالکیـن، طبق صـورت مجلس تنظیمی و بـا رعایت 
مقـررات ثبتـی از جهـت حفـظ حقوق اشـخاص سـند مالکیت صـادر نمایـد. تقلیل 
درآمـد متصـوره در ایـن مـاده با کاهـش هزینه هـای دولـت در امر تولیـد از قبیل 
کاهـش مصرف آب، انرژی، نیروی انسـانی، ماشـین آالت و نهاده های کشـاورزی 
بـرای اسـتفاده بهینـه از آن ها و افزایش تولید ناشـی از یکپارچه سـازی اراضی که 

مـآاًل بـه کاهـش هزینه هـای عمومی می انجامـد، جبـران می گردد.
مـاده 6- وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف اسـت ظـرف مـدت 6 مـاه از تاریـخ 
تصویـب ایـن قانـون بـا همکاری سـازمان ثبت اسـناد و اماک کشـور و سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور، آییـن نامـه اجرایی این قانـون را تهیـه و پس از 

تصویـب هیـات وزیـران به مـورد اجرا گـذارد.
قانـون فـوق مشـتمل بـر 6 مـاده و یـک تبصـره در جلسـه علنـی روز سـه شـنبه 
بـا  تاریـخ 1385/11/21  در  و  اسـامی تصویب  1383/01/25 مجلـس شـورای 
اصاحاتـی در مـواد )1(، )2( و )3( از سـوی مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 

موافـق بـا مصلحـت نظـام تشـخیص داده شـد.
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زهره سپهرزادگان
کارشناس اداره آموزش عقیدتی و امور فرهنگی

حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

ضرورت توجه به کشاورزی مدرن 
در سال جهش تولید

 » َهْل یَْستَِوي الَّذیَن یَْعلَُموَن َو الَّذیَن ال یَْعلَُموَن « 
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟

رویکـرد اقتصـادی نام گـذاری سـال های یک دهه اخیر از سـوی مقام معظـم رهبری، 
اهمیـت اسـتقال اقتصـادی را بیـش از پیـش نمایـان کـرده و توجـه به این حـوزه را 

بـه دلیـل ارتبـاط آن با تامین معیشـت و سـایر نیازهـای جامعه افزایش داده اسـت.
در سـالی کـه بـا عنـوان جهـش تولیـد از سـوی رهبـر انقاب نام گذاری شـده اسـت، 
توجـه هرچـه بیشـتر به بخـش تولیـد و رفع موانـع شـکوفایی آن و همچنیـن معرفی 
دسـتاوردها و توانمندی هـای ایـن حـوزه بـه منظـور ارائـه الگوهـای موفـق می تواند 
در کلیـه حوزه هـا بـه خصـوص بـرای بخـش کشـاورزی کـه یکـی از مهـم تریـن 
حوزه هـای اقتصـادی محسـوب می شـود )و تامین امنیـت غذایی و سـامت جامعه با 

کمیـت و کیفیـت تولیـدات ایـن بخـش گـره خورده اسـت( موثر باشـد.
تحقـق جهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی نیازمند ابزارهایی اسـت که یکـی از آن ها 

را باید کشـاورزی مدرن دانسـت. 
از کشـاورزی مـدرن بـه عنـوان چـرخ دنده هـای جهـش تولیـد یـاد می شـود و الزمه 
تحقـق واقعـی آن فاصله گیـری از کشـاورزی سـنتی و رسـیدن بـه خودکفایـی بـرای 
حفـظ امنیـت غذایـی به ویـژه خودکفایـی در تولید محصـوالت اسـتراتژیک و از همه 
مهـم تـر بهره گیـری از شـیوه های علمـی و فناورانـه اسـت کـه در آن بـا اسـتفاده 

از دانـش و فنـاوری روز، بهـره وری و تولیـد محصـول در اراضـی باغـی، زراعـی و 
واحدهـای دامـی و صنایـع تبدیلـی بـه باالتریـن میـزان می رسـد.

