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سرمقاله:

یادی از یک بهار ماندگار
و فرازهایی از سخنان بنیانگذار 

جمهوری اسالمی ایران
بـه راسـتی روز ها در تاریـخ، فرهنگ 
 و تمـدن یک ملت سرنوشـت سـازند.

سـال ها  از  پـس  )ره(  خمینـی  امـام 
 ۰۹:۳۰ سـاعت  در  تبعیـد  و  دوری 
صبـح روز دوازدهـم بهمـن مـاه بـه 

بازگشـتند. کشـور 
 ۱۳۵۷ مـاه  بهمـن  در  واقـع  بـه 
و  بزرگتریـن  اسالمی شـاهد  ایـران 
تاریخی تریـن اسـتقبال بـود، حضـور 
میلیونـی مـردم کـه صـف مسـتقبلین را در فاصلـه ۳۴ کیلومتـری از 
فـرودگاه تهـران بـه بهشـت زهرا امتـداد داده بـود و حاکی از عشـق و 

عالقـه بـی نظیـر آنهـا بـه رهبـر خویـش بـود.
در آن روز حضـرت امـام )ره( بـه هنـگام خـروج از فرانسـه خطـاب به 

مـردم آن دیـار ضمـن تشـکر از آنهـا خداحافظـی کردند.
از سـوی دیگـر امـام با چهـره ای آرام و مطمئن پس از سـال ها دوری 
بـه وطن بازگشـتند؛ بازگشـتی کـه تمام رنج هـای سـال های تبعید را 

از یـاد می برد.
حضـرت امـام )ره( طـی بیاناتـی در فـرودگاه تهـران فرمودنـد: مـن از 
عواطـف طبقـات مختلـف تشـکر می کنـم و عواطـف ملـت ایـران به 

دوش مـن بـار گرانـی اسـت کـه نمی توانـم جبـران کنم.
ایشـان خـروج شـاه از ایـران و ورود خـود بـه کشـور را گام نخسـت 
پیـروزی دانسـتند، رژیـم سـلطنتی پهلـوی را غیـر قانونـی خواندنـد و 
اعـالم کردنـد: "من دولـت تعیین می کنـم" و نیز در پیامی به افسـران 

و سـربازان؛ خواسـتار عـدم همکاریشـان بـا دولـت بختیار شـدند. 
حضـرت امـام )ره ( پـس از عزیمـت بـه قطعـه شـهداء هفده شـهریور 
سـال ۵۷ در بهشـت زهرا در اولیـن سـخنرانی خـود در میـان انبـوه 
مسـتقبلین مشـتاق اظهـار کردند: "من وقتی چشـمم به بعضـی از این 
مـردم کـه اوالد خودشـان را از دسـت داده انـد می افتد بار سـنگینی در 

دوشـم پیـدا می شـود کـه نمی توانـم تاب بیـاورم."
بنیانگـدار جمهـوری اسـالمی ایران در شـب اول اقامتشـان در تهـران 
طـی سـخنانی بـه اعضـاء کمیتـه اسـتقبال بـر "لـزوم حفـظ وحـدت" 

کردند. تاکیـد 
انقـالب  پیـروزی  سـالگرد  دومیـن  و  چهـل  طلیعـه  امـروز؛  امـا  و 
اسـالمی و ورود رهبـر کبیـر انقـالب حضـرت امـام خمینـی )ره ( بـه 
میهـن اسـالمی را گرامی می داریـم و درود می فرسـتیم بـه روح پـر 
فتـوح ایشـان و همـه شـهداء ارزشـمند در راه پیـروزی ایـن انقـالب، 
شـهداء هشـت سـال دفـاع مقـدس، شـهداء مدافـع حـرم،  شـهداء 
هسـته ای و شـهداء مدافـع سـالمت که از همـت بلندشـان جمهوری 
سـیالبی  خونشـان  قطـرات  و  اسـت  مانـده  پایـدار  اسـالمی ایران 
سـتم  و  ظلـم  کاخ هـای  ارکان  همـواره  و  کـرده  پـا  بـر  را  عظیـم 
 شـرق و غـرب را بـه یـاری خداونـد متعـال بـه لـرزه انداختـه اسـت. 

روحشان شاد، راهشان پر رهرو باد.
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اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه برتریـن هـا بایـد در حـل مشـکالت، رفع 
نیازهـا و رسـیدن بـه اسـتانداردها گام برداشـته باشـند، گفـت: در صورتـی کـه 
عملکـرد برترین هـای بخـش کشـاورزی منجـر بـه افزایـش بهـره وری آب و 

حفـظ منابـع خـاک شـود ایـن توفیـق قطعـًا قابـل تقدیر و سـتایش اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، در روز یک شـنبه نوزدهم بهمـن ماه در آیین 
سـی و پنجمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـای بخش کشـاورزی اسـتان 
فـارس عنایـت اهلل رحیمی با طرح این پرسـش که آیا کشـاورز برتر ما توانسـته 
راهـی بپیمایـد کـه باعث حفـظ منابع آب، به ویـژه آب های زیرزمینی شـود و یا 
بـا اسـتفاده از آب هـای غیـر متعارف توانسـته اسـت منجـر بـه صرفه جویی در 

مصـرف آب قابـل شـرب شـود یـا خیر، ابـراز کـرد: اقـدام دیگری کـه می تواند 
کشـاورز را برتـر کنـد حفـظ خـاک اسـت و کار هـای کشـاورز باید باعـث غنی 
 تـر شـدن، حفـظ و جلوگیری از فرسـایش خاک شـود زیرا که برای نسـل های 

آینـده ما نیز ارزشـمند اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت بررسـی نسـبت داده بـه سـتاده در ارزیابـی برترین 
هـا، تصریـح کـرد: بررسـی نسـبت مصـرف نهاده هـای کشـاورزی بـه میـزان 
بهـره وری و افزایـش عملکـرد در هکتـار بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه عـالوه 
بـر افزایـش محصـول و رفـع نیازهـا، باعـث افزایـش سـودآوری شـود کـه به 
منظـور تحقـق ایـن امر راهـی جز دانـش بنیان کـردن فرآیند کشـاورزی وجود 
نـدارد؛ شـما برترین های کشـاورزی بـه عنـوان اصلی ترین سـرمایه این بخش 

توانسـته ایـد در ایـن مسـیر گام هـای بلنـدی را بردارید.
رحیمی بـا اشـاره بـه ضـرورت نیـاز بـه آگاهـی، دانـش، فنـاوری و تکنولـوژی 
روز، اظهـار کـرد: نیـازی نیسـت کـه همـه مـا متخصص زراعـت، ژنتیـک و یا 
اقتصـاد کشـاورزی باشـیم اما بایـد توانایی اسـتفاده از نظریه هـا و دیدگاه های 

متخصصـان را در خودمـان ایجـاد کرده باشـیم.
بـه گفتـه وی، کشـاورزان بایـد به زنجیـره تولید یعنـی از قبل از کاشـت تا پس 
از مصـرف توجـه کننـد تـا بدین وسـیله بتوانند هزینه هـا را کاهش و اشـتغال را 

افزایـش دهند و بهره وری مثبت داشـته باشـند.
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکه جهـش تولیـد نیازمند بـازار مصرف اسـت، 
گفـت: پـس از مصـرف داخلی بایـد زمینه را بـرای صادرات خارجـی فراهم کرد 
امـا در ایـن زمینـه مشـکالتی داریم کـه در صدد برطـرف کردن ایـن چالش ها 

هسـتیم تا کشـاورز بتواند از دسـت رنجـش بهتر اسـتفاده کند.

استاندار فارس:
دستیابی به استانداردها، الزمه برترین های بخش کشاورزی
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ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه امسـال بـا موضـوع سـرمازدگی هـم مواجه 
بودیـم و حـدود ۱2 هـزار میلیـارد ریـال خسـارت بـرآورد شـده، افـزود: ایـن 
خسـارت هـا به سـتاد مدیریت بحران کشـور اعالم شـده و دولت هـم مصوبات 
خوبـی در ایـن زمینـه داشـته اسـت و سـعی داریـم در قالـب پوشـش  بیمه ای، 
اسـتمهال وام هـا، تسـهیالت ارزان قیمـت و کمک هـای بالعوض کشـاورزان 

را یـاری کنیم.
رحیمی ابـراز کـرد: ۴۴۰۰ میلیـارد ریـال یارانـه توسـط دولـت جهـت تمدیـد 
وام کشـاورزی از محـل بنـد "خ" و بنـد "ل" اختصـاص پیـدا کـرده کـه بانـک 
کشـاورزی بـا جذب ایـن مبلغ حـدود ۴۵هـزار و ۵۰۰ فقره بدهی کشـاورزان را 
تعییـن تکلیـف کرده و در مجمـوع حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیـارد ریال در زمینه 

بخشـودگی ها اقـدام کرده اسـت.
اسـتاندار فـارس گفـت: قطعـًا شـما به عنوان پیشـرو خیلـی چشـمتان را به این 
تسـهیالت ندوختـه اید بلکه بـر روی توانمندی هـای خودتان حسـاب کرده اید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

دفاع از عنوان بهره بردار نمونه ملی
یک رسالت است 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: دفـاع از عنوان بهـره بردار 
نمونـه ملـی بخـش کشـاورزی رسـالتی اسـت که بـر عهـده منتخبین ایـن بخش 

اسـت و از ایـن پـس در حـوزه تامیـن امنیـت غذایی از آنـان انتظاراتـی می رود. 
حسـین پژمـان با اشـاره به اینکه اولیـن مأموریت سـازمان جهاد کشـاورزی تامین 
امنیـت غذایـی اسـت، تصریـح کرد: بنابرایـن اولین انتظـار مـا از نمونه های بخش 
کشـاورزی تولیـد محصوالتـی اسـت کـه مصرف کننـدگان بـا اطمینـان خاطر آن 

را اسـتفاده کنند.
بـه گفتـه وی؛ امنیـت غذایـی بـه معنـی ایـن اسـت که غـذای کافـی، بـا کیفیت، 
سـالم، ارزان قیمـت و قابـل دسـترس بـرای آحاد جمعیـت تولید کنیـم از این رو ما 
از فـاز کمیـت به سـمت فـاز کیفیت بـرای تولید محصوالت سـالم گواهی شـده و 

اسـتاندارد گام برمی داریـم.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کـرد: اسـتان فارس بـه عنـوان اسـتانی پیشـرو در زمینه 
تولیـد محصـوالت گواهی شـده و اسـتاندارد در سـطح کشـور اسـت و این اسـتان 
بیشـترین دسـتورالعمل هـا و فعالیـت هـا را در حـوزه محصـوالت گواهـی شـده 
شـروع کـرده و انتظـار داریـم در ایـن زمینـه بهـره بـرداران نمونـه همکاری های 

بیشـتری داشـته باشند.
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه زراعت مـا زیر بنـای زراعـی اسـتان را تغییر 
می دهیـم و بـا تغییـر آرایـش کشـت از سیسـتم صاف و مسـطح به سـمت آرایش 
کشـت روی پشـته در مناطـق فاقـد شـوری و کشـت کـف کار در مناطـق مناطق 
شـوری می رویـم، افـزود: انجـام همیـن یـک کار در حـوزه زراعـت اسـتان و در 
هشـت محصـول اساسـی گندم، جـو، ذرت، پنبه، حبوبـات و برنـج می تواند حداقل 

