شمــاره  - 67آذرمـــــــاه 1399

با حکم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی
حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شد
پژمان :ارتقاء رضایت ذی نفعان بخش کشاورزی به منظور افزایش امنیت غذایی
و اقتدار ملی به عنوان هدف اصلی اینجانب است

محمد مهدی قاسمی رئیس سابق سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس:

الگوی تعالی
در این سازمان
جاری سازی شده است

مرتضی خوشخوی استاد ممتاز دانشگاه شیراز:

تا روش های علمی و استفاده
از نوآوری ها را به کار نگیریم
نمی توانیم به موفقیت چندانی
دست یابیم

ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار فارس:

باید تابآوری در همه زمینه ها،
به خصوص مدیریت اقتصادی را
به حد اکثر ممکن برسانیم

گرامیداشت روز جهانی خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
دیدار تعدادی از مسئولین استان فارس با رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی

دیدار نماینده مردم داراب در مجلس
شورای اسالمی

دیدار نماینده مردم فسا در مجلس
شورای اسالمی

دیدار با مسئول خبرگزاری فارس
در این استان

دیدار نماینده مردم استهبان در مجلس
شورای اسالمی

دیدار فرمانده سپاه فجر فارس با رئیس جدید
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

دیدار نماینده مردم سپیدان در مجلس
شورای اسالمی

دیدار نماینده مردم اقلید در مجلس
شورای اسالمی

دیدار با نماینده مردم مرودشت در مجلس
شورای اسالمی

دیدار با نماینده مردم کوار در مجلس
شورای اسالمی

10
لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز:

موسسه تحقیقات واکسن و
سرم سازی رازی شیراز
از نقاط قوت فارس است

با حکم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی

حسین پژمان رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس شد
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سید محمد موسوی مدیرکل مدیریت بحران
و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی:

تامین  ۲۴۰۰میلیارد ریال
برای امهال تسهیالت

7

خسارت دیدگان سیل

شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

در یک سال اخیر شاهد تالشهایی در فارس
برای ایجاد زنجیره های ارزش بودهایم که
آثار مثبتی هم داشته است

26

امضاء تفاهم نامه مشترک
مربوط به فعالیت های
آب و خاک

17

7
سید علی نقی طبیب لقمانی معاون استاندار فارس:

در چند سال گذشته با اتخاذ رویکرد مبتنی بر
دانش محوری فعالیت های کشاورزی به یک
مزیت نسبی تبدیل شد

معاون جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

افزایش سطح بیمه شده
محصوالت کشاورزی

28
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سید محسن قائمی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس:

روحیه جهادی در سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس جاری است

جزایری مدیر صنایع تبدیلی و غذایی

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ایجاد  48کارخانه

جدید صنایع تبدیلی و
غذایی

30

سرمقاله:
به مناسبت بزرگداشت روز جهانی خاک

خاک را زنده نگهداریم
و تنوع زیستی خاک را حفظ کنیم
از سـال  2003میلادی هـر سـاله
جهـت حفـظ و ارتقـاء منابـع خـاک
از طـرف اتحادیـه بین المللـی علوم
خاک در روز  5دسـامبر ( 15آذرماه)
بـا انتخاب شـعار سـال بزرگداشـت
روز جهانـی خـاک را برگـزار
می کنـد.
اهمیـت خـاک از دیـدگاه کالم اهلل
مجیـد به گونه ای اسـت کـه در ۱۲
آیـه قـرآن واژه طین به معنـای گل ۲۰ ،آیه کلمه تـراب به معنای
خـاک و  ۴۶بـار از واژه ارض بـه معنـای زمین و بـه معنای خاک،
محـل رویـش گیـاه؛ سـخن بـه میـان آمـده اسـت و نیـز در آیات
متعددی از خاک به عنوان منشـاء پیدایش انسـان ذکر شـده است.
اگـر چـه مـا از خـاک بـه وجـود آمـده ایـم و بـه خـاک هـم بـر
می گردیـم ،هـر روز آن را مشـاهده مـی کنیـم و مـی دانیـم کـه
زندگـی مـا بـه وجـود آن بسـتکی دارد ولـی کمتـر به ایـن عنصر
حیاتـی توجـه می کنیـم ،خاکـی را کـه از پـدران و اجدادمـان بـه
مـا بـه امانت سـپرده شـده اسـت و مـا موظف بـه حفاظـت از آن
بـرای رسـیدن به نسـل های بعدیمان هسـتیم؛ بـه راحتی تخریب
می کنیـم ،مـی سـوزانیم و آن را کشـته و از بیـن می بریـم.
آری بـه راحتـی بـه زندگـی آن خاتمـه داده و آن را بـه قتـل مـی
رسـانیم بـه نحـوی که با سـوزاندن بقایـای گیاهـی تخریب خاک
را آغـاز مـی کنیـم و آن را بـه خاکسـتر تبدیـل کرده و بـا عملیات
خـاک ورزی تخریـب آن را تشـدید میکنیـم.
خـاک سـالم سرشـار از زندگـی اسـت؛ انـواع باکتری ها ،حشـرات
میکروسـکوپی ،کـرم هـای خاکـی ،سوسـک هـا ،قارچ هـا،
جلبک هـا و سـایر موجـودات ذره بینـی در آن وجـود دارنـد که در
فراینـد غنـی کـردن و تیره کـردن خـاک و پایدارسـازی هوموس
نقـش کلیـدی دارنـد و جالب اسـت بدانیـد همه با هـم در کل دنیا
حـدود یـک و نیـم تریلیـون دالر در سـال ارزش دارنـد.
بدیـن ترتیـب بـه راحتـی مـی تـوان اذعـان داشـت کـه خـاک
موجـود زنـده اسـت ،بـه وجـود مـی آیـد ،رشـد مـی کنـد و
اگـر مـا بـه خوبـی بـا آن برخـورد کنیـم می توانـد شـاداب و
پرتـوان باشـد و برعکـس ایـن قضیـه هـم صـادق اسـت یعنـی
می توانیـم آن را خسـته و ناتـوان کنیـم و حتـی بـه قتـل
برسـانیم .لـذا مراقبـت بـه نیـاز بـه مراقبـت و محبـت دارد.
بـه راسـتی می دانید عواقب سـوزاندن یـک تن کاه چـه چیزهایی
است؟
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه قریـب  200کیلوگـرم خاکسـتر،
 ۱۴۰۰کیلوگـرم دی اکسـید کربـن 60،کیلوگرم مونوکسـید کربن،
 ۲کیلوگـرم دی اکسـید گوگـرد ،را تولیـد می کنیـم و  ۳کیلوگـرم
ذرات ریـز را از بیـن می بریـم.
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سکان هدایت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به حسین پژمان سپرده شد

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

روحیه جهادی در سازمان جهاد کشاورزی فارس
جاری است

مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :روحیـه جهـادی در این سـازمان جاری اسـت و ما بـه آن افتخـار می کنیم
کـه علـی رغـم برخـی ادعا هـا همچنـان مانند ابتـدا ایـن روحیه وجـود دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید" ،سـید محسـن قائمـی در روز دوشـنبه دهم آذر
مـاه در مراسـم تکریـم و معارفـه روسـای قدیـم و جدید سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،افـزود :مدیریـت جهـادی مقـام معظـم رهبری نیـز قطع بـه یقین
قسـمت عظیمـی از آن بـه داشـتن همیـن روحیـه جهـادی باز میشـود.
وی اظهـار کـرد :تکریـم از فـردی کـه قریـب به هفت سـال در کسـوت ریاسـت

سـازمان جهـاد کشـاورزی همـه تلاش و کوشـش خـود را بـرای اعتلای بخش
کشـاورزی اسـتان فـارس و خدمـت بـه بهتریـن اقشـار مـردم گذاشـته اسـت کار
سـخت و دشـواری خواهـد بود.
ایـن مقام مسـئول بـا تاکید بـر ضـرورت مدیریت اخالق مـدار در نظـام جمهوری
اسلامی و وزارت جهـاد کشـاورزی ابـراز کـرد :رئیـس سـابق سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بسـیار توانمنـد و وقت گذار بودنـد و این خصیصـه را در
بدنـه تمـام ایـن سـازمان نهادینـه کردهاند.
قائمـی بـا بیان اینکـه مجموعه ای که در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
شـکل گرفتـه چـون بر پایـه تفاهم ،همـکاری ،همفکری و اخالق بنا شـده اسـت،
افـزود :قطـع بـه یقیـن ایـن سـازمان در ادامـه راه هـم موفـق خواهـد بـود و این
نیازمنـد اسـتمرار همـکاری و همدلی هـای آینده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در موقعیـت کنونـی کشـور مـا نیازمنـد مدیرانـی ماننـد
مدیـران سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس هسـتیم ،اضافـه کرد :اسـتان ما
یـک اسـتان پهنـاور و بـه تعبیری ایران کوچک در بخش کشـاورزی اسـت و بیش
از  10درصـد محصـوالت کشـاورزی مـورد نیـاز کشـور را تولیـد میکنـد ،قطعـا
کسـی کـه در راس ایـن سـازمان قـرار میگیـرد بایـد فرد شایسـتهای باشـد.
بـه گفتـه قائمـی؛ در زمان هـای مختلف یکـی از سـازمان هایی که در سـاختار آن
تاکید بیشـتری بر شایسـته سـاالری شـده اسـت ،سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
بـوده اسـت و عقبـه را هـم کـه نگاه مـی کنم مـی بینیـم از عقبه خوبـی برخوردار
است.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس با
بیـان اینکـه رئیس جدید این سـازمان از یادگاران هشـت سـال دفـاع مقدس و در
امـور اجرایـی کشـور در مراکـز تحقیقات کشـاورزی دارای مسـئولیت بوده اسـت،
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عنـوان کـرد :پژمـان در دو سـال اخیـر در سـمت معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بسـیار قـوی بودهاند.
قائمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتان فارس یـک اسـتان پهنـاور و قطب کشـاورزی
اسـت ،گفـت :خـدا را شـکر مـی کنیـم کـه ایـن توفیـق را بـه مـا عنایت کـرده تا
جایـی خدمـت کنیم کـه بتوانیم به اقشـار تولید کننـده غذای مردم خدمت رسـانی
کنیم .
معاون استاندار فارس:

توسعه کشاورزی نوین و مبتنی بر دانش قابل تقدیر است

معـاون اسـتاندار فارس گفـت :توجه
و اهمیت به توسـعه کشـاورزی نوین
و مبتنـی بـر دانـش در دوران رئیـس
سـابق سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس قابـل تقدیـر اسـت
و در چنـد سـال گذشـته بـا اتخـاذ
رویکـرد مبتنـی بـر دانـش محـوری
فعالیت هـای کشـاورزی بـه یـک
مزیـت نسـبی تبدیـل شـده اسـت
بـه ویـژه اینکـه مجموعـه جهـاد
کشـاورزی یـک دریـا و یـک گـروه
بسـیار عظیمـی از فعالیت هـای مختلـف اسـت.
سـید علـی نقـی طبیـب لقمانی با اشـاره به دیگـر رویکـرد اجرایی در این سـازمان
بـه عنـوان موفقیت های قاسـمی در طـول دوران تصدی مسـئولیتش اظهـار کرد:
سیاسـت انتخـاب مدیـران در ایـن سـازمان به سـمت و سـویی رفته که بـه دانش
و توانایی هـای فکـری افـراد توجـه ویـژه ای داده مـی شـود و مدیـران میانـی بـا
مدیران سـتادی در ارتباط هسـتند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هیچ توسـعه ای شـکل نخواهد گرفـت مگر اینکه توسـعه
منابـع انسـانی صـورت پذیرد ،افـزود :خوشـبختانه در زمان مدیریت قاسـمی که از
فرهیختگان اسـتان فارس هسـت؛ سـابقه علمـی وی در این ایام بـا تجربه اجرایی
تلفیـق شـد و وی توانسـت برگ هـای زرینـی در کارنامه جهاد کشـاورزی اسـتان
فارس رقـم بزند.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه پژمـان رئیـس جدیـد سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز از معاونیـن همیـن سـازمان بوده اسـت ،ابـراز کرد:
قبـول مسـئولیت در این شـرایطی کـه متاسـفانه تحریم های ظالمانه بـه بخش ها
و نهاد هـای تولیـد فشـار وارد می کند ،کار بسـیار دشـواری اسـت و تصمیماتی که
در ایـن حـوزه در مرکز اسـتان یـا در وزارتخانه اتخاذ می شـود به صورت مسـتقیم
بـر زندگی همـه مردم اثـر دارد.
طبیـب لقمانـی بـه موضـوع شـعار سـال کـه از طـرف مقام معظـم رهبـری اعالم
شـده اسـت نیـز اشـاره و گفـت :بایـد تلاش کـرد تـا بـا اسـتفاده از نیروی هـای
انسـانی و مدیـران توانمنـد بومـی و بـه کار گیـری روش هـای نوین جهـش تولید
در بخـش کشـاورزی محقق شـود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

آثار مثبت تالش استان فارس برای ایجاد زنجیره ارزش
در بخش کشاورزی

در ادامـه معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :در این
یـک سـال اخیر شـاهد تالشهای رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
بـا تیـم همراهشـان بـرای ایجـاد زنجیره هـای ارزش بودهایـم کـه این اقـدام آثار
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مثبتی هم داشـته اسـت.
شـاهرخ شـجری تصریح کـرد :وقتی
زنجیرههـا شـکل بگیرنـد تقاضـای
مصـرف کننـده خارجـی بـه صـورت
نظاممنـد بـه تولیدکننـده منتقـل
میشـود و تولیدکننـده میدانـد
چـه محصولـی و بـا چـه کیفیتـی
بـرای صـادرات تولیـد کنـد از ایـن
رو مصـرف کننـده خارجـی تمایـل
دارد کـه قیمـت باالتـری بـرای این
محصـول پرداخـت کنـد.
بـه گفتـه وی؛ اقدامات صورت گرفته در سـازمان جهاد کشـاورزی باعـث ارزآوری
در بخـش کشـاورزی میشـود و در نتیجـه تقویـت موئلفههـای اقتصـادی در ایـن
بخـش را بـه دنبـال دارد ،همچنین جذابیت سـرمایهگذاری برای صاحبان سـرمایه
افزایـش خواهـد یافـت کـه ایـن امـر میتوانـد تحـول اساسـی بـرای کشـاورزی
ایجـاد کند.
ایـن مقـام مسـئول به موضـوع اجرای طـرح تعالی سـازمانی به عنـوان یکی دیگر
از اقدامـات ارزشـمند در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اشـاره کـرد و
افـزود :طبـق برنامهریزیهـای انجام شـده ،یـک دوره آموزشـی را بـرای معاونین
وزیـر و روسـای سـازمانهای جهـاد کشـاورزی اسـتانها برگـزار خواهیم کـرد اما
در حـال حاضـر بـه دلیـل مشـکالت ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا بـه تعویـق
افتاده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه قاسـمی عهـده دار مدیریت شـرکت مهندسـی آب و خاک
وزارت جهـاد کشـاورزی میشـود و بسـیاری از طرحهـای کشـور توسـط ایـن
شـرکت در گذشـته اجـرا میشـده اسـت ،ابراز کـرد :انتظار مـیرود او بـا تخصص
و تالشهـای مدیریتـی کـه دارد بتوانـد شـرکت مذکـور را در آینـده احیـاء کنـد.
شـجری بـا بیـان اینکـه پژمـان نیـز بـه عنـوان رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس مسـئولیت سـنگینی را بـر عهـده دارد ،افـزود :او فـردی دانشـمند،
پرتلاش و دلسـوز اسـت کـه بایـد شایسـته سـاالری را در دسـتور کار خـود قـرار
دهـد و از ظرفیتهـای موجـود بـه خوبی اسـتفاده و تعاملات سـتادی را به خوبی
توسـعه بخشد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس:

برون رفت از مشکالت اقتصادی با اجرای
استراتژی اقتصاد مقاومتی

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری
اسـتان فـارس دیگـر سـخنران ایـن
مراسـم بـه نمایندگـی از مدیـران کل
دسـتگاه های وابسـته گفـت :امـروزه
دشـمنان خارجـی و صهیونیسـم
جهانـی ایـران را احاطـه کـرده و
خـروج و مقابله با مشـکالت با نسـخه
اقتصـاد مقاومتـی صـورت می پذیـرد
کـه اجـرای آن هـم بایـد توسـط
مدیـران جهـادی انجـام شـود.
عبدالحسـن صمدنـژاد افـزود :مولفههـای مدیریـت جهادی بر اسـاس فرمایشـات
مقـام معظـم رهبـری شـامل مدیریـت عالمانـه ،امیدوارانـه ،بـا انگیـزه ،خسـتگی

ناپذیـر ،بـه دور از تنبلـی ،بـه صـورت شـبانه روزی کـه بـا بـی انضباطی نیـز توأم
نیسـت ،مدیریـت ایثارگرانـه و اصلاح کننـده ساختارهاسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمام ایـن مولفه هـا در وجود رئیس سـابق سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـود ،تصریـح کـرد :وی بـا مدیریـت جهادی کـه امروز
کشـور ما به شـدت به آن نیازمند اسـت ،سـاختار سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
را اصلاح کرد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه وزارت جهـاد کشـاورزی از نظر اهمیـت امروزه
بـا وزارت دفـاع برابـری میکنـد ،اظهـار کـرد :در شـرایط فعلـی اگر دو بـال برای
کشـور وجـود داشـته باشـد یـک بـال وزارت دفـاع و بال دیگـر حتمـا وزارت جهاد
کشـاورزی اسـت چـرا که تامیـن امنیت غذایـی را برعهـده دارد.
قاسمی رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

با خالقیت و نوآوری ارزش افزوده ایجاد می شود

در ادامـه این مراسـم رئیس سـابق سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
بـه منظـور جبـران کمبـود دانـش مدیریتی کـه یکـی از چالشهای بزرگ کشـور
اسـت ،الگوی تعالی در این سـازمان جاری سـازی شـده اسـت.

کردیـم بـه نحـوی که برای مـورد اول؛کـه همانا علمی و مهندسـی نبـودن بخش
کشـاورزی اسـت گام برداشـتیم و بـا توجـه ویـژهای کـه دولـت بـه بخـش ترویج
داشـت ،مراکـز جهاد کشـاورزی با جـذب ناظرین مـزارع ،به نیروی انسـانی تجهیز
شـدند و بـا شـکل گیـری نظـام نویـن ترویـج ،کارشناسـان مدیـر پهنـه در اقصی
نقـاط اسـتان فـارس بـه فعالیت مشـغول گردیدنـد و هم اکنـون  ۶۰۸پهنـه وجود
دارد کـه همگی سـازماندهی شـده اند بـرای اینکه بتوانند ارتباط موثرتر و بیشـتری
بـا کشـاورزان داشـته باشـند تـا از ایـن طریـق بتوانیـم پاسـخگوی مشـکالت و
چالشهـای بخش کشـاورزی باشـیم.
قاسـمی گفـت :در کنار مدیـران پهنه ،محققیـن معین ،طرح های اقتصـاد مقاومتی
و طرح هـای تحقیقاتـی در مـزارع کشـاورزان شـکل گرفتنـد و نیـز طـرح یـاوران
تولیـد کـه اخیراً توسـط وزارت جهاد کشـاورزی شـکل گرفته اسـت که بـه منظور
پاسـخگویی بـه چالش های بخش کشـاورزی بسـیار موثر اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـه منظـور رفـع کمبود فنـاوری اطالعـات در جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس دفتـر فناوری هـای نوین شـکل گرفـت .و به عنـوان تنها سـازمانی
اسـت کـه اطالعـات و آمـار را بـر اسـاس سـنجش از دور جمعآوری می شـود..
قاسـمی؛ چالـش دوم را کمبـود سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی دانسـت و
بیـان کـرد :ترزیـق  ۱۵۰۰میلیـارد تومـان منابـع ارزانقیمـت به بخش کشـاورزی
اسـتان فـارس ،تقویـت صندوق هـای حمایت از توسـعه بخـش کشـاورزی ،رونق
بیمـه محصـوالت کشـاورزی و اعطای تسـهیالت مکانیزاسـیون از جملـه اقدامات
صـورت گرفتـه در رفـع این چالش اسـت.
پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

ارتقاء رضایت ذینفعان بخش کشاورزی؛
افزایش امنیت غذایی و اقتدار ملی هدف اصلی ماست

محمـد مهـدی قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا خالقیـت و نـوآوری ارزش افزوده
ایجـاد مـی شـود و بر اسـاس آموزه های مـدل تعالی در پنج سـال گذشـته مدیران
توانمنـدی در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس شـکل گرفته انـد ،تصریح
کـرد :بـر این اسـاس بخش کشـاورزی بـه صورت سیسـتمی و همه جانبـه تقویت
شـده و در ایـن حـوزه بـه همـه منابـع و ذی نفعان توجه ویژه شـده اسـت.
وی؛ علاوه بـر کمبـود دانـش مدیریتـی ،عدم تقویـت بخش خصوصـی را از دیگر
چالـش هـا برشـمرد و افـزود :در سـازمان جهـاد کشـاورزی اقدامـات زیـادی بـه
منظـور تقویـت بخـش خصوصـی انجـام شـده ،از جملـه صـدور مجوزهـا کـه بـه
بخـش خصوصـی واگذار شـده اسـت.
قاسـمی ابـراز کـرد :تجارب مدیریتـی اینجانـب در کتابی بـه عنـوان "راهبردهایی
بـرای بهبـود" در دسـت تدویـن اسـت که به زودی منتشـر میشـود.
ایـن مقـام مسـئول؛ بـا اشـاره بـه ایـن کـه توفیقـات حاصـل شـده در بخـش
کشـاورزی فـارس را مرهـون تلاش بهـره بـرداران سـخت کوش و تشـکل های
قدرتمنـد اسـت ابـراز کـرد :نیروی هـای انسـانی فرهیختـه ای کـه در ایـن بخش
فعـال هسـتند اعـم از کارشناسـان ،پژوهشـگران و مسـئوالن همگـی تلاش می
کننـد تـا کشـاورزی فـارس را بـه جایـگاه رفیع برسـانند.
وی افـزود :از ابتـدای فعالیـت خـود بـه عنـوان رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فارس ،با آسـیب شناسـی سـعی در رفع دو چالش بزرگ بخش کشـاورزی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :ارتقـاء رضایـت ذی نفعان
بخـش کشـاورزی بـه منظور افزایـش امنیت غذایـی و اقتدار ملی بـه عنوان هدف
اصلـی در دسـتور کار قرار دادم.
حسـین پژمـان بـا بیـان اینکـه در حـوزه تخصصـی چهـار ماموریـت در مجموعـه
جهـاد کشـاورری وجـود دارد ،ابراز کـرد :ماموریـت اول تامین امنیت غذایی اسـت
کـه بتوانیـم غـذای کافـی ،ارزان و قابـل دسـترس در اختیـار جامعه قـرار دهیم.
بـه گفتـه وی؛ دومیـن وظیفه بهره وری بهینـه از منابع در اختیار شـامل آب ،خاک
و منابع ژنتیکی اسـت.
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکه در حـوزه منابع ژنتیکی این پتانسـیل را داریـم که با آب
و خـاک در اختیـار می توانیم سـه تـا چهار برابر وضعیـت فعلی تولید کنیـم ،افزود:
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بـا افزایـش میـزان کارآیـی آب می تـوان تولید را دو برابـر افزایش داد و با توسـعه
کشـاورزی حفاظتـی و افزایـش مـاده آلی خاک بهـره وری از خاک ارتقـاء مییابد.
ایـن مقـام مسـئول وظیفـه بعـدی را توسـعه فنـی و مهندسـی کـردن بخـش
کشـاورزی و تزریـق سـرمایه بـه ایـن بخـش برشـمرد.
پژمـان بـا بیـان اینکـه رونـق اقتصـادی بخـش کشـاورری بـا تقویت شـبکه های
تولیـد و ارزش محقـق مـی شـود ،ابـراز کرد :با توسـعه کشـت قـراردادی و با برند
سـازی محصـوالت کشـاورزی ایـن ماموریـت را دنبـال میکنیم.
ضرورت مدیریت بحران در شرایط حساس کشور
در ادامـه ایـن مراسـم مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اسـتان های وزارت جهـاد
کشـاورزی گفـت :بـا ادامـه رونـد تحریمهـا مدیـران بایـد بـر بحرانهـا مدیریـت
کنند .
محمـد رضـا قدسـی با اشـاره بـه اینکه اسـتان فـارس با تولیـد حـدود  11میلیون
تـن محصـوالت کشـاورزی رتبه دوم کشـور را دارد ،تصریـح کرد :انتظـار می رود
ایـن اسـتان هماننـد گذشـته بـه بخش کشـاورزی کشـور کمـک کند و بـا حرکت
در چهارچـوب سیاسـت های وزارت جهـاد کشـاورزی ،مشـکلی در مسـیر توسـعه
کشـاورزی فـارس ایجاد نشـود.
وی بـا بیـان اینکـه مدیران نبایـد جزیره ای عمل کننـد ،ابراز کرد :رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی هـر اسـتان وزیر جهاد کشـاورزی در اسـتان خود اسـت کـه باید
در چهارچـوب سیاسـت های مقـام عالی وزارت اقـدام کند.
قدسـی بـه اقدامـات خـوب صورت گرفتـه در زمـان مدیریت دکتر قاسـمی اشـاره
کـرد و افـزود :انتظار اسـت که رئیـس جدید عالوه بـر اینکه ادامه دهنـده اقدامات
موثـر قبلـی باشـد ،اثراتـی از خـود بـه جای گـذارد تـا بـرای رئیس بعـدی مالک
حرکت به سـمت توسـعه باشـد.
در پایـان ایـن مراسـم پـس از قرائت سـوگندنامه مدیران جهاد کشـاورزی توسـط
پژمـان ،حکـم رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی را دریافت کرد.
حسـین پژمـان متولـد  ،1346دارای مدرک دکترای حشـره شناسـی و پیش از این
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی وی کـه از سـوی وزیر
جهـاد کشـاورزی صـادر شـده بـود بـه وی داده شـد و از زحمات قاسـمی در طول
تصـدی گـری  7سـاله اش در این سـمت تقدیر شـد.
وی؛ از محققیـن مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان فارس اسـت
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و در کارنامـه کاری خـود از مـدت  29سـال خدمـت 24 ،سـال سـابقه مدیریتـی و
عنـوان رئیس پژوهشـی مرکـز تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فارس،
رئیـس مؤسسـه تحقیقـات خرمـا و میوه هـای گرمسـیری کشـور و رئیـس مرکـز
تحقیقات کشـاورزی اسـتان هرمـزگان را دارد.
او ،در دو سـال اخیـر به واسـطه خدمـات ارزنده در حـوزه تولیدات گیاهی از سـوی
وزیـر جهـاد کشـاورزی به عنـوان مدیر نمونـه معرفی و مـورد تجلیل قـرار گرفت.
پژمـان؛ بیـش از  ،40پـروژ ه و طـرح تحقیقاتـی در زمینه هـای مختلف کشـاورزی
اجـرا کـرده 42 ،مقالـه علمی و پژوهشـی چاپ شـده در ژورنال هـای معتبر داخلی
و خارجـی دارد و در ترجمـه و یـا تالیف هشـت کتاب نقش داشـته اسـت.
محمـد مهـدی قاسـمی نیز بـا دریافت لوح تقدیری از سـوی وزیر جهاد کشـاورزی
و اسـتاندار فـارس بـه ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس را واگذار
کرد.
قاسـمی متولـد  ،1352دارای مـدرک دکتـرای منابـع آب و از سـال  92تاکنـون
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـوده اسـت.
 19مقالـه علمـی چـاپ شـده در ژورنال هـای معتبـر دارد و در ترجمه و یـا تالیف
بیـش از  ۳۰کتاب نقش داشـته اسـت.
رویکـرد برنامـه محـوری و اسـتفاده از مـدل تعالـی سـازمانی  EFQMدر چهـار
سـال متوالـی (بـه عنـوان تنهـا دسـتگاه دولتـی) و کسـب تقدیرنامـه چهار سـتاره
از جملـه موفقیت هـای وی در زمـان تصـدی ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی
فارس اسـت.
در سـنوات ریاسـت قاسـمی؛ سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در جشـنواره
شـهید رجایـی در سـال  94دسـتگاه برتـر در شـاخص های عمومـی ،در سـال 95
دسـتگاه برتـر در شـاخص های عمومـی و اختصاصی ،در سـال  96رئیس دسـتگاه
برتـر ،در سـال  97دسـتگاه برتـر در شـاخص های اقتصـاد مقاومتی و در سـال 98
موفـق به احـراز رتبه برتـر در مجموع شـاخص های عمومی و اختصاصـی ارزیابی
عملکرد شـد.
در ایـن آئیـن کـه بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری کرونـا بـا حضـور تعـداد کمـی از
مسـئولین و مدیران جهاد کشـاورزی؛ ضمـن رعایت کامل پروتکل های بهداشـتی
برگـزار شـد امیررضـا توکلـی مدیـر کل رفـاه و پشـتیبانی وزارت جهاد کشـاورزی
نیـز حضور داشـت.

نماینده ولی فقیه در استان فارس :

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز
از نقاط قوت فارس است

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس گفت :موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم
سـازی رازی شـعبه جنوب کشـور در شـیراز یکی از نقاط قوت این اسـتان اسـت
و هـر چـه کـه ایـن موسسـه را توسـعه دهیـم به همـان نسـبت جایگاه اسـتان
فارس رشـد مـی کند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام در بازدیـد از
بخش هـای مختلـف موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه
جنـوب کشـور در شـیراز و نشسـت بـا رئیـس ایـن موسسـه تصریـح کـرد :من
مطمئنـم ظرفیت هایـی که در شـیراز اسـت از توانمندی های سـایر مراکز سـرم
سـازی بیشـتر اسـت و توانایـی کار در سـطح عالـی کشـور وجـود دارد.
وی اظهـار کـرد :بعضـی از واکسـن هـا در موسسـه سـرم سـازی رازی تولیـد
میشـود کـه بـه گفته سـازمان بهداشـت جهانـی ،این موسسـه مرکـز تولید آن
در خـاور میانـه اسـت از ایـن رو با توجه به سـوابق دانشـگاه ها و مراکز موسسـه
تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی کـه به حمـداهلل خودش را خوب نشـان
داده اسـت بایـد یـک نـگاه ویژه به این موسسـه بشـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکـه اگر بـه قدمـت و توانمندی حال این موسسـه
اکتفـا کنیـم دیگـر رقبـا بـه زودی از ما پیشـی مـی گیرند ،افـزود :بایـد با همت
عالـی ایـن مجموعـه را حفظ کنیـم و برای توسـعه و موفقیت بیـش از پیش آن
نیـز حمایت هـای موثـر درون و برون سـازمانی انسـجام یابد.
امـام جمعـه شـیراز در بخـش دیگـری از سـخنان خود بـه موضوع نگهـداری و
اسـتفاده از حیوانات خانگی برای تحقیقات ،واکسـن و سـرم سـازی نیز اشـاره و
ابـراز کـرد :مـا انسـان هـا از این جانـوران بهره می بریـم و حق هم بـه خودمان
مـی دهیـم در ایـن حـد کـه بـرای درمان هـا اسـتفاده کنیم امـا رفتار مـا با این
حیوانـات بایـد به گونه ای باشـد که غیر انسـانی نشـود.
دژکام بـا اشـاره بـه اینکـه مرحوم محمـد تقی جعفـری  ۳۴حق مسـلم در رابطه
بـا حقـوق حیوانـات از روایـات اسـتخراج و تحریـر کـرده اسـت ،مـی افزایـد:
اگـر بـه تعالیـم خودمـان نـگاه کنیـم ،اهـل بیـت علیـه السلام رد می شـدند و
می دیدنـد دو نفـر بـا هـم سـوار بر اسـب حرف مـی زنند و چنـد دقیقه ایسـتاده
انـد ،میفرمودنـد ایـن ظلـم اسـت ،شـما کـه دارید حـرف میزنیـد پیاده شـوید،
صحبـت کنیـد بعـداً کـه میخواهیـد حرکـت کنید سـوار شـوید.

موسسه رازی شیراز صادر کننده واکسن طیور

در ادامـه رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه جنوب
کشـور در شـیراز گفت :موسسـه رازی شـیراز با توجه به داشـتن مجوز  GMPدر
امـر واکسـن سـازی مـی تواند واکسـن های کشـته ویروسـی طیور را بـه خارج
از کشـور صـادر کند.
علـی شـیرازی نـژاد در بازدیـد نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فارس از موسسـه
رازی شـیراز تصریـح کـرد :ایـن موسسـه بـه عنـوان یکـی از مـدرن تریـن و
به روزتریـن مراکـز تولیـد واکسـن در حـوزه دامپزشـکی اسـت بـه طـوری کـه
بـا تـوان علمـی بـاال توانسـته اسـت اقدامـات موثـری در اسـتفاده از امکانات و
تجهیـزات انجـام دهـد و امـروز دو واکسـن بـرای طیـور در بیمـاری آنفلونـزا و
نیوکاسـل صـادر میکنـد.
ایـن مقام مسـئول اظهار کرد :موسسـه رازی شـیراز با داشـتن بخـش تحقیقات
فعـال بـه عنـوان پشـتیبانی طرح هـای توسـعه ای و سـاخت واکسـن علاوه
بـر بـه روز کـردن فرموالسـیون واکسـن و نـوآوری در سـاخت فرآورده هـای
بیولوژیـک ،باعـث افزایـش کیفیـت و کمیـت ایـن گونـه واکسـن ها نیـز شـده
ا ست .
وی ابـراز کـرد :موسسـه رازی شـیراز اقدام به طراحی و سـاخت دو نوع واکسـن
جدیـد در حـوزه طیـور و آبزیان در مقیـاس تحقیقاتی و نیمه صنعتی کرده اسـت
کـه در حـوزه طیـور در حـال دریافـت پروانه سـاخت بـوده و در آینده نـه چندان
دور بـه سـبد تولیدات ایـن مرکز افزوده خواهد شـد.
شـیرازی بیـان کـرد :بـا بـه روز کـردن بخـش تولیـد واکسـن های باکتریایـی
از نظـر سـاختمان و تاسیسـات ،بـا تـوان بیشـتر و ارائـه راه کارهـای مختلـف،
توانسـته ایم بـه افزایـش تولیـد و همچنیـن ارتقـاء کیفیـت واکسـن های
آنتروتوکسـمی و آگاالکسـی دسـت یابیـم.
در ایـن بازدیـد سـید محسـن قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی ولی فقیـه و جعفر
صبـوری پـور معاون برنامه ریـزی و امور اقتصادی در سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس و علـی شـیرازی نـژاد رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم
سـازی رازی شـعبه جنوب کشـور نماینده ولی فقیه در اسـتان فارس را همراهی
مـی کردند.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 67آذرمـــــــاه 1399

9

در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک عنوان شد؛

زراعت چوب در راستای حفاظت از جنگل ها و خاک

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :طرحی که با عنـوان زراعت
چوب در این اسـتان شـروع شـده اسـت یک کار جدید بوده و صرف نظر از منافع
اقتصـادی مـی توانـد در راسـتای حفاظـت از جنـگل ها و بـه دنبـال آن صیانت از
خاک باشـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید" ،حسـین پژمـان در مراسـم کاشـت نمادین نهال
در آغاز عملیات توسـعه پوشـش گیاهی به مناسـبت بزرگداشـت روز جهانی خاک،
تصریـح کـرد :از بیـن بـردن جنـگل هـا یکـی از مهـم تریـن مصادیـق بـه هـم
زدن نظـم خـاک و بهـره وری بـی رویـه از آن اسـت که توسـط انسـان هـا انجام
مـی شـود از ایـن رو اجـرای طـرح کاشـت نهـال در سـطح یـک هـزار هکتـار از
عرصه هـای منابـع طبیعـی ایـن اسـتان بسـیار مهـم و تاثیـر گذار اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :در حوزه کشـاورزی یکـی از وظایف مهـم و ذاتی
مـا ایـن اسـت کـه از منابع خـدا دادی کـه در اختیـار داریم کـه همـان آب ،خاک،
هـوا و منابـع ژنتیکی اسـت به شـکل مطلـوب اسـتفاده کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه خـاک بـه عنوان بسـتر اصلـی تولید علـی رغم پیشـرفت های
بسـیار زیـادی کـه در حـوزه علـم و تکنولـوژی صـورت گرفتـه اسـت ،از جملـه
تولیـد در محیط هـای کنتـرل شـده و سیسـتم های کشـت هیـدرو کالچـر و یـا
سیسـتم های کشـت بـی خاک یـا سـویلس ،هنـوز  98درصـد منابع غذایـی مورد
نیـاز دنیـا از طریـق تولیـد در شـرایط خـاک تامیـن مـی شـود ،افـزود :این نشـان
مـی دهـد کـه مـا بـا توسـعه ای کـه در جمعیـت داریـم باید توجـه ِویژه بـه خاک
داشـته باشیم.
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ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه تغییـرات اقلیمـی بـه عنـوان مهـم تریـن چالش
موجـود در دنیـا ابـراز کـرد :در طول دهه هـای اخیر  1.6درجه سـانتی گـراد دمای
کـره زمیـن افزایـش پیدا کـرده اسـت ،براسـاس گزارش هایـی که وجـود دارد هر
یـک درجـه دمـا از متوسـط قابـل تحمـل بـرای گیـاه مـی توانـد ده درصـد تولید
محصـوالت را کاهـش دهد .
وی اظهـار کـرد :جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان متولی در بخـش کشـاورزی وظیفه
دارد از خاکـی کـه در اختیارمـان هسـت حفاظـت کنـد از ایـن رو پـس از دو دهـه
کـه بـا توجـه به بحـث خشکسـالی بیشـتر توجـه ها بـه بحـث آب معطـوف بوده
اسـت ،تقریبـا در سـال 1397موضـوع حفاظـت و بهره بـرداری از خاک در کشـور
کلیـد خـورد و در سـال  1398قانـون آن ابالغ شـده اسـت تا بتوانیم بـا ضمانت ها
و حمایت هـای قانونـی کافـی از منابـع خاکـی به شـکل مناسـب اسـتفاده کنیم.
 70درصد خاک ها دارای فقر ماده آلی هستند

پژمـان بـه موضـوع فقـر مـواد آلـی در خـاک نیـز گریـزی زد و بیـان کـرد :حدود
 70درصـد خاک هـای مـا از نظـر مواد آلـی دارای کمتـر از یک درصد مـاده مورد
نیـاز هسـتند ،ایـن در صورتی اسـت که بـرای یک بهره بـرداری بهینه در شـرایط
عـادی ،حداقـل میـزان مواد آلـی خاک بایـد  1.5درصد باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی و مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس راه کارهـای متعـددی پیشـنهاد شـده
اسـت ،اعلام کـرد :کشـاورزی حفاظتـی یکـی از راه حل هـای مـد نظر اسـت که
بـه طـور مثـال با جلوگیـری از آتش زدن بقایـای گیاهی می تـوان در افزایش ماده
آلی خـاک اثـر مثبت گذاشـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس افـزود :بـا تالش هـای صـورت
گرفته در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس میزان آتـش زدن بقایای گیاهی
در مـزارع بـه ده درصـد رسـیده اسـت که هر سـاله نیز از شـدت این عمل کاسـته
می شـود.
وی بـه کشـت های کم خـاک ورزی و بی خاک ورزی به عنـوان دیگر روش های
زراعـی بـرای کشـاورزی حفاظتی نیز اشـاره کـرد و گفت :اغلب مزارع شـتوی این
اسـتان از ایـن روش هـای کشـاورزی حفاظتـی بهره می برنـد که در حال توسـعه
این اقدامات هسـتیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه خـاک علاوه بـر فراهم کردن بسـتر مناسـب
بـرای کشـت و تولیـد مـواد غذایی ،یـک پاالیشـگاه خوب نیـز در اختیارمـان قرار

می دهـد تـا بسـیاری از پسـماندهای انسـانی را در خـود مدفون کند ،خاطر نشـان
کـرد :بـرای اینکـه بتوانیـم زمیـن ایـن امانـت الهـی را بـه نسـل های بعـد منتقل
کنیـم بایـد از تمـام راه کار هـا اسـتفاده کرد.
وی بیـان کـرد :بـا جلوگیـری از تغییـر کاربـری اراضی ،توسـعه جنگل هـا و مراتع
و جلوگیـری از مصـرف بـی رویـه سـموم و کودهـای شـیمیایی ،تلاش کنیم که
خاکمـان را سـالم تـر نگه داریـم ،زیرا یک جامعه مترقی و پیشـرفته از خاک سـالم
کـه همـان گیاه ،محصول ،انسـان و جامعه سـالم اسـت منشـاء مـی گیرد.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

امروز؛ سر آغاز بهره برداری بهینه از خاک است

کـه این میزان سـرانه در کشـور ما  0.2هکتار اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :ایـران از نظر مسـاحت جنـگل و درخت نیـز در بین ۵۶
کشـور دارای جنـگل دنیـا در ردیـف چهـل و پنجم قـرار گرفته ایم.
صمـد نـژاد ابـراز کـرد :هـدف از اجـرای طـرح زراعـت چـوب را کمک بـه اجرای
طـرح تنفـس جنگل هـای شـمال کشـور  ،جلوگیـری از قطـع بـی رویـه درختـان
جنگلـی و تامیـن چـوب و مـواد سـلولزی کارخانه هـای چوب کشـور عنـوان کرد.
وی بیـان کـرد :بـر اسـاس تفاهـم نامـه انجام شـده با شـرکت آبفا در حـال حاضر
در فـاز نخسـت ایـن طرح در اسـتان ،صـد هکتـار از عرصه های تحـت اختیار این
شـرکت بـا کاشـت نهـال به طـرح زراعت چـوب اختصاص مـی یابد.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس؛ از همـه دسـتگاه هـا و نهادهـای
اجرایـی ایـن اسـتان که زمیـن در اختیـار دارند خواسـت در این طـرح ،همکاری و
مشـارکت کنند.

در ادامه این مراسـم مسـئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :شـروع عملیـات توسـعه پوشـش گیاهی در ایـن اسـتان ،آغاز
خوبـی خواهـد بـود کـه بتوانیم به طـور بهینـه از خاکمان اسـتفاده کنیم.

افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس:

سـید محسـن قائمـی تصریح کـرد :خاک نعمت ارزشـمندی اسـت و اجـرای طرح
زراعـت چـوب بـرای حفاظـت از آن اقدام بسـیار خـوب و مثمـری خواهد بود.
وی اظهـار کـرد :خاکـی کـه امروز مـا در بزرگداشـت آن بحث می کنیـم و همین
اقداماتـی کـه انجـام می شـود ،اگـر فراموش گـردد ،مـی تواند مشـکالتی را برای
جامعه انسـانی فراهـم کند .
بـه گفتـه قائمـی؛ آب گلآلـود وارد خاک می شـود و از طرف دیگر بـه عنوان یک
چشـمه زالل بیـرون میآیـد کـه این بـه نوبه خـود اهمیت خاک را می رسـاند.
وی تاکیـد کـرد :مـا امانـت دار نعمت هایـی هسـتیم کـه خـدا بـه ما داده اسـت از
ایـن رو اگـر بـه خـاک هـا رسـیدگی نشـود نمی تـوان گیاه هـان خوب و مناسـب
از آن رویانیـد.
ایـن روحانـی با اشـاره بـه اینکه خـدای تبارک و تعالـی می فرمایند کـه به تحقیق
انسـان را عصـاره ای از گل آفریـده ایـم ،افـزود :خاک مسـئله بسـیار مهمی اسـت
کـه بـه فراخـور وضعیت ،یکـی از شـرایط مهم پیدایش انسـان ها شـمرده اند.
 1000هکتار از عرصه های منابع طبیعی فارس با کاشت نهال احیاء میشود
در ادامـه ایـن مراسـم مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فـارس گفت:
در سـال جـاری یـک هزار هکتـار از اراضی این اسـتان با گونه های سـریع الرشـد
و چوبـده از جملـه صنوبـر ،اکالیپتـوس ،گز شـاهی و سالسـینا تحـت زراعت چوب
قـرار میگیرد.
عبدالحسـن صمـد نـژاد امـروز با اشـاره بـه کاهش سـطح اراضـی جنگلی کشـور
نسـبت بـه دیگر کشـورهای جهـان ،ابراز کرد :منابـع طبیعی ،میراث گرانبها ،بسـتر
تولیـد و اسـتقالل کشـور اسـت و بایـد برای داشـته های ارزشـمندی چـون خاک
بیـش از پیش تلاش کنیم.
وی تصریـح کـرد :در حال حاضر سـرانه جهانـی جنگل 0/8 ،هکتار اسـت در حالی

در ادامـه ایـن مراسـم ،معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری فـارس گفت:
زراعـت چـوب طرح بسـیار مهمی اسـت و نقش بـی بدیلی در اقتصـاد مقاومتی که
مـورد تاکید مقـام معظم رهبری اسـت ،دارد.
ظفـر افشـون تصریـح کـرد :کشـور مـا در شـدیدترین تحریم هـای قرون گذشـته
قـرار دارد از ایـن رو بایـد تـاب آوری در همه زمینه به خصـوص مدیریت اقتصادی
را بـه حداکثر ممکن برسـانیم.
وی بـا اشـاره به اینکه در شـرایط سـخت تامین ارز ،بخش قابـل توجهی از صنعت
چـوب مـورد نیـاز واحدهای تولیدی از کشـورهای خارجـی تامین می شـود ،افزود:
اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس پیشـقدم شـد که در سـال زراعـی -1400
 ،1399زراعـت چـوب را در سـطح هزار هکتار توسـعه دهد.
افشـون ابـراز کـرد :از همه دسـتگاههای اجرایی از جملـه پادگان هـا ،اردوگاه ها و
سـایر دسـتگاه های دولتـی و بخش خصوصـی تقاضـا دارم در صورتی کـه اراضی
مناسـب زراعـت چـوب در اختیار دارنـد با همـکاری اداره کل منابـع طبیعی در این
اقـدام ملی و ارزشـمند مشـارکت کنند.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس ابـراز کـرد :ایجـاد "شـبکه
گسـترده جمـع آوری فاضلاب سـطح شـهر" توسـط شـرکت آب و فاضلاب از
اقدامـات خداپسـندانه ایـن شـرکت در دولـت تدبیـر و امیـد بـود کـه من به سـهم
خـود از مدیـر و کارکنـان این شـرکت قدردانـی می کنم و امروز قسـمت دوم یعنی
طـرح زراعـت چـوب را در ایـن محـدوده بـه سـرانجام می رسـانیم.
در پایـان ایـن مراسـم بـه صـورت نمادیـن کاشـت یـک هـزار هکتـار نهـال در
عرصه هـای منابـع طبیعـی اسـتان فارس به مناسـبت بزرگداشـت روز خـاک آغاز
شد .