یکـی از مشـکات بخـش کشـاورزی هـدر رفت بخشـی از تولیـدات این حـوزه مهم 
اقتصـادی بـه دلیـل اسـتفاده از فناوری هـای قدیمـی در کاشـت، داشـت و برداشـت 
محصـوالت و یـا فقـدان صنایـع تبدیلـی و تکمیلی بخش کشـاورزی اسـت کـه مانع 
از اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای ایـن بخـش شـده و توسـعه ایـن زیرسـاخت ها 
ماننـد سیسـتم های آبیـاری نوین، ماشـین آالت مـدرن و ... امکان اسـتفاده حداکثری 

از ظرفیـت ایـن بخـش مهـم اقتصـاد را فراهـم می نماید.
محدودیـت منابـع آب در کشـور و همچنیـن محدودیـت خـاک و قابـل توجـه نبـودن 
میـزان اراضـی قابـل کشـت نیز ضـرورت گام برداشـتن به سـمت کشـاورزی مدرن و 
علمـی در کشـور را بیـش از پیـش نمایـان کرده اسـت همچنیـن تحقق جهـش تولید 
در کشـاورزی عـاوه بـر فرصت سـازی در توسـعه فعالیت هـای مختلـف اقتصـادی و 
اجتماعـی، موجـب کاهـش اثـرات تهدیدهـای ملـی نظیـر تحریم هـای اقتصـادی نیز 
خواهـد شـد بـه خصـوص زمانـی کـه بـا بهره گیـری از تمامی ظرفیت هـا مبتنـی بـر 

تفکـر جهـادی و راهبردهـای متاثـر از مدیریـت جهـادی همراه باشـد.
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خواهر جهادگر شهید
نسرین افضل 

فرزند: اسماعیل

تولد: 133۸ - شهر شیراز 

شهادت: دهم تیر 1361 - مهاباد

نسـرین افضـل در سـال 1338 در شـهر شـیراز متولـد شـد. بـا شـروع انقاب 
اسـامی و تظاهـرات خیابانـی، همکاسـیان خـود را تشـویق بـه شـرکت در 
تظاهـرات می کـرد. بـا کمـک همکاسـی هایش قـاب عکـس شـاه را از دفتر 
مدرسـه پاییـن کشـید و آن را شکسـت. بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی با 
نصـب تابلویـی در سـردر دبیرسـتان شـهدخت نـام جدیـد سـمیه را بـرای آن 
انتخـاب کـرد. او پـس از اخـذ مـدرک دیپلـم، کمر بـه خدمت خلق خدا بسـت. 
کمیتـه امـداد امـام خمینی، سـپاه پاسـداران و جهاد سـازندگی نهادهایـی بودند 
کـه نسـرین با آنهـا همکاری نمـود و نهایتًا مطلـوب خود را در جهاد سـازندگی 
یافـت. بـا عضویـت در جهـاد سـازندگی فـارس، رفتـن بـه روسـتاها و انجـام 
فعالیت هـای فرهنگـی و آگاهـی بخشـیدن به زنان روسـتائی هـدف مهمی بود 
کـه او دنبـال می کـرد. بـا شـروع جنگ تحمیلـی نیز همـکاری خود را بـا بنیاد 

امـور جنـگ زدگان و کمـک بـه زنـان جنـگ زده شـروع کرد.
بـا  وی کـه احسـاس می کـرد فقـر فرهنگـی در کردسـتان مشـهود اسـت، 
مشـورت بـرادرش احمـد، کـه چنـدی بعـد در جبهه هـای جنـگ مفقـود االثر 
شـد، مهابـاد را مقصـد خویـش قـرار داد. در ایـن مأموریت که تعـداد دیگری از 
خواهـران جهادگـر اسـتان فـارس او را همراهـی می کردند. نسـرین خـود را به 
آموزش و پرورش منطقه معرفی و مشـغول فعالیت شـد. او با تشـکیل جلسـات 
متعـدد بـا آمـوزگاران آن شـهر، مبانـی اعتقـادی اسـام و انقـاب اسـامی را 
تشـریح می کـرد. تاثیـر گـذاری او به حـدی بود که آمـوزش و پـرورش مهاباد 