۳۰ درصـد افزایـش عملکـرد به دنبال داشـته باشـد.
بـه گفتـه او؛ تغییر آرایش کشـت مذکور دو سـال اسـت که در اسـتان فـارس آغاز 
شـده کـه عـالوه بـر افزایـش عملکـرد محصـول در مـزارع، کاهـش هزینـه ها و 
ضایعـات را منجـر و در نهایـت باعـث افزایش بهره وری در مزرعه می شـود از این 
رو مشـارکت بهـره بـرداران نمونـه در سـطح ملی و اسـتانی در توسـعه کشـاورزی 

حفاظتـی بـه عنـوان یکـی دیگـر از انتظـارات از آنان مد نظر اسـت.
توسعه کاشت دانه های روغنی با کمک نمونه ها

وی بـا بیـان اینکه کاهش وابسـتگی به نهـاده ها و محصوالت کشـاورزی وارداتی 
مبحث بسـیار مهمی اسـت، ابراز کرد: بیشـترین وابسـتگی در حـوزه واردات روغن 
اسـت کـه 8۴ درصـد آن از خـارج از کشـور وارد می شـود؛ انتظار ما این اسـت که 
بهـره  بـرداران نمونـه بخش کشـاورزی در حوزه توسـعه کاشـت دانه هـای روغنی 

متنـوع و مختلـف همکاری و وارد عمل شـوند.
و  کلـزا  گیـاه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
محصـوالت جدیـدی ماننـد کاملینـا و بادام زمینی اظهـار کرد: امیدواریم با کاشـت 
ایـن دانه هـای روغنـی متنـوع بـه سـطحی از خـود اتکایی کـه حداقـل ۷۰ درصد 

اسـت نائل شـویم.
وی بیـان کـرد: در مبحـث چغندرقنـد ایـن ظرفیـت و پتانسـیل را داریـم کـه بـه 
خودکفایـی برسـیم و پیش بینـی شـده اسـت کـه مـا می توانیـم دو و هفـت دهـم 
میلیـون تـن نیـاز کشـور را تامیـن کنیـم و یکـی از اسـتان های که چشـم امید در 
توسـعه چغندرقنـد بـه آن اسـت اسـتان فـارس هسـت؛ بـا کشـت خـارج از فصل 
ایـن محصـول می توانیـم حداقـل ۵۰ درصـد در مصـرف آب بـا توجـه بـه اینکـه 
ایـن عامـل محدود کننده کشـاورزی در کشـور اسـت اسـت صرفه جویـی و آن را 

دهیم. توسـعه 
پژمـان بـه کشـت علوفه های کـم آب بر نیز گریـزی زد و گفت: در ایـن زمینه آن 
چیـزی که پاشـنه آشـیل ما اسـت کمبـود نهاده هـای دامی هسـت از ایـن رو باید 
بـه سـمت تولیـد علوفه هـای کم آب بـر مثـل تریتیکالـه، ارزن و سـورگوم که در 

اسـتان فـارس امـکان توسـعه دارد حرکت کنیم.
وی در خصـوص کشـت ذرت و محدودیت هـای منابـع آبـی نیـز اظهـار کـرد: 
اسـتان فـارس یکـی از تولیـد کننده های اصلی ذرت اسـت که بخش عمـده ای از 
کشـاورزان مـا بـه سـمت کشـت ذرت علوفه ای سـوق یافتـه اند، ایـن در صورتی 

اسـت که نیـاز مـا ذرت دانه ای اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: مـا باید با تـالش بـرای اقتصـادی کردن کشـت ذرت 
و تغییـر آرایـش کشـت و معرفـی ارقـام کـم آب بـر بتوانیـم بـه سـمتی برویم که 

کاشـت ذرت دانـه ای را در اسـتان توسـعه دهیـم .
بـه اعتقـاد پژمـان بـا کشـاورزی سـنتی و معیشـتی نمی توانیـم جمعیـت در حـال 
توسـعه و افزایـش کشـور را تامیـن کنیـم از ایـن رو بایـد بـه سـمت کشـاورزی 
صنعتـی حرکـت کـرد و بـرای صنعتـی کردن راهـی جـز وارد کـردن تکنولوژی و 

دانـش جدیـد بـه درون مـزارع و بـاغ هـا وجود نـدارد.
مدیریت آب مزارع با هوشمندسازی کشاورزی

بـه گفتـه وی؛ بـا هوشـمند سـازی کشـاورزی می تـوان میـزان آب مصرفـی در 
بخـش کشـاورزی را در محصـوالت مختلـف مدیریـت کـرد و میـزان مصـرف 
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نهاده هایـی ماننـد کـود و سـم را پایـش کنیـم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه طراحی دو سـامانه هوشـمند 
مزرعـه بـرای توزیع نهاده های کشـاورزی و سـپند به منظور تخصیـص نهاده های 
دامی اشـاره و اظهـار کـرد: بـا این ابـزار هـا فرایند تخصیـص نهاده تا رسـیدن آن 
بـه بهـره بـردار روشـن و شـفاف اسـت و امـکان دخالـت افـراد در زنجیره هـای 

مختلـف بـه حداقل می رسـد.
پژمـان بـه توسـعه زنجیره هـای ارزش نیـز پرداخـت و تصریـح کـرد: تـا کنـون 
نزدیـک بـه ۱۱ زنجیـره ارزش در اسـتان فـارس نهایـی شـده اسـت کـه موافقت 

اصولـی صـادر و در حـال تکمیـل شـدن زنجیره هـای آن هسـتیم . 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تاکید کـرد: این زنجیـره ها مربوط 
بـه محصـوالت خرمـا، سـیب، شـیر و انجیـر هسـتند و در گیاهـان دارویـی مثـل 
آویشـن زنجیره هـای آن شـکل گرفتـه اسـت و انتظـار داریـم کـه بهـره بـرداران 

نمونـه در تشـکل ها ورود و بحـث زنجیـره هـا را دنبـال کننـد.
وی اضافـه کـرد: بـا تشـکیل زنجیـره، ارزش افـزوده حاصـل و حاشـیه سـود بهره 

بـرداران افزایـش می یابـد کـه از اولویت هـای بخـش کشـاورزی اسـت.
 رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بهـره بـرداران ملی و اسـتانی را 
مروجـان ارشـد و افتخـاری خواند و گفـت: انتظار داریـم که در اجرای سیاسـت ها 

و برنامه هـای سـازمان متبـوع بـه ما یـاری بدهند.

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

خطر کهنسالی، کشاورزی فارس را
تهدید می کند 

در ادامـه مسـئول حـوزه نمایندگـی ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس بـا تاکیـد براینکـه فـارس در زمینه هـای دانـش، نیـروی کار و جوانـان 
شایسـته کمبـودی ندارد، تصریح کرد: خطری که شـاید کشـاورزی مـا را در آینده 
تهدیـد کنـد باال رفتن سـن کشـاورزان اسـت، بـه همین دلیـل ما باید بـه جوانان 
بهـا دهیـم و تلفیقـی از جوانـان و میانسـاالن را در بخش کشـاورزی بـکار گیریم 

تـا موفق تر شـویم. 
سـید محسـن قائمی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای ایجـاد شـده پـس از انقـالب در 
بخـش کشـاورزی و سـایر بخش هـای اقتصـادی کشـور، بـر ضـرورت توجـه به 
بیانیـه گام دوم مقـام معظـم رهبـری تاکید کرد و گفـت: نکته مهـم در این بیانیه 
ایـن اسـت کـه شـخص مقام معظـم رهبـری تاکیـد دارند که ایـن بیانیه تشـریح 

و مطالبـه گری شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال را مقـام معظـم رهبـری سـال جهـش تولیـد 
نامگـذاری کردنـد، ابرازکـرد: دسـتیابی بـه جهـش تولیـد در بخش کشـاورزی از 

مسـیر دانـش بنیـان شـدن ایـن بخـش می گـذرد.
ایـن روحانـی، کشـاورزی دانـش بنیان را بسـتر جهش تولیـد عنوان کـرد و ادامه 
داد: رهبـر انقـالب در بیانیـه گام دوم توصیه هایـی را عنـوان می کننـد کـه اولین 

آنهـا توصیـه به علـم و پژوهش اسـت.
قائمی بـا بیـان اینکـه در بیانیـه گام دوم تاکیـد شـده دانـش، آشـکارترین وسـیله 
عـزت و قـدرت یک کشـور به حسـاب می آیـد، افزود: ایشـان می فرماینـد اروپا با 
مجهـز شـدن به دانـش و علم، خودش را 2۰۰ سـال به دنیا تحمیـل کرد و نتیجه 
ایـن تسـلط بـه علـم و دانـش، این شـد که سـبک زندگی شـان را به مـا تحمیل 

کردنـد؛ مقـام معظـم رهبـری می فرماینـد ما بـه دنبال سـوء از دانـش مانند آنچه 
غرب کـرد توصیـه نمی کنیم.

وی در تشـریح بیشـتر ایـن موضـوع گفت: این بدین معنی اسـت که مـا حاضریم 
همیـن علـم و دانـش را در اختیـار دیگـران هـم قـرار دهیـم و سـبک زندگـی 

خودمـان را مبتنـی بـر تعالیـم اسـالم پیـاده کنیم.
قائمـی از دیگـر نـکات مورد تاکیـد مقام معظم رهبـری در بیانیـه گام دوم اینگونه 
بیـان می کنـد کـه مـا بـا وجـود شـنا در جهـت مخالـف جریان دشـمن سـاز، به 
رکوردهـای بزرگـی دسـت بافتیـم و این نعمت بزرگی اسـت که به خاطـر آن باید 

روز وشـب خدا راسـپاس بگویم.
وی بـا تاکیـد براینکـه مـا در ایـن چهل و دو سـال موفق بـوده ایم، گفـت: نمونه 
ایـن موفقیـت هـا را می تـوان در همین هفت نمونه کشـوری و ۹۷ نمونه اسـتانی 

مشـاهده کرد.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
دسـتیابی بـه آمـار برداشـت ۱2۰ تن چغنـدر پاییزه و یا برداشـت ۱۰۰ تـن لیمو را 
نیـز نتیجـه خودبـاوری و مسـلح شـدن بـه علم و دانـش و توجـه به بیانـات مقام 

معظـم رهبـری در خصـوص مجهز شـدن به سـالح علـم و دانش دانسـت.
قائمـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به مباحـث اقتصـادی از دیـدگاه مقام 
معظـم رهبـری نیـز اشـاره کـرد و گفـت: ایشـان در مـورد اقتصـاد می فرماینـد 
اقتصـاد یـک نقطـه کلیـدی و تعییـن کننـده اسـت و اقتصـاد قـوی، عامـل مهم 

سـلطه ناپذیـری و نفـوذ ناپذیـری کشـورهای بیگانه اسـت.
وی بـا تاکیـد براینکـه با اقتصـاد قوی می توانیم با دشـمنان مقابلـه کنیم، تصریح 
کـرد: مـا االن در بخش هـای اقتصادی مشـکل داریـم و تعارفی هم نـدارد، ما به 

قـدری کـه در زمینه هـای دیگر کار کردیـم در زمینه اقتصاد خـوب کار نکردیم.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
همچنیـن بـا اشـاره بـه بیانـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی براینکـه در جامعـه 
اسـالمی اقتصاد هـدف نیسـت، ابرازکـرد: بـا ایـن حـال اقتصاد وسـیله ای اسـت 
کـه بـدون آن نمی شـود بـه سـایر اهـداف رسـید؛ بنابرایـن توجـه بـه ایـن نکته 
خیلـی مهـم اسـت کـه از دانش و اقتصـاد در زمینه دسـتیابی به کشـاورزی دانش 