زراعت چوب نقش بی بدیلی در اقتصاد مقاومتی دارد
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اولین نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
با معاونین و جمعی از مدیران ستادی این سازمان

ارتقاء بخش کشاورزی فارس ،با هم افزایی
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
ماننـد گذشـته بـا هم افزایـی و به کار بسـتن فرهنگ
جهـادی ،ارتقـاء بخـش کشـاورزی فـارس را رقـم
بزنید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمان در
اولین نشسـت بـا معاونین و جمعی از مدیران سـتادی
این سـازمان ضمن گرامیداشـت رئیس سـابق تصریح
کـرد :در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،از
گذشـته صمیمیـت و همدلـی حاکم بـوده و تاکید من
بـر حفـظ کرامـت انسـانی کلیـه نیروهای سـازمان و
تلاش در جهـت تامیـن معیشـت همـکاران اسـت و
بـه حمـدهلل در حوزه هـای تخصصـی هـم کـه همـه
قبـول دارنـد فـارس ادعـا دارد و ادعـای آن هـم بـه
حـق هسـت و البتـه از ایـن پـس انتظـارم فراتـر از
گذشـته است.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت تعامـل سـازنده بـا

دسـتگاه های وابسـته ،ابـراز کـرد :بـا اسـتفاده از
ظرفیت هـای موجـود و هـم افزایـی؛ بهـره وری از
نهاده هـا را بیـش از پیـش افزایـش دهیـد.
پژمـان تاکیـد کـرد :بـه هیـچ وجـه ،هیـچ کـس بـه
صحبت هایـی کـه بـه روایـت از مـن در رابطـه با این
کـه چـه تغییـر و تحوالتـی اتفـاق خواهد افتـاد؛ توجه
نکنـد و اگـر تصمیـم گرفتم به هر دلیلـی فردی جابجا
شـود ،خـودم آن را عنـوان خواهم کـرد از این رو همه
مدیـران بـه قـوت کارهای خـود را دنبـال کنند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس:

فردی مناسب به عنوان رئیس جهاد
کشاورزی فارس انتخاب شد

در ادامه نشسـت مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:

خداونـد را شـاکر هسـتیم کـه از مجموعـه خودمان و
فردی مناسـب و شایسـته برای ریاسـت این سـازمان
انتخاب شـد.
سـید محسـن قائمـی بـا اشـاره بـه فعالیت هـای
ارزشـمند رئیـس سـابق سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،تصریح کـرد :قاسـمی و مدیران تحت
امـرش سـال های خوبـی را بـه یـادگار گذاشـتند.
وی؛ رئیـس جدیـد سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس را فـردی توانمنـد ،فهیـم ،عالـم و دانـا خوانـد
و افـزود :همـه کارکنـان بایـد بـا همـه قـوا و بیش از
پیـش تلاش کنند و سـازمان را به هـدف نهایی خود
و تعالـی سـازمانی نزدیـک کنند.
مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه در سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس تاکید کرد :بـا همدلی و هم
افزایـی در جهـت رفع مشـکالت بهرهبـرداران بخش
کشـاورزی گام بردارید.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس معرفی شد
در آئینـی بـا حضـور سـرهنگ ابراهیـم حسـن آبـادی
فرمانـده یـگان حفاظـت اراضـی کشـاورزی کشـور و
سـرهنگ تقـی ایروانـی مشـاور رئیـس سـازمان امـور
اراضـی کشـور" ،سـرهنگ علیرضـا کشـاورزی" بـه
عنـوان فرمانـده یـگان حفاظـت اراضـی اسـتان فارس
معرفی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،روز چهارشـنبه
بیسـت و ششـم آذرمـاه در ایـن آئیـن رئیـس سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره اینکـه فارس
بـا وسـعت زیـاد  ۱۲۲هـزار کیلومتـر مربعـی و اقلیمـی
متنـوع دارای  ۲۸۰هـزار نفـر بهـره بـردار و بیـش از
صـد زمینـه شـغلی اسـت کـه بسـتر اصلـی همـه این
کار هـا عرصـه خـاک و زمیـن هسـت ،تصریـح کـرد:
علـی رغـم کمبودهـا و نارسـایی هـا ،همـکاران امـور
اراضـی بـا همـت واال برای انجـام وظایـف محوله گام
بـر می دارنـد.
حسـین پژمان افزود :اسـتان فـارس  10درصد از غذای
کشـور را تامیـن میکنـد که بـه منظور حفـظ و ارتقای
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ایـن جایـگاه توجـه بـه سـه بسـتر آب ،خـاک و منابـع
ژنتیکـی در دسـتور کار قـرار دارد و خـاک بـه عنـوان
بسـتر تولیـد مورد توجه بیشـتری اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت و حساسـیت حوزه
امـور اراضـی ،افـزود :همـکاران ایـن حـوزه بایـد بیش
از سـایر حـوزه هـا مجهـز بـه علـم باشـند و نسـبت به
قوانیـن آگاه باشـند.
پژمـان بـا بیـان اینکـه بخشـنامه و دسـتورالعمل های

ارسـالی ،پیوسـت فنـی و اجرایـی نـدارد ،اظهـار کـرد:
بایـد بـرای ارزیابـی عملکـرد مدیـران اسـتانداردهایی
تعریـف شـود و در کنـار آن ابرازهایـی نیز وجود داشـته
با شد .
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس از رئیس
امـور اراضـی این سـازمان خواسـت تـا افـق اصلی پنج
سـاله کار خـود را مشـخص ،اقدامات صـورت گرفته را
مسـتند سـازی و چالـش ها را بـه موقع اعلام کنند.

پژمان تأکید کرد :در عرضه مرغ و تخم مرغ جزیرهای عمل نشود
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :بـازار مـرغ و تخـم مـرغ
متالطـم اسـت و یکـی از مهمتریـن عوامـل آن جزیـره ای عمـل کـردن اسـت از
ایـن رو بایـد تابـع تصمیمـات کالن کشـوری باشـیم.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان در بیسـت و ششـمین جلسـه
کارگـروه تنظیـم بـازار اسـتان فـارس تصریـح کـرد :جهـاد کشـاورزی بـر اسـاس
وظیفـه ذاتـی از تولیدکننـدگان حمایـت مـی کنـد امـا مصـرف کننـده نیـز افـراد
جامعـه ما هسـتند و اگـر تولیدکننـدگان مرغ را با سـود کمتر عرضـه کنند جمعیت
بیشـتری قـادر بـه خریـد هسـتند کـه در نهایـت به نفـع همگی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عرضه نهاده به شـکل سیسـتمی بـا هدف ایجاد شـفافیت
و رعایـت عدالـت انجام می شـود ،ابـراز کرد :درصـدد رفع اشـکاالت در این زمینه
هستیم .
معاون استاندار فارس:

مرغ و تخم مرغ با قیمت مصوب عرضه میشود

در ادامـه ایـن جلسـه معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری فـارس گفت :بر
اسـاس تصمیـم کارگـروه قیمت مصـرف کننده هر کیلوگـرم مرغ گـرم  20هزار و
 400تومـان و قیمـت هـر کیلوگـرم تخـم مرغ نیـز  14هـزار و  500تومـان تعیین
شـده است.
ظفرافشـون تصریـح کـرد :واحدهـای مرغـداری و کشـتارگاهها از تاریـخ بیسـت
ویکـم آذر مـاه و واحدهـای صنفی از تاریخ بیسـت و دوم آذر مـاه موظف به رعایت
قیمت هـای مصوب هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تحریـم ظالمانـه بـر کشـور حاکـم اسـت و مـردم تحـت
شـدیدترین فشـارها قـرار دارنـد ،ابـراز کـرد :قشـر ضعیـف و متوسـط کـه اکثریت
جامعـه را تشـکیل مـی دهنـد بـه دنبـال مـرغ و تخـم مـرغ هسـتند از ایـن رو از
تولیدکننـدگان ،کشـتارگاه ها و عرضـه کنندگان تقاضا دارم در این شـرایط سـخت

بـا حکومـت و مـردم آسـیب پذیر همراهـی الزم را داشـته باشـند.
افشـون بـا بیـان اینکه شـرایط کشـور ما با رفتـن ترامـپ منحوس رو بـه بهبودی
اسـت چـرا کـه اقدامـات وی عقالیـی و قانونی نبـود بلکـه قلدرانه همـه ابزارهای
غیرقانونـی را بـه مـردم تحمیل می کـرد ،ابراز کرد :امیدوار هسـتیم کـه عقالنیتی
بـر حاکمـان کشـورهایی کـه بـا مـا دارنـد بـه زور حـرف مـی زننـد حاکم شـود و
شـرایط ایـران روز به روز بهتر شـود.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری فـارس در ادامه به میـوه تنظیم بازار
شـب عیـد نیـز اشـاره کـرد و افـزود :سـیب و پرتقـال بـه منظـور عرضه بـا قیمت
تنظیـم بـازار در شـب عید خریـداری و ذخیره سـازی می شـود.
شـایان ذکـر اسـت کـه بیسـت و ششـمین سـتاد کارگـروه تنظیـم بـازار اسـتان فـارس به
ریاسـت ظفر افشـون معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری فارس ،دبیری سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجـارت و به میزبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

اعالم آمادگی استان فارس برای مقابله با
ملخ صحرایی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
بـا توجـه بـه هجـوم ملخ هـای نابالـغ بالـدار بـه جنـوب
کشـور ،اسـتان فارس آمادگـی مبارزه با این آفـت را دارد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،حسـین پژمـان رئیس
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در نشسـت
سـتاد گیاهپزشـکی اسـتان فـارس ،ضمـن گرامیداشـت
یـاد قاسـمی رئیـس سـابق ایـن سـازمان و تشـکر از
پیگیری هـای دو سـال گذشـته وی در زمینـه مبـارزه بـا
ملـخ صحرایـی ابراز کـرد :تجربیات فوق العـاده خوبی در
سـنوات گذشـته از مبـارزه بـا ایـن آفـت به دسـت آورده
ایـم که بخـش قابـل توجهی از آن قابل اسـتفاده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ آغـاز حملـه ملـخ صحرایـی بـه اسـتان

فـارس در سـال اول هفتـم بهمن ماه و در سـال گذشـته
 ۲۳اسـفند مـاه بـود اما در سـال جـاری این آفـت دو ماه
زودتـر بـه اسـتان های جنـوب کشـور حمله کرده اسـت.
پژمـان تصریـح کـرد :اگرچـه هنـوز ایـن آفت در اسـتان
فـارس مشـاهده نشـده اسـت امـا بایـد بـا حساسـیت
ویـژه ای پایـش شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه در صـورت حمله
ملـخ پیـش بینی می شـود تا تیـر و مرداد ماه سـال آینده
مبـارزه ادامـه داشـته باشـد  ،بیـان کـرد :در حـال حاضر
بـرای مبـارزه بـا  ۸۰۰۰تـا  ۱۵۰۰۰هکتـار سـم موجـود
اسـت امـا بایـد امکانات محـدود را بـه گونـهای مدیریت
کـرد کـه تا پایـان کار بـا مشـکل مواجه نشـویم.

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی خاک

خالی از لطف نیست که برای درک عظمت یگانه
دانای هستی بخش و اهمیت خاک بدانید که محققین
عنوان کرده اند تعداد  ۴۰میلیون از باکتری های خاک
را می توانیم در سر سنجاقی جا دهیم و جالب تر این
که بیشترین تعداد موجودات ذره بینی خاکی در یک
قاشق چای خوری محتوی خاک سالم ،از تعداد افراد
بشر روی کره زمین بیشتر است و نیز اگر بتوانیم تمام
موجودات  ۱۵سانتیمتر باالی خاک را در سطح یک
هکتار جمع آوری کنیم وزن آنها بین  ۲۸۳۵تا بیش از
 ۵۶۷۵کیلوگرم می شود.
از سویی اهمیت ماده آلی خاک به مثابه نقش خون در
بدن است به نحوی که با یک درصد بهبود در ماده
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار
کـرد :خوشـبختانه دسـتاوردهای مبارزه با ملـخ صحرایی
در ایـن اسـتان در قالـب کتابـی بـه چـاپ رسـیده اسـت
و تمـام تجربیـات مجـدداً در اختیـار تـک تـک مدیـران
شهرسـتان هـا قـرار می گیـرد کـه می تواند بسـیار موثر
با شد .
وی افـزود :در شـرایط بحرانـی بایـد از ظرفیـت تمـام
دسـتگاه های اجرایـی نظیـر خـودرو و تراکتـور اسـتفاده
شـود و شهرسـتان هایی کـه هـم اکنـون نیـز مشـکل
کمبـود خـودرو دارنـد از طریـق فرمانـدار شهرسـتان
پیگیـری کننـد.
پژمـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر در اکثـر نقـاط
اسـتان فـارس ادوات درگیـر عملیـات کاشـت هسـتند،
اضافـه کـرد :عموم مردم و جامعه کشـاورزی باید نسـبت
بـه ورود ملـخ بـه جنـوب کشـور آگاه باشـند و قضیـه را
ً
کاملا جـدی بگیرند.
ایـن مقام مسـئول اظهار کـرد :در صورتی که شـرایط به
گونـه ای پیـش رفـت که نیاز شـد فراتر از تـوان خودمان
کمـک بگیریـم ،از ظرفیت بسـیج سـازندگی در مبارزه با
ملـخ صحرایـی می توان اسـتفاده کرد.
بـه گفتـه پژمـان؛ امسـال مبـارزه بـا ملـخ هزینه هـای
بیشـتر را در بـر می گیـرد از ایـن رو پیگیری هـای الزم
بـه منظـور تامیـن اعتبـار از هم اکنـون باید انجام شـود.
وی تصریـح کـرد :دوره آموزشـی بهداشـت سـم بـا
هماهنگـی دانشـکده علوم پزشـکی بـرای همکارانی که
در اکیپ هـای سمپاشـی درگیر هسـتند به صـورت وبینار
برگزار شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان
اینکـه مدیـران شهرسـتان هـا در صف مقدم مبـارزه قرار
گرفتـه انـد ،اظهـار کـرد :تاکنون با حساسـیت امـورات را
پیگیـری کـرده انـد انتظار مـی رود از این پـس همچنان
حساسـیت حفـظ شـود و همـکاری و توجـه بیشـتری را
داشـته باشند.

ادامه سرمقاله از صفحه 4

آلی خاک می توانیم  ۱۰درصد پتانسیل عملکرد گیاهان
زراعی را افزایش داده سبب بهبود کشت و کار ،بهبود
نفوذ پذیری آب در خاک ،افزایش نگهداری آب در خاک،
جلوگیری از فرسایش خاک ،کاهش تبخیر و شویم.
با این اوصاف امیدواریم با استفاده از تکنولوژی های
نوین و به کار بردن تکنیک هایی از قبیل کشاورزی
حفاظتی با نگهداری بقایای گیاهی ،حداقل تردد ماشین
آالت و ادوات کشاورزی و کمتر دست کاری کردن خاک
ها ،رعایت تناوب زراعی و  ...در حفظ و نگهداری خاک،
این عنصر ارزشمند گام برداریم.
جای خرسندی دارد که اوال خوشبختانه در کشور
ما قانون حفاظت از خاک تصویب شده و امیدواریم

هر چه زودتر با تالش همکاران ارشد وزارت متبوع
ضمانت های اجرایی آن نیز مشخص شود تا قانونمند
با بد رفتاران با خاک برخوردهای قانونی صورت
پذیرد ،ثانی ًا این که این روز فرصت مغتنمی است
که از خادمان این موجود زنده نیز تجلیل شود که به
یاری خداوند متعال طی سه سال اخیر در کشور به
این مهم توجه شده است .هزاران درود بر این عزیزان.
امیدوارم به همت همه مسوولین و مردم عزیز در راه
تحقق شعار امسال که همانا “خاک را زنده نگهداریم
و تنوع زیستی خاک را حفظ کنیم ”.هست همه با هم
گام های بسیار خوبی را برداریم.
علیرضا واحدی پور

پیام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مناسبت بزرگداشت روز جهانی خاک:

خاک سالم؛ اساس ترقی و پیشرفت جامعه

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :از
خـاک سـالم ،گیاه ،غـذا ،افـکار و در نهایت جامعه سـالم،
مترقـی و پیشـرفته حاصل می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،اتحادیـه جهانی علوم
خـاک ( )International Union of Soil Scienceدر
سـال  ،۲۰۰۳روز  ۵دسـامبر را بـه عنـوان روز جهانـی
خـاک نامیـد و سـال  2015میلادی از طـرف سـازمان
ملـل متحـد بـه عنـوان سـال جهانـی خـاک تعییـن و
نامگذاری شـد ،بزرگداشـت آن سـال و ایـن روز از طرف
جامعـه جهانـی بیانگـر لـزوم توجه هـر چه بیشـتر به این
سـرمایه عظیـم خدادادی اسـت.
حسـین پژمـان رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان

فـارس ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن روز جهانـی خـاک
بـا اشـاره بـه این که شـعار امسـال" ،خـاک را زنـده نگه
داریـم و تنوع زیسـتی خـاک را حفظ کنیم" اسـت ،گفت:
خـاک بسـتر تولیـد و مامـن حیـات و زیسـت بسـیاری از
فـون و فلـور خاکـزی اسـت کـه در تعامل با اقلیـم و آب
و هـوا بسـتری مناسـب و مطلـوب بـرای رشـد و نمـو و
حیـات بسـیاری از گونه هـای گیاهـی و جانـوری را بـه
وجود مـی آورد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خـاک به عنـوان یکـی از ارکان
مهـم طبیعـت نقـش بسـزایی در پایـداری چرخـه عناصر
غذایـی دارد ،افـزود :در هـر سـانتی متـر خـاک بالـغ بـر
میلیـون هـا موجـودات میکروسـکوپی زندگـی مـی کنند

کـه نقـش بسـزایی در بهداشـت خـاک ،آب و محیـط
زیسـت دارند.
پژمـان مـی گویـد :در فقدان خـاک ،کره زمیـن به محل
غیـر قابل زیسـت بـرای انسـان و سـایر موجـودات زنده
تبدیـل می شـد.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکه تشـکیل هر سـانتی
متـر خـاک در شـرایط مختلـف آب و هوایـی از  100تـا
 10000سـال طـول مـی کشـد ،اظهار کـرد :بـه فرموده
مقـام معظـم رهبـری؛ قضیـه خـاک از قضیـه آب مهمتر
اسـت؛ مـا مشـکل آب هـم داریـم ،مشـکل بزرگـی هـم
هسـت ،لکـن بـرای تهیـه آب راههـای فراوانـی وجـود
دارد؛ بـرای تهیـه خـاک حاصلخیز این راههـا دیگر وجود
ندارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا بیان
اینکـه تامیـن غـذا و پایـه و اسـاس پوشـش گیاهـی
بـرای کشـت و مدیریـت برای خـوراک ،فیبر ،سـوخت و
محصـوالت دارویـی از جملـه نقش های متعـدد و حیاتی
خـاک اسـت ،افـزود :حافـظ تنـوع زیسـتی سـیاره زمین؛
نگهدارنـده یک چهـارم از کل تنوع زیسـتی جهان؛ نقش
کلیـدی در تغییـرات آب و هوایـی و در چرخـه کربـن و
ذخیـره کننـده و بهبـود دهنـده منابـع آبی در برابر سـیل
و خشکسـالی از دیگـر نقش هـای حیاتـی خـاک اسـت.
پژمـان؛ بـه رشـد روز افـزون جمعیـت جهان اشـاره کرد
و افـزود :ناچـار بـه حفـظ همین میـزان خـاک حاصلخیز
هسـتیم و بدنـه دولـت و مراکـز تحقیقاتـی از دیربـاز بـه
مقولـه خـاک توجـه داشـته انـد امـا بایـد تالش هـای
بیشـتری در آگاهی بخشـی بهـره بـرداران از زمین و کل
جامعـه شـود و بـرای تحقـق ایـن مهـم نیـاز بـه کمـک
سـمنها ،دانشـگاهها و نخبـگان علمـی اسـت چـرا کـه
اثـرات سـوء بـی تدبیـری هـا گریبـان همـه اجتمـاع را
میگیـرد.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 67آذرمـــــــاه 1399

15

در وبینار روز جهانی خاک در فارس؛

تفاهم نامه "طرح آکام" امضا شد

تجلیل از خادمان و پیشکسوتان خاک
تفاهـم نامـه سـه جانبـه ای بـا موضـوع قنـوات و بـا
عنـوان طـرح آکام برگرفتـه از "آبخیـز ،کاریـز ،انتقـال
و مزرعـه" بـه امضـای حسـین پژمـان رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی ،عبدالحسـن صمـد نـژاد مدیـرکل
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و اسـماعیل قـزل سـفلی
مسـئول بسـیج سـازندگی اسـتان فـارس رسـید.
بـه گزارش خبرنگار "پرتو امید" ،روز سـه شـنبه بیسـت
و ششـم آذرمـاه در وبینار بزرگداشـت روز جهانی خاک
در اسـتان فـارس ،علاوه بـر تفاهـم نامـه مذکـور،
تفاهـم نامـه ای بین بسـیج سـازندگی و سـازمان جهاد
کشـاورزی بـه صـورت کلـی امضا شـد که ایـن تفاهم
نامـه بـا موضـوع همـکاری مشـترک در فعالیت هـای
مربـوط بـه آب و خاک اسـتان که شـامل سـامانه های
نویـن آبیـاری ،انتقال آب ،توسـعه منابـع کوچک تامین
آب توسـعه و بهسـازی شـبکه های آبیاری و زهکشـی
احـداث جـاده بیـن مـزارع و مرمـت و بازسـازی قنوات
اسـت کـه بـه منظـور ایجـاد امنیـت پایـدار ،بهـره
بـرداری از منابـع آبـی و خاکـی کشـور ،هـم افزایـی و
بهکارگیـری ظرفیت های موجود در راسـتای رسـیدگی
بـه امـور مسـتضعفین و محرومیـن بـه عنـوان ولـی
نعمتـان انقلاب اسلامی صـورت می گیـرد.
در ایـن همایـش رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکـه آب ،خـاک و هوا به
عنـوان عوامـل اصلـی هسـتند کـه بـا حیـات و تمدن
بشـر ارتبـاط دارنـد ،گفـت :بشـر از جنبه هـای مختلف
کشـاورزی ،صنعتـی ،پزشـکی ،دارویـی و کاربردهایـی
کـه در تعامـل بـا محیـط بیرونـی دارد ،در ارتبـاط دائم
بـا خاک اسـت.
حسـین پژمـان بـا بیـان اینکـه بخـش کشـاورزی در
ارتبـاط دائـم بـا خـاک اسـت ،تصریـح کـرد :اسـتفاده
مطلـوب و بهینـه از ایـن منبـع برای تولید غذای نسـل

16

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 67آذرمـــــــاه 1399

حاضـر و حفـظ ایـن میـراث گرانبهـا برای نسـل های
آینـده از وظایـف ما اسـت.
بـه گفتـه وی؛ علـی رغـم پیشـرفت های بسـیار خوب
بشـر در زمینـه تولیـد خـارج از خاک بیـش از ۹۵درصد
از تولیـد جهانـی در خـاک صـورت می گیـرد از ایـن
رو بـدون حفـظ خـاک دچـار مشـکل خواهیـم شـد به
خصـوص در شـرایطی کـه جمعیـت تـا پایـان قـرن
حاضـر بـه  ۱۱.۲میلیـارد نفـر خواهـد رسـید.
پژمـان؛ گریـزی نیـز بـه اهمیت خـاک در چرخـه مواد
غذایـی زد و افـزود :خـاک بـه عنوان یک پاالیشـگاه و
تصفیهخانـه باعـث برگردانـدن ضایعات و پسـماندها به
چرخـه طبیعـت مـی شـود و محیط زیسـت را مناسـب
ادامـه حیـات بـرای این نسـل و نسـل های آینـده می
سازد.
وی از عـوارض زیـاد کشـاورزی سـنتی و مـدرن بـر
خـاک سـخن گفـت و ابـراز کـرد :اگـر دخـل و تصرف

در چرخـه طبیعـی خـاک و بهـره وری از آن به شـکل
صحیـح مدیریـت نشـود قطعـ ًا روز بـه روز مسـائل و
مشـکالت زیادتـر خواهـد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بیـش از  70درصـد خاک های
ایـن اسـتان مواد آلی کمتـر از یک درصـد دارند ،اظهار
کـرد :ایـن امـر بـه نوعـی فاجعـه در بخش کشـاورزی
است.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛
جلوگیـری از آتـش زدن بقایـای گیاهـی و توسـعه
کشـاورزی حفاظتـی را از توفیقـات بسـیار خـوب در
زمینـه صیانـت از خـاک برشـمرد.
در ایـن مراسـم که بـا حضور سـرافراز مدیـر کل منابع
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس ،اسلامی مدیر آب
و خـاک و امـور زیربنایـی سـازمان و چنـدی از مدیـران
سـتادی اسـتان و اداره کل منابـع طبیعـی فـارس برگـزار
شـد از عبدالحسـین ضیائیـان محقـق مرکـز تحقیقـات
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس و علـی
ابطحـی مدرس دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز
بـه عنـوان پیشکسـوتان خـاک و روح اهلل خدارحمـی
کارشـناس اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری
اسـتان فـارس و اسـماعیل سـتوده رئیـس مرکـز جهاد
کشـاورزی بخـش ارد شهرسـتان گـراش بـه عنـوان
خادمـان خـاک تجلیـل شـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعالم کرد:

کشت  85هزار هکتار جو در استان فارس

پیش بینی می شود امسال حدود  ۴۵۰هزار تن جو از سطح  160هزار هکتار تولید شود
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
سـطح ابالغی کشـت جو در اسـتان فارس  160هزار
هکتـار اسـت کـه تاکنـون در سـطحی بیـش از 85
هـزار هکتار کشـت صـورت گرفته اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان
تصریـح کـرد :کاشـت جـو به صـورت دیـم و آبی هر
کـدام در سـطح  80هـزار هکتـار در دسـتور کار قـرار
دارد.
بـه گفتـه وی؛ طـرح انتخـاب مشـارکتی ارقـام در
مناطـق مختلـف اسـتان فـارس توسـط کارشناسـان
جهـاد کشـاورزی اجرا شـده اسـت و ارقام جـو ویلما،
جلگـه ،نیمـروز و اکسـین در منطقـه در حـال توسـعه
هستند .
پژمـان با اشـاره به اینکه سـال گذشـته  ۴۷۰هزار تن

جـو از سـطحی بالـغ بـر  ۱۸۵هـزار هکتار در اسـتان
فارس برداشـت شـد ،ابراز کـرد :پیش بینی می شـود
امسـال حـدود  ۴۵۰هـزار تن جـو از سـطح  160هزار
هکتار تولید شـود.
ساماندهی ظرفیت های بخش کشاورزی با هدف
ارتقای رضایت ذی نفعان بخش کشاورزی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گریـزی بـه رویکردهـای خـود زد و گفـت :حـوزه
کشـاورزی ذی نفعـان بسـیار زیادی دارد کـه از جمله
بهـره بـرداران ،تشـکل هـا ،کارخانجاتـی کـه مـواد
اولیـه را بـرای بخـش کشـاورزی تولیـد مـی کننـد و
مجموعـه و زنجیـره ای هسـتند که در کنـار هم تولید
را شـکل مـی دهنـد.
وی بـا اشـاره به اینکـه رویکرد عمومـی و اختصاصی

در دسـتور کار قـرار دارد ،ابـراز کرد :بخش کشـاورزی
اسـتان فـارس ظرفیت هـای زیـادی اعـم از اقلیـم
چهـار فصـل ،امکانـات و زیرسـاخت های بسـیار
خـوب ،منابـع خاکی خـوب و نیروهـای متخصص که
سـاماندهی ایـن ظرفیت هـا بـا هدف ارتقـای رضایت
ذی نفعـان بخـش کشـاورزی و در نتیجـه افزایـش
امنیـت غذایـی و اقتدار ملـی ،رویکـرد اختصاصی من
ا ست .
پژمـان؛ مجمـوع کارکنـان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس را از دیگـر ذی نفعـان برشـمرد و افـزود:
جلـب رضایـت همـکاران و تامیـن امکانـات رفاهـی
و بهداشـتی آنـان بـه گونـه ای کـه احسـاس آرامش
داشـته باشـند رویکـرد عمومـی اسـت که در دسـتور
کار قـرار دارد.
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توسعه بسته افزایش عملکرد گندم در استان فارس
اجـرا می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه طبـق برنامـه ابالغـی از
وزارتخانـه مقـرر شـد در سـال زراعـی جـاری
 ۴۲۰هـزار هکتـار گنـدم کشـت شـود ،تصریح
کـرد :کاشـت  270هـزار هکتـار گنـدم آبـی و
 150هـزار هکتـار گنـدم دیـم در دسـتور کار
قـرار دارد.
پژمـان افـزود :بـا توجـه بـه اقداماتـی کـه در
زمینـه تامین نهـاده هـا ،تامین بـذر مطلوب به
عالوه توسـعه مکانیزاسـیون انجام شـده است،
انتظـار مـی رود امسـال حـدود  1.5میلیون تن
گنـدم از مزارع کشـت شـده برداشـت شـود.
بـه گفتـه وی؛ در حـال حاضـر قریـب بـه ۶۰
درصـد از سـطح زیر کشـت گندم آبـی و حدود
 ۵۷درصـد از گنـدم دیم کاشـته شـده اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :در حـال حاضـر متوسـط عملکـرد گندم
اسـتان فـارس حـدود  ۴.۸تـن در هکتار اسـت
کـه بـا اجرایـی شـدن بسـته افزایـش عملکرد
گنـدم در فرآینـدی پنـج سـاله انتظـار مـی رود
ایـن میـزان بـه بـه باالتـر از  ۶تـن در هکتـار
بر سد .
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه از دو سـال پیـش
طرحـی بـه نـام طـرح افزایـش عملکـرد گندم
و بهـرهوری نظام هـای زراعـی گنـدم بنیان در
اسـتان فـارس اجـرا مـی شـود ،تصریـح کـرد:
ایـن طـرح در سـال اول در  8شهرسـتان اجـرا
شـد و امسـال برنامـه ابالغـی در عرصـه ای
معـادل  ۵۰هـزار هکتـار بود که برای دسـتیابی
سـریع تر به هدف سـعی شـد این طرح در کل
اسـتان اجرا شـود.
وی بـا بیـان اینکـه پایـه و اسـاس ایـن طرح،
کشـاورزی حفاظتـی اسـت؛ افـزود :توسـعه
کشـاورزی حفاظتـی بـه حاصلخیـزی خـاک و
افزایـش بهـرهوری آب کمـک مـی کنـد،
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد :در رابطه
بـا کشـاورزی حفاظتـی سـه اصـل رعایـت
تنـاوب زراعـی ،حفـظ بقایـا و بی خـاک ورزی
و یـا عـدم شـخم و عملیـات خـاک ورزی اولیه
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 35درصد از پایه تولید را
بذر تشکیل می دهد

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
بـا اشـاره بـه اینکـه سـه نهـاده اصلـی بـذر،
کـود و آفـت کـش در مجمـوع  ۷۵درصـد بـر
افزایـش عملکـرد و تولیـد موثر هسـتند ،افزود:
بـذر سـالم و مرغوب حداقـل  ۳۰تـا  ۳۵از پایه
تولیـد و عملکـرد را تشـکیل مـی دهـد.
پژمـان؛ گریـزی بـه سـابقه طوالنـی مرکـز
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی
اسـتان فـارس در معرفـی ارقـام متعـدد زد و
افـزود :در سـال جـاری حـدود  ۱۸رقـم گنـدم
آبـی و دیـم در عرصههـای مختلـف کشـت
می شـود و دسـت کشـاورزان بـرای انتخـاب
رقـم باز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه خوشـبختانه همـه این
ارقـام عملکرد هـای خیلـی خوبی دارنـد ،اظهار
کـرد :ارقـام آبی عمدتـ ًا پتانسـیل تولیـد باالی
 ۸تـن را دارنـد و اگـر در کنـار ایـن پتانسـیل
اقدامـات دیگری انجام شـود ،افزایـش عملکرد
را داریم.
ایـن مقام مسـئول از اقدامات موثـر در افزایش
عملکـرد گنـدم را تغییـر آرایـش کشـت از
سیسـتم فلـت یـا مسـطح بـه روی پشـته های
عریـض و بلنـد  ۷۵سـانتی متـری دانسـت و

گفـت :صرفـه جویـی  35درصـدی در مصـرف
آب و کاهـش میـزان بذر ،ضایعـات و هزینه ها
از مزایـای ایـن نـوع کشـت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تغذیـه تلفیقـی بـا
اسـتفاده از قـارچ و ریـز مغـذی ها نیـز از جمله
اقدامـات موثـر در افزایـش عملکـرد گنـدم در
دو سـال اخیـر بـوده اسـت ،بیـان کـرد :حـدود
 85درصـد از عملکـرد گنـدم به سلامت چهار
بـرگ زیـر خوشـه بسـتگی دارد کـه ترکیبـات
قـارچ کـش باعث می شـود بـرگ سـالم بماند
و ترکیبـات ریـز مغـذی کـه همزمـان با رشـد
گیاه اسـتفاده شـود به صورت طبیعـی در داخل
دانـه قـرار میگیـرد و بـه کاهـش بسـیاری از
بیماریهـای گوارشـی و بیماریهـای مرتبـط
بـا سیسـتم خـون کمـک میکنـد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس؛
مصـرف کـود بـر اسـاس آزمـون خـاک را از
دیگـر برنامـه هـا برشـمرد و اظهـار کـرد :در
بسـته افزایـش عملکـرد چندیـن عامـل تغذیه،
آزمون خاک ،کشـت روی پشـته ،بسـتر سـازی
مناسـب و اسـتفاده از ارقام مناسـب لحاظ شده
اسـت و امیدواریم مزارع اسـتان فارس متوسـط
عملکـرد بیـش از  ۶الـی  ۷تـن در هکتـار را
داشـته باشند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان فـارس از دیرباز
یکـی از مناطـق اصلـی تولیـد گندم در کشـور
بـود ،افـزود :تـا سـال  ۱۳۸۶اسـتان فـارس به
مـدت دو دهـه رکـورددار تولیـد گنـدم و در
همـان سـال ایـن رکـورد حـدود  2.5میلیـون
تـن بود.
پژمـان تصریـح کـرد :بـه دلیـل کاهـش کمی
و کیفـی منابـع آبـی اسـتان فـارس بـر اثـر
خشکسـالی های ده سـاله ،ایـن میـزان تولیـد
تـا سـال  ۹۶؛ حـدود  ۱میلیـون و صـد هـزار
تـن بود و در سـه سـال اخیـر بـا بارندگی های
نرمـال و اقدامـات فنـی بسـیار خوبـی نیـز در
سـطح مجموعـه جهـاد کشـاورزی صـورت
گرفـت عملکـرد گنـدم افزایـش یافـت بـه
شـکلی که در سـال زراعی  98-99از سـطحی
 ۴۱۵هـزار هکتـار ،یک میلیـون و  ۴۶۵هزارتن
گنـدم تولید شـد.

نماینده مردم شهرستان فسا
با رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس دیدار کرد

دیدار نماینده مردم شهرستان اقلید
در مجلس شورای اسالمی با رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از دیـدار خـود و نماینـده
مـردم ایـن شهرسـتان در مجلـس شـورای اسلامی بـا رئیـس
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
فسـا ،ناصـر انصـاری گفـت :در ایـن دیـدار نماینـده مـردم ایـن
شهرسـتان ضمـن تبریـک انتصاب حسـین پژمان به عنـوان رئیس
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه بخش هایـی از نقاط
قوت و مسـائل و مشـکالت بخش کشـاورزی این شهرسـتان اشاره
کرد.

بـه گفتـه وی؛ حجـت الـه فیـروزی بـا دعـوت از رئیـس سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برای سـفر به شهرسـتان فسـا از او
خواسـت تـا از نزدیـک مسـائل مربـوط به ایـن شهرسـتان را رصد
و پیگیـری کند.
انصـاری بـا بیان اینکه گزارشـی اجمالـی از اقدامـات و فعالیت های
مهم در دسـت اجرای مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا در
ایـن نشسـت ارائـه کرده اسـت ،افزود :پژمـان نیز اهـم رویکردهای
سـازمان خـود را بـرای پیشـبرد اهـداف کالن بخـش کشـاورزی
اسـتان فـارس تبیین و بـر پیگیری مشـکالت تاکیـد کرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا بـه حضـور سـید محسـن
قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگـی والیـت فقیـه در سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،در ایـن دیـدار نیـز اشـاره کـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید نشسـتی با حضور مسـلم
صالحی نماینده مردم شهرسـتان اقلید و حسـین پژمان رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فارس انجام شـد.
صالحـی نماینـده مـردم اقلید در مجلس شـورای اسلامی ضمـن تبریک انتصاب مقام ریاسـت
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و آرزوی توفیـق روز افـزون بـرای حسـین پژمان بـه اهمیت
بخـش کشـاورزی در تامیـن امنیـت غذایـیکشـور و لـزوم توجـه به ایـن بخش در شهرسـتان
اقلیـد بـه عنوان یکـی از شهرسـتان های مهـم کشـاورزی در اسـتان پرداخت.
حسـین پژمـان ،رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی با اشـاره بـه ظرفیت شهرسـتان اقلیـد از نظر
تولیـدات زراعـی و باغـی بـر لـزوم اسـتفاده حداکثـری از نیروهای توانمنـد در راسـتای افزایش
بهـره وری اشـاره کـرد و افـزود :تهیـه طرح هـای تحقیقاتـی در زمینه هـای مختلـف زراعـی و
باغـی و تامیـن اعتبـارات در ایـن زمینـه حائز اهمیت اسـت.
وی بـر لـزوم اسـتفاده از پتانسـیل شـرکت سـهامی زراعـی نصرآبـاد بـه عنـوان تنهـا شـرکت
سـهامی زراعـی فعـال در سـطح اسـتان فـارس اشـاره کرد و افـزود :حل مشـکل اسـناد اراضی
ایـن شـرکت بایـد از طریـق کمیسـیون مـاده  ۱۷پیگیری شـود.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :بخـش زراعـی شهرسـتان بـا دارا بـودن رتبه برتـر حبوبات و سـیب
زمینـی اسـتان ،نیازمنـد دریافـت مجـوز در زمینـه تولیـد بـذر در این محصوالت اسـت.
او در ادامـه بـا بیـان اینکـه کشـاورزی شهرسـتان نیازمنـد پیگیـری ایجـاد زنجیـره تولیـد در
محصـوالت گواهـی شـده ،اجـرا و اصلاح آرایش کشـت در محصـوالت زراعـی با اسـتفاده از
کـم خاکـورزی و بـی خاکـورزی ،توجه به توسـعه گلخانه هـا ،گیاهان کم آب بـر ،گل محمدی،
گیاهـان دارویـی و زعفـران اسـت ،افـزود :توجـه بـه صنایـع تبدیلـی خانگـی و محلـی و ایجاد
سـردخانه ها نیـز بایـد در دسـتور کار شهرسـتان قـرار گیرد.
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان اقلیـد دارای ظرفیت هـای مناسـبی در خصـوص اجرای
طرح هـای نویـن آبیـاری اسـت ابـراز کـرد :برنامه ریـزی مناسـب بایـد در ایـن حیطـه انجام و
منابـع آب و خـاک شهرسـتان مدیریـت گـردد وی صنعـت دامـداری را بـه عنـوان راهبـردی
اساسـی بـا توجـه بـه سـطح بـاالی علوفـه در شهرسـتان عنـوان و تصریـح کـرد :در کنـار این
صنعـت ،پـرورش زنبـور عسـل باتوجـه بـه وجـود مراتـع و باغات فـراوان شهرسـتان نیـز حائز
اهمیـت اسـت .وی در پایـان بـا بیـان اینکـه ظرفیـت هـا و چالـش هـا و راهکارهـا در سـطح
شهرسـتان بایـد شناسـایی و بـا ارائـه طرح های دقیق نسـبت به توسـعه کشـاورزی شهرسـتان
اقـدام کـرد ،ابـراز کـرد :بایـد از ظرفیت مجمـع نماینـدگان فارس به منظـور پیگیری مسـائل و
مشـکالت کشـاورزی اسـتان فـارس اسـتفاده کرد.
در ایـن دیـدار حـاج آقا قائمـی نماینده ولی فقیـه ،کیومرثی معـاون امور دام ،محمدی جانشـین
معاونـت تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی ،سـیدعلی آقـا میرطالبـی مدیـر جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد نیـز حضور داشـتند.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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رئیس جهاد کشاورزی فارس در اولین نشست با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس:

قانون خط قرمز و تسهیل گری از وظایف ما است

ارتبـاط بـا مسـائل حقوقـی ،اداری و مالـی از جمله موافقت نامـه ،بخشـنامه و بودجه به هر
طریـق ممکن افزایـش یابد.
وی در ارتبـاط بـا چگونگـی انتخـاب مدیـران نیـز سـخن گفـت و افـزود :باتوجه بـه تاکید
دبیرخانـه هیئـت مرکـزی گزینـش ،بـه منظـور انتصـاب مشـاغل مدیریتـی (همـکاران
اسـتخدام رسـمی و غیررسـمی) اسـتعالم و نظرخواهـی از مدیریـت هسـته گزینـش و
حراسـت ضـروری اسـت.
انتقال دانش و افزایش سرمایه از ضروریات کشاورزی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :قانون خـط قرمز و تسـهیل گری
یکـی از وظایـف مـا اسـت ،قانون ایـن انعطاف پذیـری را دارد کـه امورات اربـاب رجوع به
بهترین شـکل پیگیری شـود و به سـرانجام برسـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان در اولیـن نشسـت بـا مدیـران جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان هـای اسـتان فـارس با بیـان اینکـه رضایـت ذی نفعان را سـرلوحه
کار قـرار دهیـد ،ابـراز کرد:کلیـد رضایـت ذی نفعـان ایـن سـازمان از جملـه وزیـر جهـاد
کشـاورزی ،اسـتاندار ،بهره بـرداران ،شـرکت ها ،کارخانجـات ،دانشـگاهها و مراکـز
تحقیقاتـی؛ جلـب رضایـت همـکاران اسـت.
وی تصریـح کـرد :دروازه ورود بـه تکریـم اربـاب رجوع از تکریـم همـکاران می گذرد چرا
کـه بـا تکریـم همـکاران ،تعلـق خاطـر و انگیـزه کاری در آنـان ایجـاد مـی شـود بنابراین
اخلاق مـداری و رفتـار سـازمانی را سـرلوحه کار خود قـرار دهید.
پژمـان بـا بیـان اینکه بـرای انجـام امـور ،نیازمند ابـزار و نیروی انسـانی هسـتیم و نیروی
انسـانی بـرای انجـام امـور نیازمنـد انگیزه اسـت ،افـزود :در شـادی و غم همـکاران همراه
و همدل باشـید.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد :بزرگتریـن مزیـت اسـتان فـارس ،نیـروی انسـانی توانمند
اسـت امـا بسـیاری از ظرفیـت هـای نیـروی انسـانی مـا بالفعل نشـده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس ،مدیـران زیر مجموعـه را بـه رعایت نظم
و انضبـاط بـه عنـوان اولین اصـل در مدیریـت ،برنامه محـوری و تعیین اسـتراتژی توصیه
کـرد و افـزود :بـا آینـده پژوهی و آینـده نگری چالـش های مشکل سـاز را در اسـرع وقت
اطالع رسـانی کنید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه گزارشـات بایـد بـه صـورت علمـی ارائـه و دسـتورالعمل ها بـا
داده هـای منطقـی تدوین شـود ،اظهـار کرد :مستندسـازی سـرلوحه کار همه پرسـنل قرار
گیرد.
پژمـان؛ بـه راه انـدازی "تیـم یـاوران پهنه" گریـزی زد و گفت :باید مسـائل و مشـکالت
را از زبـان مدیـران پهنه شـنیده و امور این کارشناسـان سـاماندهی شـود.
وی افـزود :ثبـت اطالعـات در سـامانه پهنه بنـدی و عملکرد مسـئولین پهنه هـر دو هفته
یـک بـار پایش خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول؛ جـوان سـازی مدیران سـازمان را یکـی از اولویت هـا برشـمرد و ابراز
کـرد :بـا ارزیابـی از مسـئولین پهنه؛ مدیـر پروری صورت گیـرد و از تجربه مدیـران قدیمی
در سـطح سـتاد اسـتفاده شـود و نیروهای زحمت کش شناسـایی و به موقع تشـویق شوند.
وی در ادامـه از ضـرورت تعامل خوب و سـازنده مدیران با نماینـدگان مجلس و فرمانداران
شهرسـتان سـخن گفـت و افزود :مدیـران در این تعامالت باید شـخصیت حقوقی مسـتقل
خود را حفـظ کنند.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـه اهمیت آموزش مسـائل مالـی ،حقوقی
و اداری بـه همـکاران نیـز اشـاره و ابـراز کرد :باید سـطح اطالعـات عمومی همـکاران در
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رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به اینکـه در حوزه کشـاورزی دو
موضـوع انتقـال دانـش و تکنولوژی و افزایش سـرمایه ضـرورت دارد ،اظهار کـرد :دانش را
شـما انتقـال می دهیـد و تکنولوژی وجـود دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـه مسـائل فنـی نیـز گریـزی زد و ابـراز کـرد :در تغییر الگوی کشـت
خالقیـت داشـته باشـید بـه عنـوان مثـال در شهرسـتان خرامـه در شـوری آب ۱۲دسـی
زیمنـس بـر متـر ،هفـت تـن گنـدم تولیـد شـده کـه از توفیقـات بزرگ اسـت.
وی افزود:کشـاورزان بایـد کارشناسـان را قبـول داشـته باشـند از ایـن رو کارشناسـان باید
مجهـز بـه علـم روز شـوند و بـا پتانسـیل یابـی در هـر منطقـه و اجـرای طـرح تحقیقاتی
در تغییـر الگـوی کشـت و ترویـج کشـت مناسـب بـا شـرایط منطقـه کمک کننـد .رئیس
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد :در گنـدم اسـتفاده از کـود اوره بـه
اضافـه علـف کـش بـه عنوان راهکاری اسـت کـه به افزایـش عملکرد و جـذب علف کش
کمـک مـی کنـد کـه دسـتورالعمل آن توسـط حفظ نباتات ارسـال مـی شـود .وی تصریح
کـرد :میـزان فسـفر بیـش از  ۸۰درصـد از مـزارع اسـتان فـارس ،کمتر از  ۱۵ ppmاسـت،
بنابرایـن تغذیـه تلفیقـی بـا کودهای کود سـه بیسـت ،حداقـل دو مرحله به میـزان  ۵کیلو
در هکتـار ،همـراه بـا قـارچ کش باشـد در دسـتور کار قـرار دهید.
مدیر باید اخالق مدار باشد

در ادامـه ایـن نشسـت مسـئول حـوزه نمایندگـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :مدیـر بایـد اخالقمـدار باشـد که ایـن شـاخص ارزیابی در مدیریت اسلامی اسـت
و اگـر مسـئولیت بـر پایـه اخلاق باشـد هیچ وقـت دچـار مشـکل و تزلزل نمی شـویم.
سـید محسـن قائمـی بـا اشـاره بـه اینکـه پیامبـر اکـرم (ص) فرمودند :بـه راسـتی که من
مبعـوث شـدم تـا شـرافتهای اخالقـی را کامـل و تمـام کنـم [و به مـردم بیامـوزم] ،ابراز
کـرد :مدیریـت وقتـی بـر پایـه اخلاق باشـد در مجموعه تحـت امـر ،فراگیر می شـود .به
گفتـه وی؛ مدیـر بایـد بـا ایجـاد ارتبـاط صمیمانـه بـر دل و قلـب مجموعه خـود حکومت
کنـد ،مدیـر بایـد خلاق ،علـم محـور و دانـش پیرو باشـد و بـا فکر نـو چالش هـای پیش
رو را برطـرف کند.
او؛ روزمـره گـی را یکـی از آفـت هـای مدیریـت دانسـت و افـزود" :مدیریـت خالقانـه"
راه حلـی بـرای ایـن مشـکل و باعـث ایجـاد نشـاط و پیشـرفت در مجموعـه اسـت از این
رو مدیـر بایـد ایـده پـرداز باشـد .وی؛ از مدیـران خواسـت تـا بـا حضـور میدانی مسـائل و
مشـکالت را از نزدیـک و در عرصـه بررسـی کننـد.
مسـئول حـوزه نمایندگـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ شـاه کلیـد کسـب
موفقیـت را در هـر مسـئولیتی بـه خصـوص مدیریـت ،اهتمـام بـه نمـاز اول وقت دانسـت
و مدیـران را بـه ایـن امـر توصیـه کرد چـرا که باعـث ایجـاد اعتمـاد بیشـتر ذی نفعان به
مدیـر و بـه امـر بـه معـروف می شـود.
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور مسـئول حـوزه نمایندگی ولـی فقیه ،مدیـر حوزه ریاسـت،
معاونیـن و مدیـران مسـتقل سـتادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان و همزمـان با میالد
حضـرت زینـب کبـری (س) و روز پرسـتار برگـزار شـد از پرسـتارانی که همسـر و یا فرزند
کارکنـان جهـاد کشـاورزی هسـتند با اهـداء گل و لـوح تقدیر تجلیل شـد.