از جهـاد فـارس تقاضـای تمدیـد مأموریـت ایشـان می کند.
شـهیده افضـل طـی یـک سـخنرانی در مراسـم بزرگداشـت بـرادر شـهیدش، 
بـر نقـش زینـب گونـه خـود و همه زنـان انقابـی ایران تأکیـد ورزیـد و گفت: 
» زینـب، خواهـر متعهـدی کـه بـرای یـاری بـرادر از هـم لذائـذ زندگی چشـم 
پوشـید و بـا وی حرکـت کرد و پـس از او نیز در جهت به ثمر رسـاندن خونش، 
شـهر بـه شـهر می گـردد و کـوس رسـوائی سـتمگران را در هر کـوی و برزن 
صـدا می زنـد. مـادر مصمـم و اسـتواری که خـود، دو فرزنـدش را بـه قربانگاه 
آورد و در مرگشـان ِشـکوه نکـرد. زینـب، کسـی اسـت کـه با آن همـه مصائب 
خـود را نباخـت و کمتریـن تزلزلـی در اراده اش کـه بـر مـا کـردن فجایـع 
حکومـت ظالمانـه یزیـد بـود، بوجـود نیامـد. زینـب کسـی اسـت کـه همچون 
بـرادرش، درس آزادگـی و خـدا گونـه زیسـتن را بـه هـر مسـلمانی داد، لیکـن 
مـا بایـد معتـرف باشـیم کـه در جهـت تحقق راهـی کـه وی پیمـوده قدمی بر 

نداشـته ایم!.
 نسـرین بعـد از مراسـم بـرادر شـهیدش مجـدداً راهـی کردسـتان می شـود 
و عـاوه بـر آمـوزش و پـرورش بـا فرمانـداری و سـپاه مهابـاد هـم همـکاری 
می کنـد. او در مهابـاد علیرغـم آگاهـی از مخاطـرات ازدواج بـا یـک پاسـدار 

رزمنـده، مسـئولیت ازدواج بـا بـرادر پاسـداری را می پذیـرد. وی کـه احسـاس 
می کنـد شـاید ازدواج، مانعـی سـر راه همسـرش در ادای وظیفـه اش ایجـاد 
کنـد. در نامـه ای خطـاب بـه عبدالـه حاجـی مطلبی می نویسـد کـه: عبداله، از 
زمانـی کـه با تو آشـنا شـدم و شـروع کردیـم در مـورد ازدواج صحبـت کردن، 
مـن می دانسـتم کـه اگـر روزی بـا پاسـدار ازدواج کنـم، زمانی بایـد او را ترک 
کنـم. بـه همیـن دلیـل بـه تو اطمینـان می دهـم که مـن هیچ وقت سـد برای 
راه تـو نخواهـم شـد. بعـد از آن زمـان که خطبه عقـد را خواندند، مـن با خدای 
خـود عهـد کـردم کـه خدایـا: ایـن هدیه را بـرای مـن نگهـدار و اگـر زمانی او 
را می خواسـتی بگیـری، بـه مـن صبـری عظیـم عطا کـن و امروز هـم همین 
سـخن را بـه تـو می گویـم. بـدان کـه مـن نسـرین، کسـی کـه تـو را دوسـت 
دارد، شـهادت را هـم بسـیار دوسـت می دارم. چـون خدای خـود را در آن زمان 
پیـدا می کنـم. بنابرایـن چـون وقتـی صحبـت از شـهادت می کنـی، نمی توانم 
بشـنوم. پـس دیگـر از آن حرفـی پیش من نـزن. ولی بـدان که قلبـًا کاری که 
خـدا بـه آن راضـی باشـد، من بنده خـدا هم به آن راضی هسـتم. و تـو هم هر 
زمـان کـه هـر کاری احسـاس کردی بـرای نزدیکی بـه اهلل الزم اسـت، انجام 
بـده و از تـو می خواهـم کـه من را مزاحـم خود ندانـی و به راهـت ادامه بدهی 
و ایـن را هـم بـه تـو می گویـم، همانطـور کـه خـودت می گوئـی، امیـدوارم 
بالهائـی باشـم کـه بتوانـم اگر زمانـی این اتفـاق افتاد کـه حق اسـت. رهرو تو 