بنیـان اسـتفاده کنیم.
قائمی درجمـع بنـدی سـخنان خود اسـتان فـارس را ایـران کوچـک توصیف کرد 
و گفـت: ایـن اسـتان بیـش از ۱۰ درصد از محصوالت کشـاورزی کشـور را تامین 
می کنـد امـا هنـوز جـای کاربیشـتری دارد و بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود 

می توانـد بیـش از اینهـا ادعا داشـته باشـد.
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رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور گفـت: در 
مـدت چنـد روز اخیـر بـا توجـه بـه سـرمایی کـه در 
از  بسـیاری  متاسـفانه  افتـاده  اتفـاق  فـارس  اسـتان 
باغ هـای مرکبـات کـه محـل درآمد مـردم بـوده و با 
تـالش بسـیار زیـادی احداث شـده اند، خشـکیده که 

انصافـا فاجعـه بزرگـی اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، اسـماعیل نجـار 
در سـفر روز سـه شـنبه هفتـم بهمـن مـاه به اسـتان 
فـارس و شهرسـتان داراب ضمـن بازدیـد از باغ های 
مرکبـات خسـارت دیـده از سـرما زدگـی تصریح کرد: 
از  بتوانیـم سـازوکاری فراهـم تـا بخشـی  امیـدوارم 
مشـکالتی که بـرای مردم از سـرمازدگی ایجاد شـده 
اسـت را بـا کمـک اسـتانداری و نماینـدگان مجلـس 

شـوراری اسـالمی کاهش دهیـم.
ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه اینکه در قانـون اعتبار 
صنـدوق توسـعه بیمـه محصـوالت کشـاورزی دیـده 
شـده و دولـت امسـال نیـز 2۵۰۰ میلیـارد تومـان بـه 
آن کمـک کرده اسـت، اظهار کـرد: به دنبـال مذاکره 
بـا قائـم مقـام صنـدوق بیمه محصـوالت کشـاورزی 

از آنهـا خواسـته ایـم تـا بـه سـرعت غرامت بـاغ ها و 
مـزارع تحـت پوشـش بیمـه که خسـارت دیـده اند را 

کنند. پرداخـت 
بـه گفتـه وی؛ بـا کمـک دولـت از سـال گذشـته تـا 
کنـون 6 هـزار میلیـارد تومـان اسـتمهال تسـهیالت 
بانکـی دریافتـی کشـاورزان خسـارت دیـده از حوادث 
انجام شـده اسـت از این رو بر اسـاس بند خ ماده ۳۳ 
قانـون برنامه ششـم امیدواریـم بتوانیم اعتبـار الزم را 
از دولـت محتـرم تأمین کنیم و اسـتمهال تسـهیالت 

افـراد خسـارت دیـده از سـرمازدگی صـورت بگیرد.
بـرای  اعتبـار الزم  پیگیـری  اینکـه  بیـان  بـا  نجـار 
پرداخـت تسـهیالت ارزان قیمـت بـه منظـور جبـران 
بخشـی از خسـارت هـا و احیـاء باغ های آسـیب دیده 
بـرای  افـزود: ضمـن تـالش  در دسـتور کار اسـت، 
پرداخـت کمک هـای بالعوض بـه خسـارت دیدگان 
از سـرما، از آنجایـی کـه بـرای پرداخـت کمک هـای 
بالعـوض یـک منبـع قانونـی نداریـم بـه دنبـال این 
هسـتیم تـا در برنامـه هفتـم بـا کمـک نماینـدگان 
محتـرم مجلـس یک حکـم قانونـی را بـرای این کار 

. یم بگیر
او از پیگیـری نماینـدگان اسـتان فـارس در مجلـس 
شـورای اسـالمی، اسـتانداری فارس و دیگر مسئولین 
اسـتانی و شهرسـتانی بـرای انعـکاس خسـارت های 

وارده بـه باغـداران و کشـاورزان تقدیـر کرد.
محمـود رضایـی معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی و 
رحیم آزادی مدیرکل سـتاد بحران اسـتانداری فارس، 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  پژمـان  حسـین 
اسـتان فـارس، محمـد جواد عسـکری نماینـده مردم 
مجلـس  در  دشـت  زریـن  و  داراب  شهرسـتان های 
شـورای اسـالمی و جمعی دیگر از مسـئولین اسـتانی 
و شهرسـتانی اسـماعیل نجـار رئیـس سـتاد مدیریت 
بحـران کشـور را در بازدیـد از باغ های خسـارت دیده 

شهرسـتان داراب همراهـی می کردنـد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
سرمازدگی مرکبات فارس یک فاجعه بزرگ است
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـر اسـاس اسـناد باالدسـتی توسـعه بخـش کشـاورزی 
سـطح گلخانه هـای کشـور در سـال ۱۴۰۴ بایـد بـه ۴8 
هـزار هکتار برسـد و سـهم اسـتان فارس ۷ هـزار هکتار 

معـادل ۱۵ درصد سـطح کشـوری اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان در 
مراسـم رونمایـی از سـند جامـع کشـاورزی قـراردادی 
محصـوالت گلخانـه ای کشـور بـا بیـان اینکـه توسـعه 
کشـت های گلخانـه ای یـا تولید در محیط هـای کنترل 
شـده از اولویت هـای مهـم سـازمان جهـاد کشـاورزی 
سـطح  تاکنـون  کـرد:  ابـراز  اسـت،  فـارس  اسـتان 
گلخانه هـای ایـن اسـتان بـه ۷۷2 هکتـار رسـیده امـا 

رونـد توسـعه گلخانـه ها مطابـق بـا برنامه نبوده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ یکـی از دالیـل توسـعه مناسـب گلخانـه 
هـا عدم اطمینـان خاطـر گلخانـه داران در زمینه فروش 
و  اسـت  مصـرف  بـازار  از  برخـورداری  و  محصـوالت 
قالـب کشـت های  در  ای  توسـعه کشـت های گلخانـه 

قـراردادی می توانـد ایـن مشـکل را حـل کنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تامیـن سـرمایه 
در گـردش و نهـاده مـورد نیـاز تولیدکننـدگان از دیگـر 

مزایـای کشـت قـراردادی اسـت،
پژمـان اظهـار کـرد: در مرحله اول این سـند بـرای انواع 
فلفـل رنگـی عملیاتـی می شـود و بـه مـرور بـه سـایر 
محصـوالت ماننـد گوجـه فرنگـی، بادمجـان، سـبزی و 
صیفـی حتـی گل های شـاخه بریـده مثـل گل رز تعمیم 

پیـدا می کنـد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
تغییر کشاورزی از فرآیند 
معیشت محور به تجاری 

 
در ادامه مشـاور معاون وزیر و مسـئول طـرح و برنامه 
معاونـت باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: بـر 
اسـاس "سـند جامـع کشـاورزی قـراردادی" رویکـرد 

سـمت  بـه  محـور  معیشـت  فرآینـد  از  کشـاورزی 
کشـاورزی قـرار دادی تغییـر می کنـد.

رویکردهـای  اینکـه  بیـان  بـا  پـور  رسـتم  شـاهین 
کشـاورزی در جهان امـروز تغییر کـرده و محصوالت 
تولیـد  بـازار  نیـاز  و  قـرارداد  مبنـای  بـر  کشـاورزی 
می شـود، اظهـار کـرد: از مشـکالتی کـه در زمینـه 
کشـاورزی در کشـور ما وجود دارد کشـت محصوالت 

بـدون برنامـه ریـزی و توجـه بـه نیـاز بـازار اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه تولید در شـرایط کنونی هزینه 
و فشـار زیـادی بـه تولیـد کننـده وارد می کنـد، بیان 
کـرد: بـر این اسـاس باید تمـام تالش خـود را به کار 

ببریـم کـه تولیدات بازار محور داشـته باشـیم.
رسـتم پـور تاکید کرد: سـند تالش می شـود کشـاورز 
بـه شـکل راهبـری و هدایت شـود که به جـای اینکه 
بـا خـود بگویـد امسـال چه بـکارم، بـا آگاهـی از نیاز 
بـازار، تـوان تصمیـم گیـری و برنامـه ریـزی داشـته 
باشـد و بـر ایـن اسـاس ایـن نیـاز، محصـول خـود را 
کشـت و از طریـق خریـدار بـا زنجیره هـای تولیـد به 

بـازار مصـرف عرضـه کند.
سـند جامع کشـاورزی قـراردادی محصـوالت گلخانه 
ای کشـور در شـیراز رونمایـی شـد تـا نخسـتین گام 
جـدی بـرای تجـاری سـازی فعالیـت کشـاورزان و 

گلخانـه داران برداشـته شـود. 

با رونمایی از سند جامع کشاورزی قراردادی محصوالت گلخانه ای کشور عنوان شد؛
سهم 15 درصدی فارس از برنامه توسعه گلخانه در کشور
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رئیـس سـازمان حراسـت وزارت جهاد کشـاورزی گفت: 
بـه دلیـل شـرایط خاص بخـش کشـاورزی باید سـاعت 
بیولوژیـک مدیـران ایـن بخـش یـک سـاعت از وقایـع 
جلوتـر و کارکنان در مجموعه حراسـت باید یک سـاعت 
از مدیـران جلوتـر باشـند از ایـن رو در حـوزه ماموریتـی 
ایـن سـازمان به دنبـال انجـام امور متناسـب بـا ماهیت 

تخصصـی بخش کشـاورزی هسـتیم.
طمراسـی  احمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
در جلسـه هماهنگـی مدیـران سـتادی و مدیـران کل 
دسـتگاه های وابسـته سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس با بیـان اینکه چارت تشـکیالتی حراسـت وزارت 
جهـاد کشـاورزی مینیاتـوری از ایـن وزارتخانـه اسـت، 
ابـراز کـرد: کارشـناس موضوعـی در همـه زمینـه هـا از 
جملـه امـور دام، شـیالت، نهـاده، حقوق، نیروی انسـانی 

در مجموعـه حراسـت ایـن وزارتخانـه فعالیـت دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه ارتقـای مرکـز حراسـت وزارت جهـاد 
کشـاورزی به سـازمان حراسـت، ابراز کرد: این دسـتاورد 
خـوب بـرای وزارت جهـاد کشـاورزی، ماحصـل زحمات 

مدیـران اجرایـی و جامعه حراسـتی اسـت.
بـه گفتـه طمراسـی، انجـام ماموریت های حراسـت باید 
بـه شـکلی باشـد کـه عـالوه بـر اینکـه اقتـدار و قـوام 
نظـام را در ذهـن آحـاد جامعـه برخـورد کننده بـا جامعه 
حراسـتی تداعـی کنـد در عیـن حـال فضایی ایجـاد کند 

کـه احسـاس امنیتـی را نیـز القـا کند.
وی افـزود: از ایـن رو مبانـی انجام ماموریت حراسـت در 
حـوزه شـرع، قانـون و اخـالق اسـت و بـرای صیانـت از 
افـراد، حفـظ کرامـت انسـانی و انجام به موقـع مأموریت 
اگـر ایـن سـه اصـل رعایـت شـود همـه موضوعـات، 

آرمان هـا و ایـده آل هـای مـا محقـق می شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه حراسـت مسـاوی اسـت بـا حفظ 
بـا ارزش تریـن دارایی هـای نظـام و این موضـوع در دو 
کلمـه اشـراف و صیانت خالصـه می شـود، تصریح کرد: 

طبیعتـًا تقـدم کلمه اشـراف بـر صیانـت در ذات، ظهور و 
بـروز همـه اقدامات مـا باید قابل مشـاهده باشـد.