پژمان در دیدار با مسئول خبرگزاری فارس در این استان:

برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
در بخش کشاورزی بر اساس داده می باشد

ابراهیـم کمالـی سرپرسـت خبرگـزاری فارس در اسـتان
فـارس و راضیـه نجار سـردبیر این خبرگزاری با حسـین
پژمـان رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
بـرای عـرض تبریـک انتصـاب جدیـد وی و گفتگـو
پیرامـون مسـائل روز بخـش کشـاورزی و ارتباط بیشـتر
متقابـل ایـن رسـانه و ایـن سـازمان دیـدار کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار پرتـو امیـد رئیـس سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس گفت :کشـاورزی متاثر از اقلیم
اسـت و نسـبت بـه بخـش صنعـت برنامه ریـزی در این
حوزه دشـوارتر هسـت ،به عنـوان مثال کارخانه سـیمان
یا السـتیک سـازی مشـکل بزرگشـان در شـرایط فعلی
کشـور ،مسـائل تحریمـی اسـت کـه بالطبـع مـواد اولیه
خـود را بـه سـختی تهیـه می نمایند.
حسـین پژمـان افـزود :برنامه ریزی در بخش کشـاورزی
بـر اسـاس داده اسـت ً
مثلا داده هـا در بیسـت سـال
گذشـت بیانگـر ایـن مطلب اسـت کـه  ۴۵درصـد مردم
اسـتان فـارس بـذر خـود مصرفـی داشـته اند بـه عنوان
نمونـه در منطقـه اقلیـد کشـاورزان در مـرداد مـاه گندم
را برداشـت و در شـهریور مـاه شـروع بـه کاشـت ایـن
محصـول مـی نماینـد بنابرایـن آنهـا از بـذر تولیـدی
خـود جهـت کشـت محصـول گنـدم اسـتفاده مـی کنند
و بـا توجـه بـه اینکـه قیمـت گنـدم مبلـغ  ۲۵۰۰تومان
و قیمـت دانـه گنـدم  ۱۷۰۰تومـان اسـت ایـن اختلاف
قیمـت سـبب می شـود کـه کشـاورز ترجیح دهـد از بذر
خـود مصرفـی اسـتفاده کند.
وی تصریـح کـرد از سـویی در سـال جاری هواشناسـی
پیـش بینـی کـرد آذر مـاه بارندگـی نداریـم بنابرایـن بر

ایـن اسـاس مـا بـه مـردم هشـدار دادیـم کشـت گنـدم
خـود را بـا دو هفتـه تاخیـر انجام دهنـد لذا آنها سیسـتم
بوجـاری خـودرو دو هفتـه بـه تاخیـر انداختنـد و این در
حالـی بـود کـه در  ۲۰آبـان مـاه مـا شـاهد بارندگـی در
سـطح اسـتان فـارس بودیـم و بعـد از آن هم بـه فاصله
یـک هفتـه مجـدداً نـزول رحمـت الهـی را داشـتیم.
بنابرایـن کشـاورز مـی بایسـتی بیـن دو تاریـخ بارندگی
کـه ایـن مهـم مشـکالتی را بـرای آنها بـه وجـود آورد.
این مقام مسـئول خاطرنشـان کـرد :ما در اسـتان فارس
بیـش از  ۴۸هـزار تـن بـذر اصالح شـده کشـور را تولید
کردیـم و ایـن در حالـی اسـت کـه و کشـور  ۶میلیـون
هکتار گندم توسـط می شـود شـکل یلـدا وضعیت بودی
در گـردش و  ۳۸۰هـزار تومـان بوده اسـت به ایـن معنا
کـه بیـش از  ۶۰درصـد بـذر مـورد نیـاز گندم در اسـتان
فـارس تولیـد شـده و ایـن در حالـی اسـت کـه متوسـط
تولیـد بـذر گواهی شـده در کشـور  ۳۸درصد اسـت.
وی تصریـح گنـدم خـود را با دو هفته تاخیـر انجام دهند
لـذا آنهـا سیسـتم بوجـاری خـودرو دو هفتـه بـه تاخیـر

انداختنـد و ایـن در حالـی بـود کـه در  ۲۰آبـان مـاه مـا
شـاهد بارندگـی درسـطح اسـتان فـارس بودیـم و بعد از
آن هـم بـه فاصله یک هفتـه مجدداً نـزول رحمت الهی
را داشـتیم .بنابرایـن کشـاورز می بایسـتی بیـن دو تاریخ
بارندگـی کـه این مهم مشـکالتی را برای آنهـا به وجود
آورد.
این مقام مسـئول خاطرنشـان کـرد :ما در اسـتان فارس
بیـش از  ۴۸هـزار تـن بـذر اصالح شـده کشـور را تولید
کـرده ایـم و ایـن در حالی اسـت که در کشـور  ۶میلیون
هکتـار گنـدم کشـت مـی گـرددو کل گنـدم بـذری
تولیـدی درکشـور ۳۸۰هزار تن بوده اسـت ,بـه این معنا
کـه بیـش از فسـت اسـت مـورد نیـاز گندم در اسـتان
فـارس تولیـد شـده ضمـن ایـن کـه متوسـط تولیـد بذر
گواهـی شـده در کشـور  ۳۸درصد هسـت.
وی تصریـح کـرد ۴۷ :درصـداز عملکـرد در حـوزه
کشـاورزی تاثیـر اقلیـم اسـت و دیـدگاه ایـن جامعه در
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تصمیم گیری
کارشناسـی مـی باشـد و ا توجهبـه ایـن کـه در حـال
حاضـر شـرایط کشـور شـرایط جنگـی اسـت بنابرایـن
بـه قوانیـن ،بخشـنامه ها و دسـتورالعمل هـای جنگی و

سـرعت عمـل در تصمیـم گیریهـا نیـاز اسـت.
پژمـان تاکید کرد شـامل یک زنجیره شـش حلقه اسـت
کـه شـامل بـه نهـادی جوجـه عمـده فـروش و مصرف
کننـده اسـت کـه اگر بـه هر کـدام از این حلقه ها فشـار
آورده شـود از مـدار خـارج خواهنـد شـد مـردم گرانی را
تحمـل مـی کننـد ولـی نبـودن را تحمل نمـی کنند.
اظهـار کـرد در اسـتان فـارس  ۸۰درصد گنـدم تولیدی
بـه آب وابسـته اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه بعضی
از اسـتان هـا مثل کردسـتان وجـود گندم شـان به آب
باران وابسـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان جهـاد کشـاورزی
هماننـد سـپاه یـک نهاد۰تتل انقالبی اسـت یاداور شـد:
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس یکی از سـازمان
هایـی اسـت کـه بیشـترین نیـروی انسـانی را در اختیار
دارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
خاطرنشـان کرد :اسـتان درکشـور تولید گندم مقام دوم
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
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تجلیل رئیس جهاد کشاورزی فارس از پرستاران
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از
همسـران و فرزنـدان کارکنـان این سـازمان که مفتخر
بـه شـغل پرسـتاری هسـتند ،تجلیـل کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان
همزمـان بـا فـرا رسـیدن روز پرسـتار از  55نفـر از

پرسـتاران بـا اهـدای شـاخه گل و لـوح تقدیـر تجلیـل
کر د .
در لـوح تقدیـر رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فارس آورده شـده اسـت:
کسـی کـه بـرای بـرآوردن نیـاز بیمـاری تلاشکنـد،

خـواه نیـاز او بـرآورده شـود یـا نـه ،هماننـد روزی کـه
از مـادر متولـد شـده اسـت از گناهـانپـاک میشـود.
پیامبـر اکـرم(ص)
سـالروز میلاد حضرت زینـب کبری(س) ،پرسـتار همه
ارزشهـای زخم دیده در تاریخ شـیعه؛ یـادآور فداکاری
شـما پرسـتارانی اسـت که با نـور ایمان گرمـای زندگی
را در کالبـد جامعـه جـاری کرده اید.
بـه واقـع حـس احسـان و نـوع دوسـتی در نام پرسـتار
متجلـی مـی شـود،به ویـژه در شـرایط سـخت شـیوع
ویـروس کرونـا و بیمـاری کوویـد ،۱۹کـه قریـب یـک
سـال اسـت نقـش شـما مدافعـان سلامت و منادیـان
انسـانیت بیش از پیـش در جامعه پررنگ کرده اسـت و
ّ
بـا خلـوص نیت جان خـود را در طبق اخالص گذاشـته
و از خانـواده و عزیزتریـن نزدیـکان خـود گذشـته اید.
بی شـک نبـض سلامت جامعـه ،ضربان قلب پرسـتار
اسـت ،از طـرف خود و خانـواده بزرگ جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس از شـما کـه در راه حفظ سلامت جامعه
نقـش آفرین شـده ایـد؛ قدردانی کـرده و ضمن تبریک
روز پرسـتار ،امیـدوارم کانـون خانـواده تـان گـرم،
سـتارهی زندگیتـان پرفـروغ و آفتـاب مهرتان پیوسـته
ایـام بـر دل بیمـاران بتابد.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس:

اولین نظام نامه جامع روابط عمومی در آستانه چاپ قرار گرفت

رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس از تدویـن اولیـن "نظـام
نامـه جامـع روابـط عمومـی" خبـر داد و گفـت :بـا
اخـذ کـد شـابک و طـی مراحل اخـذ فیپا ایـن نظام
نامـه در آسـتانه چـاپ قـرار گرفـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،علیرضـا واحدی
پـور تصریـح کـرد" :نظـام نامـه جامـع روابـط
عمومـی" بـا هـدف بـه کارگیـری برنامـه نظاممند،
جامـع و منسـجم در اداره روابـط عمومـی و با تاکید
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
تدوین شـده اسـت.
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بـه گفتـه وی؛ در نظامنامه مذکور ،پـس از پرداختن
به فلسـفه وجـود روابط عمومی و تعاریـف آن ،تمام
شـاخص های عملکـردی روابـط عمومـی تعریـف
شـده است.
واحـدی پور ابراز کـرد :این نظامنامه شـامل تعاریف
روابـط عمومی ،اهم وظایف ،پسـت های سـازمانی،
اصـول مدیریـت ،برنامـه ریـزی ارزیابـی ،فنـون و
فعالیت هـای روابـط عمومـی و ارتباطـات مردمـی،
ارتباطـات کارمندی ،مدیریت انتشـارات،گردهمایی،
نمایشـگاه ،تبلیغات و سـمعی بصری اسـت.
وی افـزود :دسـتورالعمل برگـزاری همایشهـا،
جشـنها ،شـاخصهای ارزیابی و اسـامی رسـانهها
و اصحـاب رسـانه در ایـن نظامنامـه لحـاظ شـده
ا ست .
رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه بـرای
تدویـن ایـن نظـام نامـه از سـال  ۹۵تحقیقـات
میدانـی زیـادی انجـام شـده اسـت و در سـال ۹۷
نسـخه نهایـی آن آمـاده شـد ،اظهار کـرد :برخی از

مطالـب درج شـده در نظام نامـه از جمله تاریخهای
مناسـبت های مختلـف بـه روز رسـانی مـی شـود.
واحـدی پـور گفـت :هـدف از تدویـن ایـن نظـام
نامـه کـه توسـط محمـد مهـدی قاسـمی رییـس
سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فـارس ،اینجانب،
سـید محمد شـاه امیـری ،شـهربانو جویبار و شـیدا
اشـتری کارشناسـان اداره روابـط عمومـی ایـن
سـازمان بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت؛ داشـتن
چهارچـوب و اصولـی اسـت کـه همـواره در روابط
عمومـی سـازمان هـا بایـد در نظـر قـرار گرفتـه
شـود و بـا توجـه بـه رعایـت ایـن اصـول از اتالف
زمـان جلوگیـری مـی شـود ،اسـترس های ناشـی
از خاطـر پـر مخاطـره مسـئولین ،کارشناسـان و
دیگـر کارکنـان روابـط عمومـی ها کاسـته شـده و
بهـرهوری کار افزایـش مـی یابـد.
وی اظهـار امیـدواری کرد :این کتـاب پس از چاپ
مـورد اقبـال اسـاتید ،مدیـران و کارشناسـان روابط
عمومـی بخش هـای دولتـی و خصوصـی قـرار
گیر د .

رئیس سابق جهاد کشاورزی فارس:

ایجاد ساختار در بخش کشاورزی با تشکیل زنجیره تولید

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :تشـکیل زنجیـره تولیـد
علاوه بـر افزایـش بهـره وری ،نظـام منـد کـردن رفتـار و سـاختار پیـدا کـردن
کشـاورزی را بـه دنبـال دارد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،محمـد مهدی قاسـمی روزهای آخـر تصدی گری
خـود در بازدیـد نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس از مجتمـع کشـت و صنعت
گیاهـان دارویـی اسـپاید رایمون با اشـاره به اینکـه مهمترین مزیت ایـن مجموعه
زنجیـره بـودن اسـت ،تصریـح کـرد :در اسـپاید رایمـون از قبـل از تولیـد یعنـی
آمـوزش تولیـد کننـدگان  ،ظرفیت سـنجی ،در اختیار قـرار دادن نهاده هـای تولید،
فـرآوری محصـول تـا عرضـه محصـوالت بـا برند خـاص صورت مـی گیرد.
وی بـا بیـان اینکه در مجموعه اسـپاید رایمـون در حوزه تولیـد و کارخانه؛ اقدامات
خـاص و نوآوری هایـی زیـادی صـورت گرفتـه ،افـزود :امیـدوارم روزی برسـد که
ده هـا اسـپاید رایمون در اسـتان فارس شـکل بگیرد.
ایـن مقـام مسـئول ،تولیـد گیاهـان دارویـی و پـرورش زنبـور عسـل را دو اقـدام
موثـر مجتمـع مذکور در اشـتغال زایی دانسـت و گفت :کاشـت و فـرآوری گیاهان
دارویـی یک کسـب و کار ارزشـمند اسـت چرا که پیـش از این گیاهـان دارویی به
صـورت طبیعـی در مراتـع و منابـع ملـی خودرو بوده اسـت.
قاسـمی بـا بیـان اینکـه اگرچـه از دیـر بـاز اسـتان فـارس یکـی از مراکـز تجارت
گیاهـان دارویـی بـوده اسـت ،تصریـح کـرد :در حـال حاضـر  ،سـطح زیـر کشـت
زراعـی گیاهـان دارویـی هفـت هزار هکتار اسـت و قابلیت توسـعه زیـادی دارد اما
توسـعه گیاهان دارویی مشـروط به تشـکیل زنجیـره و ایجاد زمینه فرآوری اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کرد :ایـن اسـتان فضای
بسـیار بزرگـی بـرای توسـعه صنعـت زنبـورداری دارد نـه فقـط بـرای عسـل بلکه
 150برابـر ارزش عسـل ،ارزش گـرده افشـانی اسـت کـه توسـط زنبـور در باغ ها
صـورت مـی گیرد.
قاسـمی بیـان کرد :اسـتان فـارس  15درصـد ظرفیت باغ هـای کشـور 18 ،درصد
جنگل هـای کشـور را دارد از ایـن رو صنعـت زنبـورداری جای گسـترش و توسـعه
دارد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس
رئیس سـابق سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :جهـاد کشـاورزی مکلـف اسـت پـس از رفـع
مـوارد اختالفـی نسـبت بـه اصلاح اسـناد مالکیت و
صـدور اسـناد اراضـی کشـاورزی اقـدام نماید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضـی
فـارس ،محمـد مهدی قاسـمی افزود :کمیسـیون رفع
تداخلات اسـتان ،در مـورد ماهیـت محـدوده ای از
اراضـی پلاک که دارای رای کمیسـیون مـاده واحده
(هیـات تعییـن تکلیـف اراضـی اختالفـی) یـا رای از
محاکـم قضایی هسـتند ،مطابق با آخریـن رای صادر
شـده عمـل خواهـد نمود.
وی تصریـح کـرد :کمیسـیون رفـع تداخلات اراضی
اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه پرونده هـای
مربـوط به پلاک گود داغ شهرسـتان جهـرم در دهه
اول آذر مـاه سـال جـاری برگـزار و مقـرر شـد جهـاد
کشـاورزی بـا همکاری اداره کل ثبت اسـناد و امالک
و منابـع طبیعـی پـس از رفـع مـوارد اختالفی نسـبت
بـه اصلاح اسـناد مالکیـت و صـدور اسـناد اراضـی
کشـاورزی اقـدام نماید.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :کمیسـیون
رفـع تداخلات اراضـی اسـتان فـارس بـه منظـور
رفـع همپوشـانی قوانیـن و مقـررات مـوازی و اصالح
سـوابق ،نقشـه هـا و کلیـه دفاتـر و اسـناد ازجملـه
اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار
می گـردد.

شـایان ذکر اسـت که این کمیسـیون با حضور رئیس
سـازمان جهـاد کشـاورزی ،مدیـر کل ثبـت اسـناد و
املاک ،مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری ،مدیر
کل امـور اقتصـادی و دارایـی ،مدیـر امـور اراضـی
فـارس و سـایر اعضای کمیسـیون در سـالن جلسـات
ریاسـت سـازمان برگزار شـد.
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رئیس جهاد کشاورزی فارس مطرح کرد:

مدیران پهنه؛ سربازان گمنام امنیت غذایی کشور
آمار؛ پایه و اساس
برنامه ریزی در هر سازمان

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
مدیـران پهنـه بـه عنوان سـربازان گمنـام امنیـت غذایی
کشـور بـا کشـاورزان و بهـره بردارانـی کـه ایـن امنیـت
ملـی را تامین و محقق می سـازند ارتباط مسـتقیم دارند.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،حسـین پژمـان کـه
در یـک پیـام ویدیوئـی بـا کارکنان این سـازمان سـخن
می گفـت ،تصریـح کـرد :مسـئولین پهنـه کـه بـه واقـع
مدیـران پهنه هـای کشـاورزی هسـتند فعالیت هـای
متعـدد و متنوعـی انجـام می دهنـد از ایـن رو در رویکرد
جدیـد ایـن سـازمان حمایـت ،آمـوزش و ارتقـاء سـطح
توانمنـدی مسـئولین پهنـه فـوق العـاده بـرای مـا مهـم
ا ست .
ایـن مقـام مسـئول با تاکید بـر اینکـه مدیران پهنـه باید
بیـش از پیـش به لحاظ مـادی و معنوی مـورد توجه قرار
گیرنـد ،اظهـار کـرد :تلاش می کنیم شایسـته سـاالری
را بـه نحـو مطلـوب انجـام دهیـم و شـاخصهایی را
در نظـر بگیریـم کـه همـکاران مسـئول پهنـه ای کـه
توانمنـد ،خلاق و عالقهمنـد هسـتند که پله هـای ترقی
را در حـوزه مدیریـت پشـت سـر بگذارنـد ،بتواننـد در
برنامه هـای سـازمان تاثیرگـذار باشـند.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظور جـوان سـازی مسـئولین مراکز
جهـاد کشـاورزی پـس از ارزیابی هـای دقیـق و منصفانه
و طبقـه بنـدی مدیـران پهنـه در گروه هـای مختلـف،
مسـئولیت هـا بـه مدیـران پهنـه واگـذار تـا در مدیریـت
ایـن مراکز سـهیم باشـند.
او بـا اشـاره بـه اینکه موضـوع آموزش همکاران مسـئول
پهنـه بـرای وی اهمیت ویـژه ای دارد ،افـزود :با آموزش
و ارتقـاء سـطح توانمنـدی ایـن همـکاران در ارتبـاط بـا
بخـش کشـاورزی ،فـن آوری و تکنولوژی هـای جدیدی
کـه وجـود دارد مـی توانیـم باعـث افزایـش اعتمـاد
کشـاورزان نسـبت بـه مسـئولین پهنه بشـویم.
بـه اعتقـاد او؛ کشـاورز زمانـی کـه احسـاس کنـد یـک
کارشـناس در زندگـی و افزایـش درآمـد او موثـر اسـت
قطعـ ًا بـه او اعتمـاد خواهد کـرد و نسـخه هایی که تحت
عنـوان دسـتاورد های فنـی از طـرف کارشناسـان صـادر
مـی شـود مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفت.
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پژمـان در ادامـه بـه بـه انتظـارات خـود از مسـئولین
پهنه هـای کشـاورزی اسـتان فـارس اشـاره و ابـراز کـرد:
دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات دقیـق و بـه روز اسـاس
برنامه ریـزی و زیربنـای توسـعه و پیشـبرد اهـداف در هـر
سـازمان اسـت ،بنابراین مدیـران پهنه اطالعـات مربوط به
سـطوح کشـت و دیگـر بخش هـا را در زمان مناسـب و به
موقـع در سـامانه جامـع پهنه بنـدی و مدیریـت داده هـای
کشـاورزی ثبـت و بـه روز رسـانی کننـد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس جلوگیری
از کمبـود یـا تولیـد مـازاد محصـوالت کشـاورزی را از
دسـتاورد های بـه روز بـودن آمـار سـطوح زیـر کشـت
دانسـت و تصریـح کـرد :میتوانیـم بـا هشـدار دادن بـه
کشـاورزان در زمانـی کـه بـه نقطـه تعهـد ملـی مطابـق با
برش هـای اسـتانی برای سـطوح زیـر کاشـت محصوالت
رسـیدیم از توسـعه کشـت هـا جلوگیـری و مانـع از متضرر
شـدن کشـاورزان بشـویم.
وی بـا بیـان اینکـه ارتبـاط مسـتمر و چهـره بـه چهـره
مسـئولین پهنـه بـا کشـاورزان از اهمیت زیـادی برخوردار
اسـت ،گفـت :ایـن ارتبـاط مـی توانـد دو منظـوره باشـد،
مسـئولین پهنـه هـا مـی تواننـد اطالعـات خودشـان
را بـه کشـاورزان انتقـال دهنـد و در مقابـل از تجـارب
بـه خصـوص کشـاورزان پیشـرو اسـتفاده کننـد؛ بخـش
عمـدهای از تجـارب و دسـتاوردهایی را کـه داریـم صرفـا
از مراکـز تحقیقاتـی صادر نشـده بلکه از طریق کشـاورزان
خالقـی کـه در مـزارع و بـاغ هـا کار می کننـد بـه وجـود
آمده اسـت.
بـه گفتـه پژمـان؛ ما باید تیزهـوش و باهوش باشـیم تا این
اطالعـات را از کشـاورزان پیشـرو بگیریـم ،آن را تجزیـه و
تحلیـل کنیـم و بـا افـزودن دانـش خـود آن را بـه شـکل
بسـته فنـی و اجرایی در اختیـار جامعه کشـاورزی بگذاریم.
او بازدیـد مسـتمر مسـئولین پهنـه از پهنه هـای
تولیـدی ،بـاغ هـا و مـزارع را مهـم ارزیابـی و اظهـار
کرد :در این سرکشـی ها مشـکالت شناسـایی و برای
حـل چالشها بایـد راهکارهایـی که مثمر اسـت ارائه
شـود و اگـر چالشـی وجـود داشـته باشـد که مسـئول
پهنـه نتوانـد در زمـان بازدیدها راهحلی بـرای آن ارائه
نمایـد ،میتوانـد آن را بـه سـتاد سـازمان انتقـال دهد.
بـه گفتـه وی؛ کارشناسـان سـتادی بـا همـکاری محققان
مراکـز تحقیقاتـی پاسـخ قانـع کننـده ای بـرای چالش هـا
تهیـه و در اختیـار می گـذارد و حتی اگر ضـرورت پیدا کرد
مـی تواننـد آن را بـه یک مسـئله تبدیـل و به عنـوان یک
طـرح تحقیقاتی دنبـال کنند.

انتقال دانش فنی
در فضای مجازی دنبال شود

پژمـان بـا اشـاره به شـیوع بیمـاری کرونا به عنـوان یک
عامـل محدود کننده بـرای ارتباطات افـزود :انتظار داریم
کـه هـر کارشـناس مسـئول پهنـه حتمـا افـراد ذی نفـع
خـود که همـان بهرهبـرداران هسـتند را کامال شناسـایی
کنـد و در شـبکه های اجتماعـی گروه هـای مجـازی را
تشـکیل تـا اطالعات و دانـش فنی را در قالـب کلیپ ها،
کارگاه هـای آموزشـی و دسـتورالعمل های فنـی به نحوه
سـاده و با زبـان ترویجی در اختیار کشـاورزان قرار بدهد.
وی از مسـئولین پهنـه خواسـت تـا جسـارت و شـهامت
خالقیـت در کارها را داشـته باشـند و با ارائـه فرمول ها و
دسـتورالعمل های جدیـد بـه آن چیـزی کـه در کتاب ها
و منابـع بـه آنهـا دسترسـی دارند بسـنده نکنند.
او بـه تغذیـه تلفیقی مزارع غالت اسـتان فارس در سـال
زراعـی گذشـته بـه عنـوان یـک نـوآوری در شـیوه کار
اشـاره کـرد و گفـت :در هیـچ کتابـی اسـتفاده از هشـت
کیلوگـرم کـود اوره یـا به عبارتی اسـتفاده از کـود اوره به
مقـدار  ۲۰کیلـو گرم در هزار لیتر آب توصیه نشـده اسـت
ولـی ایـن کار را در سـال گذشـته انجـام دادیـم و نتایـج
بسـیار مطلوبـی هـم از آن حاصل شـد.
ایـن مقام مسـئول بـه مدیـران پهنـه توصیه کـرد :برای
کسـب دانش و شـناخت فناوریهای جدید حریص باشـید
زیـرا دانش فنی شـما افزایش یافته و کشـاورزان به شـما
اعتمـاد مـی کننـد؛ اطالعـات مـورد نیـاز تـان را از منابع
مختلـف تهیـه کنیـد و در اختیار کشـاورزان قـرار دهید.
پژمـان می گویـد :در سـازمان تحقیقـات و آمـوزش
کشـاورزی و منابـع طبیعی تاالر ترویج وجـود دارد از این
رو می تـوان بـا اسـتفاده از موضوعات جدیـد در ارتباط با
هـر محصـول آموزش هـای الزم را بـه کشـاورزان ارائـه
داد ماننـد طـرح گنـدم بنیان که در سـال جاری سـعی بر
آمـوزش کاهـش مصرف بـذور و توسـعه کشـت بر روی
پشـته های بلنـد اجرا شـده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز
امیـدواری کـرد :بـه کار گیـری اقدامـات و انتظـارات
مـورد نظـر بتوانـد باعـث افزایـش بهـره وری در بخـش
کشـاورزی شـود.

برای مشاهده پیام ویدیویی
تصویر مقابل را اسکن و یا
لینک زیر را لمس کنید.
https://www.aparat.com/v/sCoFD/
لینک دریافت و مشاهده پیام ویدیویی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

فارس دارای اقلیم متنوع و با شرایط کشاورزی خاص است
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :مجموعـه اسـتانداری فارس همیشـه به بخش
کشـاورزی توجـه خاصـی داشـته انـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،حسـین پژمان روز
سـه شـنبه بیسـت و پنجم آذرماه در نشسـت بررسـی
وضعیـت خسـارتهای وارده شـده در سـال جـاری
بـه ویـژه در سـیل اخیر بـه بخش کشـاورزی اسـتان
فـارس کـه بـا حضـور مدیـر کل مدیریـت بحـران و
کاهـش مخاطـرات وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار
شـد ،ضمن تشـکر از مدیریـت بحران اسـتانداری این
اسـتان ،افـزود :بـه نوعـی میتـوان گفـت ،در اسـتان
پهنـاور فـارس از  ۱۳اقلیمـی که در دنیا تعریف شـده
اسـت؛ بیشـتر اقلیمهـا را هم زمـان دارد یعنـی در هر
شهرسـتان منطقـه سـرد ،گـرم و معتدل وجـود دارد و
بنابرایـن دسـتورالعمل هایی کـه داریـم در اسـتان مـا
نمـی توانـد در همـه جـا قابلیـت کاربرد داشـته باشـد
و در هـر منطقـهای بایـد شـرایط خاص حاکـم بر آن
اعمال شـود.

حوداث بخش کشاورزی به خوبی
مدیریت می شود

وی تصریـح کـرد :توسـط دفتـر فنآوریهـای نویـن
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،تمـام نقاط
دارای ریسـک پدیـری بـاال در هنـگام مخاطـرات
شناسـایی و جانمایـی شـده اسـت و نیاز بـه اعتبارات
الزم بـه منظـور پیشـگیری از وقـوع حـوادث غیـر
مترقبه هسـت.
پژمـان در قسـمت دیگـری از سـخنانش درخواسـت
کـرد :بـرای مواقـع ضـروری ماننـد حملـه ملـخ
صحرایـی در یـک منطقـه محـل خاصـی از اعتبارات
در نظـر گرفتـه شـود کـه بـدون فـوت وقت بتـوان از
آن محـل هزینـه کـرد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
همچنیـن تقاضـا کـرد :در پرداخـت خسـارت ،فقـط
تخریـب عرصـه ها و ابنیـه در نطر گرفته نشـود بلکه
همـه مـوارد ماننـد تلـف شـدن دام هـا نیـز در نظـر
گرفتـه شـود.

در ادامـه ایـن نشسـت رحیم آزادی مدیـرکل مدیریت
بحـران اسـتانداری فـارس نیز ضمن تبریـک انتصاب
پژمـان بـه عنـوان رییـس سـازمان جهادکشـاورزی
اسـتان فـارس ،انتخـاب وی را بـه عنـوان یـک فـرد
علمـی و اجرایی بسـیار مناسـب دانسـت و گفت :علی
رغـم اینکـه در سـال های اخیـر حـوادث غیـر مترقبه
زیـادی اعـم از سـیل ،زلزلـه ،هجـوم ملـخ صحرایی،
شـیوع کرونـا را داشـته ایـم ولـی بـا وجـود نیروهای
خـوب مثل مدیران و سـایر کارکنان جهاد کشـاورزی
بـه حمداهلل توانسـته ایـم مدیریت خوبـی را در مقابله
با آنها داشـته باشـیم.
وی در ادامه به مبالغ بالعوض داده شـده ،تسـهیالت
پرداخـت شـده و امهـال تسـهیالت اشـاره و اظهـار
کـرد :بـرای مقابلـه بـا بحرانهـای طبیعـی نیازمنـد
تخصیـص اعتبـارات بیشـتری بـه ویـژه بـرای بخش
کشـاورزی هسـتیم و از مدیـر کل بحـران وزارت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس:

جهادکشـاورزی خواسـت کـه بـا توجه به گسـتردگی
اسـتان فـارس و شـرایط اقلیمی خاص آن سـهم این
اسـتان را بیشـتر از سـالهای گذشـته در نظر بگیرند.
موسوی در بازدید از اراضی سیلزده استان
فارس خبر داد:

تامین  ۲۴۰۰میلیارد ریال برای امهال
تسهیالت خسارت دیدگان سیل

در ادامـه مدیـرکل مدیریـت بحـران و کاهـش
مخاطـرات وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :تاکنون از
محـل تصویـب نامـه قبلـی دولـت مبلـغ دو هـزار و
 ۴۰۰میلیـارد ریـال بار مالـی امهال تسـهیالت بانکی
خسـارت دیـدگان از سـیل اخیر تامین و جـدول توزیع
اسـتانی آن بـه وزارت کشـور ارائـه شـده اسـت.
سـید محمد موسـوی روز سـه شـنبه بیسـت و پنجم
آذرماه در سـفر به اسـتان فارس و در نشسـت بررسی
وضعیـت خسـارتهای وارده شـده در سـال جاری به
ویـژه در سـیل اخیـر به بخش کشـاورزی این اسـتان
افـزود :سـیل اواخـر هفتـه دوم آذر مـاه بـه بخـش
کشـاورزی پنـج اسـتان کشـور ،حـدود  2000میلیارد
ریـال خسـارت وارد کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه  80میلیـارد بـه امهـال
تسـهیالت بانکـی خسـارت دیـدگان اسـتان فـارس
از سـیل اخیـر تخصیـص داده شـده اسـت ،تصریـح
کـرد :سـهم اسـتان های خوزسـتان  70میلیـارد ریال
و اسـتان های بوشـهر ،چهارمحـال و بختیـاری و
هرمـزگان هـر کـدام  30میلیـارد ریـال اسـت.
موسـوی ابراز کرد :سـیل اخیر ۶۰درصـد به زیربخش
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زراعـت ۲۰ ،درصـد بـه زیـر سـاخت های بخـش کشـاورزی ۱۵ ،درصد به
باغبانـی و  ۵درصـد بـه دام و طیور و آبزیان خسـارت وارد کرده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :در مجمـوع  ۴۳درصـد خسـارت بـه اسـتان
خوزسـتان ۲۶ ،درصد اسـتان فارس ۲۶ ،درصد به اسـتان بوشـهر و مابقی
بـه اسـتان های چهارمحـال و بختیـاری و هرمـزگان وارد آمـده اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران و کاهـش مخاطـرات وزارت جهـاد کشـاورزی
اظهـار کـرد :بـه منظـور جبـران خسـارت هـا ،راه کارهـای بازسـازی
زیرسـاختهای خسـارت دیده؛ از سـوی مقـام عالی وزارت به وزیر کشـور
منعکس شـده اسـت.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

 24هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی فارس
وارد شد

در ادامـه معـاون برنامـه ریـزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :در هشـت ماهـه گذشـته حـدود  24هـزار میلیـارد
ریـال خسـارت در عوامل خطر مختلف خشکسـالی ،سـرمازدگی ،یخبندان،
سـیل ،طوفـان ،تگـرگ و آتـش سـوزی بخـش کشـاورزی اسـتان فارس
وارد شد.
جعفـر صبوری پـور روز ابراز کرد :ارزش تولیدات بخش کشـاورزی اسـتان
فـارس  480هـزار میلیـارد ریـال اسـت و ایـن میـزان خسـارت تاکنـون
5درصـد آن را شـامل مـی شـود و تـا پایان سـال قطعـا افزایش مـی یابد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه براسـاس بررسـیهای صـورت گرفتـه سـیل
شـانزدهم آذرمـاه  510میلیـارد ریـال بـه کشـاورزی  6شهرسـتان اسـتان
خسـارت وارد کـرد ،افـزود :ایـن شهرسـتان هـا شـامل کازرون ،کوهچنـار،
المـردُ ،مهـر ،اسـتهبان و فیـروز آبـاد اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه با وجـود شـرایط پر خطـر بـرای تولید
محصـوالت کشـاورزی موضـوع بیمـه بایـد توسـعه یابـد ،اظهـار کـرد:
بـا وجـود مـدت کمتـر از سـه مـاه از سـپری شـدن سـال زراعـی جدیـد
و رصد هـای انجـام شـده سـطح بیمـه محصـوالت زراعـی راهبـردی در
اسـتان فـارس نسـبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته  25درصـد افزایش
داشـته است.
وی بیـان کـرد :در سـال گذشـته سـطح بیمـه شـده ده هـزار هکتـار بوده
اسـت امـا امسـال در مقطـع کنونـی بـرای چهـار محصـول اسـتراتژیک
گنـدم ،جـو ،کلـزا و چغنـدر  12هـزار و  400هکتـار تحـت پوشـش بیمـه
محصـوالت کشـاورزی قـرار گرفتـه اسـت.
صبـوری پـور با اشـاره بـه اینکه در حادثه سـیل گسـترده سـال  1398نیز
دولت محترم نسـبت به خسـارت دیدگان مسـاعدت داشـته اسـت ،تصریح
کـرد :امیدواریـم هـم اکنـون نیـز با توجـه به عمق خسـارت ها بخشـی از
زیان هـای اتفـاق افتـاده از محـل منابـع مختلف ماننـد اعتبـارات عمرانی،
تسـهیالت ارزان قیمـت و یـا کمـک بالعوض جبران شـود.
نشسـت مذکـور بـا حضور الهیـاری معاون دفتـر مدیریت بحـران و کاهش
مخاطـرات وزارت جهاد کشـاورزی ،رحیم آزادی مدیـر کل مدیریت بحران
اسـتانداری فارس و حسـین پژمان رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
برگزار شـد.
گفتنـی اسـت ،موسـوی روز دوشـنبه بیسـت و چهـارم آذر مـاه بـا حضـور
مقامـات اسـتانی از برخـی از مناطـق خسـارت دیده اسـتانهای بوشـهر و
فـارس بازدیـد کرد.
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

فارس دارای رتبه دوم در صدور
کشاورز کارت

معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس از رتبـه دوم ایـن اسـتان در
صـدور کشـاورز کارت در کشـور خبـر داد و گفـت:
کشـاورز کارت راهـکاری بـرای تامیـن نقدینگـی و
اطمینـان از کیفیـت کـود و سـم اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت برنامـه ریـزی و
امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس،
جعفـر صبـوری پـور تصریـح کـرد :در سـال زراعی جـاری تاکنـون بیـش از  9هزار
هکتـار از ایـن محصـوالت تحـت پوشـش قـرار دارد و سـال گذشـته تـا ایـن تاریخ
حـدود  7800هکتـار از ایـن محصـوالت بیمـه شـده بود.
بـه گفتـه وی؛ بیمـه محصـوالت کشـاورزی از اهرمهـای حمایـت دولـت از بخـش
کشـاورزی اسـت کـه بـه ایجـاد اطمینـان و کاهـش و انتقال ریسـک و خسـارت از
بهرهبـرداران در زمـان بـروز عوامـل خطـر کمـک مـی کند.
صبـوری پـور بـا بیـان اینکـه در این راسـتا  ۷۰درصـد تعرفـه بیمه توسـط دولت به
صنـدوق صنـدوق بیمـه کشـاورزی پرداخت میشـود ،ابـراز کـرد :صرفـ ًا  ۳۰درصد
از طـرح توسـط کشـاورزان و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی پرداخت می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیمـه محصـوالت کشـاورزی تنهـا راه حمایـت دولـت از
خسـارتهای بخـش کشـاورزی اسـت ،اظهـار کـرد :صنـدوق بیمـه نیـز بـا تنـوع
بخشـی بـه تعرفـه هـا مکانیـزه کـردن فراینـد بیمـه پذیـر و اسـتانی شـدن بخـش
عمـده ای از غرامـت هـا در راسـتای حمایـت از بهرهبـرداری اقـدام کـرده اسـت
صبـوری پـور تاکید کـرد :می طلبـد بهرهبـرداران بخش کشـاورزی ضمن اسـتقبال
از بیمـه محصـوالت ،زمینـه کاهـش ریسـک و انتقـال آن بـه پوشـش بیمـه ای را
فراهـم و در صـورت بـروز خسـارت از غرامت هـای پرداختی و در صـورت عدم بروز
از تخفیف هـای سـال های بعـد بهـره مند شـوند.
بـه گفتـه معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فارس؛ با توسـعه بیمه محصوالت کشـاورزی و اسـتقبال کشـاورزان هر شهرسـتان
از ایـن صنـدوق حمایتـی ،ضریـب ریسـک آن شهرسـتان کاهـش یافتـه و نـرخ
تعرفه هـای بیمـه ای در سـال بعـد همـان شهرسـتان از حمایت هـای بیشـتر دولت
بهرهمنـد خواهد شـد.

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

تمدید مهلت
استفاده از مزایای
قانون تسهیل تسویه
بدهی بانکی

معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :مهلـت تسـلیم تقاضـای
تولیدکننـدگان دارای بدهـی نزد سیسـتم
بانکـی بـه منظـور اسـتفاده از قانـون
تسـهیل تسـویه بدهـی بدهکاران شـبکه
بانکـی کشـور تـا پایـان آذر  1399تمدید
شـده اسـت.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،جعفر
صبـوری پـور افـزود :بـا توجه بـه فرصت
مغتنـم بـه وجود آمـده ،تولید کننـدگان و
فعـاالن بخش کشـاورزی بـه منظور ثبت
نـام و اسـتفاده از مزایـای قانـون مذکـور
در مهلـت تعییـن شـده بـه شـعب بانـک
کشـاورزی مراجعـه کنند.
وی تصریـح کـرد :بـر اسـاس قانـون
تســهیل تســویه بدهی بدهکاران شبکه
بانکی کشـور ،اشـخاص حقیقی تا سـقف
 ۵۰۰میلیـون تومـان و اشـخاص حقوقی
تـا سـقف  ۲میلیـارد تومـان در صـورت
تسـویه بدهـی ،مشـمول حـذف سـود بر
سـود ،ربح مرکب شـده و محاسـبه بدهی
براسـاس سـود قـرارداد اصلـی انجـام
میشـود.

معاون جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

افزایش سطح بیمه شده محصوالت کشاورزی

معـاون برنامـه ریـزی و امور اقتصـادی سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :خوشـبختانه در سـال
زراعـی جاری اسـتقبال از بیمه محصوالت اسـتراتژیک
گنـدم ،جـو ،کلـزا و چغندرقنـد پاییـزه نسـبت به سـال
گذشـته در ایـن زمـان  ۱۵درصد رشـد داشـته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت برنامـه ریـزی
و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،جعفـر صبـوری پـور تصریـح کـرد :در سـال
زراعـی جـاری تاکنـون بیـش از  9هـزار هکتـار از این
محصـوالت تحـت پوشـش قـرار دارد و سـال گذشـته
تـا ایـن تاریخ حـدود  7800هکتـار از ایـن محصوالت
بیمـه شـده بود.
بـه گفتـه وی؛ بیمه محصوالت کشـاورزی از اهرمهای
حمایـت دولت از بخش کشـاورزی اسـت که بـه ایجاد
اطمینـان و کاهـش و انتقـال ریسـک و خسـارت از
بهرهبـرداران در زمـان بـروز عوامـل خطـر کمـک

می کنـد.
صبـوری پـور بـا بیـان اینکـه در ایـن راسـتا  ۷۰درصد
تعرفـه بیمـه توسـط دولـت به صنـدوق صنـدوق بیمه
کشـاورزی پرداخـت میشـود ،ابـراز کـرد :صرفـ ًا ۳۰
درصـد از طـرح توسـط کشـاورزان و بهـره بـرداران
بخـش کشـاورزی پرداخـت مـی شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بیمـه محصـوالت کشـاورزی
تنهـا راه حمایـت دولـت از خسـارتهای بخـش
کشـاورزی اسـت ،اظهـار کـرد :صنـدوق بیمـه نیـز بـا
تنوع بخشـی بـه تعرفه هـا مکانیزه کـردن فرایند بیمه
پذیـر و اسـتانی شـدن بخـش عمـده ای از غرامـت ها
در راسـتای حمایـت از بهرهبـرداری اقـدام کرده اسـت
صبـوری پـور تاکیـد کـرد :مـی طلبـد بهرهبـرداران
بخش کشـاورزی ضمن اسـتقبال از بیمـه محصوالت،
زمینـه کاهش ریسـک و انتقال آن به پوشـش بیمه ای
را فراهـم و در صـورت بـروز خسـارت از غرامت هـای
پرداختـی و در صـورت عـدم بـروز از تخفیف هـای
سـال های بعـد بهـره مند شـوند.
بـه گفتـه معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ بـا توسـعه
بیمـه محصوالت کشـاورزی و اسـتقبال کشـاورزان هر
شهرسـتان از این صندوق حمایتی ،ضریب ریسـک آن
شهرسـتان کاهـش یافتـه و نـرخ تعرفه هـای بیمه ای
در سـال بعـد همـان شهرسـتان از حمایت های بیشـتر
دولـت بهرهمنـد خواهـد شـد.
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خسارت  510میلیارد ریالی سامانه بارشی اخیر به زیر بخش های کشاورزی فارس
رئیـس اداره مدیریت بحران سـازمان جهاد کشـاورری
اسـتان فـارس گفـت :سـامانه بارشـی اخیر علـی رغم
اقدامـات پیشـگیرانه بالغ بـر  510میلیارد ریـال به زیر
بخش های کشـاورزی اسـتان خسـارت زد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فارس ،نـادر محمودی با اشـاره بـه پیش بینی
ورود سـامانه بارشی از اواخر  99/9/15و روز 99/9/16
کـه تـوام بـا رحمـت الهـی بـرای کل اسـتان خواهـد
بـود ،افـزود :در این راسـتا اخطاریه هـای الزم صادر و
بـر اسـاس پیش بینی هـای صـورت گرفته نسـبت به
ارائـه پیـش آگاهی به بهـره برداران بخش کشـاورزی
از طـرق مختلـف اقـدام و بـا ارائـه توصیه هـای فنـی
بـه منظـور پیشـگیری نسـبت بـه تشـکیل جلسـات
سـتادهای مدیریـت بحران در شهرسـتان ها و آمادگی
در مقابـل بحـران احتمالی اقـدام گردید.
وی تصریـح کـرد :بـا ورورد ایـن سـامانه بارشـی بـه
دلیـل شـدت بارندگـی در برخـی از مناطـق اسـتان از
جملـه شهرسـتان های کازرون ،فیروزآبـاد ،اسـتهبان،
المـرد و مهـر خسـاراتی به زیر بخش های کشـاورزی
اسـتان وارد گردید.

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :براسـاس بازدید،
بررسـی و ارزیابی هـای اولیـه انجـام شـده توسـط
کارشناسـان مراکـز جهـاد کشـاورزی بالـغ بـر 510
میلیـارد ریـال خسـارت از جملـه خسـارت بـه 2200
هکتـار از مـزارع 130 ،هکتـار از باغـات و همچنیـن
زیرسـاخت های کشـاورزی شـامل جاده هـای
دسترسـی در حـوزه زراعـی ،باغـی و همچنیـن ایـل
راهـای عشـایری واردگردیـده اسـت.
وی بیـان کـرد :باتاکیـدات وتوصیه هـای انجـام
شـده قبـل از وقـوع سـیل دال بـر بیمـه نمـودن زیـر
بخش هـای کشـاورزی ،بهـره بردارانـی کـه نسـبت
بـه تحـت پوشـش بیمـه قـراردادن زیـر بخش هـای
کشـاورزی خـود اقدام نموده اند نسـبت بـه مراجعه به
کارگزاری هـای بیمـه و درخواسـت ارزیابـی و دریافت
غرامـت مراجعـه نماینـد.
محمـودی اظهـار کـرد :سـایر بهـره بـرداران کـه
متاسـفانه زیـر بخش های خـود را علی رغـم تاکیدات
زیـاد تحـت پوشـش بیمـه محصـوالت کشـاورزی
قرارنـداده انـد ،اطالعـات و مسـتندات خسـارت ثبـت
شـده از طریـق ایـن سـازمان بـه اسـتانداری و وزارت

جهـاد کشـاورزی ارسـال مـی گـردد و بـه محـض
تخصیـص وتامین اعتبار براسـاس دسـتور العمل اقدام
خواهد شـد.
وی بـه بهـره برداران بخش کشـاورزی اسـتان فارس
تاکیـد و توصیـه کـرد :یکـی از راه هـای مطمئـن
جبـران خسـارت در شـرایط فعلـی تحـت پوشـش
قـراردادن محصـول تولیـدی مـی باشـد و امیدواریـم
کـه بـا پوشـش بیمـه زیـر بخش هـای کشـاورزی از
حمایت هـای دولـت در ایـن گونـه شـرایط بتوانیـم به
منظـور بازسـازی و بازتوانـی بهـره بـرداران خسـارت
دیـده برای بازگشـت به چرخـه تولید اسـتفاده نمائیم.

توزیع بیش از  75هزار تن نهاده بین مرغداران گوشتی استان فارس

مدیـر امـور طیـور و زنبـور عسـل سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :توزیـع نهاده های
مـورد نیـاز واحدهـای پـرورش مـرغ تخمگـذار،
مـرغ مـادر ،مـرغ اجـداد ،و مـرغ گوشـتی بـه
صورت سیسـتمی و توسـط سـامانه بـازارگاه انجام
می گـردد.
بـه گـزارش روابط عمومـی معاونت بهبـود تولیدات
دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
رضـا فزونـی افـزود :مجموعـه ای از اطالعـات
بـه عنـوان مبنـای تخصیـص نهادههـا بـه واحدها
مـورد نیـاز اسـت کـه ایـن اطالعـات و مسـتندات
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شـامل :داشـتن پروانـه دارای تاریـخ معتبـر ،ثبـت
اطالعـات جوجه ریزی در سـامانه سـماصط و Gis
دامپزشـکی و همچنیـن تاییـد تخلیـه جوجـه یـک
روزه در سـامانه قرنطینـه دامپزشـکی می باشـد.
وی بیـان کـرد :اغلـب مشـکالت موجـود بـرای
تخصیـص نهادههـا بـه دلیل عـدم ثبـت و همچنین
نقـص یا اشـتباه در ثبـت اطالعات فوقالذکر اسـت
کـه به مـرور زمان در حال برطرف شـدن می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از زمـان
سیسـتمی شـدن توزیـع نهاده هـای بخـش مـرغ
گوشـتی از تاریـخ  ۹۹/۷/۲۵تـا  9۹/۹/۱۷جمعـ ًا
 75124781کیلوگـرم نهـاده توسـط مرغـداران

تحـت پوشـش اتحادیه هـا و زنجیره ها و از سـامانه
بـازارگاه نهاده هـای دامـی خریـداری شـده اسـت
کـه از ایـن مقـدار  49680072کیلوگـرم آن ذرت و
 25444709کیلوگـرم سـویا بـوده اسـت.
وی تصریـح کـرد :در همین راسـتا رصد و نظارت بر
جوجهریـزی واحدهـای پرورش طیور توسـط اکیپی
متشـکل از مسئول یا کارشناسـان امور دام مدیریت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها ،مسـئول حراسـت
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان و کارشـناس
ادراه دامپزشـکی انجـام میشـود و گـزارش
جوجهریـزی بـه صـورت مسـتمر بـه مدیریـت امور
طیـور و زنبـور عسـل ارسـال مـی گردد.

ایجاد  48کارخانه جدید صنایع تبدیلی و غذایی در فارس
مدیـر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :از ابتـدای سـال جـاری تـا پایان
آبـان مـاه 48 ،کارخانـه صنایـع تبدیلـی در این اسـتان
ایجـاد شـد و بیـش از  156هـزار تُـن ماده خـام صنایع
تبدیلـی و کشـاورزی در ایـن واحدها جذب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلی و
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،سـید
عبدالـه جزایـری افـزود :قـرار گرفتـن ایـن میـزان از
محصـوالت تولیـد شـده بخـش کشـاورزی در پروسـه
فـرآوری و بسـته بنـدی ،کاهـش ضایعات بیـش از 48
هـزار تـن را بـه دنبـال دارد.
وی تصریـح کرد :در سـال جـاری پروانه بهـره برداری
بـرای  11مـورد سـردخانه بـا ظرفیـت  14800تن18 ،

واحـد صنعتـی بـا موضـوع فعالیـت بسـته بندی مـواد
غذایـی بـا جـذب مـاده خـام  29هـزار و  827تـن ،دو
واحـد فـرآوری و بسـته بنـدی گیاهـان بـا جـذب ماده
خـام  1910تـن و سـایر واحدهـای صنایـع کشـاورزی
بـه تعـداد  17واحـد بـا جـذب مـاده خـام  109هـزار و
 559تـن صادر شـد.
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس تصریـح کـرد :صـدور پروانه
بهـره بـرداری اشـتغال زایـی مسـتقیم  400نفـر را بـه
دنبـال داشـته اسـت.
وی بیـان کـرد :بـر اسـاس برنامه ششـم توسـعه تعهد
جـذب مـاده خـام اسـتان فـارس در سـال جـاری در
صنعـت کشـاورزی بـه میـزان  161هـزار و  602تـن

ا ست .
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :صنایع کشـاورزی
یکـی از ارکان و حلقه هـای زنجیـره تولیـد بخـش
کشـاورزی اسـت که عالوه بر افزایـش ارزش افزوده و
کاهـش ضایعات ،اشـتغال زایی پایدار را بـه دنبال دارد.
وی اظهـار کـرد :توجه به صنایع کشـاورزی بـه منظور
افزایـش جـذب مـاده خـام و ایجـاد واحدهـای جدیـد
سـبب مـی شـود کـه چرخـه تولیـد بخـش از حالـت
سـنتی بـه صنعتـی تبدیـل شـود و ضمانـت اجرایـی
بـرای افزایـش درآمـد کلیـه بهـره بـرداران کشـاورزی
را بـه دنبـال داشـته باشـد.