و پیـام رسـان تـو و تربیـت کننـده فرزنـد تو باشـم تا آخـر عمر.
 خواهـر جهادگـر، نسـرین افضـل در دهـم تیـر 1361 در مهابـاد بـه شـهادت 
در رسـید. ایـن شـهیده جهادگـر در سـال 1390 در جریـان برگزاری اجاسـیه 
کنگـره سـرداران و 14600 شـهید سـرافراز اسـتان فـارس بـه عنـوان شـهیده 

ملـی زن انتخاب شـد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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سئواالت پانزدهمین مسابقه
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محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس؛استان فارس؛

جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی 
در خط مقدم جنگ اقتصادیدر خط مقدم جنگ اقتصادی

حجت اله فیروزی نماینده مردم شهرستان فساحجت اله فیروزی نماینده مردم شهرستان فسا
در  مجلس شورای اسالمی:در  مجلس شورای اسالمی:

الزمه برون رفت از وضعیتالزمه برون رفت از وضعیت
کشاورزی سنتی به صنعتی،کشاورزی سنتی به صنعتی،

ایجاد زنجیره های تولید استایجاد زنجیره های تولید است

سید کاظم موسوی رییس کل سید کاظم موسوی رییس کل 
دادگستری فارس :دادگستری فارس :

ساخت و ساز در اراضی ملی ساخت و ساز در اراضی ملی 
باید متوقف شودباید متوقف شود

افزایش افزایش ۳۰۰۳۰۰ درصدی درصدی
ظرفیت سردخانه محصوالت کشاورزی فارسظرفیت سردخانه محصوالت کشاورزی فارس

محمد کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی:محمد کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی:

زنان روستایی و عشایری؛ ظرفیتی عظیمزنان روستایی و عشایری؛ ظرفیتی عظیم
برای توسعه کشاورزی خانوادگیبرای توسعه کشاورزی خانوادگی

عنایت اله رحیمی استاندار فارس:عنایت اله رحیمی استاندار فارس:

کشاورزی سنتیکشاورزی سنتی
صرفه اقتصادی نداردصرفه اقتصادی ندارد

کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

پژوهش باید هدف مشخصیپژوهش باید هدف مشخصی
از توسعه را دنبال کنداز توسعه را دنبال کند

- چرا باید پژوهش هدف مشخصی از توسعه را دنبال کند؟
- هدف دوم نظام نوین ترویج چیست؟

- ظرفیـت سـردخانه محصـوالت کشـاورزی اسـتان فـارس چند 
درصـد افزایش داشـته اسـت؟

شـــماره: 64 - شهـــــریورمــاه 99

روح اهلل خدارحمیروح اهلل خدارحمی
مدیر عامل بانک کشاورزی:مدیر عامل بانک کشاورزی:

امسال نرخ سود ارزان قیمت گلخانه امسال نرخ سود ارزان قیمت گلخانه 
برای مناطق محروم برای مناطق محروم 1212 و در سایر  و در سایر 

مناطق مناطق 1414 درصد است درصد است

محمد مهدی قاسمیمحمد مهدی قاسمی
رئیس جهاد کشاورزی فارس:رئیس جهاد کشاورزی فارس:

افزایش بالغ بر افزایش بالغ بر 2222 درصدی درصدی
تولیدات کشاورزی فارس در تولیدات کشاورزی فارس در 

دولت تدبیر و امیددولت تدبیر و امید

ابراهیم عزیزیابراهیم عزیزی
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:

استان فارس از دیر باز استان فارس از دیر باز 
قطب کشاورزی کشور بوده استقطب کشاورزی کشور بوده است

برگزاری همایش تبیین رویکردهای بخش کشاورزیبرگزاری همایش تبیین رویکردهای بخش کشاورزی
استان فارس با محوریت جهش تولیداستان فارس با محوریت جهش تولید

)شروع سال زراعی )شروع سال زراعی 14001400--13991399((

لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس:لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس:

پیشبرد اهداف نظام با حرکت پیشبرد اهداف نظام با حرکت 
مبتنی بر دانش محقق مبتنی بر دانش محقق می می شودشود

شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی؛شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی؛

پایین بودن سرمایه گذاری،پایین بودن سرمایه گذاری،
چالش بخش کشاورزیچالش بخش کشاورزی

عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

استاناستان  فارس در اجرایفارس در اجرای
طرح گندم  بنیان رتبه اول طرح گندم  بنیان رتبه اول 

کشور را کشور را دارددارد

اسامی برندگان مسابقه شماره 14

در چهاردهمیـن مسـابقه "پرتـو امیـد" 215 نفـر به سـئواالت جـواب و از بین 
آنـان 200 نفـر بـه همـه سـئواالت پاسـخ صحیـح داده بودنـد. افـراد ذیل به 
قیـد قرعـه از بیـن ایـن افراد منتخب شـدند کـه جوایزی بـه رسـم یادبود به 

آنهـا اهدا خواهد شـد:

رضا جوان، محمود زارع، سیده طاهره حسینی
و فاطمه رستگار

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

آقا صادق
روایتی از زندگی جهادگر شهید

سید محمد صادق دشتی
تحقیق و تدوین:

محمد رضا حسینی
... » انتظـار داشـتم بگویـد پـول موتـور را از جیبـش بـه سـتاد داده ولی 
چیـزی نگفت. فکـر می کرد که مـن هم مثل بقیـه از ماجـرای برگرداندن 
پـول موتـور به سـتاد خبـر نـدارم. »صبـوری« داسـتان را برایـم تعریف 
کـرده بـود و گفتـه بـود به هیـچ کس نگـو، چـون اگـر صـادق بفهمد به 
بچه هـا گفتـه ام از دسـتم ناراحـت می شـود. شـهریور کـه تـب و تـاب 
عملیـات رمضـان خوابیـده بـود، بعـد از گذشـت هفـت مـاه از حضورش 
در جبهـه، بـه زور راضـی اش کردیـم بـرای اولین بـار به مرخصـی برود. 
وقتـی بـا صبـوری بـرای گرفتن بـرگ مرخصـی بـه سـتادمان در آبادان 
رفتـه بودنـد، آقـای جزایـری ده هـزار تومـان پـول بـه او می دهـد و او 
هـم کل آن مبلـغ را بابـت پـول موتـور دزدیده شـده، بـه آقـای جزایری 
برمی گردانـد و بـا جیـب خالـی به مرخصـی مـی رود. صبـوری می گفت: 

"حتـی پـول کرایه ماشـین اش تـا فیروزآبـاد را هم نداشـت."«
آنچـه خواندیـد گزیـده ای اسـت از کتـاب »آقـا صـادق«، شـامل شـرح 
خاطـره  بـه سـبک  دشـتی  گرانقـدر سـیدمحمدصادق  زندگـی شـهید 
نـگاری، بـه قلم محمدرضا حسـینی، که توسـط کانون سـنگر سـازان بی 
سـنگر فـارس و با همـکاری دفتـر تاریخ شـفاهی جبهه فرهنگـی انقالب 

اسـالمی به چاپ رسـیده اسـت. 
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