طمراسـی بـا بیان اینکـه اشـرافیت در مجموعـه ما یک 
اشـرافیت شـکلی نیسـت بلکه یـک اشـرافیت محتوایی 
اسـت، ابـراز کـرد: قضـاوت و اظهارنظـر صرفـًا در حوزه 
نیـروی انسـانی هـم نیسـت بنابرایـن رعایـت انصـاف و 
نقطـه نظرات کارشناسـی حتی در گزارشـات فنـی ما نیز 

باید مشـاهده شـود.

فارس؛ استان توسعه یافته در بخش 
کشاورزی است

رئیس سـازمان حراسـت وزارت جهاد کشـاورزی گریزی 
بـه هـدف سـفر بـه اسـتان فـارس زد و گفـت: فـارس 
یک اسـتان توسـعه یافته در بخش کشـاورزی اسـت که 
طبیعتـًا تاثیرگـذاری اقدامـات، فعالیت هـا و تالش هـای 
ایـن اسـتان در جمـع تولیـد ملی کشـور نیـز تاثیـر قابل 
توجهـی دارد و بدیهـی اسـت کـه سـتاد وزارت جهـاد 
اسـتان  ایـن  مشـکالت  و  موضوعـات  بـه  کشـاورزی 
ورود پیـدا می کنـد و احیانـًا پیشـنهادات و برنامه هـای 
قابلیـت تعمیـم ایـن اسـتان فارس به سـایر نقاط کشـور 

را بررسـی می کنـد.
طمراسـی بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان فـارس ۱2 ماه 
سـال کشـت و کار جـاری اسـت، اظهار کـرد: اگر مرزی 
از معیشـت و کشـاورزی اقتصادی در کشـور قائل شویم، 
قاطبـه کشـاورزی اسـتان فـارس کشـاورزی اقتصـادی 

ست. ا

شفافیت در توزیع نهاده ها با بهره 
گیری از سامانه های نوین 

در ادامـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
بـا تاکیـد بـر اینکه بـا بهره گیـری از سـامانه های نوین 
بـه منظـور پایـش نهـاده هـا در شـفاف سـازی فرآینـد 

توزیـع گام برداشـتیم، گفـت: کاربـرد نرم افراز سـپند به 
منظـور پایـش نهاده هـای دامـی و نـرم افـزار برکت در 

پایـش توزیـع کـود از جملـه این موارد اسـت. 
حسـین پژمـان افـزود: اسـتان فـارس در تولیـد دانـش، 
اشـاعه و ارائـه بسـیاری از دسـتورالعمل ها و بخشـنامه 

ها پیشـرو اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حراسـت بـه عنـوان یکـی از 
نهادهـای نظام وظیفـه حفظ آرمان هـا و ارزش هایی که 
ایـن نظـام بـرای این مـردم بـه ارمغـان آورده اسـت را 
دارد، تصریـح کـرد: مجموعـه جهادکشـاورزی در بطـن 
انقـالب شـکل گرفتـه اسـت بنابرایـن انتظـاری کـه از 
مجموعـه جهـاد کشـاورزی اسـت در مقایسـه بـا سـایر 

دسـتگاه های دیگـر خیلـی بیشـتر اسـت.
پژمـان بیـان کـرد: صیانـت از آرمان هـا و ارزش هایـی 
که جهاد داشـته تحت عنوان سـنگر سـازان بی سـنگر، 

بسـیار حائز اهمیت اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهار 
امکاناتـی  و  هـا  زیرسـاخت  می توانـد  حراسـت  کـرد: 
باعـث ایجـاد آرامش و بهداشـت روانی بـرای همکاران 
شـود فراهـم و حرکـت رو بـه جلـو را در مجموعه حاکم 

سازد.
خدمات رسانی به کشاورزان در بستر امنیت 

در ادامه مدیر حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزی استان 
فـارس گفـت: در تـالش هسـتیم تـا بـا ایجـاد امنیـت 
در ابعـاد مختلـف، بسـتری فراهـم شـود تـا مدیـران به 
نحـو احسـن بـه قشـر زحمت کـش جامعـه یعنـی بهره 

بـرداران بخـش کشـاورزی خدمـت رسـانی کنند. 
محمـد جعفر ملک زاده افزود: تعامل و همراهی سـازنده 
ای بیـن مدیران و کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی با 

مجموعه حراسـت این سـازمان وجود دارد.
وی ابـراز کـرد: در راسـتای وظایـف محولـه و خدمـت 
رسـانی بهتـر بـه بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی بـا 
افـرادی کـه قوانین را رعایـت نمی کنند یا عنـادی دارند 
در تخلـف کـردن برخـورد قاطـع و بـه موقـع می شـود.
ملـک زاده اظهـار کـرد: انتصابـات در مجموعـه جهـاد 
کشـاورزی بـر اسـاس قانـون، تحقیقـات و مسـتندات 
صـورت می گیـرد کـه جـا دارد از تـک تـک مدیـران 

کنم. تشـکر 
ملـک زاده؛ ضمـن تبریک ارتقای مرکز حراسـت وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـه سـازمان حراسـت، اظهـار کـرد: 
ارتقـاء مذکـور با تـالش و کوشـش رئیس این سـازمان 
در زمانـی شـکل گرفته که سـازمان امور اسـتخدامی به 
دنبـال کوچکتر کردن تشـکیالت اسـت و ایـن امر جای 

بسـی مباهات دارد.

رئیس حراست وزارت جهاد کشاورزی:

ساعت بیولوژیک مدیران بخش کشاورزی باید از وقایع جلوتر باشد
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: تشـکیل زنجیـره ارزش در محصـوالت مختلف 
خصوصـا خرمـا بـه دلیل ایجاد حاشـیه سـود مطمئن از 

اولویت هـای ایـن سـازمان اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، حسـین پژمـان پنج 
شـنبه نهـم بهمـن مـاه در حاشـیه بازدیـد از سـومین 
نمایشـگاه بیـن المللـی و تخصصی تجهیـزات و صنایع 
وابسـته بـه خرمـا در شـیراز تصریح کـرد: منافع حاصل 
از تشـکیل زنجیره هـای ارزش محصـوالت غذایـی به 
طـور منصفانـه بیـن تمامی حلقه هـای زنجیره تقسـیم 

می شـود.
زمینـه  در  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
خرمـا نیـز بـه دنبـال ایجـاد زنجیـره ارزش هسـتیم، 
اظهـار کـرد: زنجیره هـای مـد نظـر تامیـن کننـدگان 
نهاده هـای اولیـه، تولید کننـدگان و فعالیـن این بخش 
از کشـاورزی، کارخانه هـای صنایـع تبدیلـی و درجـه 
بنـدی، سـردخانه  هـا، انبـار ها و مراکـز بازاریابـی برای 

توزیـع و فـروش محصـول را در بـر می گیـرد.
بـه گفتـه وی؛ واحد هایـی کـه بـرای تشـکیل یـک 
زنجیـره ارزش مـورد نیاز اسـت و عالقه منـد به حضور 
در ایـن زنجیره ها هسـتند به شـرکت های مـادری که 
از ابتدا باید در تولید مشـارکت داشـته باشـند و سفارش 
دهنـد کـه محصـول را با چـه کیفیـت، درجـه و برند از 

تولیـد می خواهیـم، معرفی می شـوند.
پژمـان بـا اعتقـاد به اینکـه ایجـاد زنجیره هـای ارزش 
محصـوالت  ضایعـات  کاهـش  وری،  بهـره  افزایـش 
کشـاورزی و امـکان سـرمایه گذاری بـرای توسـعه کار 
را بـه دنبـال دارد، افـزود: سـازمان جهـاد کشـاورزی 

اسـتان فـارس بـه کسـانی کـه تمایـل بـه فعالیـت در 
ایـن بخـش را دارند آمـوزش ارائـه و مجوز های الزم را 
اعطـا و تسـهیالت ایجـاد صنایـع فرآوری، بسـته بندی 

و سـردخانه هـا را پرداخـت می کنـد.
او بـا تاکیـد بـر اینکه اسـتان فـارس با ۳2 هـزار هکتار 
نخیـالت و تولیـد نزدیـک بـه 2۰۰ هـزار تـن خرما در 
سـال دومیـن تولیـد کنند بزرگ خرما در کشـور اسـت، 
ابـراز کـرد: اگـر بخواهیـم قدرتمنـد وارد بازارهـای بین 
المللـی شـویم، فـرآوری خرما گلوگاه اصلی بـرای تولید 

محصـوالت ثانویه اسـت.
بـه گفته پژمان؛ در صورت تولید شـیره بهداشـتی خرما 
انـواع فـرآورده هـا مانند شـهد خرمـا و انواع نوشـیدنی 
هـا، کیـک و کلوچه ها و بسـتنی هـا می تـوان تولید و 

روانـه بازار های هـدف کرد.
فارس مقام اول بسته بندی خرما در جنوب کشور

محصـوالت  بنـدی  بسـته  اینکـه  بـه  اذعـان  بـا  وی 
غذایـی و کشـاورزی ماننـد خرمـا سـفیران فرهنگـی 
کشـور هسـتند و بیانگر میـزان فرهنـگ و عالقه مردم 
بـه محصـول و نام های تجـاری آن اسـت، اضافه کرد: 
اسـتان فـارس در زمینـه صنایـع فرآوری و بسـته بندی 

خرمـا در جنـوب کشـور مقـام اول را دارد امـا هنـوز 
بسـیاری از بسـته بنـدی هـا بـه صـورت سـنتی انجام 

می شـود.
ایـن مقام مسـئول بیـان کرد: بیـش از 6۵ واحـد دارای 
پروانـه بهـره بـرداری بسـته بنـدی و فـرآوری خرما در 
اسـتان فـارس فعالیت می کنـد که واحدهـای مذکور با 
ظرفیتـی بالـغ بر ۳۴ هـزار تن، اشـتغال زایـی ۵۱۳ نفر 
و بـا سـرمایه گـذاری 8۷2 میلیـارد ریال فعال هسـتند.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه 
زد  گریـزی  نیـز  نخیـالت  باغ هـای  توسـعه  موضـوع 
و گفـت: مهـم تریـن عامـل بـاز دارنده توسـعه کشـت 
خرمـا تـا 2۰ سـال قبـل تکثیـر خرمـا بـود که قبـاًل به 
صـورت سـنتی و تهیه پا جـوش صـورت می گرفت اما 
اکنـون بـا تکنولـوژی کشـت بافـت ایـن مشـکل رفـع 
شـده و بـه همیـن دلیـل کشـورهای زیـادی در حـال 

تکثیـر ارقـام کمیـاب خرما هسـتند.
بـه گفتـه او؛ ارقـام بیـن المللی و تجـاری خرمـا مانند، 
برهـی، مجـول و پیـارم در حـال حاضـر بـه راحتـی به 
وسـیله دسـتاورد های کشـت بافـت تکثیـر و در مناطق 
داده  قـرار  منـدان  عالقـه  اختیـار  در  کاشـت  مسـتعد 