بهره برداری از اولین طرح جهش تولید در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی
کارشـناس زراعـی مدیریـت صنایـع تبدیلـی و
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :در سـالی کـه مزین بـه نام جهـش تولید
اسـت بـا همـکاری و تالش مدیریت شهرسـتان
نیریـز اولیـن طـرح جهـش تولیـد بـه بهـره
برداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت صنایـع
تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فارس ،زینـب نوبهار افـزود :این طرح در
زمینـه فـرآوری ارده و کنجـد با سـرمایه گذاری
بیـش از  25000میلیـون ریـال توسـط بخـش خصوصـی و ظرفیـت  500تـن و
جـذب مـاده خـام  680تـن در سـال بـه بهـره برداری رسـیده اسـت.
وی بیـان کـرد :بـا بهـره بـرداری از ایـن طرح بـرای بیـش از  20نفر بـه صورت
مسـتقیم و غیرمسـتقیم اشـتغال در منطقه ایجاد شـده اسـت.
نوبهـار بیـان کـرد :بـا توجـه به میـزان پیشـرفت فیزیکـی قابل توجـه طرح های
جهـش تولیـد در این حـوزه ،امید اسـت تا پایان سـال کلیه ی طرح هـای مذکور
بـه بهره برداری برسـند.
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کاهش اثرات زیان بار سموم با تولید
محصوالت گواهی شده
رئیـس دفتـر محیـط زیسـت و سلامت غـذا
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت  :فاجعـه بوپـال نمونـه ای مصیبـت بار
از آالیندگی هـای سـموم شـیمیایی اسـت که
قربانیـان آن تـا امروز رنـج می برند و توسـعه
محصـوالت گواهـی شـده از راه کارهـای
کاهـش اثـرات زیـان بـار سـموم شـیمیایی
ا ست .
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر محیط زیسـت و سلامت غـذا در سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،محمد مهـدی غیاثی با اشـاره به واقعه سـوم
دسـامبر کـه سـالگرد بدتریـن فاجعه شـیمیایی در زمـان صلح در تاریخ اسـت،
تصریح کرد :در سـال  1984در این روز 27 ،تُن گاز کشـنده از کارخانه سـموم
دفـع آفـات شـرکت آمریکایـی  Union Carbideدر بوپـال هند نشـت کرد که
بالفاصلـه هـزاران نفـر کشـته و نیم میلیون نفر مسـموم شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فاجعه بوپـال نمونه ای مصیبـت بـار از آالیندگی های
سـموم شـیمیایی اسـت کـه قربانیـان آن تا امـروز رنج مـی برند ،افزود :سـالها
اسـت کـه جهانیـان بـا درس گرفتـن از آن رخـداد کوشـیده اند تا تلاش خود
را بـرای سـاختن جهانـی بـدون سـم بـه کار گیرنـد چـرا که علاوه بـر موارد
حـاد مسـمومیت بـا سـموم ،اثرات مزمـن طوالنی مـدت آن مانند سـرطان ها،
نازایـی ،اثـرات مختـل کننـده غـدد درون ریـز و همچنیـن آثـار مخـرب آن بر
محیط زیسـت نگـران کننده اسـت.
غیاثـی بـا بیان اینکه اگرچـه آمارها نشـان دهنده کمتر بـودن میانگین مصرف
سـم در ایـران در مقایسـه بـا میانگین جهانی اسـت ،ابراز کرد :مشـکل بیشـتر
در نحـوه مصـرف و زمـان نامناسـب نهفته اسـت از ایـن رو تولیـد محصوالت
گواهـی شـده بـه عنـوان یکی از راههـای برونرفـت از این معظل اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در تولیـد محصـوالت گواهـی شـده بـا اسـتفاده از روشهـای
غیرشـیمیایی و منطبـق بـا محیط زیسـت و مصرف بهینه نهاده های شـیمیایی
بهویـژه در محصوالتـی کـه مصـرف تازهخـوری دارنـد ،میتـوان خطـرات
ناشـی از مصـرف مـواد شـیمیایی و سـایر فعالیتهـای بخش کشـاورزی را بر
مصرفکننـده ،تولیدکننـده و محیطزیسـت کاهـش داد.
مشـاور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اظهار کرد :در راسـتای
تولیـد محصوالت گواهی شـده در سـال جـاری بهره برداران بخش کشـاورزی
موفق به اخذ  19گواهی اسـتاندارد تشـویقی و  49نشـان اسـتانی  ICMبا تولید
 11200تـن محصـول عـاری از باقیمانـده سـموم ،نیتـرات و سـایر آالینده هـا
شدند.
غیاثـی تاکیـد کرد :تامین غذای سـالم در گـرو تولید هدفمنـد و ارتقای کیفیت
محصـوالت کشـاورزی و استانداردسـازی آن اسـت کـه در نهایـت منجـر بـه
ارتقـاء سلامت جامعه و محیط زیسـت می شـود و ایـن مهم باید بیشـتر مورد
توجـه آحـاد جامعـه در زمینـه اسـتفاده و توجـه بیشـتر بـه محصـوالت گواهی
شـده و مسـئولین امـر در راسـتای تخصیص اعتبـار و ردیف بودجـه ای خاص
بـه این موضـوع قـرار گیرد.
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برگزاری جلسه شورای هیات واگذاری
اراضی استان فارس

مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت :تشـخیص
واگـذاری اراضـی بـه صـورت شـرکت تعاونـی ،مشـاع و یا به صـورت فردی
بـه عهـده هیـات  7نفـره اسـت کـه طبـق عـرف محـل و انتخـاب احسـن
تصمیـم مـی گیرند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی فـارس ،محمـود باصری
افـزود :در صورتـی کـه گیرندگان زمیـن مرتکب تخلف از هریـک از تعهدات
و یـا مقـررات قانـون گردند علاوه بر پرداخـت خسـارات وارده مکلف به رفع
یـد از اراضـی و متعلقات آن می باشـند.
وی تصریـح کـرد :جلسـه شـورای هیـات  7نفـره واگـذاری اراضـی اسـتان
فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه  22پرونـده واگـذاری طرح هـای مختلـف
در ابتـدای آذرمـاه سـال جـاری تشـکیل و پس از بحـث ،بررسـی و مطابقت
درخواسـت هـا بـا موازیـن شـرعی و قانونـی تصمیمـات الزم در خصـوص
تعییـن اجـاره ،فـروش و انتقـال قطعـی اراضـی اتخاذ شـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه شـورای هیـات واگـذاری اراضـی اسـتان فـارس بـا
حضـور حاکـم شـرع هیات واگـذاری و احیـاء اراضی فـارس ،رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس ،مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان،
نماینـده اسـتانداری و مدیـر امور اراضی فـارس در دفتر مدیریـت امور اراضی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

تعیین تکلیف گزینش ناظرین،
مصداق روحیه جهادی

بصیرت بسیجیان و مسؤلیت پذیری بسیجی
شرط موفقیت سازمان ها در گام دوم انقالب است

مدیـر هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :تعیین
تکلیـف پرونـده تغییـر وضعیـت مهندسـین ناظر این اسـتان در چهـار مرحله
مصـداق روحیـه جهـادی کارگزاران گزینش اسـت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت هسـته گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس ،فردیـن زمانـی با بیـان اینکه مدیریـت هسـته گزینش جهاد
کشـاورزی رویکرد اسـتفاده از نیروهـای متخصص ،متعهـد ،ایثارگر ،انقالبی
و بـا روحیـه جهـادی دارد ،تصریح کرد :فرآینـد تحقیق ،مصاحبـه ،ارزیابی و
صـدور رأی بـرای بیـش از  ۸۹۶نفر از مهندسـین ناظر که سـقف اسـتخدام
رسـمی آزمایشـی آنها کامل شـده بود به پایان رسـیده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه کمبـود نیـروی انسـانی و حجـم
بـاالی کار مانـع از تسـریع انجـام مراحـل گزینـش ایـن دسـته از کارکنـان
نشـده اسـت ،ابـراز کـرد :جلسـات هم اندیشـی با مسـئولین معاونت توسـعه
مدیریـت و منابـع انسـانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـرای
سـرعت بخشـیدن بـه اخـذ کـد شناسـه مهندسـین ناظـر نیـز برگزار شـده
ا ست .
بـه گفتـه وی؛ امیدواریـم بـا پیگیری های به عمل آمده از سـوی مسـئولین
ذی ربـط فرآینـد اخـد کد شناسـه داوطلبین مهنـدس ناظر تسـریع و احکام
رسـمی قطعـی برای آنـان به زودی صادر شـود.

مدیـر هسـته گزینـش سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس در ابتدای پنجاه و سـومین جلسـه
شـورای هسـته گزینـش بـا اشـاره بـه سـالروز
فرمـان تشـکیل بسـیج گفـت :بسـیج برگرفته از
آیـات قـرآن کریم و جزو دسـتورات الهی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت هسـته
گزینش سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس،
فردیـن زمانـی افـزود :فـارس همـان طـور کـه مقـام معظم رهبـری مـی فرمایند:
بسـیج هماننـد اصـل انقلاب از آیـات قـرآن گرفتـه شـده اسـت ،بسـیجیان ادامه
دهنـده راه ائمـه اطهـار و اولیـای الهی انـد چرا که در قـرآن درباره تعاون و بسـیج
مردمـی آیات بسـیاری وارد شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :معیاری که برای تشـکیل نیروی نظامی در کشـورهای دیگر در
نظـر گرفته می شـود ،نـگاه مـادی گرایانه و عددی اسـت اما در بسـیج ،معیارهای
متفاوتـی همچـون صـدق ،صفـا و معنویت حاکم اسـت و امروز بصیرت بسـیجیان
و مسـولیت پذیری آن ها شـرط موفقیت سـازمان ها در گام دوم انقالب اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه با حضـور اعضاء پرونـده داوطلبیـن پیرامون تبدیـل وضعیت،
انتصـاب و تمدیـد قـرارداد و پیمانـی مـورد ارزیابـی و بررسـی قرار گرفـت و اقدام
بـه صدور رأی شـد.

مدیر امور اداری جهاد کشاورزی فارس:

تبدیل وضعیت کارکنان مشمول شرایط ایثارگری
مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس از آغـاز فرآینـد تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی
مشـمولین مـاده  21قانـون جامـع خدمات رسـانی به
ایثارگـران در ایـن سـازمان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،سـید
عبـاس رضـوی نـژاد گفـت :پـس از ابالغ بخشـنامه
شـماره  379599مورخ بیسـت و پنجـم آذرماه رئیس
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور و دسـتور اجرای
قانـون تقسـیر بنـد “ واو “ مـاده  44قانـون برنامـه
پنـج سـاله پنجم توسـعه جمهـوری اسلامی ایران ،
مدیریـت امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
شـیوه نامـه ای تهیـه کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـیوه نامـه مذکور بـا هدف
رفـع مشـکل تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی ایثارگران
و فرزنـدان آنهـا و چگونگـی ارسـال مـدارک تدوین
شـده اسـت ،اظهـار کـرد :بـا بکارگیـری ایـن شـیوه
نامـه همکاران مشـمول شـرایط قانون مـی توانند در
اسـرع وقت مسـتندات مورد نیاز را جمـع آوری کنند.
مدیـر امـور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان

فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه آخریـن مهلـت تحویـل
مـدارک بـه ایـن مدیریـت ششـم دی مـاه اسـت،
تصریـح کـرد :مسـتندات توسـط کارشناسـان ایـن
مدیریـت در سـامانه بـه کارگیـری و اسـتخدام از
مجموعـه "سـامانه هـای کارمنـد ایـران" بارگـذاری
می شـود.
بـه گفتـه وی؛ فرزنـد شـهید ،همسـر شـهید ،خواهـر
و بـرادر شـهید ،تمامـی جانبـازان ،فرزنـد جانبـازان،
همسـر جانبازان  ۲۵درصد و باالتـر ،تمامی آزادگان،
فرزند آزادگان ،همسـر آزادگان دارای یکسـال و باالتر
سـابقه اسـارت ،رزمندگان با حداقل شـش ماه حضور
داوطلبانـه در جبهـه ،فرزند رزمندگان با حداقل شـش
مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهـه و همسـر رزمندگان
با حداقل شـش مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهه جزو
مشـمولین قانون مذکور هسـتند.
رضـوی نژاد ابـراز کـرد :ذی نفعان این قانون شـامل
کارمنـد در زمـان اجـرای قانـون برنامه پنجم توسـعه
کشـور در یکی از حاالت غیررسـمی (پیمانی ،قرارداد
کارمعیـن یـا مشـخص ،قـرارداد موقت کارگـری) که
تـا تاریـخ بیسـت و نهـم اسـفند  ،1395در دسـتگاه

هـای اجرایـی مشـمول قانـون مدیریـت خدمـات
کشـوری مشـغول بـه کار بـوده و در حـال حاضـر
فـرد با دسـتگاه اجرایـی مربوطـه ،رابطه اسـتخدامی
یـا بکارگیری داشـته باشـد.
وی افـزود :نیروهـای ایثارگـری کـه بـه صـورت
قـرارداد موقـت بـر اسـاس قانـون کار در دسـتگاه
هـای اجرایـی بکارگیـری شـده انـد (اعـم ازاینکـه
کل کارکنـان دسـتگاه متبـوع و یابخشـی از آنهـا
مشـمول قانـون کار باشـند) ،در چارچـوب قانـون کار
جمهـوری اسلامی ایـران بـه قـرارداد دائـم تبدیـل
وضـع می شـود.
مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس اظهـار کـرد :ایثارگـر مشـمول ،علاوه بـر
داشـتن کد شناسـه بـرای نیروهای قراردادمشـخص
و موقـت و کـد اسـتخدام پیمانـی بـرای همـکاران
پیمانـی بـرای انتصـاب در پسـت هـای مشـاغل
تخصصـی پیشـنهادی دسـتگاه ،بایـد دارای شـرایط
احـراز شـغل مربـوط از حیث مـدرک تحصیلی باشـد
و صالحیـت فـرد بـرای اسـتخدام رسـمی قطعـی به
تاییـد گزینـش رسـیده باشـد.
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سامانه سالمت کارکنان جهاد کشاورزی فارس راه اندازی شد

مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :پـس از شـیوع بیمـاری کرونـا سـامانه
مذکـور در راسـتای هـدف اسـتراتژیک ارتقـای سـطح
سلامت کارکنـان و بـا هـدف غربالگـری ،مدیریـت
همـکاران مبتلا و کمـک بـه تصمیـم گیـری در
برنامه هـای دور کاری کارکنـان سـامانه مذکـور بـا

آدرس  http://rpt.fajo.irطراحـی شـد و تحت وب قرار
گرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،سـید عباس
رضوی نـژاد تصریح کرد :در سـامانه سلامت کارکنان،
آمـار کارکنانـی کـه در دورکاری بـه سـر می برنـد بـر
اسـاس دسـته بنـدی مشـمولین دورکاری و شـیفت
کاری شـده انـد در تمامی واحدهای سـتادی و مدیریت
شهرسـتان هـا اسـتخراج می شـود.
وی افـزود :همچنیـن مشـخصات کارکنـان مبتلا بـه
بیمـاری کوویـد  19و کارکنانـی کـه به علت مشـکوک
بـودن ابتلا بـه بیمـاری از قرنطینـه خانگـی اسـتفاده
کـرده انـد ،روزانـه در ایـن سـامانه ثبـت می شـود.
رضـوی نـژاد با اشـاره بـه اینکه پیـش بینی شـده تا از

مدیر امور اداری جهاد کشاورزی فارس:

ناظرین جدید االستخدام حکم
رسمی قطعی میگیرند

مدیـر امور اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
مجـوز تبدیـل وضعیـت  789نفـر از کارکنـان ایـن سـازمان کـه
در قالـب اسـتخدام ناظریـن بخـش کشـاورزی جذب شـده اند از
رسـمی آزمایشـی بـه رسـمی قطعی صادر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اداری سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فارس ،سـید عبـاس رضوی نـژاد تصریح کرد:
بیش از  900نفر از کارکنان شـاغل در سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فارس از قانون اسـتخدامی مهندسـین ناظر بـه کار گرفته
شـده اند.
وی افـزود :بـا پیگیری های به عمل آمده ،ارسـال صورتجلسـات
کمیتـه سـرمایه انسـانی اسـتان فـارس و مـدارک مـورد نیـاز به
سـتاد وزارت مجوز تبدیل وضعیت از رسـمی آزمایشـی به رسـمی
قطعـی بالـغ بـر  87درصـد از این افراد اخذ شـد.
رضـوی نـژاد ابـراز کرد :همکاران مذکور دوره سـه سـاله رسـمی
آزمایشـی را گذرانـده ،پـس از اخـذ تاییدیـه از هسـته گزینـش و
بررسـی پرونـده هـا توسـط کمیته سـرمایه انسـانی اسـتان ،برای
اخـذ تاییدیه نهایی به کمیته سـرمایه انسـانی وزارت خانه ارسـال
و تاییدیـه ایـن افراد صادر شـد.
مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه اینکـه بـه منظـور اخذ کـد اسـتخدامی رسـمی قطعی
بایـد مسـتندات ایـن همـکاران در سـامانه سـازمان اداری و
اسـتخدامی کشـور بارگـذاری شـود ،گفـت :ایـن مدیریـت پیگیر
اخـذ مجـوز اسـتخدام رسـمی قطعی همکاران اسـت و نیـازی به
مراجعـه حضـوری و یـا پیگیـری از سـوی ایـن عزیـزان نیسـت.
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طریق سـامانه سلامت کارکنـان برخـی از راهکارهای
درمانـی الزم ارائـه شـود ،ابـراز کـرد :از طریـق ایـن
سـامانه همـکاران بیمار برای بازگشـت بـه کار و فرآیند
مرخصـی خود دچار مشـکل نمیشـوند و تمـام اقدامات
بـه صـورت یکپارچه بـرای آنهـا انجام میشـود.
مدیـر امـور اداری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس بـا بیان اینکه نیروی انسـانی بزرگترین سـرمایه
هـر سـازمانی اسـت ،اظهـار کـرد :توجـه بـه سلامت
جسـمی و روحـی کارکنـان تأثیـر بسـزایی در افزایـش
سـطح بهـره وری دارد.
رضوی نـژاد بیـان کـرد :هدایـت برنامه هـای سلامت
در سـازمان میتوانـد بـه کارمنـدان کمـک کنـد کـه
شـیوه نامه های بهداشـتی ابالغ شـده را آمـوزش دیده
و بـه اعتلای فرهنـگ عمومـی جامعـه کمـک کنند.

برگزاری دوره آموزشی مهمانداری جهت پرسنل خدماتی
مدیریت رفاه و پشتیبانی

مدیـر رفـاه و پشـتیبانی
سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس گفـت :پیـرو
هماهنگی هـای الزم جهت
ارتقـاء کیفیت ارائـه خدمات
پذیرایـی و مهمانـداری بـا
رسـتوران گریلند (سـرزمین
سـبز) واقـع در شـهر صـدرا
دوره آمـوزش عملـی پذیرایـی ،مهمانـداری (هتلینـگ) جهـت پرسـنل نیروهـای خدماتـی،
آبدارچـی و راننـدگان در سـالن اجتماعـات ایـن رسـتوران برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت رفاه و پشـتیبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس،
حسـین جعفـری افـزود :نحـوه کارکرد کارکنـان خدماتـی می تواند نشـان دهنـده زینت یک
مـکان یـا اداره باشـد لذا این افـراد نیازمند کسـب تجربـه و آموزش تخصصی می باشـند.
وی تصریـح کـرد :در دوره مذکـور نیروهـای حاضـر با اصـول و روش های نظافـت فضاهای
عمومـی و اختصاصـی ،اصـول و روش هـای پذیرایـی و مهمانـداری در جلسـات عمومـی و
خـاص  ،شـناخت وسـایل و تجهیـزات ،روش کار بـا آن هـا و کاربـرد اختصاصـی هـر یـک،
آشـنایی بـا انـواع غذاها و نوشـیدنی های سـرد و گرم و روش های سـرو و تهیـه و نگهداری
آن هـا ،رعایـت بهداشـت فـردی و تاثیر آن بر بهداشـت عمومی ،آشـنایی با آداب معاشـرت و
الگوهـای رفتـاری در شـغل مورد نظر آشـنا شـدند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :دوره مذکـور به صـورت عملی جهـت ارتقـاء کیفیت
ارائـه خدمـات پذیرایـی و مهمانـداری ویـژه نیروهـای خدماتـی مدیریـت رفـاه و پشـتیبانی
بـود تـا در جلسـات ،همایش هـا و مراسـم مشـابه با رعایـت تمام اصـول و قوانیـن در جهت
خدمتگـزاری ایفـای نقـش نمایند.
وی بیـان کـرد :تمـام پرسـنل ملـزم به آمـوزش روش هـای انـواع پذیرایـی ،نحـوه تعامل و
برخـورد بـا مهمانـان ،چیدمـان و روش هـای اسـتفاده از زبـان بـدن در مراسـم خواهنـد بود.

کشت کلزا ضرورتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
و تضمین امنیت غذایی کشور
مدیـر بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه
شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
از پیگیـری بـی وقفـه کارشناسـان ایـن مدیریـت در
زمینـه عملکـرد مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی

شهرسـتان ها در زمینـه کشـت کلـزا خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـي مديريت بازرسـي ،ارزيابي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،فرج الـه عباسـی گفت :از

آنجـا که کشـت دانـه روغنـی کلزا بـه منظـور تامین
مـواد اولیـه کارخانه هـای تولیـد روغـن خوراکـی و
رسـیدن بـه خودکفایـی در ایـن زمینـه از اهـداف و
اولویت هـای سـازمانی اسـت ،ایـن مدیریـت برنامـه
ارزیابـی و پیگیـری تـا رسـیدن بـه سـطح کشـت مد
نظـر اسـتانی را بـا جدیـت پیگیـری مـی نماید.
وی افـزود :از مهرمـاه سـال جـاری تـا کنـون از
عملکـرد مدیریـت هـا و مراکـز جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان های قیروکارزیـن ،جهـرم ،مهـر ،المـرد،
گـراش ،خنـج ،فسـا ،داراب ،زریـن دشـت ،اسـتهبان،
ارسـنجان ،مرودشـت ،شـیراز ،ممسـنی ،رسـتم و اوز
بـه منظـور بررسـی وضعیت کشـت دانه هـای روغنی
کلـزا ارزیابـی بـه عمـل آمـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :هـدف از این
ارزیابـی و بازدیدهـا ارائـه راه کارهـا و رهنمودهـای
الزم در خصـوص کشـت کلـزا ،تشـویق و ترغیـب
کارشناسـان و کشـاورزان کلـزا کار ،رفـع موانـع و
مشـکالت کشـت و افزایـش ضریـب خـود اتکایی در
کشـت کلـزا می باشـد.
وی تصریـح کـرد :هـر چنـد شـیوع ویـروس کرونـا
محدودیت هایـی را ایجـاد کـرده اسـت امـا کلیـه
بازدیدهـا و بـه ویـژه جلسـات بـا رعایـت کامـل
پروتکل هـای بهداشـتی در زمـان کوتـاه و بـا فاصلـه
اجتماعـی بـا حضور کارشـناس ارزیاب ،کارشناسـان و
مسـئوالن شهرسـتان هـا برگزار می گـردد که در این
جلسـه ها رفع مشـکالت و بررسـی موانع و نیز ایجاد
ارتبـاط و همدلـی هـر چـه بیشـتر در کلیـه زمینـه ها
مـد نظـر قـرار مـی گیرد.

کاهش دغدغه کشاورزان گندم کار در دریافت بذر گندم گواهی شده
مدیر بازرسـي ،ارزيابي عملكرد و پاسـخگويي به شـكايات
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :در سـال
جـاری دسترسـی بـه بـذر گنـدم گواهـی شـده یکـی از
دغدغه هـای کشـاورزان برخـی از شهرسـتان هـا بـود
کـه بـه محـض اطلاع ایـن مدیریـت عملیات نظـارت بر
شـرکت های توزیـع بـذر بـا هـدف توزیـع عادالنـه بـذور
گواهـی شـده آغـاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت بازرسـي ،ارزيابـي
عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس ،فرج اله عباسـی افزود :در سـال
زراعـی جاری کـه کشـاورزان اراضی خود را جهت کشـت
محصـوالت پاییـزه از جملـه گنـدم آمـاده مـی کردنـد در
برخـی از شهرسـتان هـا کشـاورزان دغدغـه منـد پیگیـر
چگونگـی تهیـه بـذر گنـدم ضدعفونـی ،بوجـاری شـده و
دارای لیبـل بودنـد کـه در این راسـتا و به منظـور برقراری
عدالـت و جلوگیری از هر گونه تخلف ،تبعیض و دسـتیابی

کشـاورزان بـه بـذر گواهـی شـده گنـدم ،ایـن مدیریت به
محـض اطلاع فـورا با اعـزام کارشناسـان خود نسـبت به
سرکشـی از شـرکت های توزیـع بـذر اقـدام نمـود.
وی تصریـح کـرد :عملیـات نظـارت بـر رونـد بوجـاری،
ضدعفونـی و لیبـل زنـی گنـدم گواهـی شـده مـورد تعهد
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس توسـط مديريت
بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس آغـاز شـد کـه
ایـن نظـارت هـا تـا پایـان کار شـرکت هـا ادامه داشـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـا پیگیری هـای
صـورت گرفتـه بـه حمدالـه بذور بـه موقع و طبق سـهمیه
تخصیصـی هر شهرسـتان در اختیـار آنان قـرار گرفت و با
تدبیـر و برنامـه ریـزی صحیح التهـاب بازار بذر در اسـتان
فـارس کاهـش یافت.
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شهرستان آباده
مهزاد محمودی

برداشت بیش از  2هزار هکتار کدو آجیلی در آباده

زراعـت
مسـئول
جهـاد
مدیریـت
کشـاورزی شهرسـتان
آبـاده از پایان برداشـت
کـدو آجیلـی در بیـش
از  2100هکتـار از
مـزارع زیـر کشـت
ایـن محصـول خبـر
داد و گفـت :عملیـات
برداشـت کـدو آجیلی از
اوایـل مهـر ماه آغـاز و
تـا اواخـر آبـان مـاه نیز
ادامـه داشـت.
بـه گـزارش روابـط
عمومـی مدیریـت جهاد
کشـاورزی شهرسـتان
آبـاده ،مهـدی یـزدان
پنـاه تصریـح کـرد :بـا
توجـه بـه میانگیـن عمکلـرد یک تـن در هکتـار کدوی آجیلـی ،بالغ بـر 2100
تـن از ایـن محصـول تولیـد شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ قیمـت باالی کـدوی آجیلـی و اقتصـادی بودن کاشـت آن ،کم
آب بـر بـودن و کوتـاه بـودن دوره رشـد ،مناسـب برای ایجـاد تنـاوب زراعی و
ضـرورت تغییـر الگـوی کشـت از مزایـای کاشـت ایـن محصول در شهرسـتان
آباده اسـت.
او بـا اشـاره بـه برداشـت مکانیـزه تخـم کـدو و سـپس بوجـاری آن بـه جهت
اسـتفاده در آجیـل خوراکـی ،افـزود :کـدو آجیلـی در صنایـع دارویی و آرایشـی
نیز کاربـرد دارد.

بیـش از  150نفـر را بـه شـکل موقـت ایجـاد کـرده اسـت کـه بـا توسـعه این
کشـت مـی توان بـه ایجـاد زمینه اشـتغال افـراد جدیـد امیـدوار بود.
وی بـا بیـان اینکـه تولید محصوالت کـم آب بر و بـا ارزش از برنامه های مورد
نظـر جهـاد کشـاورزی اسـت ،افـزود :برگـزاری کالس هـای آموزشـی کشـت
زعفـران و پایـش مرتـب مـزارع توسـط کارشناسـان بـه منظـور توصیـه اصول
تغذیـه صحیـح مـزارع ،کنتـرل بـه موقـع علف هـای هـرز و نظـارت بـر رونـد
حمـل پیـاز از اهـم اقدامات جهاد کشـاورزی برای ترغیب زعفران کاران اسـت.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه پیـاز زعفـران پـس از کشـت تا هفـت سـال قابلیت گل
دهـی بـاال دارد ،ابـراز کـرد :امیدواریـم بـا برنامه های در دسـت اجرا هر سـاله
شـاهد افزایـش سـطح زیر کشـت ایـن محصـول در شهرسـتان آباده باشـیم.

تولید  40هزار تن سیب زمینی در آباده

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفـت :با پایان برداشـت سـیب زمینی
در بیـش از  900هکتـار از
مـزارع ایـن شهرسـتان بالـغ
بـر  40هـزار تـن محصـول از
اراضـی زیـر کشـت برداشـت
شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان آبـاده ،مهـدی
امینـی تصریـح کـرد:
منطقه هـای کلـوان و بهمـن
ایـن شهرسـتان از مناطـق
اصلـی کشـت سـیب زمینـی
بـوده انـد کـه عمـده سـیب زمینی هـای تولیـدی بـه میادین سرتاسـر اسـتان
فـارس و دیگـر اسـتان های کشـور ارسـال مـی شـود.
بـه گفتـه وی؛ سـانته ،بامبـو ،مارفونـا و جلی از عمـده ارقام سـیب زمینی تولید
شـده در شهرسـتان آباده است.
او افـزود :ارائـه شـیوه نامه هـای زراعـت ،توصیه هـای فنـی کارشناسـان،
برگـزاری کارگاه آموزشـی و معرفـی ارقـام جدیـد از اقدامـات مهـم جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان آبـاده بـرای افزایش دانش کشـاورزان و تولیـد محصول
سـیب زمینـی در ایـن شهرسـتان بـوده اسـت.

برداشت زعفران از مزارع آباده به پایان رسید

مدیـر جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان آباده گفت :برداشـت
زعفـران از  30هکتـار از مـزارع
ایـن شهرسـتان تـا نیمه هـای
آذر مـاه ادامـه داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان آباده ،مهـدی امینی
تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه
میانگیـن عملکـرد تولیـد پنـج
کیلوگرمـی در مـزارع زعفـران
ایـن شهرسـتان ،پیـش بینـی مـی شـود بیـش از  150کیلـو گـرم زعفـران از
اراضـی زیـر کشـت برداشـت شـده باشـد.
ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد :مـزارع زعفران شهرسـتان آبـاده زمینه اشـتغال
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شهرستان ارسنجان
مریم میرشکاری

آغاز برداشت محصوالت گلخانه ای ارسنجان

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت :برداشـت
محصـول از  6هکتـار از گلخانههـای زیـر کشـت گوجـه فرنگـی ،خیار سـبز و
فلفـل دلمـهای در ایـن شهرسـتان آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان،
سـید ناصـر حسـینی تصریح کـرد :کار برداشـت محصـوالت از اواخر آبـان ماه
آغـاز و تـا پایـان سـال جـاری نیز ادامـه خواهد داشـت که پیش بینی می شـود
بیـش از  900تـن محصـول از ایـن گلخانـه هـا برداشـت و روانه بازار شـود.

زعفـران تولیـدی در ایـن شهرسـتان از نظـر عطـر ،طعـم و رنـگ جـزو برترین
زعفران هـای ایـران اسـت کـه مـی توانـد بـا بسـیاری از برند هـای معتیـر دنیا
رقابـت کند.
او افـزود :نبـود صنایـع تبدیلـی و بسـته بنـدی مناسـب زعفـران در شهرسـتان
اسـتهبان باعـث شـده اسـت کـه محصـول زعفـران تولید شـده مغفـول بماند.

پیش بینی تولید  1400تن پنبه در استهبان

او بـا اشـاره بـه اینکـه بـه دلیـل کیفیـت مطلـوب محصـوالت تولیـدی ایـن
سـبزیجات بـه بازار هـای خارجـی نیـز صـادر می شـود ،افـزود :بیـش از 550
تـن از ایـن تولیـدات گلخانـه ای بـه محصـول گوجه فرنگـی اختصـاص دارد.
بـه گفتـه وی؛ میانگیـن عملکـرد محصـول گوجـه فرنگـی در هـر هکتـار از
گلخانه هـای ایـن شهرسـتان  180تـن بـرآورد میشـود.

شهرستان استهبان
احسان توسلی

پیش بینی تولید  3هزار کیلوگرم کالله خشک زعفران

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان با اشـاره به آغـاز برداشـت پنبه از
نیمـه آبـان مـاه در مـزارع این شهرسـتان گفـت :پیش بینی می شـود تـا پایان
آذر مـاه بیـش از  1400تـن وش پنبه برداشـت شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان،
مهـدی اعیـان منـش تصریـح کـرد :در سـال زراعـی گذشـته  460هکتـار از
از اراضـی زراعـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت پنبـه اختصاص داشـته اسـت که
میانگیـن عملکـرد تولیـد پنبـه در ایـن مـزارع  3تـن در هـر هکتـار بـرآورد می
شو د .
او مـی افزایـد :عمده پنبه تولیدی در شهرسـتان اسـتهبان به مقصـد کارخانجات
شـهر های شـیراز ،اصفهان و قم ارسـال می شـود.
بـه گفتـه وی؛ گلسـتان و بختـگان از مهـم ترین رقم های پنبه کشـت شـده در
مـزارع شهرسـتان اسـتهبان بـوده اسـت که رقم گلسـتان بـه دلیـل مقاومت به
شـوری و کوتـاه تـر شـدن زمـان زراعت ،نسـبت به ارقـام دیگر برتـری دارد.
اعیان منش افزود :برداشـت پنبه در اسـتهبان بصورت سـنتی و توسـط کارگران
انجـام می شـود و بـازار کار قابل توجه ای را ایجـاد می کند.

شهرستان اقلید
سمانه استوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت :برداشـت زعفـران از مزارع
ایـن شهرسـتان از اواسـط آبـان مـاه آغـاز و تا اواخـر آذر مـاه نیز ادامـه خواهد
داشت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان،
مهـدی اعیـان منـش تصریـح کرد :پیـش بینی می شـود بعد از پایان برداشـت
 538هکتـار از مـزارع زیـر کشـت زعفـران ،سـه هـزار کیلوگرم کالله خشـک
ایـن محصـول به دسـت آید.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و جغرافیایی شهرسـتان اسـتهبان

تامین بیش از  ۱۶۰۰تن بذر گندم مورد نیاز
کشاورزان اقلید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت :در سـال جـاری  1550تن بذر
گواهـی شـده گنـدم بـرای کشـت در شهرسـتان تامین و توزیع شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد،
سـید علـی آقـا میرطالبـی افـزود :مابقـی نیاز بـذری کشـاورزان از طریـق بذور
خودمصرفـی توسـط کشـاورزان تامیـن شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه درخواسـت کشـاورزان در سـال جاری نسـبت به سـال
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شهرستان جهرم
مرضیه هوشمندنژاد

صادرات لیمو شیرین جهرم به اروپا

گذشـته بـه منظـور تامین بذر گواهی شـده  ۴۰درصـد افزایش یافتـه ،ابراز کرد:
قیمـت بـاالی خریـد تضمینی ،تعییـن قیمت خرید محصـول در سـال آینده در
زمـان مناسـب و قیمـت مناسـب بـذور گواهی شـده نسـبت بـه خودمصرفی از
جملـه دالیـل افزایـش متقاضیان اسـتفاده از این بذور اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :کمبـود بـذر شهرسـتان بـا پیگیری هـای
صـورت گرفتـه از سـوی مدیریـت جهـاد کشـاورزی ،اداره تعاونـی روسـتایی،
اتحادیه هـای تعاونی هـای تولیـد و روسـتایی و اداره غلـه شهرسـتان برطـرف
شـده و تاکنـون  ۱۶۵تـن دانـه گنـدم مرغـوب ،علاوه بـر بـذور گواهی شـده
تامین شـده اسـت.

آغاز کاشت گیاه دارویی خاکشیر در شهرمیان اقلید

مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی شـهرمیان از آغاز کشـت گیاه دارویی خاکشـیر
در سـطح  6هکتـار بصـورت دیم در روسـتای مهدی آبـاد خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید ،سـید
حسـین میرسـلیمانی بـا بیـان اینکـه میـزان بـذر مـورد نیـاز ایـن گیـاه  ۸تـا
 ۱۰کیلوگـرم در هکتـار اسـت ،گفـت :تمامـی مراحـل کاشـت و برداشـت ایـن
محصـول بصـورت مکانیـزه انجـام می شـود.
بـه گفتـه وی ایـن محصـول در آبان مـاه کاشـت و در فصل بهار بـا گلدهی و
تولیـد محصول قابل برداشـت اسـت.
وی؛ جلوگیـری از فرسـایش آبـی و خاکـی و تولیـد محصول ارگانیـک به دلیل
اسـتفاده نکـردن از سـم و کـود در تولید خاکشـیر ،نیـاز پائین آبـی ،هزینه های
پائیـن تولیـد و مقاومـت بـه آفـات و بیمـاری هـا را از مزایـای کشـت ایـن
محصول دانسـت.
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مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم از صادرات  70تن لیمو شـیرین درجه
بندی شـده این شهرسـتان به اروپـا خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،علی
جـوکار گفـت :پیـش بینی میشـود تا پایان سـال جـاری  500تن لیمو شـیرین
بـه کشـورهای حـوزه خلیج فـارس و کشـورهای اروپایـی مانند هلنـد ،آلمان و
انگلسـتان صادر می شـود.
بـه گفتـه وی؛ صـادرات لیمو شـیرین بـا تایید گواهـی بهداشـت قرنطینه حفظ
نباتـات مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم در گمرک این شهرسـتان
انجام میشـود.
جـوکار اظهـار کـرد :شهرسـتان جهـرم با سـطحی حـدود  8هـزار هکتـار لیمو
شـیرین از قطب هـای تولیـد این محصول اسـت و پیش بینی می شـود امسـال
بیـش از 400هـزار تن لیمو شـیرین در این شهرسـتان برداشـت شـود.

شهرستان خرامه
طیبه مردانه

برداشت زعفران بذر امید در دل کشاورزان
خرامه ای کاشت

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه از آغاز برداشـت
زعفـران از سـطح  ۱۱.۳هکتـار اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبـر داد و
گفـت :تولیـد محصـول در شـرایط خشکسـالی بارقـه امید بـرای کشـاورزان به
ارمغان آورد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ،الهه
زارع ابـراز کـرد :مـزارع زعفران خرامه دو سـاله هسـتند و پیش بینـی تولید ۲۳
کیلوگـرم طالی سـرخ از این سـطح می شـود.
وی بـه اهمیت توسـعه کشـت این گیـاه دارویی در ایجاد اشـتغال اشـاره کرد و
افـزود :در سـال زراعـی جاری برداشـت زعفران زمینه اشـتغال موقـت  ۱۶۸نفر

را فراهم خواهد سـاخت.
ایـن کارشـناس اجـرای برنامه های اصالح الگوی کشـت را مهـم ترین اولویت
کاری ایـن مدیریـت برشـمرد و اظهـار کـرد :جایگزینـی کشـت محصـوالت
اقتصـادی کـم آب بـر یـک رویکرد مدیریتـی در مقابلـه با بحـران آب و تقلیل
مشـکالت معیشـتی جوامع روسـتایی محسـوب می شـود.
زارع؛ صـادرات محـور بـودن ،ارز آوری و باال بـودن ارزش دارویی و غذایی این
گیـاه را از دیگـر مزایـای کشـت زعفـران در مقایسـه بـا سـایر گیاهـان عنوان
کرد.
وی؛ رنـگ ،عطـر و طعم را فاکتورهـای قابل تآمل در انتخـاب زعفران مرغوب
نـام بـرد و یاد آور شـد :کاهـش مدت زمان خشـک کردن زعفـران ضامن ارتقا
کیفیـت این محصـول خواهد بود.
مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه بسـته بندی را
پـل میـان تولیـد کننـده و مصـرف کننـده نامیـد و تصریـح کـرد :بسـته بندی
اسـتاندارد و لوکـس ثانیه هـای طالیـی جلـب خریدار به شـمار مـی رود که در
بـازار تجـارت گـوی سـبقت را از رقیبان مـی رباید.
او بیـان کـرد :اتخـاذ سیاسـت های تشـویقی ،رفـع موانـع تولیـد و صـادرات و
برنامه هـای بـازار یابـی هدفمنـد می تواند توسـعه کشـت زعفران را بـه دنبال
داشـته باشد.

افزایش توزیع بذر گندم گواهی شده در کربال

کاشـت ایـن آمار بـه  ۴۰۰تن برسـد.
وی افـزود :ارقـام بـذور گنـدم توزیعـی در این بخش شـامل "پیشـتاز"" ،ترابی"،
"سـیروان""،برات" و "بهـاران" اسـت کـه دو رقـم پیشـتاز و سـیروان بیشـترین
سـهم را بـه خـود اختصـاص داده اند.
گرامـی بـا بیـان اینکـه بـذور اصالح شـده ابـزاری برای تحقـق امنیـت غذایی
و پایـداری تولیـد محسـوب مـی شـود ،اظهـار کـرد :بـذرو انتخابـی دارای توان
تولیـد بـاال ،مقـاوم بـه بیماری ،متحمل به خشـکی و شـوری و مقـاوم به ورس
و ریـزش دانه هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :بـه منظـور جلوگیـری از بـروز بیماری هـای
قارچـی و باکتریایـی ،کشـاورزان قبل از کاشـت ،بـذور خود مصرفـی را بوجاری
و ضدعفونـی کنند.
او بـا تاکیـد بـر اهمیت کشـت گنـدم به عنـوان یک محصـول راهبـردی خاطر
نشـان کـرد :اسـتفاده از بذور سـالم و گواهی شـده پیـش نیاز تولیـد حداکثری و
خودکفایـی در محصـوالت کشـاورزی خواهد بود.

صدور گواهی های  ICMحاصل مشارکت اثر بخش
در خرامه

مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از صدور
 ۱۶پروانـه نشـان حـد مجـاز آالینـده هـا بـرای محصـوالت زراعـی و باغـی
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت :ایـن موفقیـت حاصـل مشـارکت اثـر بخش
متخصصـان و تولیـد کننـدگان محصـوالت کشـاورزی بـوده اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ،زینب
علـی نـژاد اظهـار کـرد :از ایـن تعـداد گواهی صادر شـده ۱۱ ،نشـان حـد مجاز
آالیندگـی بـه محصـول گوجـه فرنگـی ،دو گواهـی بـه محصول سـیب زمینی،
دو مجـوز بـه محصـول پیـاز و یـک گواهی به گیـاه دارویـی زیره تعلـق دارد.
ایـن کارشـناس ابـراز کـرد :سـامانه صـدور گواهـی  ICMبـا قابلیـت ثبـت نـام
رایـگان بـه منظـور تسـهیل امـور و عـدم نیاز بـه مراجعـه حضوری کشـاورزان
توسـط وزارت جهـاد کشـاورزی طراحـی شـده اسـت.
علـی نـژاد بـر سـالم سـازی محصـوالت کشـاورزی به عنـوان یک تکلیـف یاد
کـرد و افـزود :ورود کشـاورزان پیشـرو بـه این حـوزه انگیزه الزم بـرای ترغیب
سـایر بهره بـرداران فراهم مـی آورد.
وی؛ دانـش کارشناسـان ،پذیـرش و تعهـد زارعیـن را ،سـنگ زیر بنای توسـعه
تولیـد سـالم و ارتقـای کیفـی سـبد غذایی مـردم معرفـی کرد.
مسـئول تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه تعیین
قیمـت محصـوالت گواهی شـده و تعریف تفـاوت نرخ آن با محصـول معمولی،
برنـد سـازی ،تخصیـص مراکـز و غرفه هـای ویـژه فـروش ،بکارگیری مشـوق
هـا و ابزار هـای حمایتـی را از ضروریـات تـداوم تولید محصول سـالم برشـمرد.

شهرستان خرم بید
مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی بخـش کربـال گفت :در سـال زراعـی جاری
توزیـع بـذر گندم گواهی شـده بین کشـاورزان بخـش کربال شهرسـتان خرامه
نسـبت به سـال گذشـته  ۱۰۲درصـد افزایش یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ،نیما
گرامـی بـا اشـاره بـه نقـش آمـوزش در توسـعه کشـاورزی علمـی ابـراز کـرد:
تاکنـون بالـغ بـر  ۳۰۴تـن بـذر اصلاح شـده گنـدم توسـط عوامـل توزیـع در
اختیـار بهـره بـرداران قـرار داده شـده که پیـش بینی می شـود تا پایـان فصل

مریم زارع قنات نویی

پایان برداشت زعفران از مزارع خرم بید

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید گفـت :کشـاورزان این شهرسـتان
از سـطح  ۱۲هکتـار مـزارع زیرکشـت زعفـران  ۴۰کیلوگـرم محصول برداشـت
کردند.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ،آرش
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بـه گفتـه او؛ تعـداد کل بهره بـردارن این محصول در شهرسـتان خفـر  500نفر
و متوسـط برداشـت گل نرگـس  500هزار شـاخه یـا پنج تن در هکتار اسـت.
صالحـی تصریـح کـرد :متاسـفانه بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونا قیمـت خرید
گل نرگـس از هـر کیلوگـرم  170هـزار تومـان در ابتدای فصل برداشـت سـال
گذشـته بـه  130هـزار تومـان در سـال جـاری کاهش یافته اسـت.

شهرستان خنج
عباس رستم پور

خسـروانی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده در راسـتای اهداف سـازمان جهاد
کشـاورزی در خصـوص توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی و کـم آب برتصریـح
کـرد :بـا اجـرای سیاسـت های ترویجـی سـطح زیـر کشـت زعفـران در ایـن
شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته بیـش از  ۲۵درصد افزایش داشـته اسـت .
ایـن مقـام مسـئول افزود :بـا توجه به افزایش سـطح زیر کشـت ایـن محصول
در شهرسـتان ،بیـش از  ۱۳۰۰فرصـت شـغلی موقـت در طـول دوره کاشـت تا
برداشـت زعفران ایجاد شـده اسـت.
خسـروانی تصریـح کـرد :در صورت اجـرای سیاسـت های حمایتـی ،پیش بینی
مـی شـود در سـال آینده سـطح زیر کشـت ایـن محصـول در شهرسـتان خرم
بید توسـعه چشـمگیری داشـته باشد.

شهرستان خفر
محمدهادی موالیی

آغاز برداشت گل نرگس در خفر

کشت بر روی پشته های عریض در خنج

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
خنـج گفـت :بـرای اولیـن بار کشـت گنـدم و کلـزا در این شهرسـتان بـر روی
پشـته های عریـض و بلنـد انجـام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج ،اصغر
زارعـی تصریـح کـرد :بـرای انجـام آزمایشـی این روش از کشـت چهـار هکتار
گنـدم و چهـار هکتـار کلـزا به منظور بررسـی نتایج و مشـاهده عملکرد کاشـته
شـده است.
بـه گفتـه وی؛ ایـن شـیوه از کشـت کـه بـا کارنده هـای مخصـوص بـه خـود
انجـام مـی شـود یـک روش نـو در شهرسـتان خنج اسـت کـه پیـش بینی می
شـود در سـال های بعـد توسـعه یابـد.

شهرستان داراب
کاظم نظری

تولید نهال انار واندرفول در داراب

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خفر گفـت :برداشـت گل نرگـس در این
شهرسـتان از اواخـر آبـان مـاه آغاز شـده اسـت و تـا اوایـل فروردین ماه سـال
آینـده نیـز ادامـه خواهد داشـت.
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر ،ارسلان صالحی
افـزود :سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول نسـبت بـه سـال گذشـته  50هکتار
افزایـش داشـته و به سـطح  350هکتار رسـیده اسـت.
وی ابـراز کـرد :پیـش بینـی می شـود امسـال 1750تـن گل از نرگـس زارهای
این شهرسـتان برداشـت و روانه بازار سـایر اسـتان ها و کشـورهای حوزه خلیج
فارس شـود.
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مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفت :به منظور توسـعه کشـت ارقام
انـار سـازگار بـا اقلیم منطقه امسـال ده هـزار اصله نهـال انار واندرفـول در این
شهرسـتان تولید شـده است.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمد
رضـا صالحـی تصریـح کـرد :این اقـدام بـا توجـه بـه ارزیابی های انجام شـده
در سـه سـال گذشـته انجـام گرفته کـه نتیجـه آن سـازگاری مطلوب انـار رقم
واندرفـول بـا شـرایط آب و هوایی شهرسـتان داراب بوده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ با توسـعه کشـت انـار رقـم واندرفـول میـزان عملکـرد در واحد
سـطح بـاغ هـا افزایش می یابـد و محصول به آفتاب سـوختگی ،کـرم گلوگاه و
ترکیدگـی ،مقاومتـر از برخـی ارقـام موجـود در شهرسـتان خواهد بود.

او از تاج بسـته ،پوسـت نیمه ضخیم ،بسـته بودن گلوگاه میوه نسـبت به سـایر
ارقـام ،میـوه بسـیار پـرآب و دارای هسـته ریـز و نـرم و رنـگ آریـل از قرمز تا
قرمـز تیـره بـه عنـوان بـارز ترین خصوصیـات انار وانـدر فول نـام برد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :سـطح زیـر کشـت انـار در ایـن شهرسـتان 2450
هکتـار اسـت کـه سـاالنه بیـش از  50هـزار تـن محصـول انـار از این بـاغ ها
تولیـد و روانـه بـازار می شـود.