می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ارقـام بسـیار خوبـی مثـل کبکاب، 
پیـارم، شـاهانی، زاهـدی و خاصویـی در اسـتان فارس 
وجود دارد که در کشـور شـناخته شـده اند و در خارج از 
کشـور نیـز برای آن هـا تقاضا وجـود دارد، اظهـار کرد: 
رقـم زاهـدی از قدیم االیـام یک خرمای تجـاری بوده 
اسـت که توسـط کشـور عراق صـادر می شـداما اکنون 
کشـور مـا در زمینه تولیـد و صادرات خرمـای زاهدی از 

جایگاه مناسـبی برخوردار اسـت.
پژمـان بـا اشـاره بـه اینکـه خرمـا جـزو محصـوالت 
ارگانیـک بـه شـمار می آیـد و کمتریـن میـزان سـموم 
کـرد:  تصریـح  می شـود،  اسـتفاده  هـا  نخلسـتان  در 
ایـن نمایشـگاه یـک مـکان مناسـبی اسـت بـه منظور 
آشـنایی بازدیـد کنندگان بـا تنوع ارقـام مختلف خرما و 
فرآورده هـای آن و مضافـا می تواند در فرهنگ سـازی 

بـرای مصـرف خرمـا بسـیار موثر باشـد.
سـومین نمایشـگاه بیـن المللـی و تخصصـی تجهیزات 
و صنایـع وابسـته خرمـا در شـیراز بـا حضـور صاحبـان 
صنایـع خرمـا از اسـتان های خرمـا خیـز و صنعتـی بـا 
برپایـی بیـش از 6۵ غرفـه در سـالن سرپوشـیده حافظ 
ایـن  نمـود؛  فعالیـت  شـیراز  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
نمایشـگاه کـه از روز سـه شـنبه هفتـم بهمن مـاه آغاز 
بـه کار کـرده اسـت تا جمعـه دهم بهمن ماه از سـاعت 

۱۵ تـا 2۰ پذیـرای بازدیـد کننـدگان بـود.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
ایجاد زنجیره ارزش خرما اولویت جهاد کشاورزی فارس
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: 
"اپلیکیشـن مزرعـه برکـت" بـا شفاف سـازی صـد در 
صـدی در توزیـع کـود کمـک می کنـد و در سـامانه 
مذکـور ایـن ظرفیـت پیش بینـی شـده اسـت کـه در 
آینـده توزیـع کـود بر اسـاس نسـخه علمـی و آزمون 

خـاک انجام شـود. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، حسـین پژمان در 
اولیـن نشسـت خود بـه عنوان رییس این سـازمان در 
شـورای هماهنگـی مدیران سـتادی با دسـتگاه های 
وابسـته با اشـاره به اینکـه عدالت در توزیـع نهاده ها 
از مزایـای "اپلیکیشـن مزرعـه برکـت" اسـت، افزود: 
ایـن اپلیکیشـن برای کشـت صیفـی آینده در سـطح 

اسـتان عملیاتی می شـود.
جهـاد  مجموعـه  خدمـات  سـبد  وی؛  گفتـه  بـه 
کشـاورزی شـامل هدایـت، حمایـت و نظـارت اسـت 
و شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان فارس 
نقـش پـر رنگـی را در حمایت از بهره بـرداران بخش 

کشـاورزی بـا تأمیـن نهاده هـا ایفـا می کننـد.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه توزیـع کود در 
سـال جـاری وضعیتـی بسـیار بهتـر از سـال گذشـته 
دارد، تصریـح کـرد: قریـب بـه 8۹ درصـد کـود اوره 

تخصیصـی تامین شـده اسـت.
پژمـان اظهـار کـرد: در سـال زراعـی جـاری هـزار 
آزمـون خاک از سـطح اسـتان گرفته شـد کـه نمایی 
از حاصلخیـزی خـاک را نشـان می دهد و بر اسـاس 
آنالیـز نتایـج تقریبـًا ۹۰ درصـد از خاک هـای اسـتان 

فـارس عاری از فسـفر هسـتند.
اقدامات جهادی از شاخصه های جهموری اسالمی

او با اشـاره به اینکه اقدامات جهادی از شـاخصه های 
خانـواده  و  کشـاورزی  جهـاد  اسـالمی و  جهمـوری 
بزرگـی بـا برنـد بین المللی اسـت، افـزود: امـام راحل 
بـا لقـب سنگرسـازان بـی سـنگر بـه پرسـنل جهـاد 
افـراد را مشـخص کردنـد  ایـن  سـازندگی، منزلـت 
بنابرایـن وظیفـه مـا اسـت که ایـن لقـب را در حوزه 

تامیـن امنیـت غذایـی عملیاتـی کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه افتخـار مـا عضویـت در خانـواده 
بـزرگ جهـاد کشـاورزی و خدمـت بـه تولیدکننـدگان 
زیسـتی،  سـاده  افـزود:  اسـت،  کشـاورزی  بخـش 
مردمی بـودن و همراهـی بـا تولیـد کننـدگان بـه طور 
خـاص در وقایـع طبیعـی ماننـد سـیل و زلزلـه وظیفه 

ذاتـی مـا در کنـار وظیفـه تخصصـی مـا اسـت.
کشاورزان استان فارس سرآمد در کشور

پژمـان بیـان کـرد: نیـروی انسـانی بسـیار توانمنـد، 
طـور  بـه  برجسـته  دانشـگاهی  علمـی و  مجموعـه 
خـاص، محققین برجسـته مرکز تحقیقات، کشـاورزان 
پیشـرو بـا دانـش بومی بـاال و سـرآمد در کشـور؛ از 
جملـه پتانسـیل های بخش کشـاورزی اسـتان فارس 

. ست ا
وی اضافـه کـرد: وجـود بیـش از 2۵۰۰ گونـه گیاهی 
واحدهـای  اسـت،  غنـی  بسـیار  ژنتیکـی  منبـع  کـه 
صنایـع، آزمایشـگاه آب و خاک و تشـکل های توانمند 

بخـش کشـاورزی از دیگـر پتانسـیل هـا اسـت.
اینکـه سـرمایه گـذاری در بخـش  بیـان  بـا  پژمـان 
کشـاورزی کمتـر از ۵ درصـد و بسـیار پاییـن اسـت 
در حالـی کـه این بخـش حداقـل ۱۳ درصـد در تولید 
ناخالـص داخلـی کشـور نقـش دارد، افـزود: تغییـرات 
اقلیمـی از جملـه سـرمازدگی، تحریـم، تاثیـرات کرونا 
دیگـر  از  بودجـه  کاهـش  و  کشـاورزی  بخـش  بـر 

اسـت. چالش هـا 
و  هـا  پتانسـیل  بـه  بایـد  مدیـران  کـرد:  اظهـار  وی 
چالش هـا توجـه کننـد و اگرچـه رعایت قانـون وظیفه 
و خـط قرمـز مـا اسـت ولـی در کنـار آن باید تسـهیل 

گـری صـورت گیـرد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس از همه 
مدیران خواسـت تا سـند توسـعه در هر بخش را تدوین 
کننـد و افزود: مسـتند سـازی، مطالعه، برنامـه محوری 

و جانشـین پـروری را در دسـتور کار قرار دهنند.
وی بـا اشـاره به فـرازی از نامـه امام علـی )ع( خطاب 
بـه مالک اشـتر اظهـار کرد: مـا باید ازخدا بترسـیم چرا 
کـه عالـم محضـر خداسـت و خداونـد در همـه زمـان 
هـا و مـکان هـا بـر اعمـال مـا نظـارت می کنـد، در 
رفتارمان اعتدال داشـته باشـیم، بخشـش و عفو را سـر 
لوحـه کارهـای خـود قـرار دهیـم، نسـبت به دوسـتان 
کـه  بدانیـم  و  باشـیم  حسـاس  بیشـتر  وابسـتگان  و 
بیشـترین چالـش را دوسـتان و وابسـتگان می تواننـد 

بـرای مـا ایجـاد کنند.
پژمـان افـزود: بایـد بدانیـم کـه از سـوی دوسـتان و 
ذی نفعـان قضـاوت می شـویم، فخرفروشـی نکنیـم و 
خودمـان را مگـر در تقـوی فراتـر از دیگـران ندانیـم، 
عـدل و انصـاف را در جـاری کـردن امـورات مـد نظـر 
قـرار دهیـم، حـق را بگوییـم؛ اگـر چـه بـه ضررمـان 
تمـام شـود، بـا زیردسـتان بـا مالطفـت رفتار کـرده و 
بـه آنـان توجـه کنیـم تـا بـا ایـن ویژگـی هـا بتوانیـم 
جلـب رضایـت تمـام ذی نفعان بـه عنوان مهـم ترین 
وظیفـه ای کـه بـر عهـده مـان قـرار دارد را به دسـت 

آوریم.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
تصریـح کـرد: کلیـد جلب رضایـت ذی نفعـان، راضی 

نگـه داشـتن همـکاران اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد:

شفاف سازی توزیع نهاده ها با سامانه "مزرعه برکت"
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فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
ادارات  و  سـتادی  مدیـران  هماهنگـی  جلسـه  در 
وابسـته ایـن سـازمان کـه بـا حضـور نماینـده مـردم 
مجلـس  در  دشـت  زریـن  و  داراب  شهرسـتان های 
شـورای اسـالمی و نائب رئیس کمیسـیون کشاورزی 
مجلـس شـورای اسـالمی برگزار شـد، گفت: بـا توجه 
بـه فصـل تنظیـم بودجـه در کشـور و تمایـل رئیـس 
کمیسـیون کشـاورزی با مسـائل و مشـکالت موجود 
در بخـش کشـاورزی اسـتان فارس به عنـوان یکی از 
سـه اسـتان مهم تولید کننـده محصوالت کشـاورزی 
در چالش هـای کشـور و اعتبـار بـه ایـن کـه آن هـا 
جلسـه  اسـت.این  خواهـد  کشـوری  علـی  مصـداق 

برگـزار گردیـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان 
افـزود: بـر همیـن اسـاس مدیران سـتادی و روسـای 
ادارت تابعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در این جلسـه مسـائل، مشکالت و پیشـنهادهای خود 
را ارائـه می نماینـد و بـه ایـن باوریـم کـه بعضـی از 
راهکارهـا در سـطح اسـتان بـا توجـه بـه ظرفیتی که 
در اسـتان وجود دارد می تواند عملیاتی شـود و بعضی 
از راهکارهـا در سـطح وزارتخانـه بایسـتی عملیاتـی 
گـردد و بعضـی از آن هـا را هـم قطعـًا می بایسـتی 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت کمیسـیون کشـاورزی مجلس 

نمود. عملیاتـی 
جهـاد  وزارت  سـازمانی  چـارت  کـرد:  تصریـح  وی 
کشـاورزی متناسـب بـا اهمیت ایـن بخـش و وظیفه 
تعریف شـده ای که دارد تهیه نشـده علیرغم گذشـت 

و بیـش از دو دهـه اسـت از ادغـام دو وزارتخانه هرگز 
به روز نشـده اسـت و این مهمترین مشـکالت موجود 
اسـت چـرا که به دلیل نبـودن یک چـارت پویا و یک 
چارچـوب مشـخص در جـذب نیـرو و اعتبـار مشـکل 
از ظرفیـت مجلـس  ای  بـه گونـه  بایـد  و  و  داریـم 
اسـتفاده کنیـم و خواسـته مـا از سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی کشـور ایـن اسـت کـه چارت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی در اسـتان هـا متناسـب بـا شـرح 

وظایـف ایـن بخـش تغییـر پیـدا کند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: طرح هایـی 
کـه به سـازمان جهـاد کشـاورزی داده می شـود فاقد 

پیوسـت فنـی و اجرایی هسـتند، 
وی بیـان کـرد: یکـی دیگـر از مشـکالت مـا کمبـود 
نیـروی انسـانی اسـت و منابـع انسـانی وزارتخانـه رو 
بـه کاهـش اسـت و علیرغـم جـذب تعداد نیـروی که 
چنـد سـال پیش بـه عنـوان ناظـر اسـتخدام شـدنده 
انـد؛ از آن هـا نمی توانیـم اسـتفاده کنیـم زیـرا کـه 
و  نماینـد  فعالیـت  خدمـات  مراکـز  در  می بایسـتی 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  حـوزه  در  نمی تواننـد 

شهرسـتان هـا از آن هـا اسـتفاده کـرده.
پژمـان اظهـار کـرد: مشـکل بعـدی در امـور اراضـی 
اسـت و اگـر بپذیریـم در حـال حاضـر زمیـن یکـی 
از کاالهـای پـر ارزش اسـت کـه فرصـت طلبـان بـه 
صـورت غیـر قانونـی بـه دنبـال سـوء اسـتفاده از آن 
هسـتند، در ایـن زمینـه نیـز چـارت سـازمانی امـور 
اراضـی متناسـب با اهمیـت و حجـم کاری که اراضی 

دارد نیسـت.
وی تاکیـد کـرد: بحـث بعـدی اجـرای طـرح الگـوی 
کاشـت اسـت مثال در شهرسـتان مرودشـت؛ بیش از 
۱۰۰ گونـه گیاهـی کـه کشـت می شـود؛ قـرار دادن 
آن هـا در کنـار هم بهتریـن  کار هسـت، ولیکن برای 
الگوی کاشـت؛ نداشـتن ضمانت فنـی و اجرایی برای 
ایـن طرح اسـت کـه باز بایـد حتمًا اسـباب و وسـایل 
اجرایی الگوی کاشـت فراهم شـود و ایـن اتفاق نیفتد 
هیـچ وقـت وزارت جهاد کشـاورزی قـادر نخواهد بود 
بحـث الگـوی کاشـت را به سـرانجام برسـاند زیرا که 
یـک جـا بایـد پـول بدهـم کـه کشـت نکنـد و یـک 
جـا هم برعکـس، بنابراین بایسـتی نیـروی قانونی در 
کنـار مـن نوعی باشـد و از مـن حمایت کنـد. و نمونه 
بـارز ایـن اسـت کـه چگونـه جلـوی کشـت برنـج را 
بگیـرم و بگذاریـم بـه عنـوان جایگزین کینـوا بکارید 
مـا بـه تفاوت هزینـه آن را هـم به کشـاورز می دهم. 
پژمـان ابـراز کـرد: یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه 
خیلـی حائـز اهمیـت اسـت بحـث تولیـد محصوالت 
سـالم و گواهـی شـده اسـت و توقـع و انتظـار همـه 
آحـاد ملـت از ما این اسـت که محصول تولیـدی را با 

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران ستادی و ادارات وابستهبرگزاری جلسه هماهنگی مدیران ستادی و ادارات وابسته
سازمان جهاد کشاورزی استان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان فارس

با حضور نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمیبا حضور نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
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اطمینـان خاطـر مصـرف کنند مـا دانـش آن را داریم 
ولـی ابـزار و امکانـات آن را نداریـم بایـد فراهم شـود 
و امیدواریـم ماننـد هـوا که بـرای ما اهمیـت دارد که 
و الیحـه هوای پاک داده شـده باشـد بدهیـم اهمیت 
غـذا آن الیحـه غذای پاک هم داده شـود تـا با زمینه 

اشـتغال بیـش از ۷۰ هـزار نفـر نیز ایجـاد گردد.
متناسـب  را  بخـش  ایـن  چالش هـای  دیگـر  از  وی 
نبـودن حجـم سـرمایه گذاری در کشـاورزی دانسـت 
و تاکیـد کـرد: سـودی که ایـن بخش در کشـور دارد 

۱۳ درصـد تولیـد ناخالـص ملی اسـت.
وی افـزود: در مراکـز پژوهشـی کمتـر از ۵ درصـد 
صـورت  کشـاورزی  بخـش  در  گـذاری  سـرمایه 
می گیـرد و انتظـار مـی رود کـه بخش کشـاورزی که 
رشـد باالی ۷ درصدی بـا وجود همـه نامهربان هایی 
کـه به بخـش کشـاورزی می شـود این رقـم افزایش 

. بد یا
پژمـان یادآور شـد: وزارت جهاد کشـاورزی بیشـترین 
زحمـات را بیـن وزارتخانـه هـا به درسـتی می کشـد 
اگـر و شـرایط فراهم شـود تولیـد ناخالصی هـای این 

بخـش بـه ۱۵ و ۱6درصـد هـم می توان رسـید.

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

در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  مسـئول  ادامـه  در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفـت: مقام 
معظـم رهبـری از مجلـس فعلـی تعبیـر بـه مجلـس 
انقالبـی کردنـد و امیـدواری شـان را نسـبت بـه این 
مجلـس اعـالم نمودند که ایـن مهم توقـع از مجلس 

را بسـیار بـاال می بـرد.
از  نماینـده   ۱8 قائمی افـزود: حضـور  محسـن  سـید 
اسـتان فـارس در مجلـس شـورای اسـالمی ظرفیت 
بسـیار مهـم و باالیی اسـت و امیدواریم کـه عزیزانی 

کـه ایـن دوره بـه مجلـس راه پیـدا کـرده انـد بتوانند 
بـه طور شایسـته ای از ظرفیت مجلس اسـتفاده کنند.

مـردم  نماینـده  عسـگری  از  تشـکر  ضمـن  وی 
مجلـس  در  دشـت  زریـن  و  داراب  شهرسـتان های 
بخـش  بـه  ای  ویـژه  توجـه  اسـالمی که  شـورای 
کشـاورزی دارد بیـان کـرد: اسـتان فـارس بیـش از 
۱۱ درصـد از محصـوالت کشـاورزی کشـور را تولیـد 
می نمایـد و بـا توجـه به ایـن ظرفیت این توقع اسـت 
کـه در وزارتخانـه سـهم ایـن اسـتان را در اعتبارات با 

توجـه بـه تولیـدات آن در نظـر بگیرنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: رهبـر معظم 
انقـالب فرمـوده انـد مـا بایـد دنبـال افـراد انقالبی و 
عمـل گـرا باشـیم و از ایـن مجلـس هم همیـن توقع 
اسـت وزارت جهـاد کشـاورزی با امنیـت غذایی مردم 
در ارتبـاط اسـت و اگـر غـذای مـردم را بـا مسـائل 
سیاسـی آلـوده کنیـم ایـن گناهی اسـت نابخشـودنی 
و مـا موظف هسـتیم دیـدگاه مقـام معظـم رهبری را 

دهیم. انجـام 

سخنان نماینده مردم شهرستان های داراب
و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی 
و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب،

منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی

در ادامـه نماینـده مردم شهرسـتان های داراب و زرین 
دشـت در مجلـس شـورای اسـالمی و نایـب رئیـس 
کمیسـیون کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی گفت: نگاه 
مـا بر این اسـت کـه ایرادات، کاسـتی ها، مشـکالت 
و معضـالت بسـیار زیـاد اسـت ولـی قـرار نیسـت ما 
بنشـینیم و نظـاره گر باشـیم و قطعًا بایـد تالش کنیم 

و جلسـات متعـددی را بگیریـم و راه کار پیـدا کنیم.

محمـد جـواد عسـگری افزود: مـا با دو مشـکل عمده 
مواجـه هسـتیم یکـی در بحث مسـائل امنیـت غذایی 
در کشـور کـه هـم در حـوزه مسـائل داخلـی و هم در 
حـوزه مسـائل خارجـی دارد به جـد آسـیب می بیند و 
دوم ایـن اسـت که بخـش کشـاورزی در بعضی جاها 

به فراموشـی سـپرده شـده است. 
وی تصریـح کـرد: در سـطح کالن، جلسـات متعددی 
ادوار  دوران  بـا  مقایسـه  در  و  داریـم  کمیسـیون  در 
مجلـس شـورای اسـالمی در حـال حاضر کمیسـیون 
کشـاورزی یکـی از فعالتریـن کمیسـیون هـا اسـت و 
آمارهـا نشـان می دهـد کـه ادوار گذشـته کمیسـیون 
بـه هـر حـال در رده چهاردهـم، سـیزدهم و دوازدهم 

بـوده و در حـال حاضـر در رده دوم و سـوم قـرار دارد.
عسـگری بیـان کـرد: کار مانـده بـر زمیـن و نواقص 
بسـیار زیـاد اسـت و بـا یک سـری قوانیـن مندرس و 
کهنـه ای مواجـه هسـتیم که اگـر به روز نشـوند منابع 
انسـانی، منابـع آبـی و منابـع خاکـی از دسـت خواهد 

رفـت و روز بـه روز هـم محتـاج کـه خواهیم شـد.
وی اظهـار کـرد: امـروز در حـوزه داخلـی و در حـوزه 
خارجـی بـه مراتـب بیشـتر مشـکل داریـم در حـال 
حاضـر دشـمنانمان آمده انـد کشـورهای همسـایه مـا 
و کشـت فـرا سـرزمینی را بـه راحتـی کار می کننـد 
و فضاسـازی می کننـد و دوسـتان عالقـه منـد مـا به 
نوعـی بـه عقـب رانـده شـده انـد و ایـن خطـر نـاک 

اسـت و بایـد چـاره اندیشـی شـود.
عسـگری خاطر نشـان کرد: در حوزه بخش کشاورزی 
قطـع بـه یقیـن بایـد بیشـتر وقـت بگذاریـم، چـاره 
اندیشـی کنیم تـا اتفاقـات خوبی در این بخـش بیفتد 
و بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه از کجاهـا می توانیـم 
بـه بخـش کشـاورزی پـول تزریـق کنیـم تا در سـال 
۱۴۰۰ در حـوزه امنیـت غذایی دچار مشـکل نشـویم. 
وی تاکیـد کـرد: در بحـث کرونا همه حوزه ها آسـیب 
جـدی دیـده انـد و کشـاورزی علیرغـم اینکه آسـیب 
جـدی دیـده اسـت هشـتاد و هفـت دهم درصد رشـد 
داشـته اسـت کـه ایـن نشـان می دهـد مـا ظرفیـت 
خوبـی داریـم و بایـد بـه آن توجـه کنیم و اگـر به آن 

توجـه نکنیـم قطعًا آسـیب خواهـد دید.
نماینـده مـردم شهرسـتان های داراب و زریـن دشـت 
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در مجلـس شـورای اسـالمی اظهار کـرد: مـا بـا یک 
کهنـه  و  منـدرس  پاگیـر،  و  دسـت  قوانیـن  سـری 
مواجـه هسـتیم کـه بـرای بخـش مشـکالت عدیـده 
بایسـتی  مسـئولین  بنابرایـن  اسـت  نمـوده  ایجـاد 
ایـن مشـکالت را در قالـب طـرح مطـرح نمـوده تـا 

مشـکالت برطـرف شـود.