پیش بینی تولید بیش از  36هزار تن ذرت از مزارع داراب

رضـا صالحـی تصریـح کـرد :ایـن مزرعـه در روسـتای زیـن آبـاد واقـع و بـا
دسـتگاه بـذر کار همدانـی روی پشـته های بلنـد کشـت شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ میـزان بـذر مصرفـی در بـزرگ تریـن مزرعه کلزای شهرسـتان
داراب چهـار کیلـو گـرم در هکتـار و از رقم تراپر که سیسـتم آبیـاری مزرعه در
 57هکتـار بـه صـورت آبیـاری بارانی و بـرای  13هکتار به صورت تیپ اسـت.
او افـزود :بـا کاشـت کلـزا نـه تنهـا تولیـد روغـن ،بلکـه برقـراری یـک تناوب
زراعـی مناسـب بـا گنـدم ،افزایـش مـواد آلـی و حاصلخیـزی خـاک ،کاهـش
جمعیـت آفـات و کنتـرل علف هـای هـرز باریـک بـرگ در زراعت گندم سـال
بعـد نیـز امـکان پذیر می شـود.

شهرستان رستم
سیروس انصاری

کشاورزان رستمی فرصت کشت کلزا را
از دست ندهند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت :کار برداشـت مکانیـزه ذرت
دانـه ای در چهـار هـزار هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان از اوایل آذر مـاه آغاز
شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمد
رضـا صالحـی بـا بیـان اینکـه کار برداشـت ذرت دانهای تـا اواخر دی مـاه نیز
ادامـه دارد ،تصریـح کـرد :پیـش بینـی میشـود بیـش از  36هـزار تـن از ایـن
محصـول برداشـت و روانـه مراکز خرید شـود.
این مقام مسـئول با اشـاره به وجود  13واحد ذرت خشـک کنی در شهرسـتان
داراب ابـراز کـرد :محصول تولیدی کشـاورزان با قیمت مناسـب توسـط بخش
خصوصی خریداری میشـود.
بـه گفتـه وی؛ بیشـترین اراضی زیر کشـت ذرت دانـه ای در شهرسـتان داراب
در مناطـق فسـارود ،حومـه داراب و فورگ قـرار دارد.

بزرگ ترین مزرعه کلزای استان فارس در داراب

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت :بـزرگ ترین مزرعـه مکانیزه
کلـزای اسـتان فـارس به وسـعت  70هکتار در داراب کاشـته شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب ،احمد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت :پیـش بینـی مـی شـود
بارندگی هـای مناسـب در سـال زراعـی جاری ،سـال پر رونقی را برای کشـت و
زراعـت هـا رقـم بزند از ایـن رو کشـاورزان این شهرسـتان فرصت باقـی مانده
بـرای کشـت کلـزا را از دسـت ندهنـد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم ،علی
گـودرزی تصریـح کـرد :کشـاورزانی کـه تصمیم به کاشـت کلزا به صـورت آبی
یـا دیـم دارنـد در فرصـت باقـی مانـده تـا پایـان آذر مـاه بـا مراجعـه بـه جهاد
کشـاورزی شهرسـتان رسـتم اقـدام به عقد قـرارداد نمایند تـا بتواننـد از مزایای
کاشـت آن اسـتفاده کنند.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه شـرایط ویـژه و تضمینی خریـد کلزا در سـال
زراعـی جـاری تصریـح کـرد :شـرکت روغـن کشـی نویـد خلیـج فارس بـا پنج
درصـد بیشـتر از نـرخ دولتـی و بـا قیمـت  8190تومـان دانـه کلـزای تولیـدی
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کشـاورزان را خریـداری مـی کنـد .
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه به شـرایط پیش آمـده در کشـور ،نیاز مبرم بـه روغن و
سیاسـت کلـی دولـت بر مبنـای حمایت از دانـه روغنی کلزا ،شـواهد دال بر این
اسـت کـه قیمت کلـزا باالتر از کیلویـی ده هزار تومان خواهد شـد .
گـودرزی اظهـار کـرد :کشـت دانـه روغنـی کلـزا ضمـن کمـک به معیشـت و
بهبـود اقتصـاد کشـاورزان مـی تواند عرصـه زراعت شهرسـتان رسـتم را از بند
کشـت تـک محصولـی رهایی بخشـد.

شهرستان سپیدان
فرخنده ابراهیمی

آغاز کشت منداب با هدف تامین
کود سبز در سپیدان

شهرستان زرقان
فاطمه فردی

صدور گواهی  ICMبرای محصول
گلخانه دار زرقانی

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان گفـت :بـرای اولیـن بـار پروانـه
کاربـرد نشـان حـد مجـاز آالینـده هـا « »ICMبـرای محصـول گوجـه فرنگی
گلخانـه ای در زرقـان صـادر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان ،رضـا امینی
تصریـح کـرد :واحد گلخانه ای احمد شـفیعی نـژاد به مسـاحت  2500متر مربع
موفـق به اخـذ پروانه مذکور شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ پیش بینـی می شـود از گلخانه موصوف  12تـن محصول گوجه
فرنگی اسـتاندارد و گواهی شـده برداشـت و به بازار عرضه شـود.
امینـی اظهـار کـرد :به منظور صـدور گواهی  ICMبرای محصوالت کشـاورزی،
باقـی مانـده سـموم ،قـارچ کش هـا ،نیتـرات و فلزات سـنگین در ایـن تولیدات
آزمایش و بررسـی می شـود.
او ابـراز کـرد :در واحد هـای متقاضـی تولید محصول اسـتاندارد و صـدور پروانه
کاربـرد نشـان حـد مجـاز آالینـده هـا ،مدیران کنتـرل کیفـی فرایند کاشـت تا
برداشـت محصـول را مدیریت مـی کنند.
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مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت :کشـت منداب بـا هدف تامین
کـود سـبز ،تغذیه اراضی کشـاورزی ،حاصلخیـزی و حفظ رطوبـت خاک در 50
هکتار از زمین های کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،
مهـدی نصیـری تصریح کـرد :به منظـور ترویج اسـتفاده از کود سـبز به عنوان
جایگزینـی مناسـب برای کودهای شـیمیایی در سـال زراعی جـاری حدود 500
کیلوگـرم بـذر منداب بطـور رایگان بین کشـاورزان این شهرسـتان توزیع شـد.
وی افـزود :کشـت ایـن گیاه در شهرسـتان سـپیدان از اواخر آبان تا اواسـط آذر
مـاه انجـام مـی شـود و در اواخـر فروردیـن مـاه همزمان بـا گلدهی بـه عنوان
کـود سـبز بـه خـاک برگردانده می شـود.
نصیـری اظهـار کـرد :با مصرف روز افزون کودهای شـیمیایی ،توسـعه کشـت
متراکـم ،اسـتفاده از ارقـام پرمحصول و عدم برگشـت بقایای گیاهـی به خاک،
هرسـاله از مقـدار مـاده آلـی خـاک به میـزان قابـل توجهی کاسـته شـده و در
نتیجـه قـدرت بـاروری و حاصلخیـزی خاک کاهش مـی یابد.
بـه گفتـه او؛ کاشـت گیاهانی بـا تولید بیوماس بـاال و برگردانـدن آنها به خاک
بـه عنـوان کود سـبز یکی از مهـم ترین راه کار هایی اسـت که مـی تواند برای
رفـع کمبود مـاده آلی خاک مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

پرداخت  32میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون
کشاورزی در سپیدان

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفت :از ابتدای سـال جاری تاکنون
بـا تعامـل بیـن ایـن مدیریت و بانـک کشـاورزی شهرسـتان ،مبلـغ  32میلیارد
ریـال تسـهیالت بـه منظور توسـعه نـاوگان مکانیـزه کشـاورزی بـه متقاضیان
پرداخت شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،
مهـدی نصیـری تصریـح کـرد :در سـال جـاری بیـش از  70میلیـارد ریـال
تسـهیالت خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون بـه شهرسـتان سـپیدان بـرای خریـد
تراکتـور و سـایر ادوات کشـاورزی تخصیـص یافتـه و بیـش از  40درصد از این

تسـهیالت جـذب شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارشـناس مکانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان سـپیدان در بازدیدهـای میدانـی و ثبـت مشـخصات فنـی ادوات
کشـارزی نسـبت بـه راسـتی آزمایـی ادوات اقـدام مـی نمایـد ،اظهار کـرد :بر
ایـن اسـاس  49دسـتگاه بـه ادوات مکانیـزه شهرسـتان اضافـه شـده اسـت و
پیـش بینـی مـی شـود تـا پایـان سـال  50دسـتگاه دیگـر نیـز اضافه شـود.
نصیـری؛ از معرفـی  84پرونـده دیگـر نیـز بـه بانک کشـاورزی بـرای دریافت
تسـهیالت مکانیزاسـیون سـخن گفت و افـزود :تاکنون از این تعـداد  64پرونده
بـه مبلـغ  19میلیـارد ریال توسـط بانک مصوب شـده اسـت.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ابـراز کرد :هم اکنون بـرای پرداخت
تسـهیالت خریـد ادوات کشـاورزی مشـکلی وجـود نـدارد و در صـورت صدور
پیـش فاکتـور توسـط کارخانـه تراکتـور سـازی پرداخـت تسـهیالت انجام می
شود.

وی افـزود :در راسـتای اجـرای تبصـره  ۲مـاده  ۱۰قانون حفـظ کاربری اراضی
زراعـی و باغهـا ،بـا دسـتور دادسـتان و حضـور نیـروی انتظامـی ایـن تغییـر
کاربری هـای غیـر مجـاز شـامل دیوارکشـی ،پی کنـی و احداث سـاختمان در
شهرسـتان سـپیدان در بـدو کارتخریب شـدند.
نصیـری بیـان کـرد :با توجه بـه صراحت و قاطعیت دسـتگاه قضا و عزم راسـخ
جهـاد کشـاورزی در برخـورد بـا اخاللگـران امنیـت غذایـی ،بر آن هسـتیم که
بـا پشـتیبانی مسـوولین ذیربـط ،حمایت مردم دلسـوز و هوشـیار و در چارچوب
قانـون ،تمـام سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز شناسـایی شـده را اجـرای حکم
نماییم.
ایـن مقـام مسـئول تاکید کـرد :خودروهای گشـت مدیریت جهاد کشـاورزی با
بررسـی مسـتمر و حضـور فعـال در عرصه های کشـاورزی و نیـز گزارش های
دریافتـی توسـط سـامانه  ، ۱۳۱مـزارع و بـاغ هـا را رصـد کـرده و بـا هرگونـه
اقـدام غیرمجـاز برابـر قانـون برخـورد خواهند کرد.
او اضافه کرد :صدور مجوز یا پروانه سـاخت و سـاز در اراضی کشـاورزی و نیز
واگـذاری خدمـات زیربنایی توسـط دیگـر نهادها بدون اسـتعالم و اخذ مجوز از
جهـاد کشـاورزی ممنوع اسـت و افـراد و دسـتگاه های متخلف طبـق قانون به
محاکـم قضایی معرفی خواهند شـد.

توسعه مشارکت زنان روستایی
در بخش کشاورزی سپیدان

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی
کشاورزی سپیدان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت :مامـوران یـگان حفاظـت
شهرسـتان سـپیدان  65مـورد سـاخت و سـاز غیرمجـاز در اراضـی کشـاورزی
ایـن شهرسـتان را بـا دسـتور قضایـی تخریـب کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان،
مهـدی نصیـری تصریـح کرد:بـا تخریب این سـاخت و سـازها  8480مترمربع
از اراضـی از قیـد سـاخت و سـاز های غیرمجـاز آزاد و چهـل هکتـار اراضـی
زراعـی حاصلخیـز بـه عرصـه کشـاورزی بازگشـت و از ایجـاد یـک باغشـهر
جدیـد جلوگیـری بعمـل آمد.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت :با حمایـت و نظـارت جهاد
کشـاورزی در سـال جـاری سـه صندوق اعتبـار خرد زنان روسـتایی بـا  90نفر
عضو در شهرسـتان سـپیدان تشـکیل شـده است.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی سـپیدان ،مهـدی نصیری
عنـوان کـرد :با توجـه به اینکه نیمـی از جمعیت روسـتاها را زنان تشـکیل می
دهنـد مشـارکت آنهـا در قالـب صنـدوق اعتبـار خـرد زنـان روسـتایی منجر به
توسـعه کشـاورزی خواهد شد.
وی افـزود :در حـال حاضـر  7صنـدوق اعتبـار خرد زنان روسـتایی بـا  210نفر
عضـو در ایـن شهرسـتان فعالیـت دارد و از محـل پـس انـداز این صنـدوق ها
در سـال گذشـته  700میلیـون ریـال جمـع آوری و مبلغ  400میلیـون ریال در
قالـب تسـهیالت کـم بهره بـه اعضای ایـن صنـدوق ها پرداخت شـد.
نصیـری با اشـاره به ارزیابـی مثبت عملکـرد صندوق های خرد زنان روسـتایی
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بیـان کـرد :بـا ایجاد ایـن صندوق هـا زمینه برای توانمند سـازی ،اشـتغالزایی و
فعالیت بیشـتر زنان در مناطق روسـتایی فراهم شـده اسـت.
او در ادامـه بـه زمینـه فعالیـت ایـن صندوق ها اشـاره کـرد و گفت :تسـهیالت
پرداختـی بـه منظـور اجـرای طرح هـای صنایـع دسـتی ،تولیـد گل و گیاهـان
گلخانـه ای ،پـرورش ماهیـان سـردآبی ،پرورش مـرغ بومی ،پرورش شـترمرغ،
فـرآوری و بسـته بنـدی محصـوالت زراعـی و باغـی و تولیـد گیاهـان دارویـی
مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن ابراز کـرد :با شـیوع ویـروس کرونا اعضـای این
صندوقهـا در تولیـد و توزیـع ماسـک نقش بسـزایی دارند.

شهرستان سرچهان
زینب طالیی

برداشت سیب زمینی در سرچهان ادامه دارد

تـا چهـار کیلوگـرم اسـت و قریـب بـه  20کیلوگرم زعفـران حاصل کشـاورزان
شـده است.
بـه گفتـه وی؛ در کار برداشـت زعفـران بیـش از  400فرصـت اشـتغال موقـت
بـرای کارگـران فصلـی فراهم شـده اسـت.
او افـزود :بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی ایـن شهرسـتان زعفران هـای
برداشـت شـده از عطـر ،طعـم و کیفیـت باالیـی برخـوردار اسـت.

شهرستان شــیراز
خاطره اکبری

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفت :برداشت سـیب زمینی در
ایـن شهرسـتان از اراضـی زیـر کشـت از اواسـط آبان ماه آغاز شـده اسـت و تا
اواخـر آذر مـاه نیـز ادامه مـی یابد.
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،علی موسـی
پـور جشـنی تصریـح کـرد :پیش بینـی می شـود پنج هـزار تن سـیب زمینی از
 200هکتـار از زمین های کشـاورزی این شهرسـتان برداشـت شـود.
بـه گفتـه وی؛ سـیب زمینی هـای شهرسـتان سـرچهان علاوه بـر ارسـال بـه
میادیـن مختلـف بـه جهت تـازه خوری ،بـه کارخانه هـای صنایـع تبدیلی برای
فـرآوری یـا سـردخانه هـا به منظـور نگهـداری بلند مدت نیز ارسـال می شـود.
او بـا بیـان اینکـه مـزارع سـیب زمینـی شهرسـتان سـرچهان از سیسـتم های
آبیـاری بهـره بـرده انـد ،افـزود :عمـده ارقـام سـیب زمینـی تولیـدی در ایـن
شهرسـتان شـامل رقم هـای بامبـو ،اسـپرت و جیلـی اسـت.

آغاز برداشت زعفران از  50هکتار اراضی سرچهان

مسـئول جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان با بیـان اینکه برداشـت زعفران
از اواسـط آبان شـروع و تا اوایل آذر ماه ادامه داشـته اسـت ،گفت :کار برداشـت
زعفـران از سـطح پنج هکتـار از اراضی زیر کشـت به پایان رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان ،علی موسـی
پـور جشـنی تصریح کـرد :متوسـط عملکـرد زعفران در مـزارع این شهرسـتان
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اختصاص ده میلیارد و  984میلیون ریال به
کشاورزان دارای «کشاورز کارت»

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :اولیـن گـروه از کشـاورزان
ایـن شهرسـتان در سـطح زراعـی ۱۲۵۰هکتار بـرای دریافت کشـاورز کارت به
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس معرفی شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیح
اهلل سیروسـی بـا بیـان اینکه «کشـاورز کارت» بـرای تامیـن نقدینگی در فصل
کاشـت در اختیـار کشـاورزان قرار میگیـرد ،تصریح کـرد :در اولیـن مرحله 20

درصـد اعتبـار ایـن شهرسـتان بـه میـزان ده میلیـارد و  984میلیـون ریـال به
کشـاورزان اختصاص یافته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در ایـن کارت منابعـی بـرای خریـد نهـاده در اختیار کشـاورزانی
کـه محصـوالت راهبـردی ماننـد دانه روغنی کلـزا ،گندم و جو تولیـد می کنند،
قـرار می گیرد کـه ابزاری برای پرداخـت الکترونیک در پایانههای فروشـگاهی
خـاص عرضـه نهادههایـی مانند کـود و سـم خواهد بود.
او افـزود :بـه ازای هـر هکتـار زراعـت دو میلیـون تومـان تسـهیالت پرداخـت
میشـود و سـقف در نظـر گرفتـه شـده بـرای پرداخـت تسـهیالت از طریـق
«کشـاورز کارت» ۲۰ ،میلیـون تومـان اسـت.
وی دربـاره وثایـق در نظـر گرفته شـده بـرای دریافت ایـن کارت اعتبـاری نیز
گفـت :بـه دلیـل رقـم متوسـط ،دریافـت ایـن کارت نیاز بـه تضامیـن و وثایق
زیـادی نخواهد داشـت.
سیروسـی بـا بیان ایـن که وزیر جهـاد کشـاورزی اختصاص «کشـاورز کارت»
بـه سـایر نهـاده هـا را نیـز پیگیـری میکنـد ،اظهـار کـرد :امیدواریـم هر یک
از کشـاورزان یـک کارت اعتبـاری داشـته باشـند و بـا ایـن کار بتوانیـم به رفع
مشـکل نقدینگـی کشـاورزان در درجـه اول و بخشـی از جبـران هزینههـای
تولیـد کمـک کنیم.

ن شیرازی نگران تامین بذر نباشند
گندمکارا 

مدیـر جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان شـیراز گفـت:
تاکنـون گنـدم آبـی در
سـطح  5100هکتـار از
اراضی شهرسـتان کشـت
شـده اسـت و برای سطح
باقیمانـده نیـز نگرانـی از
بابـت تامیـن بـذر وجـود
ندارد.
بـه گـزارش روابـط
عمومـی مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،ذبیحالـه سیروسـی تصریـح کرد :سـطح ابالغی
کشـت گندم آبی در شهرسـتان شـیراز  7500هکتار اسـت که برای این سـطح
 1725تـن بـذر نیـاز اسـت.
بـه گفتـه وی؛ معمـوال طبـق قوانیـن موسسـه ثبـت و گواهـی بـذر و مرکـز
اصلاح نباتـات یک سـوم بـذر مصرفـی گنـدمکاران را باید از بذرهـای اصالح
شـده جدیـد یـا بـذر گواهـی شـده تامین شـود و باقـی مانـده از ذخیـره بذری
خـود کشـاورز بایـد تامین شـود تـا کاهـش تولید نداشـته باشـیم.
سیروسـی افـزود :بـر ایـن اسـاس باید امسـال  1150تن بـذر برای کشـاورزان
ذخیره میشـد.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد:تـا کنـون چهارصـد تـن گنـدم از شـرکت غلـه
تامین ،بوجاری و ضدعفونی شـده و در اختیار کشـاورزان قرار داده شـده اسـت.
وی تصریـح کرد :تاریخ کشـت در شهرسـتان شـیراز تا بیسـتم و پنجـم آذرماه
اسـت ،بنابرایـن کشـاورزان دغدغـه تامیـن بذر نداشـته باشـند زیرا بـا توجه به
برنامهریزیهـای انجام شـده بذر موجود اسـت و در دسـترس کشـاورزان عزیز
قرار خواهـد گرفت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـه کشـاورزان توصیـه کرد کـه بذر
گنـدم را از عاملیـن توزیـع بـذر تهیه کنند تا از سلامت و کیفیـت آن اطمینان
داشـته باشند.

شهرستان فسا
سمیرا طاهری

برداشت پرتقال نوبرانه در فسا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت :امسـال بیـش از  20هـزار تـن
پرتقـال نوبرانـه از باغ هـای ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار میشـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،ناصر
انصـاری تصریـح کـرد :در شهرسـتان فسـا سـطح زیـر کشـت پرتقـال بالـغ بر
 ۴هـزار هکتـار اسـت کـه از ایـن مقـدار بیـش از یـک هـزار هکتار بـه صورت
نوبرانـه برداشـت و روانـه بازارهـای داخلـی شـیراز ،تهـران ،اصفهـان و کرمان
میشـود.
بـه گفتـه وی؛ با توجه به شـرایط آب و هوایی مناسـب شهرسـتان فسـا امسـال
پیـش بینی میشـود برداشـت پرتقـال نوبرانه در این شهرسـتان تـا پایان فصل
پاییـز ادامـه داشـته باشـد و از هر هکتار بیـش از  ۲۰تن پرتقال نوبرانه برداشـت
شود.
انصـاری ابـراز کـرد :همزمـان با برداشـت مرکبـات در شهرسـتان فسـا بیش از
 ۲۵۰هـزار نفـر روز مشـغول به کار هسـتند.
مرکبات شهرسـتان فسـا شـامل انواع پرتقال ،لیمو شـیرین ،نارنگی و لیموترش
اسـت کـه  ۹۰درصـد از تولیـد مرکبـات شهرسـتان مربـوط بـه انـواع پرتقـال
میشـود.

از  9هکتار اراضی زعفران کاری شده حدود 180
کیلوگرم گل برداشت می شود

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت :برداشـت زعفـران در ایـن
شهرسـتان از اواخـر آبـان مـاه گذشـته آغاز و تـا اواخـر آذر ماه جاری نیـز ادامه
دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،ناصر
انصـاری تصریـح کرد :سـطح قابل برداشـت زعفران در این شهرسـتان  ۹هکتار
اسـت کـه پیـش بینـی میشـود بیـش از  ۱۸۰کیلوگـرم گل زعفران تر برداشـت
شود.
او اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه عملکـرد خوب گیـاه زعفـران در مزارع شهرسـتان
فسـا پیـش بینـی می شـود در پایـان  ۴۵کیلوگرم زعفـران خشـک حاصل و به
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بـازار مصرف عرضه شـود.
وی افـزود :بـه ازای هـر هکتـار از مـزارع گیـاه دارویی زعفـران زمینه اشـتغال
بـرای  ۱۳۰نفـر در شهرسـتان فسـا فراهم شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد :کشـت زعفران بـه عنوان یـک گیـاه دارویی به
دلیـل داشـتن مزایـای بسـیار زیـاد ازجملـه کاهـش هزینه کاشـت ،کـم آب بر
بـودن و صرفـه اقتصـادی زیاد از اولویتهای سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فارس اسـت.
بـه گفته وی؛ توسـعه کاشـت زعفـران در مزارع علاوه بر تامین نیـاز بازار های
داخلـی امـکان صـادرات و ارز آوری بـرای کشـور را فراهـم مـی آورد کـه در
صـورت وجـود صنایـع فرآوری و بسـته بنـدی این محصول سـود ناشـی از آن
دو چنـدان خواهـد بود.

شهرستان فیـــروزآباد
صدیقه پرندین

افزایش  ۲۵درصدی تولید گوشت قرمز در
فیروزآباد

ملکـه بـا سـه نـژاد کارنیـکا ،بوکفسـت و قفقـازی نیـز بـا ظرفیت تولیـد هفت
هـزار ملکـه در ایـن شهرسـتان مشـغول به تولید اسـت.
یـه گفتـه وی؛ فیروزآباد به لحـاظ قرارگیری در منطقه کوهسـتانی و بهرهمندی
از پوشـش گیاهـی بینظیـر و وجـود گلهای وحشـی فـراوان در دامنـه کوهها
و دشـتها در سـال های اخیـر بـه عنـوان یکـی از مراکـز اصلـی تولید عسـل
شناخته شـده است.

شهرستان کازرون
وحید نیاکان

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد گفت :تولید گوشـت
قرمـز در ایـن شهرسـتان در سـال جـاری بـه  ۳۳۰۰تن رسـید کـه افزایش ۲۵
درصـدی نسـبت به مدت مشـابه در سـال گذشـته دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد،
سـیدکاظم موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال تولید گوشـت قرمز نسـبت به
مـدت مشـابه در سـال گذشـته  500تـن بیشـتر بوده اسـت ،تصریح کرد :سـال
گذشـته در ایـن مـدت  2800تـن گوشـت قرمز تولید شـد.
بـه گفتـه وی؛ بیش از  ۵۲۰هزار رأس دام سـبک و  7200رأس دام سـنگین در
شهرسـتان فیـروز آباد پرورش داده میشـود.
موسـوی ابـراز کـرد :میزان تولید شـیر نیز در شهرسـتان فیروزآبـاد از  8800تن
در سـال پیـش بـه  ۱۳هزار و  ۲۰۰تن در سـال جـاری افزایش یافته اسـت.

تحقق افزایش تولید عسل در فیروزآباد

سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد از افزایـش 20
درصـدی تولیـد عسـل در ایـن شهرسـتان نسـبت بـه سـال قبـل خبـر داد.
بـه گـزارش روبط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآباد ،سـید
کاظـم موسـوی تصریـح کرد :تولید عسـل در سـال جـاری با بیـش از  300تن
افزایش نسـبت به سـال گذشـته به  1800تن رسـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه در حـال حاضـر  500نفـر زنبـوردار ماهر در
شهرسـتان فیروزآباد مشـغول بـه فعالیت هسـتند ،اظهار کـرد :دو مرکز پرورش
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آموزش مهارتهای کشاورزی برای سربازان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت :تعـداد  500نفر سـرباز وظیفه
بـا برگـزاری دوره هـای مختلـف آموزشـی ،چهـار مهـارت بخش کشـاورزی را
فـرا مـی گیرند.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریـح کـرد :ایـن آمـوزش هـا در سـه تا پنـج روز اجـرا و با نـگاه به
ایجـاد اشـتغال زود بازده در موضوعـات پرورش بوقلمون ،پـرورش مرغ محلی،
پرواربندی و گوسـفند داشـتی و کشـت گیاهـان دارویی عملیاتی می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه امضـای تفاهـم نامه مهـارت آموزی سـربازان
وظیفـه مـا بیـن وزارت جهـاد کشـاورزی و سـتاد کل نیروهـای مسـلح اظهـار
کـرد :هـدف از اجـرای ایـن تفاهـم نامـه توانمند سـازی ایـن گروه در اشـتغال
پـس از اتمام دوره سـربازی اسـت.
بـه گفتـه وی؛ کالسهـای آموزشـی پیش بینی شـده بـا رعایـت پروتکل های
بهداشـتی و فاصلـه گـذاری هوشـمندانه برگـزار و سـربازان وظیفـه ای کـه در
ایـن دوره هـا شـرکت و آزمون هـای تئـوری و عملـی را با موفقیت پشـت سـر
بگذارنـد موفـق به اخـذ گواهینامه آموزشـی میشـوند.

پیشبینی کاشت بیش از  30هزار هکتار گندم

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :پیش بینی میشـود بـا آغاز
بارندگیهـای پائیـزی در ایـن شهرسـتان سـطح کاشـت گنـدم بـه  34هـزار
هکتار برسـد.

کازرون اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :متقاضیانـی کـه قصـد
سـرمایه گـذاری در زمینـه تولیـد حلـوا ،ارده ،و سـایر فراورده هـای کنجـدی و
ایجـاد صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی در ایـن زمینـه را دارنـد ،مـی تواننـد بـه این
مدیریـت مراجعـه کنند.

کاشت خاکشیر برای اولین بار در کازرون

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی بـا اذعـان بـه اینکـه کاشـت گنـدم از اواخـر آبان مـاه در حـال انجام
اسـت ،تصریـح کـرد :انتظـار داریم تـا اواخر آذر مـاه  28هزار هکتـار گندم دیم
و  6هـزار هکتـار گندم آبی در این شهرسـتان کاشـته شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه در صـورت فراهـم بـودن شـرایط 70
هـزار تـن گنـدم در سـال زراعـی جـاری در شهرسـتان کازرون تولیـد خواهـد
شـد ،افزود :سـیروان ،دهدشت،کوهدشـت ،شـیرودی ،چمران ،2تیـرگان ،برات
و کریـم از مهـم ترین ارقام بذری گندم برای کشـت در این شهرسـتان اسـت.
او اظهـار کـرد :تامیـن بـه موقـع بـذور گواهی شـده و دیگـر نهاده هـای مورد
نیـاز از مهـم تریـن دغدغه های کشـاورزان اسـت.

تولید بیش از هزار تن کنجد در کازرون

مدیرجهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :بـا پایـان برداشـت کنجـد از
مـزارع ایـن شهرسـتان ،بیـش از  1200تـن کنجـد تولیـد شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی ابـراز کرد :در سـال جـاری  1000هکتار از اراضی شهرسـتان کازرون،
زیرکشـت دانـه روغنـی کنجـد قـرار گرفـت کـه ایـن سـطح نسـبت به سـال
گذشـته 300درصد افزایش داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان کازرون یکـی از قطبهـای تولیـد کنجـد
اسـتان فـارس اسـت ،تصریح کرد :کشـت کنجـد در این شهرسـتان به صورت
بـی خـاک ورزی یـا کـم خـاک ورزی انجام شـده اسـت کـه نقـش مهمی در
حفـظ رطوبـت خـاک و جلوگیری از فرسـایش خـاک دارد.
رشـیدی افـزود :نیـاز آبـی کـم ،سـازگاری بـا شـرایط آب و هوایی ،دوره رشـد
کوتـاه ،جایگزینـی مناسـب بـرای ذرت دانـه ای ،کاهـش هزینه هـای عملیات
خـاک ورزی و قیمـت مناسـب بـرای فـروش باعث افزایش سـطح زیر کشـت
ایـن محصول در شهرسـتان کازرون شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد :داراب  ،۲دشتسـتان و محلـی از ارقـام کنجـد در شهرسـتان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :در راسـتای توسـعه کاشـت
گیاهـان دارویـی ،بـرای اولین بـار هفت هکتـار از اراضـی دیم این شهرسـتان
به کاشـت خاکشـیر اختصـاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی تصریـح کـرد :کشـت ایـن محصـول در بخـش کنارتختـه و کمـارج،
روسـتای جعفرجن انجام شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خاکشـیر در آبانماه کاشـته و اواسـط اردیبهشـتماه
برداشـت میشـود ،اظهـار کـرد :کشـت ایـن گیاهـان دارویی بـا توجه بـه نیاز
آبـی کـم ،مقـاوم بـودن در مقابـل خشـکی ،سـرما و شـوری خـاک ،از توجیـه
اقتصـادی باالیـی برخوردار اسـت .
رشـیدی افـزود :باتوجـه بـه شـرایط مسـاعد رطوبتی ونیـاز کم آبی پیـش بینی
مـی شـود بیش از سـه هـزار کیلوگرم خاکشـیر ازمزرعه مذکور برداشـت شـود.
بـه گفتـه وی ،شهرسـتان کازرون از قابلیتهـای بسـزایی در پـرورش گیاهان
دارویـی برخـوردار اسـت و بایـد بـه ایـن ظرفیتهـا توجه ویژهای شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :کنترل فشـارخون ،رفع
تشـنگی و درمـان تـب ،التیـام زخم و جراحـات ،درمان گرفتگی صـدا و حنجره
از خواص گیاه خاکشـیر اسـت.

آغازکشت محصول استراتژیک کلزا در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت :کشـت کلـزا در سـطح
250هکتـار از اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان آغاز و در حال توسـعه اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،حمید
رشـیدی اظهارداشـت :کشـت محصول کلزا در شهرسـتان کازرون از اواخر آبان
مـاه آغـاز و تـا پایـان آذر مـاه ادامـه دارد و ماههـای اردیبهشـت و خـرداد نیـز
زمان برداشـت آن است.
ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد براینکه تمـام کشـت کلـزا در اراضی کشـاورزی
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کشت گیاه دارویی مورینگاه درکازرون

ایـن شهرسـتان بـه شـکل مکانیزه انجـام می شـود ،تصریح کرد :بـا توجه به
فعالیت هـای آموزشـی ترویجی صورت گرفتـه کلزاکاران شهرسـتان کازرون
بـا مصـرف چهـار تا چهـار و نیم کیلوگـرم بذر کلـزا در هکتار اقدام به کشـت
ایـن محصول مـی نمایند.
او افـزود :کشـت محصـول اسـتراتژیک کلـزا علاوه بـر اهمیتـی کـه بـرای
تولیـد و تامیـن روغـن مـورد نیـاز کشـور دارد ،بـه عنـوان یـک محصـول
مناسـب در تنـاوب بـا غلات پاییـزه مـورد توجـه قـرار دارد.
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیان کرد :امسـال در کشـت کلزا،از
رقم هایـوال  50بـه دلیـل سـازگاری بـا اقلیـم این شهرسـتان اسـتفاده شـده
است.

آغاز کشت جو در اراضی کشاورزی کازرون

کارشـناس زراعـت مدیریت
جهاد کشـاورزی شهرسـتان
کازرون گفـت :عملیـات
کشـت جـو در اراضـی
کشـاورزی بخـش جـره و
بـاالده ایـن شهرسـتان آغاز
شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی
مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان کازرون ،مریـم
پـور حسـینی اظهـار کـرد:
کشـت ایـن محصـول از
نیمـه دوم آبـان آغـاز و تـا
نیمـه اول دی مـاه آتـی
ادامـه دارد .
وی بـا بیـان اینکـه در
شـرایط کشـت دیـم ،جـو
نسـبت بـه سـایر غلات
عملکـرد بهتـری دارد ،افـزود :پیـش بینـی مـی شـود سـطح زیر کشـت این
محصـول در سـال زراعـی جـاری  6300هکتار باشـد کـه از این میـزان فقط
 300هکتـار بـه کشـت آبـی اختصـاص مـی یابـد.
کارشـناس زراعـت شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :ارقـام جو در حالکشـت
در ایـن شهرسـتان عمدتا شـامل رقم های محلـی ،نیمروز ،ریحان و اکسـین
است.
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کارشـناس باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از کشـت گیاه
دارویـی مورینـگا در روسـتای تـل نقـاره بخـش جـره و بـاالده این شهرسـتان
خبرداد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،زهرا
پناه اظهار داشـت :سـطح زیر کشـت گیاهـان دارویی در زمین های شهرسـتان
کازرون بیـش از  ۵۰هکتـار اسـت کـه 10هکتـار ان بـه کشـت مورینـگاه
اختصـاص یافته اسـت.
پنـاه ،تصریـح کـرد :دوره ثمردهـی ایـن گیاه دارویی یک سـاله اسـت که پیش
بینی شـده از هر هکتار هشـت تن محصول برداشـت شـود.
وی بـا اشـاره بـه خـواص دارویی فـراوان ایـن درخت ،افـزود :درمان سـرطان،
دیابـت ،ضـد باکتـری بـودن ،کمک به تقویـت مغز ،سـوزاننده چربـی و محکم
کردن اسـتخوان از خـواص گیاه مورینگاسـت.
مسـئول باغبانـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :ایـن گیـاه
علاوه بـر صرفـه جویی در مصرف آب ،عمری  ۲۵سـاله دارد و سـبب اشـتغال
کشـاورزان می شـود.

توسعه گلخانههای سازگار با اقلیم در کازرون

کارشـناس باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون  ،گفـت :در
حـال حاضـر سـطح گلخانههـا در کازرون  ۲۲هکتـار بـودده کـه  ۱۲هکتـار آن
سـهم گلخانههـای سـازگار بـا اقلیم اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون ،زهرا
پنـاه ،بیـان کـرد :انتقـال بخشـی از کشـت سـبزی و صیفـی در فضـای بـاز به

داخـل محیط هـای گلخانـهای و کنتـرل شـده بـا توجـه بـه چالشهـای پیش
روی کازرون از جملـه خشکسـالی ،تغییـرات اقلیمـی ،کاهـش کمـی و کیفـی
منابـع آبـی و بـروز عوامـل خسـارت زا در حال توسـعه اسـت.
او ،بـا اشـاره بـه اینکه گلخانههـای تابع اقلیـم از نیمه دوم سـال فعالیت خود را
آغـاز میکننـد تصریـح کرد :تولیـد محصول در خـارج از فصل ،کاهـش هزینه
تولیـد نسـبت به کشـت در فضای باز ،اسـتفاده بهینـه از نهادههای کشـاورزی،
کنتـرل بیماریهـا ،آفـات و آلودگیهـای احتمالـی و اشـتغالزایی از مزایـای
کشـت گلخانهای است.
پنـاه ،بـا بیـان اینکـه گلخانههـای تابـع اقلیـم با اسـتفاده از سـازههای سـبک
سـاخته میشـود ،ادامـه داد :ایـن گلخانههـا با حداقـل سـرمایهگذاری و هزینه،
بیشـترین بهـرهوری و حجـم تولید را به دنبـال دارد.
وی افـزود :از ایـن میزان سـطح زیر کشـت گلخانههـا در کازون سـاالنه بیش
از  2200تن محصوالت سـبزی و صیفی ۶۰ ،میلیون نشـاء و  ۵۰۰هزار شـاخه
گل تولید میشـود.

شهرستان کوار
مهسا برزویی

هویت گذاری بیش از  39هزار راس دام در کوار

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار،
عبدالرسـول جـوکار بـا بیان اهمیت رعایت تاریخ کاشـت مناسـب گنـدم تصریح
کـرد :کاشـت گنـدم از نیمه آبـان ماه آغـاز و تا نیمـه آذر ماه در این شهرسـتان
ادامه دارد.
بـه گفتـه وی؛ سـیروان ،خلیـل ،بهـاران ،ترابی ،مهـرگان ،چمـران و طالیی از
عمـده ارقـام گنـدم هسـتند کـه توسـط کشـاورزان شهرسـتان کوار کشـت می
شود.
جـوکار افـزود :پیـش بینـی مـی شـود در فصـل برداشـت محصول گنـدم بیش
از  23هـزار تـن دانـه گنـدم از مزارع شهرسـتان کـوار جمع آوری شـود که بالغ
بـر یـک هـزار تـن از آن به عنـوان گنـدم بـذری روانه شـرکت های تولیـد بذر
می شـود.

شهرستان الرستان
ساغر رحیمی فرد

آغاز کاشت پیاز طرح استمرار در الرستان

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفت :تاکنون 39هـزار و  209راس دام
سـبک و سـنگین در این شهرسـتان هویت گذاری شـده است .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار،
عبدالرسـول جـوکار تصریـح کـرد :این دام ها شـامل 26هـزار و  731راس گاو
و گوسـاله  4438 ،راس بـز و  8040راس گوسـفند اسـت.
بـه گفتـه وی؛ حفـظ ذخایـر ژنتیکـی ،دسـت یافتـن بـه آمـار واقعی بـه منظور
مدیریـت در تولیـد و تامیـن نهاده هـا و جلوگیری از قاچـاق دام از اهداف اصلی
طـرح هویت گذاری دام اسـت .
جـوکار بـا بیـان اینکـه ارائـه خدمات دولتـی از جملـه تخصیص و توزیـع نهاده
هـا منـوط بـه هویت گذاری دام اسـت ،اظهار کـرد :از دامـداران تقاضا می کنم
نسـبت به هویت گـذاری دام اقـدام کنند.

پیش بینی کاشت  4هزار هکتاری گندم در کوار

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار با اشـاره به آغاز کشـت گنـدم در این
شهرسـتان گفـت :پیـش بینـی می شـود چهـار هـزار هکتـار از اراضـی زراعی
ایـن شهرسـتان به کاشـت محصـول راهبردی گنـدم اختصـاص یابد.

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
الرسـتان از آغـاز کاشـت نشـائی پیـاز طـرح اسـتمرار در  220هکتـار از اراضی
ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان ،علی
سـعیدی نـژاد گفـت :پیـش بینی می شـود امسـال در فصل برداشـت حـدود ده
هـزار تـن انـواع پیاز در مزارع شهرسـتان الرسـتان تولیـد و روانه بازار شـود.
بـه گفتـه وی؛ الرسـتان بـه عنـوان قطـب تولید نشـاء طـرح اسـتمرار ،بیش از
 ۱۵سـال اسـت کـه نشـاء پیـاز مورد اسـتفاده کشـاورزان جنـوب اسـتان فارس
را تامیـن میکنـد.
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او با اشـاره به شـرایط اقلیمی شهرسـتان الرسـتان که امکان کشت محصوالت
طـرح اسـتمرار از جملـه پیـاز را فراهم کرده اسـت ،افزود :اجرای طرح اسـتمرار
بـه کنتـرل قیمـت محصوالتـی کـه بـازار در فصولی با کمبـود آن روبرو اسـت
کمـک زیـادی میکند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین سـطح زیر کشـت پیـاز در بخـش مرکزی و
دهسـتان درزو سـایبان شهرسـتان الرسـتان قـرار دارد ،گفت :تمام سـطوح زیر
کشـت ایـن محصـول مجهز بـه آبیاری تحت فشـار اسـت.

آغاز کشت جو در اراضی کشاورزی الرستان
مدت زمان برداشـت آن اسـت .
او افـزود :پنبـه تولیـدی شهرسـتان الرسـتان بـه کارخانههای داخـل و خارج از
اسـتان از جملـه ،کارخانههـای پنبـه کاران داراب ،فسـا و کارخانه هـای اسـتان
قـم و اشـتهارد کرج ارسـال می شـود.

شهرستان مرودشت
سمیه عیدی

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
الرسـتان از آغـاز کاشـت جـو در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت :کشـت این
محصـول از اواخـر آبـان مـاه آغـاز و تـا اواخـر آذر ماه نیـز ادامـه دارد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان ،علی
سـعیدی نـژاد اظهـار کـرد :پیـش بینی می شـود در سـال زراعی جاری کشـت
جـو در سـطح  ۲۲هزار هکتـار از اراضی این شهرسـتان انجام شـود.
وی بـا اشـاره بـه بـرآورد سـطح زیر کشـت دو هـزار هکتـاری برای جـو آبی و
بیـش از  ۲۰هـزار هکتـار بـرای جـو دیـم تصریـح کـرد :تامیـن به موقـع بذور
مـورد نیـاز از دغدغه های کشـاورزان شهرسـتان الرسـتان اسـت.
سـعیدی نـژاد بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته بیـش از  ۲۹هـزار تـن جـو از
مزارع این شهرسـتان برداشـت شـده اسـت ،افزود :با توجه به مرحله رسـیدگی
محصـول جـو ،عملیات برداشـت از نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشـت ماه سـال
آینـده انجام می شـود.

نگین های سفید پنبه
از مزارع الرستان برداشت می شوند

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
الرسـتان گفـت :برداشـت پنبه از سـطح  ۵۵۰۰هکتـار از مزارع این شهرسـتان
آغاز شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان ،علی
سـعیدی نـژاد تصریح کرد :برداشـت محصـول پنبـه از اواخر آبان مـاه آغاز و تا
اسـفند مـاه آتـی نیـز ادامـه دارد و پیش بینـی می شـود  ۱۶هزار تـن وش پنبه
از مزارع این شهرسـتان برداشـت شود.
وی اظهـار کـرد :ایـن شهرسـتان پـس از داراب مقـام دوم اسـتان را از لحـاظ
سـطح و تولیـد پنبـه دارا اسـت.
سـعیدی نـژاد با اشـاره بـه اینکه عمده برداشـت پنبه با دسـت انجام می شـود،
بیـان کـرد  :نبـود کارگـر بومـی و اسـتفاده از کارگـر پنبه چین شهرسـتان های
هـم جـوار یکـی از معضالت برداشـت این محصـول و از عوامل طوالنی شـدن
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پیش بینی تولید  180کیلوگرم زعفران
خشک در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت :پیـش بینی می شـود بالغ
بـر  180کیلـو گرم زعفران خشـک از سـطح  42هکتار از مزارع این شهرسـتان
برداشـت و تولید شود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکه امسـال برداشـت زعفـران در این شهرسـتان دیر
تـر آغاز شـده اسـت ،تصریح کـرد :عملیات برداشـت زعفـران از نیمـه آبان ماه
آغـاز و تـا اوایل آذرمـاه نیز ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول با بـا بیـان اینکه برداشـت زعفـران در یـک دوره  20تا 25
روزه انجـام می شـود ،اظهار کرد :برداشـت زعفـران زمینه اشـتغال موقت بیش
از  1500نفـر روز را فراهم کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه زعفـران تولید شـده در مرودشـت به لحاظ شـرایط آب
و هوایـی از نظـر عطـر ،رنـگ و طعـم از کیفیت باالیـی برخوردار اسـت ،افزود:
محصـول تولیـدی بخشـی بـه صورت بسـته بندی شـده و برند و بخشـی نیز با
ارسـال بـه اسـتان های خراسـان و تهـران به فروش می رسـد.
او ابـراز کـرد :عدم وجـود برنامه های صادراتی مشـخص و صـادرات فله ای به

صـورت کیفـی و توریسـتی و عدم وجـود صنایـع تبدیلی زعفران از مشـکالت
کشـت و کار زعفران اسـت.
بـه گفتـه وی؛ کشـت زعفـران بـا حمایت هـای دولتـی در سـال آتـی در حال
توسـعه اسـت بـه نحـوی کـه بـه بـرای کشـت جدیـد تـا کنـون  35تـن پیاز
زعفـران در بیـن متقاضیـان توزیـع شـده اسـت.

او افـزود :بـا تولیـد قـارچ در این واحد ها بـرای بیش از  300نفـر از جمله بانوان
اشـتغال موقت و دائمی ایجاد شـده است.

دیم کاری بیش از  3هزار هکتار خاکشیر
در مرودشت

بـه گفتـه رحیمـی؛ در راسـتای حمایـت از تولیـد کننـدگان و رونـق تولیـد بـه
متقاضیـان تجهیـز و بازسـازی واحـد هـا یـا احـداث واحد هـای تولیـدی جدید
پـس از اخـذ مجـوز از سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی،
تسـهیالت کـم بهـره اعطـا خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان مشـکالت واحدهـای تولیدی ابـراز کـرد :افزایش
قیمـت نهـاده هـا و هزینه هـای تولیـد در واحدهـای تولید قارچ در سـال جاری،
افزایـش قیمـت ایـن محصول را در برداشـته و تا حدودی باعـث کاهش مصرف
ایـن فـرآورده در بین خانوار ها شـده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز دیـم کاری بیش از سـه
هـزار هکتـار خاکشـیر به صـورت مکانیـزه در اراضی ایـن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا بیـان اینکـه کاشـت خاکشـیر تا بهمـن مـاه نیز امـکان پذیر
اسـت ،گفـت :شهرسـتان مرودشـت بیـش از  ۶۰درصـد کل خاکشـیر اسـتان
فـارس را تولیـد میکنـد.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه قیمت مناسـب خاکشـیر ،عد م وجـود آفات و
بیماریهـا و تولیـد محصـول ارگانیـک بـه دلیل اسـتفاده نکردن از سـم و کود
از مزایایـی کشـت ایـن محصول اسـت ،تصریح کرد :با مکانیزه شـدن کاشـت
و برداشـت ،هزینـه تولیـد کاهـش و رغبـت کشـاورزان برای کشـت ایـن گیاه
دارویـی افرایش یافته اسـت.
رحیمـی از گیـاه خاکشـیر به عنـوان کـم توقعترین محصـول نام بـرد و یادآور
شـد :کشـت ایـن محصـول در اراضـی کـه از شـبکه سـد دروزن مشـروب می
شـوند و اراضـی کـه از حاصلخیـزی کمتـری برخوردارنـد بسـیار حائـز اهمیت
است.

مرودشت قطب تولید قارچ خوراکی در فارس

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت :این شهرسـتان بـا  32واحد
تولیـد قـارچ خوراکـی از قطب های تولیـد این ماده غذایی ارزشـمند در اسـتان
فارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی تصریـح کـرد :این شهرسـتان با تولیـد  2100تن قـارچ خوراکی
جایـگاه دوم تولیـد ایـن محصـول را در اسـتان فارس بـه خود اختصـاص داده
است.
بـه گفتـه وی؛ از تمامـی تولید قـارچ خوراکی در این شهرسـتان  1850تن در 6
واحـد صنعتـی تولیـد و مابقی در واحد های سـنتی حاصل می شـود.