سخنان معاون برنامه ریزی
و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی

استان فارس
اقتصـادی  امـور  و  ریـزی  برنامـه  معـاون  ادامـه  در 
گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
محاسـبه تعرفـه انـرژی واحدهـای صنایع کشـاورزی 
هماننـد تعرفـه بخـش کشـاورزی یکـی از مطالبـات 
مهـم بخـش صنایع تبدیلـی و تکمیلی سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس اسـت.
جعفـر صبـوری پـور افـزود: ایجـاد ردیـف اعتبـاری 
بـرای تولیـد محصوالت گواهی شـده با توجـه به ۱6 
هـزار فـارغ التحصیـل بخـش کشـاورزی و 6۰ هـزار 
نفـر بهـره بـردار بخـش کشـاورزی در اسـتان فارس 
بـه منظـور آنالیـز محصـول از حیث سـموم، کودهاي 
شـیمیایي، فلزات سـنگین و توکسـین هـا و همچنین 
الگوهـاي کشـاورزي اسـتاندارد، تغییر فروشـگاه هاي 
سـموم به داروخانه هاي گیاهي طي برنامه و اسـتقرار 
کلینیـک هاي گیاه پزشـکي، اجباري کردن اسـتاندارد 
در تولیـد محصـوالت خـام کـه مصـرف تـازه خوري 
بیشـتري دارنـد، بخشـي از سـهم عـوارض آالیندگي 
کـه از صنایـع اخـذ مـي گـردد در جهت کاهش سـود 
بانکـي تسـهیالت پرداخـت شـده بـه صنایـع سـبز، 
کاهـش و یـا پرداخت مالیـات صنایع سـبز و پرداخت 
تسـهیالت سـبز بـا شـرایط خـاص و … بـه منظـور 

ترغیـب و تشـویق صنایـع سـبز تخصیـص یابد.
وی بیـان کـرد: ایجـاد سـاختار تشـکیالتی و تامیـن 
اعتبـار زیـر سـاخت های اداری برای شهرسـتان های 
جدیـد التاسـیس که اکثرا شهرسـتان های کشـاورزی 

هسـتند، الزم است.
صبـوری پـور بیـان کـرد: بایسـتی اجـازه اسـتفاده از 
۵ درصـد اعتبـارات اسـتانی در قالـب تبصـره ۳ بنـد 
دائمی برنامه هـای  احـکام  قانـون   ۳۱ مـاده  "ب" 
کشـور بـرای ایجـاد ردیـف پایـدار افزایـش سـرمایه 
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی به 

تبدیل شـود. الـزام 
ویـژه بخـش  ماموریـت  بـه  عنایـت  بـا  افـزود:  وی 
کشـاورزی کـه تامیـن امنیـت غذایـی کشـور اسـت، 
پیشـنهاد می گـردد افزایـش حقـوق نیروهای شـاغل 
در بخـش به میـزان ۱/۱ برابـر قانون همانند پرسـنل 
وزارتخانه هـای کشـور و بهداشـت لحـاظ شـود بـه 

گونـه ای کـه در حـال حاضـر افزایش ضریـب حقوق 
دسـتگاه های  در  بگیـر  حقـوق  مختلـف  گروه هـای 
اجرایـی موضـوع ماده 2۹ قانون برنامه ششـم توسـعه 
و  اطالعـات  وزارت  مسـلح،  نیروهـای  همچنیـن  و 
سـازمان انـرژی اتمی، )به اسـتثنای مشـمولین قانون 
کارکنـان  قبیـل  از  اسـالمی ایران(  جمهـوری  کار 
کشـوری و لشـکری، اعضـاء هیـات علمی دانشـگاه 
هـا و موسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی و قضات 
بازنشسـتگان، وظیفـه بگیـران و  افزایـش حقـوق  و 
میـزان  بـه  بازنشسـتگی  صندوق هـای  مشـترکان 
بیسـت و پنـج درصـد اسـت که ضریـب ریالـی آن به 
طـور جداگانه توسـط دولـت تعیین می گـردد و تفاوت 
تطبیـق تبصـره )۳( ماده )۷۱( قانـون مدیریت خدمات 
تفـاوت  و  بعـدی مسـتهلک  ارتقاهـای  بـا  کشـوری 
تطبیـق موضـوع مـاده )۷8( قانـون مدیریـت خدمات 
کشـوری در حکـم حقوق بـدون تغییر باقـی می ماند.

سخنان مدیر سازمان تعاون روستایی 
استان فارس

اسـتان  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  مدیـر  ادامـه  در 
از  یکـی  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  گفـت:  فـارس 
خدمـات رسـان تریـن سـازمان هایی اسـت کـه در 
ارتبـاط با قشـر ضعیـف جامعه اسـت و امکاناتی را که 
ایـن سـازمان در اختیـار دارد هیـچ ارگانی نـدارد ولی 
متاسـفانه این سـازمان نه ردیف اعتباری مشـخصی و 
نه جایگاه مشـخصی در چارت اداری دارد و نتوانسـته 
اسـت تجهیـزات خود را بـه روز کند و بایسـتی اعتبار 
تسـهیالتی الزم جهت به روزرسـانی شـبکه و تجهیز 

مراکـز در نظـر گرفته شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به اینکـه کمبود شـدید 
نیـروی انسـانی در سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان 
فـارس بـه معضـل بزرگـی تبدیـل شـده اسـت خاطر 
نشـان کـرد: پیشـنهاد می شـود کـه معافیـت مالیاتی 
قانـون   ۱۳۳ مـاده  در  تولیـد  تعاونـی  شـرکت های 

مالیـات هـاي مسـتقیم در دسـتور کار قـرار گیـرد.
وی تصریـح کـرد: باتوجـه بـه اینکـه سـازمان تعاون 
روسـتایی بـه نمایندگـی از وزارت جهـاد کشـاورزی 
بخـش  تشـکل های  و  هـا  تعاونـی  مسـئولیت 

کشـاورزی را دارد جهـت جلوگیـری از مـوازی کاری 
در بخـش کشـاورزی تعاونی هـای بخش کشـاورزی 
صرفـًا از قانـون مصوب سـال ۱۳۵۰ اسـتفاده نمایند.

قانـون   2 از  کشـاورزی  بخـش  کـرد:  رحیمی بیـان 
قانـون  یکـی  می نمایـد  اسـتفاده  کشـور  در  تعـاون 
شـرکت تعاونـی مصـوب ۱۳۵۰ و اصالحـات بعـدی 
کـه سـازمان تعـاون روسـتایی و شـرکت های تابعـه 
اسـتفاده می نماینـد و دیگـری قانـون بخـش تعاونی 
اقتصـاد جمهـوری اسـالمی ایران مصـوب ۱۳۷۰ کـه 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و شـرکت های 
تابعـه اسـتفاده می نمایند که پیشـنهاد می شـود برای 
شـرکت های خدمات رسـان یـک قانون واحد نوشـته 

. د شو
هدایـت الـه رحیمی افـزود: باتوجـه به اینکه سـازمان 
جهـاد  وزارت  از  نمایندگـی  بـه  روسـتایی  تعـاون 
کشـاورزی مسـئولیت تعاونی ها و تشـکل های بخش 
کشـاورزی را دارد جهـت جلوگیری از موازی کاری در 
کشـاورزی  بخـش  تعاونی هـای  کشـاورزی  بخـش 
صرفـًا از قانـون مصوب سـال ۱۳۵۰ اسـتفاده نمایند.

سخنان مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی استان فارس

توسـعه  از  حمایـت  صنـدوق  مدیرعامـل  ادامـه  در 
بخش کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: صندوق های 
حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی اسـتان فـارس 
یـک ظرفیـت ویژه ای برای بخش کشـاورزی اسـت.

مقصـودی  علـی  غـالم 
افزود: صنـدوق حمایت از 
توسـعه بخش کشـاورزی 
اسـتان فـارس عـالوه بر 
اینکـه تسـهیالت باسـود 
اختیـار  در  را  درصـد   ۴
بخـش  بـرداران  بهـره 
کشـاورزی قـرار می دهد 
تشـکل های  همچنیـن 
بخش کشـاورزی اسـتان فـارس به عنوان عام سـهام 
داران ایـن صنـدوق هسـتند و بـا مدیریـت کل بخش 

بـه بخـش کشـاورزی خدمـات ارائـه می کنـد.
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وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه ای که 
ایـن صنـدوق دارد بـرای تامیـن نهاده هـای بخـش 
کشـاورزی در حـوزه زراعـت، باغبانـی، دام و طیـور 
بسـیار موثـر و مفیـد بـوده اسـت همچنیـن اعتبارات 
بالعـوض آبیاری تحت فشـار توسـط ایـن صندوق به 
بهره بـرداران بخـش کشـاورزی پرداخـت می گـردد.
تعـداد  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  ضمـن  مقصـودی 
صندوق هـای حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی 
شهرسـتانی نیـز تاکنـون بـه 2۰ عـدد رسـیده اسـت 
تصریـح کـرد: بایسـتی صنـدوق حمایـت از توسـعه 

گـردد. توانمنـد  کشـاورزی  بخـش 

سخنان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

در ادامـه رئیس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعی اسـتان فـارس گفت: مرکـز تحقیقات 
و آموزش کشـاورزی اسـتان از اعتبارات اسـتانی مجزا 
بـا ردیـف اعتبـاری مشـخص و بـه صـورت تفکیـک 

شـده اسـتفاده نماید.

ابراهیـم زارع افـزود: نیـاز بـه قوانین صریح می باشـد 
برنامه هـای  در  آن چنـان کـه  تحقیقـات  تـا سـهم 
توسـعه و قوانیـن بودجـه سـالیانه کّل کشـور در نظـر 
گرفتـه می شـود، افزایـش یابـد و در زمـان مناسـب 
تخصیـص داده شـود و بـر اسـاس نظـر مقـام معظم 
رهبـری، تحقیقـات بایـد تـا ۴ درصـد تولیـد ناخالص 
ملـی افزایـش یابـد کـه این سـهم هـم اکنـون حدود 

نیـم درصد اسـت.
آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  کـرد:  تصریـح  وی 
کشـاورزی اسـتان هـا در مناطـق نفت خیز به شـکل 
قانونـی از اعتبـارات ۳ درصـد نفـت و گاز بـه صورت 

مسـتقیم بهـره منـد شـوند.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه ۹۰ درصـد 
آمـوزش  و  ترویـج  تحقیقـات،  سـازمان  اعتبـارات 
کشـاورزی عمـال صرف حقوق و دسـتمزد می شـود و 
در عمـل اعتباری برای پژوهش نیسـت، خاطر نشـان 
کـرد: آمـوزش کارکنـان سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس بایسـتی ردیف اعتباری مسـتقل داشـته 

. شد با

سخنان مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

در ادامـه مدیر آب و خاک 
مهندسـی  فنـی  امـور  و 
سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفـت: مقام 
فرمـوده  رهبـری  معظـم 
از  انـد کـه بحـث خـاک 
آب هـم مهمتر اسـت آب 
را می تـوان شـیرین کـرد 
امـا خـاک دیگـر نمی تـوان از جـای دیگـر آورد. امیر 
اسـالمی افزود: بیـش از ۱۵ سـال قوانیـن حفاظـت از 
خـاک ابـالغ شـده ولی هنـوز اعتبـار آن تامین نشـده 
اسـت لـذا بایسـتی به جـد پیگیـری نمود تـا این مهم 

گـردد.  محقق 

سخنان مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان فارس

در ادامـه مدیـر شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی 
شـرکت   ۵ حاضـر  حـال  در  گفـت:  فـارس  اسـتان 
عهـده  بـر  را  اوره  کـود  تامیـن  پتروشـیمی وظیفه 

دارشـد.