شهرستان مرودشت ،بزرگترین تولید کننده
ذرت علوفهای در فارس

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت :ایـن شهرسـتان بـا تولید
 ۶۱۷هـزار و  ۵۲۰تـن ذرت علوفـه ای مقـام اول تولیـد این محصول در اسـتان
فـارس را کسـب کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت،
عزیـز رحیمـی بـا اشـاره به سـطح ده هـزار و  ۲۹۲هکتـاری مـزارع ذرت علوفه
ای در ایـن شهرسـتان تصریـح کرد :بیشـترین سـطح زیر کشـت ایـن محصول
در اسـتان فارس در شهرسـتان مرودشـت بوده اسـت که کار برداشـت آن از اول
شـهریور مـاه تا نیمـه آبان مـاه ادامه داشـت.
او افـزود :بیـش از  ۷۰دسـتگاه چاپـر شـامل  54دسـتگاه چاپـر دو ردیفـه ،ده
دسـتگاه چاپـر چهـار ردیفـه و  ۶دسـتگاه چاپـر خورشـیدی عملیـات برداشـت
محصـول را انجـام دادنـد.
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رحیمـی ابـراز کـرد :محصـول تولیـدی علاوه بـر تامیـن نیـاز بیـش از ١۴٠٠
واحـد گاوداری صنعتـی و سـنتی در شهرسـتان بـه شهرسـتانها و اسـتان های
همجـوار نیز ارسـال میشـود.
وی متوسـط عملکـرد ذرت علوفـه ای در شهرسـتان مرودشـت را  ۶۰تـن در
هکتـار اعلام کرد.

بـه گفتـه وی؛ یـک صـد رشـته قنـات در شهرسـتان نی ریـز وجـود دارد که به
عنـوان تامیـن كننـده بخشـی از منابع آب هـای زیـر زمینی و با هـدف حفظ و
نگهـداری قنـوات ،مـورد احیا و مرمـت قرار مـی گیرند.

استقبال کشاورزان نی ریزی از
دستگاه جوی پشته کار

شهرستان مهر
زهرا نوری

آغاز برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در مهر

رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر
گفـت :برداشـت گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل از بالـغ بـر یـک هـزار هکتـار
اراضـی زیـر کشـت ایـن محصـول در این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر ،محمد
محمـودی تصریـح کـرد :عملیـات برداشـت گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل در
شهرسـتان مهـر از نیمـه آبـان ماه شـروع و تا پایـان دیماه آتی نیـز ادامه دارد.
ایـن کارشـناس افـزود : :پیـش بینـی می شـود امسـال کشـاورزان شهرسـتان
مهـر بیـش از  ۶۰هـزار تـن گوجه فرنگـی خارج از فصـل برداشـت و روانه بازار
مصـرف کنند.
بـه گفتـه وی؛ گوجـه فرنگـی تولیـدی شهرسـتان مهـر علاوه بر مصـرف نیاز
شهرسـتان بـه مرکـز اسـتان فـارس و تمامـی نقـاط کشـور و همچنین کشـور
عـراق ارسـال میشـود.

شهرستان نی ریز
سید ابراهیم فقیهی

اتمام مرمت قنات حسن آباد در نی ریز

سرپرسـت اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
نی ریـز از اتمـام عملیـات احیـا و مرمت قنات حسـن آبـاد دهچاه بـا اعتبار 110
میلیـون تومـان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز،
سیداسـماعیل جاللـی گفـت :هزینـه این طرح که حجـم عملیـات آن  ۳۵۰متر
اسـت بـا کمـک بالعـوض دولتـی و از محل اعتبـارات فنـی و اعتبـاری تامین
شـده است.
او تصریـح کـرد :در سـال گذشـته هفت طـرح مشـابه در مجموع بـا بیش 495
میلیـون تومـان اعتبـار در شهرسـتان نی ریز اجرا شـده اسـت.
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مسـئول زراعـت مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت :در سـال
زراعـی جـاری ،بهمنظور کاهـش میزان بذر مصرفـی و هزینه تولیـد ،جلوگیری
از هـدر رفـت آب و افزایـش عملکـرد ،یـک دسـتگاه کارنـده جـوی پشـته کار
بـرای اولیـن بـار در شهرسـتان نی ریـز بـه کار گرفته شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریز ،شـیرین
زارعـی تصریـح کـرد :بـا هماهنگی هـای انجـام شـده بـا اداره فناوری هـای
مکانیـزه کشـاورزی فـارس ،یـک دسـتگاه جـوی پشـته کار بـا هـدف کشـت
مکانیـزه از  25شـهریورماه امسـال در اختیار این شهرسـتان قـرار گرفت که 30
هکتارکلـزا و  33هکتارگنـدم در شهرسـتان با آن کشـت شـد.
بـه گفتـه وی؛ بـا وجـود تمایـل اغلـب کشـاورزان و اسـتقبال خـوب آنـان از
ایـن دسـتگاه ،کارنـده بـه شهرسـتان همجـوار انتقال یافـت و بسـیاری از بهره
بـرداران بـه علـت تاخیر بـه وجود آمـده و امانی بودن دسـتگاه ،کشـت مکانیزه
را ازدسـت دادند.

ایـن کارشـناس مسـئول بـا اشـاره بـه نبـود کارنـده مناسـب در شهرسـتان،
تاکیدکـرد :بهـره بـرداران مـی تواننـد بـا اسـتفاده از تسـهیالت خـط اعتبـاری
مکانیزاسـیون نسـبت بـه خریـد ایـن دسـتگاه اقـدام نمـوده و نیاز خود و سـایر
کشـاورزان را بـرآورده نماینـد.
زارعـی یـاد آورشـد :بهتریـن زمـان کاشـت گنـدم و جـو در شهرسـتان نی ریز
نیمـه دوم مهـر تـا اواخـر آذر ماه اسـت.

بهره برداری از اولین واحد صنعتی " توليد ارده و
پوست گيري كنجد " فارس در نی ریز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت :بـرای اولیـن بـار در فارس،
طـرح جهـش توليد واحـد صنعتی"توليد ارده و پوسـت گيري كنجـد" در نی ریز
توسـط علـی اصغـر جوهری جـوان کارآفرین نی ریـزی به بهره برداري رسـيد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز،
علیرضـا بصیـری تصریـح کـرد :ايـن طـرح كـه در سـال گذشـته جـزو
اولويت هـای سـرمايه گـذاري سـازمان و سـال جـاري بـه عنوان طـرح جهش
توليـد انتخـاب شـده بود پس از تشـكيل چند جلسـه كميتـه رفع موانـع توليد ،
موفـق بـه دريافـت پروانـه بهـره برداري شـد.
بـه گفتـه وی؛ ايـن واحـد بـا  500تـن ظرفيـت سـاالنه و سـرمایه گـذاری
شـخصی دو میلیـارد و 500میلیـون تومانـی 15 ،نفـر اشـتغال دائـم و موقـت
ایجادکـرده اسـت.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به اینکـه "حلوای کنجـدی" و "ارده شـیره" نی ریز
از دیربـاز در فـارس و بلکـه کشـور زبانـزد بـوده اسـت یادآورشـد :محصـوالت
ايـن کارخانـه بـه شهرسـتانهاي اسـتان فـارس از جمله زرقـان ،فسـا ،داراب،
اسـتهبان و شـيراز ارسـال مي شود.

تخصیص بالغ بر دو میلیارد ریال تسهیالت کشاورز
کارت در نی ریز

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از تخصیص 2میلیـارد و  460میلیون
ریـال تسـهیالت بـرای کشـاورزان نی ریـزی در قالـب کشـاورز کارت خبر داد
و گفـت :ایـن اعتبـار در بخـش زراعـت بـوده و به ترتیـب اولویت فقط شـامل
کشـت های کلـزا ،گنـدم و جو می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز،
علیرضـا بصیـری بـا بیـان اینکـه تا کنـون  102نفـر از کشـاورزان شهرسـتان
بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـرای دریافـت ایـن کارت معرفی شـده

انـد ،تصریـح کـرد :در اجـرای این طـرح بـه ازای هر هکتـار دو میلیـون تومان
و حداکثـر  20میلیـون تومـان بـرای ده هکتـار با نـرخ  12درصد به کشـاورزان
تعلـق مـی گیـرد و اولویـت دریافـت بـا خـرده مالکیـن زیر پنـج هکتار اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا اسـتفاده از ایـن کارت ،کشـاورزان مجـاز به خرید کود و سـم
مـورد نیـاز کشـت خـود از فروشـگاه های کارگـزاران شـرکت خدمـات حمایتی
هسـتند و امـکان جابجایـی وجـوه این کارت ها به دیگر حسـاب هـا و کارت ها
میسـر نیست.
ایـن مقـام مسـئول تاکید کـرد :مهلت اسـتفاده از اين منابـع تا دو هفتـه از آغاز
طـرح بر اسـاس مبالـغ برنامه ريزي شـده اسـت و در صورت عدم بهـره گيري،
بـه صورت شـناور براي سـاير شهرسـتان هـاي متقاضي جابجا خواهد شـد.
بصیـری اظهـار کـرد :شـرط دریافت ایـن تسـهیالت ،انجام کشـت های مذکور
در سـال جـاری و ثبـت اطالعات آن ها در سـامانه جامع پهنه بنـدی و مدیریت
داده های کشـاورزی است.
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن تسـهیالت
حداکثـر یکسـاله و بـاز پرداخـت آن متناسـب با زمان برداشـت محصول اسـت،
افـزود :کشـاورز کارت در بانـک کشـاورزی پـس ازدریافـت تضامین از کشـاورز
حداکثـر در مـدت سـه روز کاری بـه متقاضیـان اعطا خواهد شـد؛ ضمـن اینکه
مشـتریان دارای پرونده های اجرایی مشـمول دریافت تسـهیالت کشـاورز کارت
نمی شـوند.
پیـش بینی می شـود در سـال زراعی جـاری در مجموع یک هـزارو  151هکتار
گندم ،جو و کلزا در شهرسـتان نی ریز کشـت شـود.

برداشت زعفران از مزارع نی ریز آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز از آغـاز برداشـت زعفـران در ایـن
شهرسـتان خبـرداد و گفت :پیش بینی میشـود امسـال 450 ،کیلوگـرم زعفران
از سـطح  75هکتـاری برداشـت شـود کـه نسـبت به سـال گذشـته افزایش 10
درصدی دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز،
علیرضـا بصیـری با اشـاره بـه اینکه برداشـت زعفـران از نوزدهم آبان مـاه آغاز
شـده اسـت و بـه مـدت  45روز ادامـه دارد ،تصریـح کـرد :در ایـن مـدت زمینه
ایجـاد بیـش از ۶هـزار فرصـت شـغلی موقـت در شهرسـتان فراهـم میشـود.
بـه گفتـه وی؛ عمـده زعفران شهرسـتان نی ریز در بخش پشـتکوه (مشـکان و
دهچـاه) تولید می شـود.
بصیـری ،بـه ضـرورت تولید محصـوالت گواهی شـده نیـز گریـزی زد و گفت:
اولیـن پروانـه کاربـرد نشـان حدمجـاز آالینده هـای زعفـران فـارس در نی ریز
بـرای مزرعـه احمـد خسـروپور زعفران کار نمونه اسـتانی در سـطح پنـج هکتار
صادر شـده اسـت.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 67آذرمـــــــاه 1399

51

سیمای کشاورزی شهرستان سرچهان
در یک نگاه

علی موسی پور
سرپرست

معرفی شهرستان سرچهان :

شهرســتان ســرچهان در  200کیلومتــری شــمال شــرقی شهرســتان شــیراز ،از
شــمال بــه شــهر ســتان بوانــات و جنــوب به شهرســتان ارســنجان و از مشــرق
بــه شهرســتان خاتــم یــزد و از غــرب بــه شهرســتان خــرم بیــد و از جنــوب
شــرقی بــه شهرســتان نــی ریــز منتهــی مــی شــود.
ارتفــاع آن از ســطح دریــا 2100متــر و متوســط بارندگــی آن  230میلــی متــر
اســت ،متوســط دمــای ســالیانه  16درجــه ســانتی گــراد کــه حداکثــر دمــا 38
درجــه ســانتی گــراد و حداقــل آن  -12درجــه ســانتی گــراد اســت.
ایــن شهرســتان بــا مســاحت  2266کیلومترمربــع دارای  3دهســتان و دارای
 62روســتا مــی باشــد کــه  16044نفــر جمعیــت آن روســتایی و  7085نفــر
چمعیــت شــهری و  8000نفــر جمعیــت عشــایری دارد و شــغل اکثــر آنــان
زراعــت ،باغــداری و دامپــروری اســت.
شهرســتان ســرچهان بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی و خــاک حاصلخیــز و غنــی
بــودن دشــت آن ،قــرار گرفتــن در همجــواری بــا اســتان های یــزد و کرمــان،
موقعیــت قــرار گرفتــن بــه نزدیکــی بــا کارخانــه یــک ویــک ،وجــود نیــروی
کار بومــی ،دارای پتانســیل های بالقــوه مــی باشــد کــه نیــاز اســت بــا یــک
برنامــه مــدون ظرفیت هــای شهرســتان را بالفعــل نمــود.

بررسی وضع کشاورزی شهرستان سرچهان:

ســطح اراضــی قابــل کشــت ایــن شهرســتان  34500هکتــار مــی باشــد
کــه 10200هکتــار زیــر کشــت انــواع محصــوالت زراعــی 3900 ،هکتــار
انــواع محصــوالت باغــی و مابقــی آیــش مــی باشــد.
کل تولیــد محصــوالت زراعــی در ســال  156000تــن ،باغــی  44000تــن و
دامــی  9000تــن کــه شــامل گوشــت قرمــز ،ســفید ،تخــم مــرغ ،عســل ،شــیر
خــام و  ...مــی باشــد.
شهرســتان ســرچهان دارای تعــداد  7530نفــر بهره بــردار کشــاورزی و عمــده
محصــوالت کشــاورزی شــامل گنــدم و جــو بــه عنــوان محصــوالت شــتوی
و ذرت علوفــه ای ،هندوانــه ،ســیب زمینی ،گوجه فرنگــی و خیارســبز از
محصــوالت صیفــی اســت.
محصوالت باغی شامل انگور ،هلو ،آلو ،به ،گردو و بادام می باشد.

اکبر کرمی
معاون اداری مالی

سطح زیر کشت محصوالت مثمرباغی شهرستان سرچهان
به تفکیک محصول
انگور هلو

گونه
سطح زیر کشت
مثمر/نهال (هکتار)
متوسط عملکرد سالیانه
(تن در هکتار)
میزان تولید کل
(تن)

به

آلو گردو زردالو سیب بادام

40 300 180 50 2000

400 510 70

10

15

10

15

2

6

2

20

4000 1000 1400 400 600 1080 500 33750

سطح زیر کشت گلخانه های موجود
سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید محصول

تعداد گلخانه های موجود
 10واحد

1

( 3واحد تجاری و  7واحد مقیاس کوچک)

 100تن

گندم

جو

خیار سبز

سیب زمینی

ذرت علوفه ای

گوجه فرنگی

لوبیا قرمز

لوبیا چیتی

هندوانه

عدس

منداب

یونجه

4200

2400

750

300

450

1300

200

100

700

100

500

200

متوسط عملکرد
(تن)

4.2

3

20

25

80

50

2.5

3

60

2

2

13

میزان تولید (تن)

17640

7200

15000

7500

36000

65000

500

300

42000

200

1000

2600

سطح زیر کشت
(هکتار)

52

محمدحسین زراوشان
روابط عمومی

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 67آذرمـــــــاه 1399

وضعیت تولیدات دامی در سطح شهرستان
تعداد دام سنگین
(راس)

تعداد دام سبک
(راس)

گوشت قرمز
(تن در سال)

شیر تولیدی
(تن در روز)

900

350000

3000

9.5

مرغ گوشتی

مرغ تخمگذار
ظرفیت
(قطعه)

میزان تولید
(تن در سال)

ظرفیت
(قطعه)

میزان تولید
(تن در سال)

1

15000

240000

1700

وضعیت چاه های کشاورزی ،منابع آب و عملیات فنی
و زیربنایی شهرستان
تعداد چاه مجاز
(حلقه)

تعداد چاه غیر مجاز
(حلقه)

تعداد چاه برقی
(حلقه)

تعداد چاه دیزلی
(حلقه)

472

-

330

142

برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های مجاز33:

میلیون متر مکعب

برداشت سالیانه از منابع آب توسط چاه های غیر مجاز

میلیون متر مکعب

منابع آب موجود در شهرستان
تعداد چشمه اصلی 61دهنه با دبی متوسط  25لیتر در ثانیه
تعداد قنوات فعال 270رشته با دبی متوسط  5لیتر در ثانیه

بوقلمون گوشتی
ظرفیت (قطعه)

میزان تولید (تن در سال)

13هزار

 250تن

متوسط بارندگی طی 10ساله گذشته  230میلیمتر

پرورش ماهی
تعداد استخر

نوع ماهی

2

قزل آال
زنبور عسل

تعداد کندو

میزان عسل (تن در سال)

 4500کلنی

25

مراکز جمع آوری شیر
-

تعداد واحدهای لبنی
فعال
-

غیر فعال
-

کارخانه خوراک دام
-
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

ارتقاء شاخص های توسعه جامعه عشایری باید
روز به روزتقویت شود

رئیـس مجمـع نماینـدگان مـردم اسـتان فـارس در مجلـس شـورای اسلامی
گفـت :ارتقـاء شـاخص های توسـعه جامعـه عشـایری بایـد روز بـه روز تقویـت
شو د .
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس ،ابراهیم عزیزی
عشـایر را منابـع انسـانی اصیـل و سـرمایه های اصلـی کشـور خوانـد و افـزود:
مابایـد تلاش کنیـم ایـن سـرمایه روز بـه روز قوی تر و پیشـرفته تر شـود.
وی بیـان داشـت :عشـایر جلـوه ای از صداقـت ،سلامت هسـتند و توجـه بـه
شـعائر دینـی را از ویژگیهـای عشـایر برشـمرد.
نماینـده مـردم فـارس در مجلـس شـورای اسلامی وجـود عشـایر را نعمـت
بیکـران در کشـور خوانـد و تصریح کـرد :مجلس شـورای اسلامی در پیگیری
مطالبـات حقـه عشـایر تمـام تلاش خـود را بـه کار مـی گیـرد تا حقـی از این
قشـر تضییع نشـود.
در ادامـه مدیـرکل امـور عشـایر فـارس بیان داشـت :اسـکان اختیاری عشـایر،
خدمـات پشـتیبانی بـه کوچنـدگان ،مطالعـات جامـع اقتصـادی ،اجتماعـی و
فرهنگـی جامعـه عشـایری و انرژی هـای پـاک چهـار برنامـه سـازمان امـور
عشـایر ایـران مـی باشـد کـه در حـال حاضـر در حـال اجـرا مـی باشـد.
روح اهلل بهرامـی ارتقـا ،شـاخص های توسـعه ای جامعه عشـایری و ایجاد تنوع
در اشـتغال عشـایر را دو اولویت راهبردی امور عشـایر دانسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه این جامعه عشـایری همـواره در فرایند توسـعه کشـور
نقـش ارزنـده ای دارنـد افـزود :از ایـن رو اشـتغال از مهـم ترین فراینـد زندگی
ایـن جامعـه به شـمار می آیـد که در ایـن زمینه تاکنـون اقدامات چشـم گیری
در زمینه تسـهیالت زنجیره تولیدگوشـت قرمز شـده اسـت که باعث اشـتغال و
رونـق زندگـی این جامعه شـده اسـت.

صدور بیش از  1500کارت تردد عشایری
در استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفت :در راسـتای اجـرای دسـتور العمل
سـازمانی مبنـی بر لزوم سـاماندهی دامداری های عشـایر بیـش از  1500کارت
تـردد عشـایری از شـهریور مـاه تا کنون صادر شـده اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامـی اذعـان کـرد :از اهداف صـدور کارت تـردد و کارت شناسـایی دامداری
شناسـایی عشـایر واقعـی و همچنین تسـهیل در تـردد ،جابجایـی دام در فصول
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کـوچ بهـاره و پاییـزه و جلوگیـری از قاچـاق دام اسـت.
وی بـا توضیـح اینکـه از مزایـای ایـن طـرح هویـتدار شـدن دام ،جابـه جایی
راحت دام در فصل ییالقی و قشلاقی و جلوگیری از قاچاق دام عشـایر اسـت،
تاکیـد کـرد بـا توجه به پراکندگی عشـایر در سـطح اسـتان تمام عشـایر جهت
صـدور کارت شناسـایی دام اقـدام کننـد تـا در فصـل بهـار جهت کـوچ بهاره با
مشـکل روبه رو نشـوند.
مدیـر کل امور عشـایر اسـتان فـارس با بیان اینکـه کارت تـردد دام و هویت
گـذاری دام نشـان دهنـده هویـت دام و صاحب آن اسـت افزود :بـا همکاری
ادارات امور عشـایر شهرسـتان ها و  23شـرکت های تعاونی عشـایری صدور
کارت تـردد در حـال انجام اسـت و امید اسـت تـا پایان سـال  1399با برنامه
ریـزی و هـدف گذاری هـای انجـام شـده کارت تـردد بـرای تمـام عشـایر
صادر شـود.
بهرامـی بـا توجـه بـه تمهیدات انجام شـده در کـوچ بهـاره و نقـل و انتقال دام
بـدون پلاک گـذاری و کارت تـردد دام ممنـوع اعالم شـده و از سـوی نیروی
انتظامـی سـخت گیری هـای الزم انجـام می شـود گفت :عشـایر اسـتان ملزم
هسـتند جهـت صـدور کارت تـردد بـا شـرکت های تعاونـی همـکاری الزم را
داشـته باشند.

توزیع سوخت بین  10هزار و  500خانوار عشایر
در استان فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت :یکـی از خدمـات رسـانی های
مهـم ایـن اداره کل توزیـع نفـت سـفید و گاز مایـع اسـت کـه در این راسـتا ده
هـزار و پانصـد خانـوار عشـایری در اسـتان فـارس پس از ثبـت نام در سـامانه
الکترونیکـی ،سـهمیه خـود را دریافـت کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح اهلل
بهرامـی تصریـح کـرد :بـا شـروع فصل بارش و سـرد شـدن هـوا ،از اوایل مهر
مـاه تاکنـون بیـش از  900هـزار لیتر نفت سـفید و بالـغ بر 30هزار سـیلندر گاز
مایـع بیـن خانوارهای عشـایری توزیع شـده اسـت.
وی افـزود :بـه منظـور جلوگیری از آتش سـوزی مراتع و تامین نیازهای عشـایر
در  32جایـگاه ذخیـره سـوخت بـا عاملیت شـرکت تعاونی ،توزیع نفت سـفید و
سـیلندر گاز در مناطق عشـایری اسـتان انجام می شـود.
بهرامـی ابـراز کـرد :هـدف از اجـرای ایـن طـرح توزیـع عادالنـه و نظـام منـد
نمودن فرآیند عرضه سـوخت به عشـایر واقعی ،تسـریع در امر سـوخت رسـانی
و جلوگیـری از تخریـب مراتع و خدمات بیشـتر به جامعه مولد عشـایری اسـت.
وی یـادآور شـد 23 :شـرکت تعاونـی تحت نظـر اتحادیه تعاونی های عشـایری
بـه جامعـه مولد عشـایری در اسـتان فارس خدمات رسـانی انجام مـی دهند.

اختصاص یارانه حمل آرد و سوخت به عشایر فارس

مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فارس
از اختصـاص یارانـه حمـل آرد و
سـوخت بـرای اولیـن بـار بـه جامعـه
عشـایر فـارس خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره
کل امـور عشـایر اسـتان فـارس ،روح
اهلل بهرامـی بـا بیـان اینکـه جمعیـت
عشـایری اسـتان فـارس در 1300
منطقـه عشـایری و  67درصـد
عرصه هـای مرتعـی اسـتان در اختیـار عشـایر می باشـد و عمومـ ًا در مناطـق
کوهسـتانی و صعـب العبـور بـه امـر تولید مشـغولند افـزود :به دلیل دسترسـی
بـه نانوایـی و همچنین مراکز سـیلندر گاز و سـوخت  23 ،شـرکت های تعاونی
عشـایری در اقصـی نقـاط اسـتان فـارس امـر تامیـن و توزیع آرد و سـوخت را
انجـام مـی دهنـد.
وی اذعـان کـرد :بـه منظـور کاهـش هزینـه هـا و سـهولت در دسـترس قـرار
گرفتـن آرد و سـوخت بـا مصوبـه دولـت سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـر
اسـاس موافقـت نامـه مبادله شـده این سـازمان و اتحادیـه دامـداران متحرک
مبلـغ دو میلیـارد و  430میلیـون تومـان یارانـه آرد و سـوخت و سـیلندر گاز در
اختیـار عشـایر فـارس قـرارداده اسـت کـه بر اسـاس مصوبـه مجامـع عمومی
شـرکت هـا ی عشـایری ایـن مبلـغ افزایـش سـرمایه اعضـای شـرکت های
عشـایری بـه حسـاب شـرکت های مذکـور واریـز گردیـده اسـت.
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بیـان کرد :اسـتان فـارس بـا دارا بودن
بیسـت و هفـت هـزار و  270خانـوار عشـایری معـادل  150هـزار نفـر جمعیت
یکـی از اسـتان های پرجمعییـت عشـایری مـی باشـد کـه اجـرای ایـن طـرح
قطعـ ًا اثـر بخشـی بسـیار زیادی در بحـث تامین بـه موقع اقالم ،آرد و سـوخت
در بیـن جامعـه عشـایری خواهد داشـت.
وی افـزود :بهره منـدی جامعـه عشـایری از یارانـه آرد و سـوخت می توانـد
جبـران هزینه هـای زیـادی کـه بـرای حمـل و نقـل وجـود دارد بنمایـد تا این
قشـر از جامعـه بـدون دغدغـه بـه امـر تولید مشـغول باشـند.
سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

اختصاص  1200هکتار از مزارع استان فارس
به کشت گندم دوروم

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت :بـا فراهم شـدن زمینه
انعقـاد قـرارداد کشـت گنـدم دوروم که مـورد نیاز مصـرف در صنایـع ماکارونی
اسـت ،تـا کنـون بیـش از  1200هکتـار در اسـتان فارس اجرایی شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس ،هدایت
اهلل رحیمـی بیـان کـرد :کشـت گنـدم دروم در شهرسـتان کازرون  500هکتار،
اسـتهبان  500هکتـار ،فراشـبند  200هکتـار انجام شـده و کمـاکان ادامه دارد.
وی خاطر نشـان کرد :شـبکه تعاون روسـتایی فارس توسـعه کشـت قراردادی
محصـول زراعـی گنـدم دروم را بـه دلیـل ارزش افـزوده بیشـتر و ارتقـاء بهره
وری کشـاورزان در دسـتور کار خـود قـرار داد و با همکاری شـرکت زرماکارون
بـذر مـورد نیاز کشـاورزان را فراهـم و در اختیـار آنان قرار داده اسـت.

مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی فـارس تصریـح کرد :سـازمان تعاون روسـتایی
اسـتان فـارس به عنـوان مجری طـرح گنـدم دوروم امنیت خریـد این محصول
را بـرای کشـاورزان فراهـم نمـوده و چندیـن جایـگاه خرید در شهرسـتان های
کازرون ،اسـتهبان ،داراب و فراشـبند پیشبینـی کـرده اسـت کـه متعاقبـا بـه
صـورت قطعی اعلام خواهد شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :نـرخ پایـه خریـد هـر کیلوگنـدم دوروم  42000ریـال
اعلام شـده کـه  2000ریـال از گنـدم معمولـی بیشـتر اسـت و علاوه بـر آن
شـرکت های تولیـد آرد ماکارونـی نیـز تعهد داده انـد که هرکیلو گنـدم دوروم را
مبلـغ  2300ریـال مـازاد بر نـرخ پایه تضمینـی از کشـاورزان خریـداری نمایند.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :پیـش بینی میشـود تـا سـطح  2هـزار هکتار
از مـزارع کشـاورزان شـهرهای جنوبـی بـه کشـت گنـدم دروم اختصـاص یابـد
و بیـش از  10هـزار تـن محصـول گنـدم دروم توسـط شـبکه تعـاون روسـتایی
فـارس خریـداری گردد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس خبرداد:

آغاز خرید توافقی انار باغداران ارسنجان

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفـت :به منظـور سـاماندهی و
ایجـاد ارزش انجیـره انـار بـرای باغـداران ایـن منطقـه خریـد توافقـی انـار در
دسـتور کار اتحادیـه تعـاون روسـتایی ارسـنجان قـرار گرفـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس ،هدایت اله
رحیمـی افـزود :انـار محصـول پاییـزه شهرسـتان ارسـنجان اسـت که هرسـاله
میـزان قابـل توجهـی از این محصول در شهرسـتان ارسـنجان تولیـد و با توجه
بـه مرغـوب بـودن آن ،بخـش قابـل توجهـی از بـازار انار کشـور و اسـتان را به
خـود اختصـاص مـی دهـد اما بـه به دلیـل نبود بازار مناسـب هرسـاله دسـترنج
کشـاورزان سـود خوبـی نصیب دالالن مـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه ورود اتحادیـه تعـاون روسـتایی شهرسـتان ارسـنجان
در خصـوص خریـد توافقـی محصـول انـار کمـک شـایانی در افزایـش درآمـد
باغـداران ایـن شهرسـتان خواهـد داشـت ،خاطـر نشـان کرد :ارسـنجان بـا دارا
بـودن  1700هکتـار بـاغ انـار از نظر سـطح و میـزان تولیـد مقـام دوم تولید انار
اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده و هرسـاله بخـش قابل توجهـی از بـازار انار
کشـور و اسـتان را بـه خـود اختصـاص می دهـد.
رحیمـی تصریـح کـرد :به دلیل نبـود صنایع تبدیلـی محصول انار در شهرسـتان
و عـدم خریـد توسـط شـبکه تعـاون روسـتایی در سـنوات قبل دسـت دالالن و
واسـطهگران جهـت پایمـال کـردن دسـترنج باغـداران بـاز بـود ولی امسـال با
تغییـر رویکـرد در بـازار خریـد انـار توسـط مجموعـه سـازمان تعاون روسـتایی
قیمـت انـار درجـه یـک از کیلویـی  6هزار تومـان به  9هـزار تومان ،انـار درجه
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دو بیـن  4تـا  5هـزار تومـان و انـار درجـه سـه به  2هـزار تومان رسـید.
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد :با توجـه به پیـش بینی تولیـد  27هزار تنـی انار
در ایـن شهرسـتان کـه از ایـن مقدار حـدود  70درصـد آن به عنوان انـار درجه
یـک بـه بـازار عرضه می شـود (حدود  18900تـن) بیـش از 170میلیون تومان
سـود بـرای باغداران بـه دنبال خواهد داشـت.
وی یـادآور شـد :اتحادیـه تعاونی روسـتایی ارسـنجان انار درجه یـک خریداری
شـده را جهـت عرضـه در بازار خـارج از فصل (شـب یلدا) و همچنیـن صادرات
در سـردخانه نگهـداری می کند.

اداره کل دامپزشکی استان فارس
فرهاد زارع

تلف شدن  91راس دام به دلیل مسمومیت
در استهبان

مدیر عامل اتحادیه تعاونی تولید استان فارس خبرداد:

آغاز برداشت سیبزمینی بذری از مزارع اقلید

مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونی تولید اسـتان فارس گفـت :در سـال زراعی جاری
در سـطح  ۱۴هکتـار از اراضـی چشـمهرعنا شهرسـتان اقلید انـواع ارقام بذری
سـیبزمینی تولید شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان
فـارس؛ بهنـام عسـکری افـزود:
اتحادیـه تعاونـی تولیـد اسـتان با
مشـارکت کشـاورزان پیشـرو و
تحـت نظـارت موسسـه تحقیقات
بـذر و نهـال سـببزمینی بـذری
را کاشـت و برداشـت کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پیشبینـی
میگـردد  ۳۰۰تـن سـیبزمینی
بـذری گواهـی شـده برداشـت
گـردد تصریـح کـرد :ایـن بذرهـا از طبقـات بـذری  Bارقـام بانیا ،سـانته و جلی
جهـت تولیـد سـیب زمینی خوراکی و طبقه بـذری  Aاز ارقام بانیـا و جلی جهت
تولیـد بـذر سـال آینـده تولید شـده اسـت.
عسـکری خاطـرنشـان کـرد :تامین سـیبزمینی بذری در اسـتان فارس بسـیار
ناچیـز اسـت و اغلـب کشـاورزان از بذور خـود مصرفی اسـتفاده میکنند.
مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونـی تولید اسـتان فارس بیان کـرد :با توجه به سـطح
زیـر کشـت  ۱۱تـا  ۱۵هـزار هکتاری سـیب زمینـی و میـزان  ۶۰هـزارتن بذر
مـورد نیـاز اسـتان فارس ،ایـن اتحادیـه برنامه توسـعه تولید بذر سـیبزمینی از
انـواع متـداول و نویـن را در دسـتور کار خـود دارد و در همیـن راسـتا غدههـای
بـذری تولیـد شـده را جهت نگهـداری بـه سـردخانههای داخل و خارج اسـتان
منتقل کرده اسـت.
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رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان اسـتهبان گفـت 91 :راس گوسـفند و بز در
منطقـه دهویـه رونیـز از توابـع شهرسـتان اسـتهبان در اسـتان فارس بـه دلیل
مسـمومیت تلف شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،محمد هادی
محبوبـی افـزود :بـا دریافـت گزارشـی مبنی بـر تلف شـدن تعـدادی دام ،اکیپ
دامپزشـکی شهرسـتان بـه محـل اعـزام شـده و مشـاهده گردیـد کـه تعـداد
 91رأس گوسـفند و بـز متعلـق بـه یـک دامـدار شهرسـتان تلـف شـده انـد و
کارشناسـان بـه بررسـی میدانـی و نمونـه بـرداری اقـدام کردند.
وی تصریـح کـرد :بـا دسـتور دادسـتان محتـرم شهرسـتان و با حضـور دامدار
و نیـروی انتظامـی الشـه دام هـا بـا رعایـت مسـائل بهداشـتی دفـن و معدوم
سـازی شدند.
رئیـس اداره دامپزشـکی اسـتهبان از برداشـت نمونـه و ارسـال بـه آزمایشـگاه
مرکـزی اداره کل دامپزشـکی اسـتان بمنظـور تعییـن علـت دقیـق حادثـه خبر
داد و بیـان کـرد :برابـر اعالم نظر نهایی کارشناسـان آزمایشـگاه مرکـزی اداره
کل دامپزشـکی اسـتان فـارس بـا توجه بـه نتیجه آزمایشـات علت تلف شـدن،
مسـمومیت دام هـا بـا کـود اوره بوده اسـت.
وي بـا بيان اينكه كود اوره از كودهاي كشـاورزي اسـت كـه در صورت خوردن
آن توسـط دام هـا موجـب مسـموميت و مرگ و ميـر دام مي شـود ،اظهار كرد:
اطلاع رسـاني به موقع كشـاورزان هنگام كود پاشـي مـزارع با مواد شـيميايي،
نقـش موثـري در عـدم چـراي دام در ايـن مناطـق و جلوگيـري از مسـموميت
دام دارد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس:

فعالیتهای دامپزشکی در خدمت رسانی به جامعه
بسیار گسترده است

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعه شـیراز در دیدار بـا مدیرکل
دامپزشـکی اسـتان فـارس و هیـات همـراه گفـت :فعالیتهـای دامپزشـکی در
خدمـت رسـانی به جامعه بسـیار گسـترده اسـت.

ناظمـی ضمـن تبریـک انتصـاب شایسـته حسـین پژمـان در مسـئولیت رئیـس
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و آرزوی توفیـق بـرای نامبـرده که از
پتانسـیل فنـی باالیـی برخـوردار هسـتند ،از همـکاری و تعامـل سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان بـا دامپزشـکی تقدیـر و تشـکر کرد.
مدیـرکل دامپزشـکی فارس سـپس گزارش عملکـرد ایـن اداره کل را ارائه و به
تشـریح مسـائل حوزه های کاری پرداخت.

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فارس،آیـت اهلل لطف
الـه دژکام در سـال جهـش تولیـد از زحمـات و تالشهـای خسـتگی ناپذیـر
پرسـنل پرتلاش دامپزشـکی کـه وظیفـه خطیـر تامیـن بهداشـت و سلامت
مـواد غذایـی با منشـاء دامی را بـر عهده دارند ،تشـکر و قدردانی کـرد و افزود:
کارکنان و دامپزشـکان اسـتان فارس بـه عنوان نیروهای غیرتمنـد و خدمتگزار
بـه جامعه هسـتند.
وی تصریـح کـرد :فعالیتهای دامپزشـکی در خدمت رسـانی به جامعه بسـیار
گسـترده بـوده و اقدامـات موثـری در زمینـه پیشـگیری و کنتـرل بیماری های
مشـترک میـان انسـان و دام ،اطمینـان بخشـی الزم را بـه مـردم در مصـرف
فرآوردههـای دامـی سـالم ایجـاد میکند.
امـام جمعـه شـیراز بیـان کـرد :تشـدید نظارتهـا و کنتـرل دقیـق تـر بـر
محصـوالت دامـی کـه وارد چرخـه غذایـی مـردم مـی شـود ،اقدامی شایسـته
و الزم اسـت کـه موجـب افزایـش سلامت عمومـی و کاهـش بیماریهـا در
سـطح جامعـه خواهد شـد.
در ادامـه ایـن دیـدار مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس بـه ارائه گزارشـی از
فعالیتهـای مجموعـه دامپزشـکی و اهمیـت نقـش ایـن اداره کل در سلامت
جامعـه پرداخـت و اظهـار کـرد :فعالیتهـای اداره کل دامپزشـکی اسـتان در
راسـتای حفـظ و نگهـداری سـرمایه دامـداران و بـاال بـردن سـطح بهداشـت
جامعـه می باشـد.
حمیدرضـا ناظمـی بـا اشـاره به اینکه همـکاران دامپزشـکی به صورت شـبانه
روزی در تأمیـن غـذا و امنیـت غذایـی جامعـه و حفـظ و حراسـت از جمعیـت
دامـی ،تلاش مینماینـد افزود :تمـام تالش و همـت خود را همچون گذشـته
بـه کار بسـته ایـم تـا در بحـث پیشـگیری و کنتـرل از بیماریهـا ،سلامت و
بهداشـت فرآورده هـای خـام دامـی را تأمیـن نمائیم.
شـایان ذکر اسـت که مدیر کل دامپزشـکی اسـتان با هیئت همراه و در معیت
حجـت االسلام والمسـلمین قائمـی مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با نماینـده ولی فقیه در اسـتان فارس
و امـام جمعـه شـیراز در محـل دفتر ایشـان دیـدار و گفتگو کرد.

دیدار مدیرکل دامپزشکی فارس با رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان

مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس بـه همـراه امیدرضـا امرآبـادی معـاون
سلامت و علـی اکبـر میرحیـدری معـاون توسـعه مدیریـت و منابع ایـن اداره
کل بـه اتفـاق رئیـس نظـام دامپزشـکی اسـتان بـا حضـور در سـازمان جهـاد
کشـاورزی بـا حسـین پژمـان رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
دیـدار و گفـت وگـو کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،حمیـد رضـا

حسـین پژمـان نیـز در ایـن دیـدار از زحمـات مجموعـه دامپزشـکی اسـتان در
راسـتای پیشـگیری از بیماری هـای دامـی و بیماری های مشـترک بین انسـان
و دام و حفـظ سـرمایه دامـی اسـتان تشـکر کـرد و بـر حمایـت همـه جانبـه
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس از مجموعـه دامپزشـکی اسـتان بـه منظـور
پیشـبرد اهـداف سـازمانی تأکیـد کرد.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس نعمتی

پیام رئیس مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی فارس به مناسبت
«هفته پژوهش»

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع
طبیعـی فـارس ،متـن پیام رئیـس مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع
طبیعـی فـارس بدین شـرح اسـت:
بـا سلام و احتـرام بـه حضور تمامـی محققـان و مدرسـان گرانقـدر و کارکنان
پرتلاش و عـرض خـدا قـوت بـه تمامـی نیروهـای زحمتکـش و بـی ادعـای
بخشهـای تحقیقاتـی و آموزشـی ،ایسـتگاههای تحقیقاتـی و واحدهـای
آموزشـی کـه ایـن روزهـا بـا توجه بـه وضعیـت حاکم بر کشـور و همـه گیری
بیمـاری کووید  ۱۹-از تالش شـبانه روزی دسـت بر نداشـتهاند ،سلام و درود
بـه روح پـر فتـوح تمامی شـهیدان به خصوص شـهدای مدافع سلامت کشـور
و آرزوی سلامت و طـول عمر بـرای خانوادههـای این شـهدای گرانقدر ،هفته
پژوهـش امسـال کـه مزیـن بـه شـعار "پژوهـش و فنـاوری در خدمـت جهش
تولیـد" بـود را به خوبـی و با افتخار آفرینی دو تن از پژوهشـگران و تالشـگران
ایـن عرصـه سـرکار خانم دکتـر مفتون آزاد و جناب آقای دکتر کاووسـی پشـت
سـر گذاشـتیم و بـرگ زریـن دیگـری بـه افتخـارات مرکز فـارس افزوده شـد،
کـه ایـن نشـان از وجـود پتانسـیل وافـر در وجـود تمامی شـما پژوهشـگران و
همـکاران گرامـی اسـت .ایـن موفقیـت را بـار دیگـر بـه حضور تک تک شـما
تبریـک و تهنیـت عـرض مینمایـم .در ایـن هفته همچون سـالهای پیشـین،
از تالشهـای همـکاران دیگـری نیـز قدردانـی میشـود و موفقیتشـان را
تبریـک میگویـم.
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پژوهشگران برگزیده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی فارس

پژوهشگر ارائه دهنده دستاورد شاخص کشوری خانم دکتر مفتون آزاد
مروج ارشد کشوری آقای دکتر بیژن کاووسی
پژوهشـگر برگزیـده مرکـز بـرای معرفی به سـتاد بزرگداشـت هفتـه پژوهش
اسـتان :آقـای دکتـر مجتبـی پاکپرور
پژوهشگر برگزیده مرز علم :آقای دکتر مهرداد زرافشار
پژوهشگر برگزیده یافته محور :آقای دکتر محمد سعید تدین
پژوهشگر برگزیده فناور محور :آقای دکتر محمدجواد آگاه
پژوهشگر برگزیده جوان :آقای دکتر حسن زالی
ایستگاه تحقیقاتی برگزیده :زرقان آقای دکتر افشار استخر
بخش تحقیقاتی برگزیده :بخش تحقیقات آبخیزداری و حفاظت خاک
محقق معین برگزیده :آقای مهندس منوچهر دستفال
محقق معین برگزیده :آقای دکتر حمیدرضا خادم حمزه
محقق معین برگزیده :آقای دکتر علیاکبر صلحجو
همکار برگزیده معاونت پژوهشی :آقای مهندس سهراب صادقی
عزیـزان ،همانگونـه کـه مسـتحضرید پژوهـش و فنـاوری در حوزههـای
مختلـف کشـاورزی و منابـع طبیعـی یکـی از زیـر بناهای مهم تحقـق امنیت
غذایـی در کشـور اسـت ،از ایـن رو هفتـه پژوهـش فرصت مغتنمی اسـت که
از یـک سـال تلاش پژوهشـگران و فنـاوران کـه در ایـن راه گام برمیدارند،
در حـد بضاعـت قدردانـی صـورت گیـرد .هـر چنـد ایـن تشـکر و قدردانـی
صرفـ ًا جهـت برگزیدگان هفتـه پژوهش نیسـت و تمامی تالشهـا و زحمات
پژوهشـگران اعـم از افـراد برگزیـده و سـایر عزیـزان قابـل تقدیر میباشـد.
امسـال همگی شـرایط خاصی را تجربه کردیم و مشـکالت ناشـی از شـیوع

بیمـاری کوویـد  ۱۹همـه فعالیتهای جاری در کشـور را به شـدت تحت تاثیر
قـرار داد ولـی جـای قدردانی و سـپاس اسـت کـه علیرغم همـه محدودیتها،
فعالیتهـای پژوهشـی و آموزشـی مرکـز بـا همت عالـی محققان و مدرسـان
بـا کمتریـن افـت مواجـه بـوده و خدمت رسـانی به بخـش کشـاورزی با قوت
ادامه یافته اسـت.
پژوهشـگران و مدرسـان ارجمنـد اکنـون کـه با همـت جمعی مسـیر تعالی و
پیشـرفت را در شـرایط سـخت ادامـه دادیـد ،از شـما عزیـزان انتظـار میرود
تحقیقـات و پژوهشهـای بنیادیـن و کاربـردی را بیـش از پیـش ارتقـاء داده
و بـر کیفیـت و کمیـت پژوهشهـای مؤثـر و مـورد نیـاز اسـتان و کشـور
بیافزاییـد .پژوهـش هایـی کـه بتـوان در آینـدهای نزدیـک اثـرات آن را در
ارتقـای سـطح امنیـت غذایـی ،کاهش وابسـتگی کشـور و کشـاورزی پایدار
مالحظـه کرد.
حاصـل ایـن پژوهشهـا بایـد منجر به تولیـد فناوریهایی باشـد کـه بتوان
از طریـق آن بـه رونـق اقتصادی کشـور و قطـع وابسـتگیها کمک نمود.
از ایـن رو از تمـام اعضـای خانـواده پژوهش و آموزش مرکز اعـم از محققان
و مدرسـین انتظـار مـیرود تمامـی برنامهریزیها و تالشهای خـود را برای
نیـل به این اهـداف و اعتالی کشـور عزیزمان متمرکـز نمایند.
در پایـان ضمـن سپاسـگزاری مجـدد از همـت عالـی و تالشهـای عالمانه
همـه همـکاران عزیـز ،توفیق ،سلامت و بهروزی شـما همـکاران گرامی و
خانوادههـای محترمتـان را از خداونـد متعـال خواسـتارم.
دکتر ابراهیم زارع
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
هفته پژوهش 1399

تجلیل از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
به عنوان برگزیدگان ملی

به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در مراسم ملی ،از برگزیدگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،تجلیل شد.
در ایـن مراسـم از خانـم دکتـر مفتـون آزاد و بیـژن کاووسـی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی فارس
بـه عنـوان پژوهشـگران برتـر ملـی منتخـب وزارت جهـاد کشـاورزی در حضـور مقـام عالی ایـن وزارت تجلیل شـد و آنـان از سـتاری معاون
علمـی و فنـاوری رئیـس جمهور لـوح تقدیر دریافـت کردند.
ضمـن عـرض تبریـک بـه رئیـس ،معاونیـن و همـه همـکاران ایـن مرکـز بـه ویـژه خـود ایـن پژوهشـگران ارزنـده ،برایشـان آرزوی توفیـق
روزافـزون را داریـم.
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مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس بـا
سـابقه بیـش از  60سـال و حـدود  100عضـو هیـات علمـی آموزشـی و
پژوهشـی و  200نیـروی پشـتیبان بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن مراکـز
تحقیقـات و آمـوزش کشـور میباشـد.
در ایـن مرکـز سـاالنه بـه طـور میانگیـن  300طـرح و پـروژه تحقیقاتـی
اجـرا میشـود کـه نتایـج آن بصـورت گـزارش نهایـی ،مقالـه ،اختـراع و
اکتشـاف ،دسـتاوردها و یافتههـای ترویجـی و فنـاوری در اختیـار همـگان
قـرار میگیـرد .از اهـم بروندادهـای یـک سـال گذشـته میتـوان مـوارد
زیر را برشـمرد:
ـــ بـرای اولین بـار در کشـور تهیه نقشـه راه تحقیقات کشـاورزی اسـتان
فـارس در  17محصـول و موضـوع کـه بـا همـکاری سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس و دانشـگاه شـیراز بـر اسـاس احصاء مشـکالت
و تدویـن اهـداف تهیـه و در شـورای کشـاورزی اسـتان فارس بـه تصویب
رسـیده است.
ـــ تهیـه اطلـس کاربـری اراضـی کشـاورزی بـرای  31شهرسـتان بـا
مشـخصات جغرافیایـی ،اقلیمـی ،جمعیتـی و کاربریهـای کشـاورزی
بـا همـکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تهیه شـده اسـت.
برایـن اسـاس دسـتیابی به اطالعـات بـهروز و دقیق از سـطح اراضی فعال
کشـاورزی در اسـتان بـا اسـتفاده از سـنجش از دور و  GISممکـن شـده
اسـت و هـم اکنـون بـه عنـوان مبنـای تصمیمگیـری بخـش اجـرا مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد.
ــ همکاری و مشارکت در اصالح و معرفی ارقام گیاهی شامل
پنج رقم گندم آبی« :کالته ،ترابی ،ستاره ،برزگر و معراج»
چهار رقم گندم دیم« :واران ،شاالن ،رحمت و کمال»
یک رقم جو آبی« :گلشن»
دو رقم چغندرقند« :دنا و سینا»
دو رقم پنبه« :پرتو و تابان»
یک رقم صنوبر« :البرز»
ـــ كشـف گونـهای جدیـد از سختپوسـتان آبزی بـه نـام Niphargus
 keeleriکـه در مرکـز جهانـی نامهـای علمـی جانـوران ( )ZooBankثبت
شـده ،و پایـگاه حفـظ ایـن گونـه «مـوزهی آبزیـان مرکـز تحقیقـات و
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس» ( )FAICمعرفی شـده اسـت.
ـــ گـزارش عـدد کروموزومـی  15گونـه گیاه انحصـاری و اندمیـک ایران
بـرای اولیـن بـار در جهـان و ایـران و ثبـت آن در مراجـع و منابـع علمی
ـــ اختـراع ،معرفـی و بکارگیـری تکنولوژی کج سـاق در شـرایط خشـک
در ادوات خـاکورز ،کولتیواتـور و خطـیکار غلات بـا مزیتهـای کاهش
سـوخت و نیـروی کشـش مصرفـی ،افزایـش سـرعت پیـشروی ،کاهش
کلوخـه ایجـاد شـده ،افزایش کنترل علف هـرز و افزایش عملکـرد و درآمد
کشـاورزان را به همـراه دارد.
ـــ اختراع و کاربرد پالستيسـايزرها و پوشـشهاي خوراکـی در توليد انجير
نيمـه مرطـوب بـه منظـور حفظ رنـگ ،بافـت ،خصوصیـات حسـی ،کیفی
و تغذیـه ای محصـول و افزایـش صـادرات بـه دلیـل داشـتن ویژگیهـای
بازارپسـند و درآمدزایـی و ارزش افـزوده برای کشـور
ـــ ارائـه روش جدیـد تولید علوفه جو بـه روش هیدروپونیـک :تولید علوفه
تـازه بـرای تغذیـه دام بـا مقـدار آب محـدود به منظـور افزايـش بهرهوري
مصـرف آب ،افزايـش چشـمگير مقـدار مـاده خشـك توليـد شـده در واحد
سـطح ،پايـداري زيـاد قيمـت تمـام شـده در برابـر تغییـرات قیمـت آب و
امـكان توليـد علوفـه تازه (تـر) در تمـام فصول سـال

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

کاشت گیاه دارویی مورینگا برای نخستین بار
در عرصه های طبیعی فارس

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فـارس گفت :برای نخسـتین بار
گیـاه دارویـی مورینـگا بـه صـورت آزمایشـی در عرصه های مرتعی شهرسـتان
کازرون کاشـته شد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس،
عبدالحسـن صمـد نـژاد تصریـح کـرد :کاشـت مورینـگا در سـطح  ۱۰هکتار از
عرصه هـای مرتعـی بخـش کله کنـده واقع در منطقه حسـین آباد سرمشـهد از
توابع شهرسـتان کازرون انجام شـد.
وی افـزود :ایـن اقـدام با همـکاری مجری طـرح مرتع داری انجام شـده و امید
اسـت باتوسـعه و کاشـت ایـن گیاه ارزشـمند شـاهد افزایـش بهـره وری موفق
ایـن محصول در آینده باشـیم.
صمدنـژاد بـا اشـاره بـه مقاومـت این گیـاه در نواحی خشـک و نیمه خشـک در
برابـر شـرایط کـم آبی و سـازگار با اقلیـم منطق ،ابـراز کرد :این گیـاه عالوه بر
ارزش هـای حفاظتـی آب و خاک نقش بسـزایی در تامین علوفـه دام و مصارف
دارویـی و صنعتی دارد.
مدیـر کل منابـع طبیعی فارس اظهار کرد :کاشـت و توسـعه این گونه ارزشـمند
و فراهـم شـدن بسـتر الزم جهت ایجـاد صنایع تبدیلی در آینده موجب اشـتغال
زایـی و افزایـش راندمان اقتصادی بـرای جوامع محلی خواهد داشـت .
صمدنـژاد؛ بـا اشـاره بـه سـودآوری تجـاری ایـن محصـول نیـز خاطـر نشـان
کـرد :صـادرات این گیـاه عالوه بـرارزش افزوده بـرای مرتعداران و روسـتاییان
موجـب ارز آوری اقتصـادی در سـطح ملـی خواهـد شـد.
مدیر کل منابع طبیعی فارس خبر داد:

سند یکی از بزرگترین پالک های ملی فارس
صادر شد

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان فـارس گفـت :با همـکاری ثبت
اسـناد و املاک شهرسـتان گـراش سـند تک بـرگ پالک مشـهور بـه فداغ-
خلیلـی کـه جـزو بزرگترین پالک هـای اراضی ملی در اسـتان فارس به شـمار
مـی رود بـه مسـاحت  94هـزار هکتار صادر شـد.
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بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان فارس،
عبدالحسـن صمـد نـژاد با اشـاره بـه اهمیت اجرای طـرح کاداسـتر اراضی ملی
و صـدور اسـناد مالکیـت تـک برگـی ،تصریح کرد :صدور سـند مذکـور ،پس از
اتمـام مراحـل کاداسـتر و در راسـتای تحقق اهـداف سـازمانی در برنامه جهش
تولیـد ،طـرح موسـوم بـه  9در  ٩٩و بـر اسـاس سیاسـت های ابالغی سـازمان
جنـگل هـا  ،مراتع و آبخیزداری کشـور انجام شـد.

بـه گفتـه وی؛ بـا صـدور این سـند بسـیاری از مشـکالت ثبتـی و اختالفی در
پلاک مذکـور برطـرف و از وقـوع پدیـده زمیـن خـواری ،جعل اسـناد و سـوء
اسـتفادههای احتمالـی در حـوزه زمیـن جلوگیـری خواهـد شـد.
صمـد نـژاد بـا بیـان اینکه اخذ اسـناد تک برگـی اراضی ملـی را از مهـم ترین
وظایـف مشـترک ادارات ثبـت اسـناد و املاک و منابـع طبیعـی اسـت ،اظهار
کـرد :صـدور اسـناد مالکیـت تـک برگـی از سیاسـت های راهبـردی مشـترک
ایـن اداره کل و ثبـت اسـناد و املاک اسـت و با سـرعت و به صورت مسـتمر
در دسـتور کار قـرار دارد.

ضمـن ارائـه گزارشـی از اقدامـات و فعالیت هـای ایـن سـازمان ،افـزود :اجرای
مـاده  18و  19آئیـن نامه نظارت بهداشـتی دامپزشـکی مصوب مجلس شـورای
اسلامی از سـال  1388تـا کنـون مقفول مانده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :بـا اجرایی شـدن ماده  18و  ،19وابسـتگی مالی بین مسـئولین
فنی بهداشـتی دامپزشـکی و کارفرمایـان در واحدهای تولیـدی و تبدیلی صنایع
وابسـته بـه دام قطـع و موجـب ارتقـاء سـطح نظارت بـر کیفیت و ارائـه خدمات
خواهد شد.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد :دخالت تکنسـین های دامپـروری در امور
درمانـی و مامایـی دامپزشـکی بـه بهانـه تلقیـح مصنوعی باعث بروز مشـکالت
عدیده ای شده و خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت آنها شدند.
وی بـا تاکیـد بـر اصل اقتصـاد مقاومتی و جهـش تولید به تشـریح مغایرت های
قانونـی در دسـتورالعمل های اجرایـی پرداخت و بیان کرد :پیگیری و روانسـازی
قوانیـن بـه نحوی که اهـداف اصول مذکـور تحت الشـعاع قرار نگیرد ،بایسـتی
اجرا گردد.

سازمان نظام دامپزشکی استان فارس
مسلم اکملی کندازی

دامپزشکان ایثارگران گمنام عرصه بهداشت و
سالمت جامعه هستند

رئیـس نظـام دامپزشـکی اسـتان فـارس در دیـدار بـا رئیـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فارس گفـت :دامپزشـکان ایثارگران گمنام عرصه بهداشـت
و سالمت جامعه هستند.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام دامپزشـکی اسـتان فـارس احمدرضا
تابـع بردبـار ضمـن تبریـک انتصاب حسـین پژمـان به عنـوان رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،به منظـور تعامل بیشـتر دسـتگاه های ذیربط
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در ادامـه ایـن دیـدار رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیز ضمن
تشـکر از حضـور و همدلـی رؤسـای ادارات تابعـه بـا اشـاره بـه توانایی هـای
دامپزشـکی در ادای دیـن خـود بـه مجموعـه سلامت دام و غـذای انسـان از
مزرعـه تـا سـفره ،دقـت نظـر و اعمـال وظایـف مجموعـه نظـام دامپزشـکی را
قابـل تحسـین خوانـد و گفت :نظام دامپزشـکی تاکنـون کارنامه قابـل قبولی را
از فعالیـت خـود ارائـه نموده انـد.
حسـین پژمـان از همکاری مجموعه نظام دامپزشـکی در امور صـدور پروانه های
اماکـن دامـی تاکنـون تشـکر و قدردانـی نمـود و آمادگـی کامـل خـود را جهت
هـر گونـه همـکاری خصوص ًا در امـور آموزشـی و ترویجی و اعلام فعالیت های
دسـتگاه های ذیربـط از طریـق رسـانه های تحـت اختیار خـود را اعلام نمودند.
رئیـس نظـام دامپزشـکی اسـتان فـارس بـه همـراه اعضـای شـورای نظـام
دامپزشـکی این اسـتان ،با رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس دیدار
و گفتگـو کرد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

مجوز فغالیت اولين آزمايشگاه خاكشناسي مراكز
خدمات كشاورزي غير دولتي كشور در فارس

رييـس سـازمان نظـام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان
فـارس گفـت :اولين مركـز خدمات
کشـاورزی غيـر دولتـي در گرایش
آزمايشـگاه خـاك شناسـي زير نظر
سـازمان نظـام مهندسـي و منابـع
طبيعـي كشـور در اسـتان فـارس
مجوز فعاليت گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـي سـنم فـارس ،محمـد جـواد احمـدی افـزود :جایـگاه
آزمایشـگاه های تجزیـه خـاک ،آب ،گیـاه و کـود در سیسـتم کشـاورزی علمـی
و نقـش آنهـا در ترویـج فرهنـگ آزمـون خـاک کـه در نهایـت منجر بـه همگانی
کـردن مصـرف بهینه کود در کشـور می گردد ،از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت.

وی تصریـح کـرد :در راسـتای اجـرای ابالغیه وزیر جهاد کشـاورزی و همچنین
در اجـرای مـاده  2قانـون افزایش بهـره وری بخش کشـاورزی و منابع طبیعی،
نظـام اجرایـی آزمایشـگاه های خاکشناسـی و شـرکت های خدمـات مشـاوره
فنی خاکشناسی و مدیریت خاک عملیاتی مي شود.
جـوادی بـا اشـاره بـه خدمـات آزمايشـگاه كـه نمونـه بـرداري ،آناليـز و انجـام
مراحـل مختلـف آزمـون خـاک اعـم از نمونـه بـرداري ،آناليـز و تفسـير نتايـج
خـاک ،آب ،کودشـيميايي ،بافـت گيـاه اظهـار کـرد :ارائـه خدمـات مشـاوره اي
در زمينـه حاصلخيـزي خـاک ،تغذيه گياه ،شـيمي خـاک و آبيـاري محصوالت
زراعـي ،باغـي ،سـبزي و صيفـي از ايـن دسـته خدمـات اسـت .

برگزاری نخستين مصاحبه آنالين آزمون مسئولين
فني واحدهاي گياه پزشكي كشور ،در فارس

رئيـس سـازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و منابـع طبيعـي اسـتان فـارس از
برگـزاري مصاحبـه آناليـن مسـئولين فنـي واحدهـاي گياه پزشـكي كشـور در
فـارس بـراي نخسـتين بار در كشـور خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومي سـنم فـارس ،محمـد جواد احمـدی افزود :بـا توجه
بـه شـيوع بیمـاری كوييـد  ١٩-و لـزوم حراسـت از جـان متقاضيـان نخسـتين
جلسـه مصاحبه آزمون مسـئولين فني واحد هاي گياه پزشـكي توسـط سـازمان
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان بصورت مجازي برگزار شـد.

وی تصریـح کـرد :در ایـن جلسـه ،مصاحبـه  ٧٣نفـر از قبول شـدگان آزمون به
صـورت مجـازي و برخط برگزار شـد.
احمـدی تاکیـد کـرد :بـر اسـاس دسـتورالعمل ،كلينيـك هـاي گيـاه پزشـكي،
انسـكتاريوم و فروشـندگي سـموم موظفنـد جهـت اخـذ یـا تمدیـد پروانـه
بهره بـرداری واحد نسـبت به اسـتخدام مسـئول فني دارای پروانه اقـدام نمایند.

الکترونیکی شدن ثبت درخواست
مراكز فني و تخصصي كشاورزي
و منابع طبيعي غيردولتي

فرآینـد ثبـت درخواسـت مراكـز شـش گانـه فنـي و تخصصـي كشـاورزي و
منابـع طبيعـي غيردولتـي از طریـق سـامانه خدمـات الکترونیکی سـازمان نظام
مهندسـی کشـاورزی (سـانکا) ،الکترونیکـی شـد.

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی سـنم بـه نقـل از معاونـت آموزشـی ،فنی و
پژوهشـی سـازمان مرکـزی ،بـا توجـه بـه فراهم شـدن بسـتر اجـراي موضوع
مذكـور در سـامانه سـانكا ،صاحبـان مراكز فنـي و تخصصي كشـاورزي و منابع
طبيعـي بایسـتی بـرای تکمیل و ثبت درخواسـت خـود مبنی بر دریافـت تابلو و
پروانـه فعاليـت ،بـا مراجعـه به سـامانه یاد شـده اطالعـات و مدارک مـورد نیاز
را بارگـذاری نمایند.
شـایان ذکر اسـت سـازمان نظام مهندسـی در دوره پنجم فعالیت ،بـا رویکردی
جدیـد و مردمـی کـردن امـور و تجدیـد نظـر در سیاسـت های آموزشـی قبلی،
رویکـرد آموزشـی را از آموزش هـای "ادبیـات محـور" به آموزش هـای "مهارت
محـور" تغییـر داده و در اجـرای ایـن سیاسـت دسـتورالعمل مراکـز فنـی و
تخصصـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی غیـر دولتـی را در شـورای مرکـزی بـه
تصویب رسـانده اسـت.
لینک ورود به سیستم یکپارچه ی خدمات الکترونیکی سانکا:
http://www.sanka.agrieng.org/index.php?Component=bahrebardar4
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گفتگو با مرتضی خوشخوی
استاد ممتاز دانشگاه شیراز
بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی

بـــا توجـــه بـــه نـــگاه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس کــه از ابتــدای مســئولیت خویـش
رویکردشان را دانش بنیان و علمی کــردن بخش کشـــاورزی در اســـتان بیـــان نمـــوده اند و در ایـــن راســتا
مجله ماهنامه پرتو امید ســـعی کـــرده کـــه در صفحـــه و ســـتون گفــت و گــوی کشـــاورزی با صاحــب نظران،
اســـاتید و مســـئوالن این بخش گسترده به بحث و تبـــادل نظـــر در خصــوص راه کارهــای کشـــاورزی علمی
بپــردازد ،در ایـــن شـــماره از پرتـــو امیـــد پـــای صحبت دکتر مرتضی خوشخوی ،استاد ممتاز دانشگاه شیراز
بخش علوم باغبانی دانشـکده کشـاورزی نشســـتیم که ماحصــل آن از نظرتــان می گــذرد.

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

• تمـاس هـای بیشـتر بیـن پژوهشـگران سـازمان جهـاد کشـاورزی و اسـتادان
دانشـگاه هـا بـه منظـور هـدف مشـترک یعنـی پیشـبرد کشـاورزی کشـور.
• برگـزاری سـمینار هـای دو طرفـه یعنی سـخنرانی اسـتادان برای پزوهشـگران
سـازمان و نیز سـخنرانی و بیان مشـکل ها و نیاز های کشـاورزان در دانشـگاه ها
بـه منظـور آگاهی اسـتادان برای قـرار گرفتن موضوع این مشـکل هـا در پژوهش
های اسـتادان و پایـان نامه های دانشـجویان.
• برگـزاری پژوهـش هـای مشـترک ،بازدیـد هـای دوطرفـه از پژوهـش های در
حـال انجـام و بهرهگیـری از ظرفیـت هـای یکدیگـر ،از دیگـر راهکارهاسـت.

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

در اوائـل انقلاب کـه کار روی گل هـا کـه تخصـص من اسـت ممنوع شـده بود،
روی رقـم هـای داخلـی و خارجـی گوجـه فرنگی کار کـردم .در این پژوهش ،سـه
رقـم گوجـه فرنگـی درشـت ،نیمه درشـت و ریـز از میـان رقم ها کـه صفت های
برتـر را داشـتند ،انتخاب شـدند که بـذر آن هـا در آن زمان در اختیار سـازمان قرار
گرفتند.
یـک نشـریه ترویجـی هـم در ایـن مـورد نوشـتم .بعدهـا هم کـه اجـازه کار روی
گل هـا صـادر شـد ،تعـداد زیـادی رقـم گالیـل خارجی بررسـی شـدند و رقم های
برگزیـده شـده در اختیـار سـازمان قـرار گرفتند.
 )3آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید؟

خیر
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 )4آیـا پایـان نامـه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت
برنامـه هـای بخـش اجـرا سـوق داده ایـد؟

آنچه در باال گفته شد نتیجه پایان نامه های دانشجوئی هم بوده است.

 )5چـه مشـکالتی سـر راه ایـن موضـوع بـوده اسـت؟ پیشـنهاد شـما بـرای
اسـتفاده از ظرفیـت دانشـجویان فـوق لیسـانس و دکتـرا چـه بـوده اسـت؟

• در حـال حاضـر ،بایـد پذیرفـت کـه از آنجـا کـه معیـار ارزش کار پژوهشـی در
دانشـگاه هـا بـر اسـاس مقالـه و چـاپ آن در مجلههـای معتبـر جهانـی اسـت،
موضـوع پایـان نامـه هـا و رسـاله ها به طـرف پژوهش هـای پایه ای که مناسـب
بـرای پذیـرش چـاپ در مجلـه هـای علمـی اسـت ،سـوق داده می شـود کـه بـه
روشـنی مسـئله هـای کشـاورزی کشـور را حـل نمی کنـد .بایـد ضوابط بـه گونه
ای تغییـر کنـد کـه هر اسـتاد یـا دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و دکترا بـه ترتیب
بـرای ترفیـع یـا دریافت مـدرک ،ملزم باشـند که بخشـی ازکار خـود را به پژوهش
هـای کاربـردی اختصـاص دهنـد که مسـئله ای را از کشـاورزی کشـور حـل کند.
 )5از منظر رسـته شـما نحوه فائق آمدن بر چالش آب در بخش کشـاورزی
چیست؟

• توسـعه صحیـح گلخانـه هـا با جایابی مناسـب بـرای احـداث گلخانـه و گیاهان
مناسـب آنهـا بـا توجـه بـه منطقـه ،اقلیـم و نـوع گلخانـه .ایـن کار باید بـا برنامه
ریـزی بـرای تربیـت نیروی متخصـص برای سـاخت و مدیریت گلخانـه ، ،کاهش
زمیـن هـای زیر کشـت در مزرعـه و ایجاد شـغل برای روسـتاییان همراه باشـد تا
صرفـه جوئـی در آب بتوانـد موفق باشـد.
• نـدادن مجـوز بـرای حفـر چـاه و بسـتن چاه هـای غیر مجـاز و هوشـمند کردن
برداشـت آب از چـاه با کنتورهـای حجمی.

• مدیریـت افزایـش بهـره وری آب در بخـش کشـاورزی از طریـق توسـعه
سیسـتم های آبیـاری نویـن.
• تغییـر فضاهـای سـبز کنونـی به فضای سـبز خشـک ،پرهیز ازکاشـت گیاهان با
نیـاز آبـی زیاد مانند چمـن و بهرهگیـری از گیاهان علفی ،درختـان و درختچه های
مقاوم به خشـکی.
• تغيير الگوي کشت متناسب با هر منطقه.

محرومیـت در زمینـه تغذیه ،رفـاه فردی و اجتماعـی مورد تاکید قرار گرفته اسـت.
امنیـت غذایـی را دو بخـش تولیـد و عرضه تشـکیل می دهند .ضریـب خودکفایی
یکـی از شـاخص های مهـم سـنجش عرضه هر محصول در هر کشـور محسـوب
می شـود .خودکفایـی به مقـدار تولیـد داخلی بسـتگی دارد و بهره بـرداری مطلوب
از منابـع تولید ،توسـعه پایدار کشـور ،مزیت نسـبی تولیـد داخلی ،نبـود قابلیت اتکا
بـه واردات بـه صـورت نامحـدود در درازمـدت ،ضرورت اسـتفاده از منابـع ارزی از
عامل هـای موثـر بـر توسـعه بخـش کشـاورزی در تحقق خودکفایی اسـت.

توجه کامل به کشـاورزی پایدار ،اسـتفاده از دانش روز ر کشـاورزی ،تولید فناورانه
محصـول  ،بهـره گیری ازسیسـتم های نوین کشـاورزی پیشـرفته .مدیریت ذخایر
ژنتیکـی و تنـوع زیسـتی ،آمـوزش و ترویج روش هـای علمی نوین به کشـاورزان
و تغییر در روش های کشـاورزی سـنتی.

 ) 8ارزیابـی شـما بـه طور کلی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در دولت
تدبیـر و امید چیسـت ؟ بـا جزئیات بازار ،آب ،مکانیزاسـیون ،امور دام و ...

تامیـن امنیـت ملـی از اصلی تریـن هدف هـای کالن حاکمیت سیاسـی محسـوب
می شـود و دربرگیرنـده بخشهـای مختلفـی از جملـه امنیـت غذایـی اسـت .در
واقـع ،امنیـت غذایـی مهم ترین شـاخصه تامین امنیت ملی اسـت .ضـرورت تامین
نیازهـای اساسـی در اصـل هـای سـوم و چهـل و سـوم قانـون اساسـی جمهوری
اسلامی ایـران مـورد تاکیـد قـرار گرفته اسـت .ایـن رویکرد در اسـناد باالدسـتی
کشـور از جملـه سـند چشـم انداز جمهوری اسلامی ایـران در افـق  1404هجری
شمسـی ،سیاسـتهای کلی نظـام در دوره چشـم انداز ،سیاسـت های کلـی برنامه
چهـارم ،پنجـم و ششـم توسـعه بـه صـورت رفـع فقـر و برطـرف کـردن هـر نوع

 )9چـه توصیـه هایـی را بـه بهـره بـرداران بخش کشـاورزی و کارشناسـان
دارید؟

 )6شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست؟

 ) 7چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید ؟

تلاش هائـی در زمینـه های مختلفـی صورت گرفته اسـت ،اما کافی نبوده اسـت.
البتـه بایـد پذیرفـت که بخشـی از ایـن عقب ماندگی هـا به خاطر بالهـای طبیعی
ماننـد خشکسـالی ،سـیل  ،کوویـد  19و مانند این ها بوده اسـت.

بایـد همگـی بـر این باور باشـیم که تـا روش های علمـی و اسـتفاده از نوآوری ها
را بـه کار نگیریـم نمی توانیـم بـه موفقیت چندانی دسـت یابیم.

 ) 10اگـر نظـر و صحبـت خاصـی را بـه مسـئولین ،مـردم و بـه ویـژه بهـره
بـرداران بخـش کشـاورزی داریـد بیـان نماییـد.

آنچه باید گفته شود ،گفته شد.
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گفتگو با سخاوت ساسانی پور
انجیر دیم
با عملکرد  2/5تن در هکتار
باغدار کازرونی را نمونه ملی کرد
میانگیـن برداشـت انجیـر دیم خشـک در کشـور یک تـن در هکتار اسـت و بانوی
باغـداری از شهرسـتان کازرون بـا تولیـد حـدود  2.5تـن در هکتـار انجیـر دیـم
خشـک ،عنـوان نمونـه ملـی را از آن خـود کرد.
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امیـد" ،این بهره بردار نمونه ملی سـخاوت ساسـانی پور
باغدار روسـتای دوسـیران از بخش کوهمره و از توابع شهرسـتان کازرون اسـت ،او
بانوی سـی و هشـت سـاله و متاهلی اسـت که مدرک سـیکل دارد.
ساسـانی پـور بـا اشـاره بـه اینکه حدود ده سـال اسـت که بـه باغـداری و پرورش
انجیـر دیـم اشـتغال دارد ،مـی گویـد :دلیـل موفقیـت مـن بـه کارگیـری آخریـن
یافته هـای تحقیقاتـی و توصیه هـای فنـی بـه همـراه دانـش بومـی اسـت.
وی افـزود :رعایـت اصـول فنـی هـرس باردهـی و حـذف پاجـوش درختـان،
اسـتفاده از بانکـت و آبگیرهـای مناسـب بـه منظـور حـذف رطوبـت باغ ،شـرکت
در کارگاه هـای آموزشـی و ترویجـی و همـکاری مناسـب با کارشناسـان درزمینه
اجـرای فعالیت هـای آموزشـی وترویجـی از شـاخص های انتخـاب من بـه عنوان
نمونـه ملی اسـت.
ایـن باغـدار نمونـه ملـی از مسـائل و مشـکالت باغـداری بـه صعـب العبـور و
کوهسـتانی بـودن منطقـه و تخریـب جاده های دسترسـی بـه باغ ها پـس از وقوع
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بارندگـی هـا اشـاره کرد.
ساسـانی پـور عـدم تخصیص اعتبـار به منظور اصلاح و احیای باغ هـا و همچنین
احـداث اشـپنگ (جایـگاه جمع آوری میوه) از دیگر مشـکالت برشـمرد و ابراز کرد:
باغ هـای منطقـه بـه دلیـل واقـع بـودن در اراضی ملی فاقد سـند رسـمی هسـتند
بنابرایـن نمی تـوان تسـهیالتی دریافت کرد.
بـه گفتـه وی ،علـی رغـم اینکـه قدمـت باغ هـای منطقـه بـه  300سـال نیـز
می رسـد ،امـکان اسـتفاده از ادوات راهسـازی و باغـداری بـا توجـه به ملـی بودن
اراضـی وجود نـدارد.
ایـن باغـدار بـا اشـاره بـه عـدم وجـود صنایـع بسـته بنـدی و فـرآوری انجیـر در
منطقـه ،اظهـار امیـدواری کـرد در آینده نزدیک ایـن صنایع در شهرسـتان کازرون
و اسـتان فـارس توسـعه پیداکند.
ساسـانی پـور عالوه بـر انجیردیم؛ گـردو ،بادام و انگـور دیم نیز پـرورش می دهد،
بـاغ انجیـر او بـه عنوان بـاغ الگویی در منطقه معرفی شـده اسـت که کارشناسـان
بـا حضـور در ایـن باغ در مراحل مختلف داشـت و برداشـت به سـایر باغـداران نیز
آموزش هـای الزم ارائه مـی دادند.

داسـتان
سـرایــی

غالمعلی مقصود بیگی

Story Telling

مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی
مدل تعالی سازمانی

(قسمت سوم)

چگونه داستان ها به فرهنگ سازمان کمک می کنند؟
چهار گام برای داستان سرایی به عنوان عامل پیش برنده وجود دارد:
 .1برانگیختن و به شوق درآوردن :

 .1.1اقدامات احتمالی در پشت ارزش های سازمان تان را درک کنید.
ارزش هـا حـاوی مفاهیـم و معانی مهمی هسـتند که درک و شـناخت صحیح آنها
می تواند اجرای درسـتی در بازگویی داسـتان شـما داشـته باشد.
 .1.2تعـدادی از مثال هـای خـوب کـه مـی تواننـد آن ارزش هـا را برجسـته کنند،
ارائـه کنید.
 .1.3از کارکنـان بخواهیـد تـا داسـتان های شـان را بـر اسـاس همـان موضوع به
اشـتراک بگذارنـد .سـهیم کـردن دیگـران در داسـتان هـا ،تجربیات ارزنـده و پیام
روشـنی بـه همـراه دارد کـه بـه بهبـود دیگران نسـبت به سـازمان موثر اسـت.
 .2جستجو کردن:

.2.1مشـخص کنیـد چـه رفتـار یا شـخصیتی چسـبندگی بیشـتری بـا ارزش های
انتخـاب شـده شـما دارند.
 .2.2نمونه هایـی از آن رفتارهـا و شـخصیت هایی کـه در متـن داسـتان هایی کـه
کارکنـان فرسـتاده اند ،جسـتجو کنید.
 .2.3شـناخت ظرفیت هـای نمایشـی بـرای رفتار و شـخصیت انتخاب شـده .از چه
روشـی می توانیـم موضـوع را به نحو درسـت بیـان کنیم.

 .3پذیرفتن:

 .3.1اجازه بدهید همه بدانند بهترین داستان چیست،
 .3.2به نویسندگان داستان ها پاداش دهید،
 .3.3بخواهیـد از آنهـا صحبـت کننـد بـا همـکاران دربـاره چیزهایی که آنهـا را به
درون رفتـار یـا شـخصیت هدایت مـی کند.
 .4الهام بخشیدن:

 .4.1داسـتان هـا را در سـرتا سـر شـرکت پخش کنیـد .همه بایـد از داسـتان ما با
خبر شـوند.
 .4.2اگـر مـی توانیـد بر روی داسـتان هایی شـگفت انگیز و مهیج سـرمایه گذاری
کنید ،
 .4.3بگذارید برنده ها الهام بخش داستان های جدید باشند.
اعـم از کارکنـان ،سـهامداران ،گروه هـای مرجـع و  ...را در داخـل داسـتان خـود
قـرار دهیـم و بـه نحـوی آن را تعریـف کنیـم تا ضمـن درک صحیـح از روایت ما،
خـود جزیـی از شـخصیت ها شـده و رفتارهایی همسـو و هم جهت داشـته باشـند.
داسـتان ها بـا سـاده کـردن و عینی نمودن ارزش هـای سـازمان ،در صورتی که به
نحـو مناسـبی طراحـی و تعریف شـوند ،می توانند بـه اهداف ،ارزش هـا و باورهای
مـا و ذینفعـان را همسـو کننـد .آن هـا با تقویـت تعهد سـازمانی می تواننـد فرایند
سـه گانـه پذیرش ،همانند شـدن و درونـی کردن را تسـهیل نمایند.
مقبولیت داسـتان ها و انتشـار صحیح آن ها با اسـتفاده از روش ها و ابزار مناسـب
مـی توانند منجر به تقویت هویت سـازمانی شـوند.
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آشنایی با

گیاه دارویی خارمریم

حشمت اله صادقی

(ماریتیغال)

مشخصات گیاهشناسی

Silybum marianum L.

نام علمی
خانواده:
خارمریـم گياهـي اسـت يـك یـا دوسـاله ،بدون کـرک ،با رنگ سـبز مـات ،دارای
سـاقهای ایسـتا بـه طـول  80تا  150سـانتیمتر ،ضخیم ،سـاده و کمی منشـعب با
شـاخههای نسـبتا ضخیـم کـه به یک کپه سـبز و شـیاردار طولی منتهی میشـود.
برگهـا بـزرگ ،واجـد لکههـای سـفید در اطراف رگبرگها ،چند بخشـی شـانهای
بـا قسـمتهای تخممرغـی – مثلثـی ،خـاردار و با ابعاد  12*30سـانتیمتر ،سـاقه
آغـوش کـه لبـهدار و دارای گوشـوارک میباشـند .گلهـا بـه رنـگ صورتـی یـا
ارغوانـی اسـت کـه در کپههـای انتهایـی مجتمـع شـدهاند .کپـه خـاردار بـوده،
بـه قطـر  8-12سـانتمتر و بـه نـدرت در حـدود  6سـانتمتر اسـت .گریبانهـا
فشـرده ،کروی و در قاعده دارای برآمدگی قوسـی شـکل اسـت که در داخل سـرن
یـزای شـکل میباشـد میـوه به شـکل فندقه اسـت.
Asteraceae

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

اندام دارویی

میوههـای فندقـهای گیـاه ،بخـش دارویـی آن را تشـکیل میدهـد .فندقههـای
رسـیده بـه رنـگ قهـوهای تیـره و یـا کـرم مایـل بـه قهـوهای بـا طـول  6-7و
عـرض  2-3میلیمتـر ،بـه شـکل واژتخممرغـی بـوده ،از عـرض فشـرده شـده،
دارای سـطحی صـاف بـا ناف قاعدهای و هاله انتهایی اسـت .فندقـه در انتها دارای
تارهایـی بـه نـام کاکل اسـت کـه رنـگ آن در محـل اتصـال بـه فندقـه قهوهای
روشـن و در انتهای آزاد تقریبا طالیی روشـن و مایل به سـفید مشـاهده میگردد.
در
کاکل هـا در چنـد ردیـف قـرار گرفت ه و دارای تارهای ظریفی هسـتند که
قاعـده بـه یکدیگـر رسـیده و حلقـهای بـیدوام را ایجـاد میکنند.
خواص و کاربرد

خارمریـم در درمـان مسـمومیتهای کبدی ناشـی از سـموم متابولیـک مانند الکل
و سـموم قـارچ آمانیتـا ،اختلاالت کبـدی پـس از هپاتیـت ،نارسـاییهای مزمـن

گیاه دارویی خارمریم در مرحله گلدهی
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کبـدی تـوام بـا تخریـب سـلولی مانند سـیروز کبـدی ،کبـد چـرب و بیماریهای
کبـدی خفیـف مـورد مصـرف قـرار میگیـرد .در بیماریهـای کبـدی  3تـا  5گرم
پـودر میـوه بـه صـورت دمکـرده اسـتفاده میشـود .بـرای خارمریـم در منابع طب
سـنتی ایـران مـوارد اسـتعمال خاصی ذکر نشـده اسـت.
ترکیبات شیمیایی

عصـاره ایـن گیـاه دارای ترکیبـات بسـیار زیـادی از جملـه :سـیلیبین  Aو ،B
سـیلیدیانین ،سـیلی کریسـتین ،آپیژنیـن ،دیهیدروسـیلیبین ،دیاکسـی سـیلی
کریسـتین ،دی اکسـی سـیلی دیانین و ...اسـت .عصاره دانه خشـک گیاه دارای 1
الـی  4درصـد سـیلی مارین اسـت کـه شـامل فالونوییدهـا از جمله سـیلیبین  Aو
 ،Bسـیلی کریسـتین و دی هیدروسـیلیبین اسـت به عالوه دانه خشـک گیاه دارای
 15الـی  20درصـد روغـن مـی باشـد که خـواص دارویـی نـدارد .عصاره بـذر این
گیـاه بعـد از مصـرف خوراکـی حـدود  20الـی 50درصـد جـذب بدن می شـود .در
برخـی از کشـورها از روغـن آن در صنایـع آرایشـی و بهداشـتی اسـتفاده می کنند.
منشاء و نیازهای اکولوژیکی:

منشـأ ایـن گیـاه نواحـی شـرقی مدیترانه گزارش شـده اسـت .این گیاه در سـطوح
وسـیعی همـه سـاله در کشـورهای آلمـان ،اتریـش ،رومانـی و غرب آفریقا کشـت
مـی شـود .آلمـان یکـی از تولیدکننـدگان عمـدة دارو از ایـن گیاه اسـت .در بعضی
از مناطـق ایـران بصـورت خـودرو مـی رویـد .اطـراف مـزارع و جـاده هـا و کنـار
زمینهـای بایـر در جنـوب کشـور بخشـی از رویشـگاه های طبیعـی ایـن گیـاه
میباشـد.
ماریتیغـال گیاهـی اسـت کـه در طـول رویش بـه هوای گـرم و آفتاب فـراوان نیاز
دارد .بذرهـا در دمـای  8تـا  10درجـه سـانتی گـراد جوانـه مـی زننـد ،ولـی درجه
حـرارت مطلـوب بـرای جوانـه زنی بـذر ،بین  18تـا  20درجه سـانتی گراد اسـت.
ً
کاملا شـنی
ماریتیغـال را در بیشـتر خاکهـا مـی تـوان کشـت کـرد .خاکهـای
و تهـی از مـواد و عناصـر غذایـی ،بـرای کشـت این گیاه مناسـب نیسـتند و باعث
کاهـش عملکرد می شـوند.
کاشـت :بـذور ماریتیغـال تـا  9سـال مـی تواند در زیـر خاک زنـده بمانـد .اپتیمم
جوانـه زنـی زمانـی اتفـاق مـی افتـد کـه به صـورت متنـاوب دانـه یـک دوره 16
سـاعته را در دمای  2-15درجه سـانتی گراد و سـپس یک دوره  8سـاعته را تحت

دمـای  10-30درجه سـانتی گـراد بگذراند.
پراکنـده شـدن بذر بیشـتر به واسـطه وجـود زائده کـرک مانند بر روی بذر توسـط
بـاد صـورت مـی گیرد .شـروع جوانه زنی ایـن گیاه همزمـان با شـروع بارندگی در
آبـان و آذر مـی باشـد و در اواخـر اردیبهشـت تقریب ًا تمـام بوته ها دانه هـا را تولید
نموده و خشـک می شـوند.
در جنـوب اسـتان فـارس نیـز این گیـاه به صورت خـودرو بـوده و تا اواخـر بهار یا
اوایـل تابسـتان دانـه ها رسـیده و خشـک می شـوند .نیـاز غذایی این گیاه نسـبت
بـه دیگـر گیاهـان زراعـی کم بـوده و بـا بارندگی انـدک (حـدود  240میلـی متر)
چرخـه زندگـی خـود را بـه پایـان مـی رسـانند بنابراین مـی تـوان این گیـاه را در
مناطقـی مثل خوزسـتان و فـارس و مناطقی که شـرایط آب هوایی مشـابه مناطق
یـاد شـده دارنـد را به صـورت دیم کشـت نمود.
دوره رویـش ماریتیغـال ،بیـن  110تـا  140روز ا سـت ،این گیاه یکـی از گونههای
مهـم تأمیـن کننده دانه گرده برای زنبورعسـل اسـت.
کاشـت ماریتیغـال از طریـق بـذر و به صورت ردیفی (به وسـیله ردیـف کار غالت)
در زمیـن اصلـی انجـام می گیـرد .برای هـر هکتار زمیـن 10 ،تـا  12کیلوگرم بذر
نیـاز اسـت .تعـداد  10تـا  12بذر در هر متر طولی مناسـب اسـت.
بـرای سـهولت در برداشـت مکانیکـی ،بهتر اسـت گیاهان به صورت نواری کشـت
شـوند؛ یعنـی پـس از هـر  4تا  5ردیف در فاصلـه ای به اندازة  120تا  150سـانتی
متـر خالـی بمانـد و در تمـام زمیـن بـه همیـن شـکل عمـل شـود.پس از کشـت،
انجـام غلتـک مناسـب و آبیـاری کافی ،باعـث تسـریع و هماهنگـی در رویش بذر
می شـود.
داشـت :بذرهـا پـس از  8تـا  10روز سـبز می شـوند .وقتـی گیاهان  4تـا  5برگی
شـدند ،علفهـای هـرز بین ردیفهـا و گیاهان را باید با دسـت (در سـطوح کوچک)
یـا به وسـیلة ماشـین (کولتیواتـور) وجین کـرد .وقتی ارتفـاع گیاهان بـه  30تا 40
سـانتی متـر رسـید ،بایـد وجیـن علفهـای هـرز را تکـرار کـرد و پـس از  3تـا 4
هفتـه سـومین و آخریـن برداشـت علفهـای هـرز را انجـام داد .پـس از آن نیازی
بـه وجیـن علفهـای هرز نیسـت ،زیـرا گیاهان به سـرعت رشـد می کننـد و مانع
گسـترش علفهـای هـرز مـی شـوند.چنانکه گفته شـد ،ماریتیغـال به بسـیاری از
علـف کشهـا حسـاس اسـت ،از ایـن رو مبـارزة شـیمیایی بـا علفهای هـرز این
گیـاه بایـد با دقـت کامل انجام گیـرد و در انتخـاب نوع علفکش ،غلظـت و زمان
کاربـرد آن باید دقـت نمود.
سـرخرطومی گردهخـوار و سـفیدک سـطحی یـا پـودری از مهمتریـن آفـات و
بیماریهـای ایـن گیـاه بـه شـمار میرونـد.
برداشـت :هنـگام رسـیدن میـوه هـا ،گلچه ها خشـک می شـوند و تارهـای بلند
و سـفید رنـگ (پاپوسـها) ظاهـر می گردنـد .رنـگ میوه هـای رسـیده ،قهـوه ای
و بـراق اسـت .میوه هـای رسـیده بـه سـهولت از گیـاه جـدا و بـه اطـراف پراکنده
می شـوند .کاپیتولهـا معمـو ًال در یـک مرحلـه برداشـت مـی شـوند.
اواخـر فروردیـن تـا اوایـل خـرداد ،زمـان مناسـبی برای برداشـت محصول اسـت.
چـون ماریتیغـال برگهـای بـزرگ و انبوهـی دارد و اطـراف برگهـا را تیغهـای
فراوانـی پوشـانده اسـت ،کار برداشـت کاپیتولهـا بـا دسـت ،بسـیار مشـکل سـاز
اسـت .در سـطوح کوچـک ،کاپیتول هـا را می تـوان با داس برداشـت کـرد ،اما در
سـطوح وسـیع کشـت ،برداشـت محصول فقط بـا ماشـینهای مخصـوص امکان
پذیـر می باشـد.
پـس از جمـع آوری میـوه ،آنهـا را خشـک و تمیـز و در مـکان مناسـب نگهـداری
می کننـد .میـزان عملکـرد گیـاه بیـن  1/2تـا  2تـن در هکتـار متغیـر می باشـد.
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نگاهی به باغ های انار
استان فارس

غالمرضا مالشفیع
کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس

مقدمه:

تنـوع آب و هوایـی و شـرایط موجـود اسـتان بـرای پرورش باغ انار بسـیار مناسـب
بـوده بـه گونـه ای که سـطح زیر کشـت باغ های انار اسـتان در سـال 21500 ،98
هکتـار و میـزان تولیـد 314950تـن مـی باشـد و متوسـط عملکرد در واحد سـطح
 15400کیلوگـرم در واحـد سـطح اسـت که در سـال های اخیر شـتاب توسـعه فنی
باغ هـای انـار در اسـتان بـه دلیـل سـود آوری و اقتصـادی بـودن باغ ها ،مقـاوم به
کـم آبـی و سـرمازدگی نسـبت بـه بعضـی از گونه هـای باغبانـی ،رو بـه افزایـش
بـوده کـه هرسـاله باغ های انـار زیادی با نهال هـای یارانـه دار و اسـتاندارد و ارقام
صادراتـی احـداث مـی گـردد و در حـال حاضـر در  18شهرسـتان از  36شهرسـتان
اسـتان انـار کشـت می شـود کـه شـامل شهرسـتان های :نیریـز ،بختگان ،شـیراز،
ارسـنجان ،اسـتهبان ،کازرون ،کوهچنـار ،مرودشـت ،سروسـتان ،سـپیدان ،بیضـا،
ممسـنی ،فیروزآبـاد ،فسـا ،داراب ،جهـرم ،کوار و خرامه هسـتند.
مهمترین ارقام انار استان:

ارقـام ربـاب ،بریـت ،میخـوش ،شـیرین شـه وار ،حسـین آقایـی و فاروق بـوده که
ارقـام صادراتـی ربـاب و بریت شـیراز باتوجـه به کیفیـت و کمیت بـاالی محصول
بیشـترین سـطح وتولیـد انار در اسـتان ر ا به خـود اختصاص داده اسـت به گونه ای
کـه در ایـن بـاغ هـا از هـر هکتار میـزان  40تـا  150تن میـوه برداشـت می گردد،
در زمـان برداشـت میـوه بـا توجـه بـه مرغوبیـت انـار اسـتان فـارس ،تجـار سـایر
اسـتان های کشـور جهـت خریـد انـار صادراتـی فـارس بـه ایـن اسـتان مراجعـه
می نماینـد و رونـد بازدهـی میوه انـار در شهرسـتان های انار خیز نیز بسـیارمطلوب
می باشـد.
پتانسیل های توسعه باغ انار:

 -1توسـعه باغ هـای انـار در مناطقـی اسـت کـه بـرای کشـت و پـروش اقتصادی
بسـیاری ازدیگـر بـاغ هـا مناسـب نیسـت .مقـاوم بـه تابـش شـدید نور خورشـید،
تغیـرات شـبانه روزی دمـا ،آب و هـوای بیابانـی حاشـیه کویر“مـی باشـد.
 -2مقاومـت نسـبی بـه شـوری آب و خـاک و کـم نیـاز از نظـر ترکیبات شـیمیایی
خـاک می باشـد و شـوری خـاک قابـل تحمـل  6000میکروموس بر سـانتی متر و
شـوری آب قابـل تحمـل  3000میکروموس برسـانتی متر اسـت
 -3ارزش افـزوده اقتصـادی بـاالی محصوالت تازه خـوری انـار و ارزش  2/5برابر
محصـوالت فرآوری شـده آن نسـبت به سـایر محصوالت
 -4از نظر آفات و بیماری درختان ،کمترین آفت بین سایر درختان میوه دارد.
-5در بیشتر باغ های انار از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نمی شود.
 90 -6درصد از باغ های انار استان دارای محصوالت سالم و ارگانیک هستند.
فراوری انار:

انـار محصولـی اسـت کـه هـم به صـورت تـازه خـوری و هم بـه صورت فـرآوری
شـده دارای بازار مصرف می باشـد اسـتعداد بالقـوه انار در زمینه انـواع فرآورده های
داروئـی ،صنعتـی و غذائـی سـرآمد سـایر محصـوالت باغبانـی می باشـد تنـوع
فرآورده هـای غذایـی و صنعتـی انـار مزیـت نسـبی بـاالی ایـن محصول را نشـان
می دهـد و یکـی از راه هـای اقتصـادی کـردن تولیـد بـه حسـاب مـی آید.
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واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت مختلف انار استان :

 شرکت قطره نار قطرویه ظرفیت  600تن رب انار ،آب انار و سس انار شـرکت نارنـی مزرعه سـبز نـی ریز با تولیـد 2000تن در سـال تولید کنسـتانترهو آب انار.
 شرکت مروارید ارسنجان با تولید  700تن رب انار در سالاقدامات صورت گرفته:

احـداث باغ هـای سـازگار ارقـام داخلـی و خارجـی در شهرسـتان های ارسـنجان،
داراب ،شـیراز ،مرودشـت ،ممسـنی ،کازرون و بررسـی خصوصیـات مرفولوژیکـی
توسـط محققیـن معین مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان
فـارس تـا حصـول نتیجـه و ارائه نتایـج به بـاغ داران.
تشـویق و ترغیـب بـاغ داران بـه افزایـش کمـی و کیفـی تولیـد محصـول و تولیـد
محصـول سـالم و کاهـش سـال آوری درختان انـار و بهبود بازار پسـندی محصول
از طریـق آمـوزش و آشـنایی بـاغ داران بـا مدیریـت فنـی نگهـداری باغ هـای انار
و نحـوه فـرآوری کودهـای آلـی بیولوژیـک غنـی شـده در سـیلو کنار بـاغ و نحوه
اسـتفاده از آن کودهـا در باغـات انـار و رعایـت کاهـش مصـرف سـموم بـا انجـام
عملیـات بـه زراعـی در زمـان مناسـب و اجـرای روش هـای بهداشـتی باغـات انار.
جایگزینـی ارقـام نامناسـب و کـم بـازده بـا ارقـام مرغـوب و برتر و محدود سـازی
تنـوع ارقـام (یـک دسـت کـردن رقم انـاردر یـک بـاغ) در باغ هـای قدیمی انـار با
اسـتفاده ازپیونـد لولـه ای و شـکمی در سـطح  250هکتـار از باغـات توسـط پیونـد
زن ماهـر و مجرب.
پیشنهادات:

• طرح هـای تحقیقاتـی و یافتـن روش هـای نوین و مکانیزه از کاشـت تـا فرآوری
ایـن محصـول و انتقال آن بـه باغداران
• ایجـاد سیسـتم نظارتـی قرنطینه کامـل جهت کنتـرل انارهای صادراتـی با ظاهر
سـالم به منظـور حفظ بازارهـای جهانی
• تاسـیس سـردخانه مـدرن و دسـتگاه سـورت و بسـته بنـدی مناسـب انارهـای
صادراتـی جهـت کاهـش ضایعـات انـار
• بـا توجـه بـه تنـوع آب و هوایی در مناطـق مختلف اسـتان اعتبـارات الزم جهت
بررسـی ارقام مختلف انار در قالب احداث باغات ارقام سـازگاری در شهرسـتان های
اسـتان مـورد نیاز می باشـد و بـا عنایت به تنوع ارقام و گسـتردگی اسـتان ضرورت
تاسـیس ایسـتگاه تحقیقاتـی در اسـتان بـه منظـور احـداث کلکسـیون ارقـام انار و
حفـظ ژنوتیپ هـای خـوب محصـول انـار و یافتـن ارقام سـازگار با منطقـه و مقاوم
بـه کـرم گلـوگاه انـار ،شـوری و کم آبی بسـیار محرز می باشـد.

انواع نظام های بهره برداری در ایران
از گذشته تا به امروز
(قسمت اول)
مجید روشندل
مسئول روابط عمومی مدیریت امور اراضی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نظام های بهره برداری سنتی:
الف .نظام بهره برداری اجاره داری خانگی:

در ایـن نظـام واحـد اصلـی تولیـد کننـده محصول خانـوار روسـتایی اسـت ،که به
کمـک اعضـای خانـوار روی زمینـی کـه متعلـق بـه دیگری اسـت و به اجـاره در
اختیـار رئیـس خانـوار قـرار گرفتـه بـه تولیـد محصـول کشـاورزی بـرای مصرف
خانـوار و نیـز بـرای فـروش در بازار مـی پردازد .محصـول تولیدی طبق قـرارداد یا
بـه صـورت جنسـی و یـا نقد و یـا به هـردو صورت میـان مالـک و خانوار تقسـیم
می شـود.
ب .نظام بهره برداری خرده مالکی خانگی:

پـس از اصالحـات ارضـی شـایع ترین نـوع نظام بهره بـرداری اسـت .در این نظام
واحـد اصلـی تولیـد خانـوار روسـتایی اسـت که به کمـک سـایر اعضای خانـوار و
گاهـی بـه کمـک کارگـران روز مـزد زمیـن را زراعـت می کنند .وسـعت متوسـط
اراضـی خانوارهـا  3هکتـار اسـت .در حـال حاضـر حـدود  58درصـد خانوارهـای
روسـتایی در قالـب ایـن نظـام عمل مـی کنند.
ج .نظام بهره برداری اربابی:

ایـن نظـام شـامل آن دسـته از واحدهـای بهـره بـرداری اسـت کـه اراضـی آن ها
بعـد از اصالحـات ارضـی به دالیلی همچنـان در اختیـار مالکان سـابق باقی مانده

اسـت و مالـکان از آن هـا بـه شـیوه های سـنتی بهـره بـرداری مـی کننـد .مالک
معمـو ًال واحـد بهـره بـرداری خـود را بـه کمـک کارگـران روز مـزد بهره بـرداری
مـی کند.
د .نظام به ره برداری رعیتی:

منظـور بهـره بـرداری اسـت که آن شـخص بهره بـردار در قبـال بهره بـرداری از
زمیـن سـهمی از محصـول را بـه مالک می پـردازد.

ه .نظام بهره برداری کشاورزی:

بهـره برداری کشـاورزی عبارتسـت از مجموعـه اراضی که بصورت کلـی یا جزئی
بـرای تولیـد کشـاورزی بـه کار گرفتـه و بـه وسـیله یـک شـخص یـا شـخصیت
حقوقـی بـه تنهایـی یـا به کمـک دیگـران اداره می شـود.

و .نظام بهره برداری ملکی:

منظـور بهـره بـرداری اسـت کـه در آن شـخص بهـره بـردار ،مالـک زمیـن بهـره
برداری باشـد.

ز .نظام بهره برداری اجاره ای:

منظـور بهـره برداری هایـی اسـت که زمین آن توسـط بهـره بـردار از مالک زمین
بـه مبلغ ثابت اجاره شـده باشـد.
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نکات حقوقی وکاربردی

دستورالعمل نظارت و پيگيري

حقوق عامه

 :1در مقدمه دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه آمده است:

بـه منظـور صيانـت از حقـوق عامه و حفـظ بيتالمال و براسـاس وظيفـه ذاتي قوه
قضاييـه در احيـاء ،حفـظ و صيانت از حقـوق عامه و در جهت پيگيـري و نظارت بر
دعـاوي ناظـر بـر جرايـم مرتبط با امـوال ،منافـع و مصالـح ملي ،جبران خسـارات
وارده بـه حقـوق عمومـي بـه اسـتناد بند  ۲اصـل  ۱۵۶قانون اساسـي و مـواد ،۲۲
 ۲۹۰و  ۲۹۳قانـون آييـن دادرسـي كيفـري ،حسـب مـورد دادسـتان كل كشـور،
ديوان عدالت اداري ،سـازمان بازرسـي كل كشـور و دادسـتانهاي سراسـر كشـور
مكلفنـد در چارچـوب اين دسـتورالعمل اقـدام كنند.
حقـوق عامه بر اسـاس ماده اول اين اساسـنامه شـامل حقوقي اسـت كـه در قانون
اساسـي ،قوانيـن موضوعـه يا سـاير مقـررات الزم االجرا ثابت اسـت و اجرا نشـدن
يـا نقـض آن ،نـوع افراد يك جامعـه مفروض ماننـد افراد يك شـهر ،منطقه ،محله
و صنـف را در معـرض آسـيب يـا خطـر قـرار ميدهـد يـا موجـب فـوت منفعت يا
تضـرر يـا سـلب امتيـاز آنان ميشـود ،از قبيـل آزاديهاي مشـروع ،حقوق زيسـت
محيطي ،بهداشـت و سلامت عمومـي ،فرهنگ عمومي و ميـراث فرهنگي ،انفال،
امـوال عمومي و اسـتانداردهاي اجباري.
 :2وظايف دادستانها براي احياي حقوق عامه

ن هـر حـوزه قضايـي مكلف اسـت در صـورت عدم اجـرا يا
طبـق مـاده  ۲دادسـتا 
نقـض حقـوق عامـه يـا قريبالوقوع بـودن آن بـه تعقيـب كيفري متهمـان ناقض
حقـوق عامـه در چارچـوب جـرم و مجازاتهـاي مذكـور در قانـون بپـردازد يـا در
صـورت تعلـل دسـتگاه مربوطه يا اشـخاص حقوقـي و حقيقي ذيربـط تذكر دهد يا

افشین فرهادی
رئيس اداره امورحقوقي
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تدابيـر پيشـگيرانه را انتخـاب كنـد يـا در چارچوب مـاده  ۱۱۴قانون آيين دادرسـي
كيفـري دسـتور توقـف اقدامات صـادر كند.
بـر اسـاس مـاده سـه ايـن دسـتورالعمل چنانچـه دسـتگاه اجرايـي ،ظـرف مـدت
متعـارف ،اقـدام الزم را انجـام ندهنـد ،دادسـتان مكلـف اسـت در مـواردي كـه در
نتيجـه ارتـكاب جـرم خسـارت بـه امـوال دولتـي و حقـوق عمومـي يـا تضييع آن
وارد شـده باشـد ،بـه تبع امـر كيفري بـدون پرداخت هزينه دادرسـي جبـران آن را
از دادگاه درخواسـت كنـد.
مـاده چهـار نيـز اعلام مـيدارد :در جرايـم راجع بـه امـوال ،منافـع و مصالح ملي
و خسـارت وارده بـه حقـوق عمومـي ،موضـوع مـاده  ۲۹۰قانـون آييـن دادرسـي
كيفـري كـه نيـاز بـه طـرح دعـوي دارد ،در صـورت تعلـل مسـئول ذي ربـط در
اقامـه دعوي ،دادسـتان كل كشـور به دسـتگاه ذيربط جهـت انجام وظيفـه قانوني
تذكـر يـا اخطـار ميدهـد و در صـورت عـدم اقـدام ،مراتـب را حسـب مـورد براي
تعقيـب كيفـري يـا اداري مسـئول مربـوط و مطالبـه خسـارت به مراجـع ذي ربط
اعلام و اقـدام قانونـي بـه عمل مـيآورد .در هـر صورت دادسـتان كل نسـبت به
تعقيـب كيفـري مرتكـب و جبـران خسـارت از طريـق مراجع ذي صلاح پيگيري
و نظـارت ميكنـد.
 :3توجه به وضعيتهاي خطرساز

بـر اسـاس مـاده پنـج در صـورت اطلاع دادسـتان شهرسـتان يـا مركز اسـتان از
وضعيتهـاي خطرسـاز از قبيـل نگاهداري و توزيع كاالي فاسـد يا تاريخ گذشـته،
عـدم توجـه به بهداشـت و سلامت عمومـي ،آسـيبهاي وارده به محيط زيسـت،
گودبرداريهـاي فاقـد ايمنـي در معابـر و جادههـا و بناهاي فرسـوده ،عـدم رعايت
مقـررات ايمنـي در امـور حمـل و نقـل و اجـراي طرحهـا و پروژههـاي عمرانـي،
موظـف اسـت بـه دسـتگاهها يـا اشـخاص مسـئول جهـت انجـام وظايـف قانوني
آنهـا بـراي رفـع خطر ،در صـورت اقتضا تذكـر و اخطار دهـد يا اقـدام الزم قانوني
را انجـام دهد.
تبصـره اول ايـن مـاده تصريـح دارد :دادسـتانها موظفنـد پـس از اقـدام ضمـن
اطلاع بـه رئيـس كل دادگسـتري اسـتان ،مراتـب را بـه دادسـتان مركـز اسـتان
اعلام كننـد و دادسـتان مركـز اسـتان در مـوارد مهم موضـوع را به دادسـتان كل
كشـور منعكـس كنند.
 :4ايجاد سامانه براي دريافت گزارشهاي مردمي

طبـق مـاده شـش اين دسـتورالعمل مركـز آمـار و فنـاوري اطالعات قـوه قضاييه
مكلـف اسـت بـراي كسـب اطلاع ،جمـع آوري و دريافـت گزارشهـاي مردمـي
در خصـوص نقـض حقـوق عامـه يـا قريـب الوقـوع بـودن آن نسـبت بـه ايــجاد
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سـامانهاي با قابليت دسترسـي دادسـتانهاي سراسركشـور ،با هماهنگي دادستاني
كل كشـور اقـدام كند.
 :5وظايف نهادي قضايي براي احياي حقوق عامه

در مـاده  ۷ايـن دسـتورالعمل آمـده اسـت :سـازمان بازرسـي كل كشـور ،ديـوان
عدالـت اداري و مراجـع ذي صلاح قضايـي حسـب مـورد مكلفند در مـوارد نقض
حقـوق عامـه در چارچـوب قوانيـن و مقـررات بـه صـورت فوقالعـاده رسـيدگي و
اقـدام الزم را انجـام دهنـد و چنانچـه موضوع خـارج از اختيـارات و صالحيتهاي
نهادهـاي مذكـور بـوده ،يا امكان اقدام از سـوي آنـان فراهم نباشـد ،رئيس مربوط
مراتـب را بـه اطلاع دادسـتان كل كشـور ميرسـاند تا مطابـق مقـررات قانوني از
جملـه اين دسـتورالعمل اقـدام كند.
در همـه مـواردي كـه اقـدام دادسـتان هـا طبـق ايـن دسـتورالعمل داراي آثـار و
تبعاتـي باشـد كـه جنبـه اسـتاني يـا ملـي دارد ،دادسـتان مربـوط ضمن اطلاع به
رئيـس كل دادگسـتري اسـتان ،حسـب مورد بـا هماهنگي دادسـتان كل كشـور يا
دادسـتان مركـز اسـتان اقـدام مقتضـي برابـر مقـررات قانونـي و اين دسـتورالعمل
انجـام مـي دهند.
 : 6نقش وزارت امور خارجه در احياي حقوق عامه

طبـق مـاده  ۹در موضوعات مشـمول مـاده  ۲۹۰قانـون آيين دادرسـي كيفري كه
نيـاز بـه طرح دعـوي در مراجـع ذي صالح بينالمللي يـا خارجـي دارد و اقدامي از
ناحيـه دسـتگاه اجرايـي ذيربط نشـده و همچنيـن در صورتي كه دعوي طرح شـده
باشـد ،ولـي اقـدام موثـري از جانـب دسـتگاه اجرايـي در پيگيـري موضوع نشـده
اسـت ،دادسـتان كل كشـور از وزارت امـور خارجه يا دسـتگاه ذيربـط گزارش علت
عـدم اقـدام يا گـزارش اقدامـات انجام شـده را از قبيـل نحوه طرح دعـوي ،مرجع
رسـيدگي كننـده ،تركيـب نماينـدگان قانونـي در دعوي ،مسـتندات ابـرازي ،لوايح
تقديمـي و زمـان رسـيدگي و نحـوه اجراي حكـم را مطالبـه مينمايـد و راهكارها

و پيشـنهادهاي خـود بـه دسـتگاه اجرايـي را ارائـه ميكنـد و تـا حصـول نتيجـه
موضـوع را پيگيـري مينمايد.
تبصـره ايـن مـاده نيز تاكيـد دارد :چنانچه دادسـتان كل كشـور در اجـراي وظايف
قانونـي فوقالذكـر در خصـوص نحـوه پيگيـري دعـاوي و پاسـخگويي و انجـام
همـكاري الزم از سـوي مراجـع داخلي بـا موارد تخلفـي مواجه شـود ،مطابق ماده
 ۴ايـن دسـتورالعمل اقـدام ميكند.
 :7گزارش  ۶ماهه از سوي دادستان كل كشور

مـاده  ۱۰ايـن دسـتورالعمل اعلام مـي كنـد :دادسـتانهاي حـوزه هـاي قضايـي
هـر شـش مـاه يـك بـار گـزارش عملكرد خـود را بـا مسـتندات الزم به دادسـتان
مركـز اسـتان اعلام تـا از آن طريـق مراتب به دادسـتان كل كشـور اعالم شـود.
دادسـتان كل كشـور نيـز هـر  ۶مـاه يـك بـار گـزارش اقدامـات انجام شـده را به
اطلاع رئيـس قـوه قضاييه رسـانده و در صورتي كـه مخل نظم يـا امنيت عمومي
يـا اخلاق حسـنه نباشـد براي اطلاع عمـوم منتشـر ميكند.
دادسـتانهاي نظامـي در حـوزه صالحيـت سـازمان قضايـي نيروهـاي مسـلح
مشـمول ايـن دسـتورالعمل هسـتند .اين گـزارش در مـاده  ۱۰اين دسـتورالعمل به
رئيـس سـازمان نيروهـاي مسـلح اعلام تـا از آن طريـق به دادسـتان كل كشـور
اعالم شـود.
اطالع رساني دادستانها بر اساس دستورالعمل ارتباطات رسانهاي است.
طبـق مـاده  ۱۴ايـن دسـتورالعمل هـر گونـه اطلاع رسـاني دادسـتانها از قبيـل
اعلام بـه رسـانههاي محلـي ،اسـتاني و ملـي يـا مصاحبـه مطابـق دسـتورالعمل
اطلاع رسـاني و ارتباطات رسـانهاي قوه قضاييـه ،مصوب نهم آبـان  ۱۳۹۷رئيس
قـوه قضاييه اسـت.
دسـتورالعمل نظـارت و پيگيـري حقوق عامه در  ۱۶ماده و هشـت تبصره در سـوم
بهمـن به تصويـب رئيس قوه قضاييه رسـيده اسـت.
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انفجارات هسته اي و مقابله با آن
محمد جعفر خاکسار

کارشناس پدافند غیر عامل سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس

قسمت دوم

اثرات انفجارات هسته اي:

انفجـار يـك بمب هسـته اي بر روي يك هدف ،نظير يك شـهر پر جمعيت سـبب
آسـيب بـي انـدازه مـي گـردد .ميزان اين آسـيب به مقـدار فاصلـه از مركـز انفجار
بمـب بسـتگي دارد كـه بـه ايـن نقطـه ،نقطـه صفـر ( )Zero Groundمي گويند.
هـر چـه شـخص به نقطـه صفر نزديك تر باشـد ميزان آسـيب شـديدتر اسـت.
آسيب وارده از چند علت ناشي مي شود:
 1.موج گرمايي شديد ناشي از انفجار
 2.فشار ناشي از موج انفجار
 3.تشعشع

 4.ريـزش جـوي راديـو اكتيـو (ابرهايـي از ذرات غبـار و آوار ريـز راديـو
اكتيـو ناشـي از انفجـار كـه بـه زمين بـر مـي گردند).

در نقطـه صفـر ،بـه علـت درجـه حـرارت بسـيار بـاال (تـا  300ميليـون درجـه
سـانتيگراد) همـه چيـز فـوراً بخار مي شـود .خـارج از نقطه صفر ،بيشـتر آسـيب ها
ناشـي از سـوختگي در اثر گرما ،جراحات وارده از آوار پرتاب شـده سـاختمان ها به
آسـمان و ميزان تشعشـع بسـيار باال مي باشـد .كمـي دورتر از نقطـه انفجار ،تلفات
در اثـر گرمـا ،تشعشـع و آتـش ايجـاد شـده از موج گرما ناشـي مي شـود.

در دراز مـدت ،ريـزش جـوي راديو اكتيو به سـبب وجـود باد غالب در ناحيه بسـيار
وسـيع تري رخ مـي دهد.
ذرات ريـزش جـوي راديـو اكتيـو وارد منابـع آب شـده و در فواصـل دور از محـل
انفجـار بـه وسـيله مـردم بلعيـده و استنشـاق مـي گردد.

دانشـمندان بـراي درك اثـرات دراز مـدت و كوتـاه مـدت انفجـارات هسـته اي بر
سلامت انسـان بر روي بازمانـدگان بمباران هاي هيروشـيما و ناكازاكـي مطالعات
زيـادي انجـام داده اند.

تشعشـع و ريـزش جـوي راديـو اكتيـو سـلول هایي را در بـدن تحـت تاثيـر قـرار
مي دهنـد كـه بـه طـور فعـال تقسـيم مـي شـوند (مـو ،روده ،مغـز اسـتخوان و
ارگان هـاي تناسـلي).
برخي از آثار تشعشع بر روي سالمت انسان به قرار زير است:
•حالت تهوع ،استفراغ و اسهال

•آب مرواريد

•ريزش موها

•مرگ سلول هاي خوني

ايـن آثـار غالباً ريسـك بيماري هاي انواع سـرطان منجمله سـرطان خـون ،نازائي
و تولـد نـوزادان ناقص را افزايـش مي دهد.

در دهـه  1980دانشـمندان بـه ارزيابـي اثـرات ممكـن يـك جنـگ هسـته اي كه
در آن تعـداد زيـادي بمـب هسـته اي در نقـاط مختلـف كـره زميـن منفجر شـود،
پرداختنـد و ايـن تئـوري را پيشـنهاد نمودنـد كـه در ايـن صـورت يـك زمسـتان
هسـته اي به وقوع خواهد پيوسـت .در سـناريوي زمسـتان هسـته اي ،انفجار تعداد
زيـادي بمـب هسـته اي ،ابرهـاي بزرگ و زيـادي از غبار و مواد راديـو اكتيو كه به
سـمت اتمسـفر زميـن حركـت مـي كنند ايجـاد خواهد شـد .ايـن ابرها از رسـيدن
نـور خورشـيد بـه زميـن جلوگيري خواهنـد كرد.
ايـن پديـده سـبب كاهش دماي سـطح زميـن و همچنيـن كاهش عمل فتوسـنتز
بـه وسـيله گياهـان و باكتري هـا مـي شـود .كاهـش فتوسـنتز ،زنجيـره غذايي را
منقطـع نمـوده كه اين مسـئله سـبب انقراض حيات ،شـامل انسـان ،بـر روي كره
زميـن مي گردد.

سلاح هاي هسـته اي داراي قـدرت تخريـب درازمـدت و باور نكردني هسـتند كه
صدهـا كيلومتـر دورتـر از هـدف اوليه را نيـز تحت تاثير قـرار مي دهنـد .به همين
علـت دولت هـاي جهان بايسـتي بـه از بين بردن كلي اين سلاح مخـرب از روي
كـره زمين همـت نمايند.

حمالت هسته اي:

انفجـارات هسـته اي داراي اثـرات مرگبـاري از قبيـل نـور كـور كننـده ،گرمـاي
شـديد ،تشعشـع هسـته اي اوليـه ،مـوج انفجـار بسـيار شـديد ،آتش سـوزي هاي
اوليـه كـه بـه سـبب پالـس حرارتـي ايجاد مـي شـود و آتش سـوزي هـاي ثانويه
در اثـر تخريـب مي باشـند .اين نـوع انفجـارات همچنين موجـد ذرات راديـو اكتيو
بنـام "ريـزش جـوي" ( )falloutهسـتند كـه مـي توانند بوسـيله باد تـا صدها مايل
دورتـر منتقل شـوند.
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راديولوژيكـي" (�Radiologi

احتم�ال اس�تفاده تروريس�تي ا ز "بمب هـاي پخـش
 )RDD or Device Dispersion calكـه غالبـا بـه اسـم "بمـب
 )Nuke Dirty or Bombناميده مي شـود خيلي بيشـتر از احتمال اسـتفاده از بمب
هسـته اي اسـت .ايـن سلاح هاي راديولوژيـك تركيبي از مـواد منفجـره متعارف
و مـواد راديواكتيـو هسـتند كـه بـراي پخش مقاديـر خطرنـاك مـواد راديواكتيو بر
روي يـك منطقـه عمومـي طراحـي شـده اند.
كثيـف" (Dirty

جذبـه ايـن نوع سلاح هاي راديولوژيـك براي تروريسـت ها ناشـي از اين حقيقت
اسـت كه در مقايسـه با سلاح هاي هسـته اي به دانـش فني خيلـي كمتري براي
سـاخت و بكارگيـري نيـاز دارنـد .همچنين ايـن مـواد راديواكتيو به ميزان وسـيعي
در پزشـكي  ،كشـاوزي ،صنعت و تحقيقات اسـتفاده شده و در مقايسـه با پلوتونيوم
يـا اورانيوم غني شـده بسـيار سـهل الوصول ترند.

اسـتفاده تروريسـتي از يـك اسـباب هسـته اي مـي توانـد احتمـاالً به يك سلاح
چمدانـي كوچـك محـدود گردد .قـدرت يك چنين سلاحي مي توانـد در محدوده
بمب هـاي بـه كار رفتـه در طي جنـگ جهاني دوم باشـد .طبيعت اثـرات اين بمب
هماننـد اثـرات يك موشـك بيـن قـاره اي داراي كالهك هسـته اي مي باشـد اما
مسـاحت و شـدت اثرات بـه ميزان زيـادي محدودتـر خواهد بود.

هيـچ راهـي بـراي دانسـتن زمـان اخطـار قبل از وقـوع يـك حمله تروريسـتي كه
در آن از سلاح راديولوژيكي يا هسـته اي اسـتفاده شـود وجود ندارد .احتمال يك
حملـه غافلگير كننـده همواره وجـود دارد.

بـا پايـان جنـگ سـرد خطـر يـك حملـه هسـته اي بـزرگ و اسـتراتژيك شـامل
چنديـن سلاح از بين رفته اسـت امـا برخي تروريسـت ها به وسـيله حكومت هاي
متخاصـم داراي برنامـه سلاح هاي هسـته اي پشـتيباني مي شـوند.

سـه فاكتـور محافظتي يك پناهـگاه ريزش جـوي عبارتند از حفـاظ (،)Shielding
مسـافت و زمان.

حفـاظ :هـر چـه ديواره هـا ي ضخيم تـر و با مواد متراكـم تر ،بتون ،آجـر و كتاب
و زمين بين شـما و ذرات ريزش جوي بيشـتر باشـد ،بهتر اسـت.

مسـافت :هـر چـه بيـن شـما و ذرات ريـزش جـوي فاصلـه بيشـتري باشـد ،بهتر
اسـت .يـك ناحيـه زيرزمينـي ماننـد طبقه زير يـك سـاختمان اداري يا مسـكوني
حفاظـت بهتـري در مقايسـه بـا طبقـه اول سـاختمان ارائـه مـي دهد .يـك طبقه
در نزديكـي ميانـه يـك سـاختمان بلند مرتبه ،البته بسـته بـه ارتفاع سـاختمانهاي
مجـاور در آن سـطح ،مـي تـوان پناهـگاه خوبـي باشـد .بامهـاي مسـطح ميـزان
بيشـتري از ذرات ريـزش جـوي را جمـع آوري مـي كننـد ،بنابرايـن طبقـه بـاال و
همچنيـن طبقـه اي كه در مجاورت بام مسـطح سـاختمان مجاور باشـد انتخابهاي
خوبي نيسـتند.

زمـان :تشعشـع ريـزش جـوي شـدت خـود را نسـبتاً بـه سـرعت از دسـت مـي
دهـد .در زمـان مناسـب شـما قـادر خواهيد بـود كه پناهـگاه ريزش جـوي را ترك
نمائيـد .بيشـترين خطـر ريـزش جـوي راديواكتيـو بـراي مـردم در طـي دو هفتـه
اول مي باشـد كـه در ايـن زمـان مقـدار آن بـه حـدود يك در صد سـطح تشعشـع
اوليـه اش مي رسـد.

بـه خاطـر داشـته باشـيد كـه هر نـوع حفاظت ،گر چـه موقتـي ،از هيچ بهتر اسـت
و هـر چـه از مزايـاي حفاظ ،مسـافت و زمان بيشـتر اسـتفاده كنيد بهتر اسـت.

اگـر تهديـد حملـه از جانـب يـك حكومـت متخاصـم وجود داشـته باشـد ،مردمي
كـه در نزديكـي اهـداف بالقـوه زندگـي مي كننـد را مي تـوان سـفارش بـه تخليه
نمـود و يـا آنهـا خـود مي توانند تصميـم به تخليـه و عزيمت به مناطقـي كه هدف
احتمالـي نمي باشـند بگيرند.
محافظـت در برابـر ريـزش جـوي راديواكتيـو نيـاز بـه پنـاه گرفتن در يـك محيط
زيـر زمينـي يا در ميـان يك سـاختمان بـزرگ دارد.

به طور كلي ،اهداف بالقوه شامل موارد زير مي شود:

( سايت هاي موشكي استراتژيك و پايگاه هاي نظامي
( مراكز حكومت مانند پايتخت و مراكز استان ها
( مراكز مخابرات و حمل و نقل مهم

( مراكز توليدي ،صنعتي ،فني و مالي

( پااليشگاه هاي نفت ،نيروگاه هاي برق و كارخانه هاي شيميایي
( بنادر و فرودگاه هاي عمده

پنـاه گرفتـن در طـي يـك حملـه هسـته اي ضروري تريـن مسـئله مي باشـد .دو
نـوع پناهـگاه وجـود دارد ،پناهـگاه انفجـار و پناهـگاه ريـزش جـوي .پناهگاه هاي
انفجـار تـا حـدي مـا را در مقابـل فشـار انفجـار ،تشعشـع راديواكتيو ،گرمـا و آتش
اوليـه محافظـت مـي كننـد امـا هيچ پناهـگاه انفجـاري نمـي توانـد در مقابل يك
ضربـه مسـتقيم از يـك انفجار هسـته اي مقاومـت نمايد.

پناهگاههـاي ريـزش جـوي لزومـاً بـراي ايـن منظـور سـاخته نشـده انـد .آنهـا
مي تواننـد هـر فضـاي محافظـت شـده اي باشـند ،بـا ايـن شـرط كـه ديوارهـا و
سـقف بـه انـدازه كافـي بـراي جـذب تشعشـع سـاطع شـده از ذرات ريـزش جوي
ضخيـم و متراكـم باشـند.

پالس الكترومغناطيسي:

علاوه بـر اثـرات ديگـر ،انفجـار يـك سلاح هسـته اي در يـا بـاالي جـو زميـن
مي تواند سـبب ايجـاد يـك پالـس الكترومغناطيسـي (Pulse ElectroMagnetic
 ، )EMP orيـك ميـدان الكتريكـي بـا تراكـم بـاال گـردد .طـرز عمـل ايـن پالس
شـبيه ضربـه يـك صاعقـه اسـت امـا قوي تـر ،سـريع تر و كوتاه تـر اسـت.
پالـس الكترومغناطيسـي سـبب آسـيب جـدي بـه وسـائل الكترونيكـي متصـل به
بـرق يـا آنتـن مـي گـردد .ايـن مسـئله شـامل سـيتمهاي مخابراتـي ،كامپيوترها،
وسـائل الكتريكـي و سيسـتم هاي احتـراق اتومبيـل هـا و هواپيماهـا مـي شـود.

محـدوده آسـيب مـي توانـد از يـك وقفه جزئي تا سـوختن اجـزاء و قطعات باشـد.
بيشـتر وسـائل الكترونيكـي در محـدوده  1000مايلـي يـك انفجـار هسـته اي در
ارتفـاع بـاال مي تواننـد تحـت تاثيـر ايـن پالـس الكترومغناطيسـي قـرار گيرنـد.
راديوهـاي جيبـي بـا آنتن هـاي كوتـاه عمومـاً تحـت تاثيـر قـرار نمي گيرنـد.
گرچـه احتمـال آسـيب رسـاندن  EMPبه اكثر مردم كم اسـت اما اشـخاصي كه از
دسـتگاههاي تنظيـم ضربـان قلب يا ديگـر وسـايل الكترونيكي در بدنشـان وجود
دارد از آن آسـيب خواهنـد ديد.

ادامه دارد
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سیمای نوغانداري در استان فارس
قسمت دوم

فرآیند انجام کار اداری
جهت پرورش کرم ابریشم

هاشم رنجبر

کارشناس مدیریت امور طیور،
زنبورعسل و کرم ابریشم
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 - 8هماهنگی با شهرستانها جهت دریافت جعبه های تخم نوغان.
 - 9دریافـت تخـم یا نوزاد کرم ابریشـم از مرکز سـعادت شـهر و توزیع بـه نمایندگان
شهرستانها.
 -10تحویـل جعبه هـای تخـم نوغان بـه نوغانـدار در محل مدیریت جهاد کشـاورزی
شهرستان.
 - 11ارائـه راهنمائیهـای الزم در طـول دوره پرورش توسـط کارشـناس شهرسـتان و
در صـورت لزوم کارشـناس اسـتان.
 - 12بررسـی رونـد پـرورش کـرم ابریشـم بهره برداران توسـط کارشـناس اسـتان با
سرکشـی بـه شهرسـتانها( در صـورت تامین وسـیله نقلیه)
 - 13خرید تضمینی پیله تر توسط مرکز نوغانداری کشور
الزم به ذکر است تمامی این فرایند فقط در فصل بهار انجام می گیرد .

جهت پرورش کرم ابریشم فرایند انجام کار اداری به شرح زیر تعریف شده است:
 -1مراجعـه بـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان (ادارت امـور دام و ترویج) و ثبت
نـام جهت آمـوزش نوغانداری.
 -2دریافت آموزش و راهنمائی های الزم از کارشـناس شهرسـتان و اسـتان (مشـاوره،
فیلم های آموزشـی ،جزوات).
 -3تقاضـای تخـم نوغان از مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان .با توجـه به امکانات
موجـود متقاضـی کـه عبـارت اسـت :آلـف  -میزان دسترسـی بـه برگ درختـان توت
( 700کیلـو برای هـر جعبه)
ب  -تهیه بستر مناسب پرورش (برای هر جعبه تخم نوغان  :مقدار  20متر مربع)
ج  -تهیـه تجهیـزات الزم نوغانـداری :احـداث تلمبـار یـا مـکان مناسـب پـرورش -
وسـائل گرمایشـی  -تهویـه  -رطوبـت سـنج  -حـرارت سـنج و ...
د  -تهیه آهک آبدیده و پودر پافسول.
 -4بررسـی امکانـات پرورشـی متقاضـی توسـط کارشـناس مدیریـت امـور تولیـدات
دامی شهرسـتان.
 - 5جمـع بنـدی تقاضـای نوغـان داران توسـط مدیریـت شهرسـتان و اعلام بـه
مدیریـت طیـور اسـتان جهـت درخواسـت تخـم نوغـان از مركـز توسـعه نوغانـد اري
كشو ر .
 - 6بررسـی اسـتانی از تقاضاهـای شهرسـتانها بـا توجـه بـه شـروع زمـان پـرورش
کـرم ابریشـم در هـر شهرسـتان و درخواسـت تخـم نوغـان از مركـز توسـعه نوغانـد
اري كشـور.
 -7تفریخ تخم نوغان های درخواسـتی در شـعبه مركز توسـعه نوغانداري سعادتشـهر
در صـورت امکان.
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فعاليت ها و اقدامات انجام شده در زمينه توسعه
صنعت نوغانداري در استان:

 -1بررسـی امکانـات پرورشـی متقاضـی توسـط کارشـناس مدیریـت امـور تولیـدات
دامی شهرسـتان.
-2اطلاع رسـانی ار طریـق اطالعیـه وبروشـورو صـدا وسـیما جهـت دریافـت تخـم
نوغان.
 -3جمـع بنـدی وبررسـی اسـتانی از تقاضاهـای شهرسـتانها بـا توجه به شـروع زمان
پـرورش کـرم ابریشـم در هـر شهرسـتان و درخواسـت تخـم نوغـان از مركز توسـعه
نوغاند اري كشـور.
 -4تفریخ تخم نوغان های درخواستی در شعبه مرکز نوغانداری سعادت شهر.
 -5هماهنگی بامتقاضیان جهت دریافت جعبه های تخم نوغان.
 -6دریافـت تخـم یـا نـوزاد کـرم ابریشـم از مرکـز سـعادت شـهر و توزیـع بـه بیـن
متقاضیـان.
 -8ارائه مشاوره راهنمائیهای الزم در طول دوره پرورش توسط کارشناسان مربوطه.
-10پیگیری های الزم جهت خرید تضمینی پیله های تولیدی.
 -12ترویـج وآمـوزش نوغانـداری در بیـن دانش آمـوزان مقاطع مختلف مـدارس ،در
راسـتای آشـنایی وایجـاد انگیـزه و بهبـود شـرایط اولیـه جهـت توسـعه پـرورش کرم
ابریشم.
 -13درخواسـت نهـال تـوت اصلاح شـده از مرکـز نوغانـدار کشـورو توزیـع آن بین
متقاضیـان در راسـتای گسـترش صنعـت نوغانـداری در اسـتان .
 -14ارائـه فیلمهـا و جـزوات آموزشـی پرورش کرم ابریشـم به عالقمنـدان این حرفه
در راسـتای آمـوزش وباال بـردن آگاهی آنها.

وضعیت ایستگاه نوغانداری سعادت شهر:

مركـز نوغانـداري فـارس بـا داشـتن  54هكتـار در  5كيلومتـري شهرسـتان سـعادت
شـهرو از سـال  1374در اين مركز به كشـت نهال هاي اخذ شـده از شـمال كشـور ،
تكثيـر و توزيـع آنهـا اقـدام مي نموده اسـت ،مركز نوغانـداري فـارس داراي 20هكتار
توتسـتان ،شـامل 16هكتاراصلـه درخـت تـوت اصلاح شـده و 4هكتار اصلـه درخت
تـوت محلـي بـوده و همچنين به سـبب وجـود كلكسـيوني از نهال هاي اصالح شـده
موجـود در كشـور از جايـگاه ويـژه مطالعاتـي وتحقيقاتـي برخـوردار اسـت.از طرفـي
متاسـفانه بدليـل خشكسـالي هاي شـديد سـالهاي اخير و خشـك شـدن چـاه آب اين
مركـز قسـمت عمـده اي از توتسـتان مذكـور ازبين رفته اسـت ولي با همه مشـكالت
عنـوان شـده ايـن مجموعـه حفـظ وهنـوز بعنـوان مركـز نوغانـداري جنـوب كشـور
مي باشـد كـه از اهـم فعاليـت هـاي موجـود ايـن مركز تهيـه تخـم نوغان مـورد نياز
اسـتان از مركـز توسـعه نوغانـد اري كشـور  ،تفريـخ و توزيـع آن بين نو غانـداران در
سـطح اسـتان و در خصـوص ديگـر فعاليـت هـاي ايـن مجموعه مـي توان بـه توزيع
نهـال تـوت اصلاح شـده در نقـاط مسـتعد اسـتان  ،برگـزاري كالسـهاي آموزشـي
– ترويجـي در راسـتاي ترويـج نوغانـداري بعنـوان مشـاغل خانگـي فصلـي و ايجـاد
فرصـت هـاي شـغلي اشـاره نمود .
امكانات موجود در مركز نوغانداري فارس شامل:
 .1سالن پرورش كرم ابريشم جوان
 .2سه سالن پرورش كرم ابريشم
 .3موتورخانه ،الكتروموتور (جهت برداشت مجدد) ،پمپ و لوله برداشت آب ازچاه
 .4استخر (جهت ذخيره سازي آب)
 .5ساختمان اداري ،رفاهي و آموزشي (جهت استفاده مدعوين ،پرسنل و فراگيران)
 .6تاسيسات آبياري باراني در سطح مزرعه
 .7چاه به عمق 65متر ،نيمه عميق (كه به دليل خشكسالي خشك گرديده است)
 30 .8هكتار آبياري تحت فشار
نهايتـ ًا باتوجـه بـه پتانسـيل هـاي موجـود در ايـن مركـز ،و متاسـفانه عـدم وجـود
زيرسـاخت هـاي الزم چـون انشـعاب و لوله كشـي گاز ،آب ونيز خط تلفـن ثابت  ،كه
سـبب كاهـش بهـره وري از توانمنـدي هـاي موجـود گرديـده .
انتظارات از نوغانداري در استان :

باتوجـه بـه تشـديد بحـث اشـتغال ومطـرح شـدن نوغانـداري بعنـوان يكـي ازمشـاغل خانگـي فصلـي؛ انتظـارات حمايت هـاي بيشـتري از بخش دولتي درتوسـعه
توتسـتانها؛آموزش وترويـج نوغانداري واختصاص تسـهيالت به ايـن بخش مي طلبد.
مشكالت وتنگناها:
 - 1پائین بودن قیمت خرید تضمینی.
 - 2توتسـتان هـاي محـدودي كه در اسـتان وجـود داشـته در اثر استمرارخشكسـالي
اخيـر ؛ اغلـب ازبيـن رفته اسـت منجمله از  29هكتار توتسـتان شـركت پـرورش كرم
ابريشـم شـعبه سعادتشـهر چيزي باقي نمانده اسـت.
-3فصلي بودن حرفه نوغانداري ( 1-2دوره در بهار) در حال حاضر
-4محدود بودن دوره توزيع تخم نوغان (حداكثر تا اوایل خرداد)
-5تاميـن نيـاز نخ ابريشـم كشـور با تكيه بر واردات و عدم حمايت از توسـعه گسـترده
نوغانداري در كشور
-6عـدم وجـود اراضـي قابـل واگـذاري منابـع طبيعـي كـه داراي آب مكفي باشـند.با
توجـه بـه اولويت هاي اسـتان جهـت ايجاد توتسـتان و نبـود توتسـتانهای اختصاصی
در اسـتان فارس.
-7توسـعه نيافتگـي روش هـاي نويـن كاشـت توتسـتان بـر پايـه صرفـه جويـي آب
(ماننـد كاشـت گلخانـه اي)

-8اختصاص نیافتن تسهیالتی ویژه نوغانداری.
 -9رایج نبودن صنایع دستی ابریشمی در استان علیرغم توریستی بودن آن .
 -10بعلـت كمبـود وسـيله ونبـود امكانـات سركشـي بـه مراكـز نوغانـداري كمتـر
امكانپذيـر اسـت.
 -11عـدم تمایـل بـه واگـذاری زمیـن جهت ایجـاد توتسـتان بعلت محدودیـت منابع
آب و اقتصـادی نبـودن نوغانداری در مقایسـه با سـایر فعالیت هـای زراعت و باغداری
و .....
 -12عـدم تعریـف ملـی جهت اسـتاندارد برگ توت از نظر آالینده های شـهری سـایر
سـموم دفـع آفـات و عـدم تعیین سـطح مضر بودن و مهلـک بودن ایـن آالینده ها.
 -13واردات بی رویه پیله و نخ ابریشمی .
 -14عدم ایجاد و توسعه صنایع نساجی ابریشمی در کشور.
-15كالس هـاي آموزشـي كـه در سـنوات قبل انجام مي شـد بدليل كمبـود اعتبارات
واولويـت بخش هاي ديگر متوقف شـده اسـت.
پيشنهادات:
الـف -فعـال تـر کردن مرکـز توسـعه نوغانـداری شـعبه سعادتشـهر از قبیـل برطرف
نمـودن مشـكالت زیربنـای و رفاهـی ( از قبیـل آبرسـانی ،گاز رسـانی ،تلفـن و) ...
بـه منظـور اسـتفاده از حداکثـر تـوان موجـود و به منظـور تحقـق يافتن اهـداف اوليه
احـداث آن:
-1ايجاديك مركز آموزشي – ترويجي درمحل آن مركز
-2تحقيـق وبررسـي تـوت هاي بومـي وهيبريدهاي خارجي وسـازگاري انها دراسـتان
فارس
-3برطـرف نمـودن مشـكالت وحمايـت هـاي مالـي ازان درجهـت احيـاء توتسـتانها
واراضـي آن
-4توليدوتكثيـر نهـال هـاي پربـرگ وسـازگار تـوت مـورد نيـاز فـارس واسـتانهاي
همجـوار
-5تفريخ تخم نوغان وتوزيع سن  1و 2دراستان فارس واستانهاي همجوار
ب-افزايش قيمت خريد تضميني پيله تر باتوجه به قيمت تمام شده
ج-درنظرگرفتن تسهيالت كم بهره ويزه نوغانداري
د-توسـعه صنايع وابسـته به ابريشـم با تعامل باسـازمانهاي وابسـته (نخ كشـي ؛صنايع
دسـتي؛فرش بافي ونساجي )
ه -تدویـن اسـتاندارد ملـي جهت برگ توت مـورد نياز نوغانداري ازلحـاظ آالينده هاي
شـهري وسـایر سـموم دفع آفـات ؛ به جهت توسـعه نوغانـداري با اسـتفاده از درختان
توت شـهري وتوسعه مشـاغل خانگي شهري
عوامل کاهش و رشد تولید ابریشم از دیدگاه پدافندی

 -1حفظ و حراست و حمایت از الین موجود کرم ابریشم ایران (مرکز رشت)
 -2حمایت از تولید تخم نوغان داخلی با لحاظ نمودن هدفمندسازی یارانه ها.
 -3اعمـال قرنطینـه بیشـتر در تولیـد و توزیـع تخـم نوغان هـای داخلـی بـه لحـاظ
پیشـگیری از بیماری هـای خطرنـاک ماننـد پبریـن.
 -4قطـع کامـل واردات پیلـه و نـخ ابریشـم از تمامـی کشـورها بـه لحـاظ حفـظ و
نگهـداری و رونـق نوغانـداری در داخـل کشـور و توسـعه اشـتغالزایی.
 -5حفظ و حراست و توسعه صنایع فرش بافی ونساجی ابریشمی در کشور.
 -6عـدم پشـتیبانی و قطـع حمایت هـای یارانـه ای از تولیـد تخم نوغـان و تولید پیله
داخلـی و اسـتمرار یـا توسـعه واردات در زمینـه پیلـه کـرم ابریشـم یـا نـخ ابریشـمی،
نوغانـداری در کشـور را بـا خطـرات جـدی مواجه می سـازد.

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 67آذرمـــــــاه 1399

75

وضعیت سطح زیر کشت و پراکنش ذرت سیلویی استان های کشور در سال 1399

مراحل تولید بذر گواهی شده گندم و جو پس از اصالح ژنتیکی یک رقم توسط بهنژادگران
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سنگر ساز بی سنگر
شهید علی اصغر مرادی
فرزند :بهمن
تولد - 1341/08/20 :شهر اردکان
اعزام به جبهه 16 :مرداد 1360
شهادت 19 :اردیبهشت 1361
عملیات بیت المقدس  -خرمشهر

مدرک تحصیلی :سال چهارم دبیرستان
ارگان اعزام کننده :جهاد سازندگی فارس
سابقه جبهه 276 :روز  -راننده بلدوزر
مدفن :شیراز  -گلزار شهدای دارالرحمه

باید که رفت

«بـا دیـدن چنـد عکس از آلبـوم ،صحنه هایی از آبـادان بیادم آمـد ،در خود
فـرو رفتـم و افـکارم را جمـع کـردم ،به ایـن نتیجه رسـیدم کـه ،باید رفت.
چـرا؟ فکـر کـرده ام کـه امـام در یکـی از سخنرانی هایشـان می فرماینـد:
جوانـان بیشـتر بـه جبهـه برونـد تـا آنهایـی کـه در جبهه هسـتند ،خسـته
نشوند.
فکـر کـردم آری ،واقعـا بایـد رفـت .آخر تا کـی فرزندان پاک  -کشـور -ما
در جبهـه هـا خـون بدهند ولی مـا اینجا سـرگرم درس خواندن ...
تصمیـم گرفتـم درس را تـرک کـرده و بـه جبهه حـق علیه باطل بـروم تا
بـار دیگـر ادامـه دهنـده راه پـر تـداوم و سـرخ بـرادر -عطااله -باشـم .من
می روم و امیدوارم شـمایی که این دسـتخط را می خوانید با درک رسـالت
واقعـی خویـش ،راه خویـش را بپیمایید و همیشـه گوش بـه زنگ -بانک-
ایـن پیر خرد باشـید و همیشـه ادامه دهنـده راه خونین شـهیدانمان».
ایـن جملات بخش هایـی از وصیـت نامـه جهادگـر شـهید علـی اصغـر
مـرادی اسـت کـه بعد از شـهادت بـرادرش عطااله ،عـزم میدان هـای نبرد
می کنـد تـا جـای خالـی شـهیدش را در جبهـه هـا پـر کند.
ایشـان در سـومین مرحلـه از عملیـات بیت المقـدس در حین احـداث جان
پنـاه برای رزمندگان اسلام به شـهادت رسـید.

علی اصغـر مـرادی فرزنـد بهمـن و متولد بیسـتم آبـان مـاه  1341اردکان
فـارس بـود کـه در زمان حضـور در جبهه های نبرد دانش آموز سـال سـوم
ریاضـی فیزیـک بود .شـهید در کنار تحصیـل در کارگاه صافـکاری خودرو
مشـغول بـه کار بـود تـا از این طریـق به مخـارج خانواده کمـک کند.
او به تاسـی از برادر خود  -شـهید عطاء اله مرادی -در تاریخ 1360/5/16
بـه سـمت آبـادان در محاصـره شـتافت و بـه عنوان راننـده بلـدوزر به مدد
رزمنـدگان اسلام همت گماشـت و سـرانجام ده مـاه بعد از شـهادت عطاء
الـه ،در تاریـخ  1361/2/19در منطقـه عملیاتـی بیت المقـدس بـه بـرادر
شـهیدش ملحـق شـد .دیگـر بـرادرش ،ابراهیـم نیـز در همیـن عملیـات
مجـروح شـده بود.

فرازی از وصیتنامه:

مـن مـی روم و امیـدوارم شـمایی کـه ایـن دسـت خـط را مـی خوانیـد بـا
درک رسـالت واقعـی خویـش ،راه خویـش را بـه پیماییـد و همیشـه گوش
بـه زنـگ -بانـگ -ایـن پیر خرد باشـید و همیشـه ادامه دهنـده راه خونین
شهیدانمان.

زندگینامه:

نصـف روز را در مدرسـ ه و نصف ديگـر را در كارگاه صافكاري کار میکرد تا
كمـك خرجـي پدر و مـادر باشـد .بدوناينكه به پـدر و مـادرش و برادرش
ت و در عملیات بیـت المقدس ( فتح خرمشـهر )
اطلاع دهـد بـه جبه ه رفـ 
در حـال كار كـردن بـا دسـتگاه بلدوزر به درج ه رفيع شـهادت نائل گشـت.
بـرادرش عطاء اله نیز  1360/04/02به شـهادت رسـید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره  - 67آذرمـــــــاه 1399

77

معرفی تالیفات همکاران

سئواالت پانزدهمین مسابقه

 چرا باید پژوهش هدف مشخصی از توسعه را دنبال کند؟ هدف دوم نظام نوین ترویج چیست؟ ظرفیـت سـردخانه محصـوالت کشـاورزی اسـتان فـارس چنددرصـد افزایش داشـته اسـت؟

لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس:

پیشبرد اهداف نظام با حرکت
مبتنی بر دانش محقق می شود
شـــماره - 64 :شهـــــریورمــاه 99
عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

عنوان:

توسعه و کاربرد سایبان
()Shade house

در باغ های میوه استان فارس

استان فارس در اجرای
طرح گندم بنیان رتبه اول
کشور را دارد
شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی؛

پایین بودن سرمایه گذاری،
چالش بخش کشاورزی

برگزاری همایش تبیین رویکردهای بخش کشاورزی
استان فارس با محوریت جهش تولید
)1399
1399(شروع سال زراعی -1400

نویسندگان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و
کارشناسان این سازمان
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

در ایـن نشـریه ،ضـرورت تدویـن سـند ،کشـاورزی حفاظت شـده ،الزامات
قانونـی ،الزامـات فنـی و اجرایی ،مبانی کابرد سـایبان ها ،ضرورت اسـتفاده
از سـایبان هـا ،مزایـای اسـتفاده از سـایبان ،کاربـرد سـایبان ،مزرعه هـای
سـایبانی ،انـواع پوشـش هـا و سـازه های حفاظتـی و توری هـای مـورد
اسـتفاده در ایجـاد سـایبان توضیح داده شـده اسـت.
همچنیـن بـه برنامـه توسـعه سـایبان در اسـتان فـارس ،ظرفیـت ایجـاد
سـایبان بـر روی باغ هـای مرکبات اسـتان فـارس ،تجزیـه و تحلیل عوامل
محیطـی اثـر گـذار بر توسـعه سـایبان ،اسـتراتژی ،بسـته تحقیقاتی ،بسـته
ترویجـی مـورد نیـاز و چالـش هـا و راه کارهـا نیز اشـاره شـده اسـت.
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محمد مهدی قاسمی
رئیس جهاد کشاورزی فارس:

افزایش بالغ بر  22درصدی
تولیدات کشاورزی فارس در
دولت تدبیر و امید

ابراهیم عزیزی
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:

استان فارس از دیر باز
قطب کشاورزی کشور بوده است

روح اهلل خدارحمی
مدیر عامل بانک کشاورزی:

امسال نرخ سود ارزان قیمت گلخانه
برای مناطق محروم  12و در سایر
مناطق  14درصد است

اسامی برندگان مسابقه شماره 14
در چهاردهمیـن مسـابقه "پرتـو امیـد"  215نفـر به سـئواالت جـواب و از بین
آنـان  200نفـر 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

بازدید آیت اهلل دژکام از مجموعه اسپادرایمون

بازدید آیت اهلل دژکام از موسسه رازی

تجلیل از همسران و فرزندان پرستار کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با کارکنان

در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک عنوان شد

در سال جاری  1000هکتار از اراضی استان فارس
تحت زراعت چوب قرار می گیرد

آدرس :شیراز  -بولوار آزادی  -نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تلفن سازمان32272180 - 8 :
نمابر32293572 :

تلفن گویا32271771 :
تلفن روابط عمومی32292670 :

ایمیل روابط عمومی farsro@yahoo.com :

پورتال سازمانwww.fajo.ir :

لینک را لمس کنید