حمیـد ابراهیمـی زاده افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه نیاز 
بـه کـود اوره بـا سـرما مواجه می گـردد و این سـبب 
می شـود کـه گاز جهـت مصـارف خانگـی اختصاص 
پتروشـیمی ها  ایـن سـبب کاهـش خـوراک  و  یابـد 
می گـردد و بایسـتی موضـوع عـدم قطـع یـا کاهش 
فشـار گاز خـوراک پتروشـیمی ها جهـت تامیـن کـود 

اوره بـرای کشـاورزان پیگیـری شـود.

سخنان مدیرکل دامپزشکی 
استان فارس

در ادامـه مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان فـارس گفـت: 
کلیـت کار سـازمان دامپزشـکی در زمینـه سـالمت و 
بهداشـت دام و افزایش این سـطح اسـت و با سالمت 
مـردم و امنیـت غذایی سـر و کار دارد و همـکاران ما 
تـالش بسـیار زیـادی انجـام می دهند تا مـواد غذایی 

بـه صورت سـالم به دسـت مردم برسـد.
حمیـد رضـا ناظمی افـزود: ارتبـاط بـا شـاخص های 

موضوعـی اداره کل دامپزشـکی دسـتورالعمل توزیـع 
اعتبـارات اسـت کـه همیـن مـاده ۱8۰ و الزامـات آن 
می باشـد و متاسـفانه اعتباراتـی لحـاظ نمی شـود و 
ایـن اعتبـارات هـم می دانیـد بـرای ایـن اسـت کـه 
توسـعه پایـدار روسـتاها را بـه دنبـال داشـته باشـد و 
محرومیت زدایـی  و  باشـد  مهاجـرت  از  جلوگیـری 
داشـته باشـد که متاسـفانه هیچگونه اعتبـاری در این 

نمی شـود. داده  زمینـه 
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد: در مـورد نیروی 
انسـانی، هـر سـال تعـداد زیـادی از همـکاران به این 
اداره کل بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل می شـوند و 
و  نداریـم  نیـرو  بـرای جـذب  هیـچ گونـه مجـوزی 
ایـن در حالیسـت کـه دامپزشـکی کار عملیاتی اسـت 
ضمـن ایـن کـه امـا متاسـفانه از لحاظ خـودرو کم به 
شـدت کمبـود داریـم و بـا توجـه بـه اینکـه مـا بایـد 
بـه سـمت دامـدار برویـم نـه اینکـه او بـه سـمت ما 
بیایـد متاسـفانه هـر سـاله سیسـتم های ترابـری مـا 

مسـتهلک کـه شـده و جایگزیـن هـم نمی شـود.
حـاد  فـوق  آنفوالنـزای  بیمـاری  کـرد:  تاکیـد  وی 
پرنـدگان از کشـور قزاقسـتان شـروع شـد و بعـد بـه 
روسـیه و از روسـیه به آلمان و سـپس به ایتالیا منتقل 
شـد و متاسـفانه بـا توجـه بـه اینکـه ایـن بیمـاری از 
طریـق پرنـدگان مهاجـر انتقال داده می شـود و ما نیز 
در کشـور پرنـدگان مهاجر داریم، ۷ اسـتان کشـور در 
حـال حاضـر درگیـر ایـن بیماری هسـتند و مـا برنامه 
نظـارت و پایـش مـان را بـه صـورت روزانـه افزایش 
داده ایـم و هماهنگی هـای الزم بـا محیـط زیسـت و 
دانشـگاه علـوم پزشـکی انجـام شـده و بحمـداهلل تـا 
ایـن لحظـه مشـکلی در ایـن خصـوص نداشـته ایم.

سخنان مدیرکل پشتیبانی امور دام 
استان فارس

در ادامـه مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فارس 
گفـت: در بحـث الگوی تولید؛ سیاسـت هـا و مفاهیم 

اقتصـادی و فنـی موثر هسـتند.
بخـش  در  کـه  چیـزی  آن  افـزود:  رحمانـی  رهـام 
اقتصـادی و سیاسـت های حمایتـی خیلـی موثرتـر و 
تعییـن کننده تر در مقایسـه با الگوهای کشـت اسـت 
الگوهـای فنـی، سیاسـت های حمایتـی، بحـث ارز و 
خریـد تضمینـی در مـورد دو محصـول جـو و گنـدم 
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. ست ا
وی تصریـح کرد: بایسـتی کشـت جـو و تریتیکاله در 
اسـتان فـارس توسـعه پیـدا کنـد و ایـن محصـوالت 

می توانـد جایگزیـن ذرت باشـند.
زمینـه  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  مسـئول  مقـام  ایـن 
کـه  وارداتـی  سیاسـت های  و  وارداتـی  نهاده هـای 
مـا داریـم ایـن واردات به شـکلی نیسـت کـه در واقع 
ایـن زمینـه را فراهم کند کـه زمینه هـای بازاریابی یا 
خریـد و فـروش نهاده هـا در بخش خصوصـی بتواند 
فعـال باشـد و ایـن زمینـه را فراهـم کنـد کـه درصد 
بیشـتری از جامعه بـه توانند در این کسـب و کار وارد 

شـده و از ایـن منابـع بـه خوبـی اسـتفاده کنند. 
وی بیـان کـرد: ما در اسـتان فارس در زمینـه واردات 
نهـاده هـا یک شـرکت فعـال نداریـم و اینکـه به چه 
شـکلی اسـت کـه ایـن سیاسـت گـذاری در اسـتان 
فـارس نمی توانـد فعال باشـد یـا این شـرایط را ندارد 
ایـن جـای تامـل دارد و بایـد ببینیم به چـه نحو و چه 
راهـکاری وجـود دارد کـه این مسـائل را حـل کنیم.

سخنان رئیس سازمان نظام دامپزشکی
استان فارس

در ادامـه رئیـس سـازمان 
دامپزشـکی  نظـام 
اسـتان فـارس گفـت: بـا 
قوانیـن حاضـر در بخـش 
نمی تـوان  کشـاورزی 
انتظـارات مدنظـر کشـور 
را در ایـن شـرایط خـاص 
جنـگ اقتصـادی محقـق 
نمـود و مـا نیازمنـد ایـن هسـتیم که به صـورت کلی 
بازنگـری و بـه روز رسـانی در قانـون انجـام شـود.

احمدرضـا تابـع بردبـار افـزود: دسـتورالعمل ها و آیین 
نامه هایـی کـه وجـود دارد مربـوط به ۵۰ سـال پیش 
قانـون دامپزشـکی کشـور  اسـت و بـه طـور مثـال 
مربـوط بـه سـال ۱۳۵۰ اسـت. اجرائـی کـه بـرای 
متخلفیـن در نظر گرفته شـده اسـت پنج هـزار تومان 
باالتریـن آن بـوده و امـروز پنـج هـزار تومـان هیـچ 
اسـت و هیـچ بازدارندگـی نـدارد بـه همیـن خاطـر 
نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه حتما ایـن بازنگـری انجام 
شـود و بزرگتریـن کاری که شـما بـه عنـوان نماینده 

مـردم انجـام دهیـد اطـالع همیـن بسـترهای قانونی 
اسـت کـه می توانـد خیلـی از مسـائل و مشـکالت را 

حـل خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد: در خواسـت مـا ایـن اسـت کـه در 
قانـون؛ تاسـیس صنـدوق نظـارت بهداشـتی تصویب 
شـود و کارخانـه ها متناسـب بـا تولید کارخانـه در آن 
پـول بریزنـد و از محـل آن بـه مسـئول فنـی حقـوق 
پرداخت شـود کـه این حقـوق بتواند نظـارت را بهینه 
کنـد و آن مسـئول فنـی که در کشـتارگاه اسـت بداند 
کـه اگـر الشـه حذفـی را حـذف می کنـد سـر مـاه 
حقوقـش پرداخـت می شـود نـه اینکـه اهرمی باشـد 

کـه حقوقـش پرداخت نشـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: ۱۷۰۹ بیماری 
در دام وجـود دارد کـه 8۳۴ مورد آن بیماری مشـترک 
انسـان و دام اسـت و ۱۵6 بیمـاری نوظهـور داریـم 
کـه یـک مـوردش کرونا هسـت کـه همـه درگیرش 
هسـتند خانـواده کرونا ویـروس برای دامپزشـکی 2۵ 
سـال قبل شناسـایی شـده اسـت اگـر نتوانیـم این ها 
را پیشـگیری کنیـم جامعـه انسـانی درگیـر می شـود 
پـس اهمیـت بهداشـت و نظـارت غذایـی زمینه سـاز 

امنیـت اجتماعی اسـت

سخنان رئیس موسسه واکسن و سرم سازی 
رازی شعبه شیراز

سـازی  و سـرم  واکسـن  موسسـه  رئیـس  ادامـه  در 
رازی شـعبه شـیراز گفـت: موسسـه واکسـن و سـرم 
سـازی رازی شـعبه شـیراز بزرگترین مرکز تولیدکننده 

واکسـن در خاورمیانـه اسـت.

علی شـیرازی نـژاد افزود: امـروز بحث تولید واکسـن 
فکـر  اسـت  درگیـر  آن  بـا  دنیـا  کـه  بحثـی  اسـت 
می کنـم در بخـش کشـاورزی موسسـه رازی بسـیار 
مظلـوم واقـع شـده اسـت اسـتان فـارس بزرگتریـن 
مرکـز تولیـد واکسـن را داراسـت ولـی وزارت جهـاد 
کشـاورزی و حتی تعـداد کمتری از بخش کشـاورزی 

کمتریـن اطـالع را از آن دارد. 
شـرکت های  می بینیـم  امـروزه  کـرد:  تصریـح  وی 
دانـش بنیـان آمـده انـد و می خواهنـد واکسـن تولید 
نماینـد و بـه آنهـا اعتبـارات خوبـی هم داده می شـود 
ولـی بـه جـرات می توانـم بگویـم کـه کارشـان بـه 

نتیجـه نمی رسـد و ایـن در حالـی اسـت که موسسـه 
رازی ۹۳ سـال اسـت کـه در زمینه تولید واکسـن کار 

کـرده تا بـه اینجا رسـیده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن کـه مـا از اعتبارات 
اسـتانی بـه هیـچ عنـوان بهـره منـد نیسـتیم خاطـر 
بخـش  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  کـرد:  نشـان 
در  را  واکسـن  تولیـد  اهـرم  بزرگتریـن  کشـاورزی 
کشـور و در خاورمیانه در اختیار دارد بنابراین بایسـتی 
اعتبـارات در زمینـه تولیـد واکسـن متمرکـز شـود و 
در اختیـار موسسـه سـرم سـازی رازی قـرار گیـرد و 
خواهـش می کنـم که در کمیسـیون های کشـاورزی 

بودجـه خوبـی بـرای موسسـه در نظـر بگیریـد. 
وی تاکیـد کـرد: وقتی اداره کل دامپزشـکی واکسـن 
بـه  را  آن  و  بسـازیم  واکسـن  بایـد  مـا  می خواهـد 
مرکـز بفرسـتیم و از آنجـا ایـن واکسـن بـرود بـرای 
دامپزشـکی اسـتان کـه این رونـد صحیح نیسـت اگر 
ما اعتبارات اسـتانی داشـتیم می توانسـتیم واکسـن را 
عـالوه بـر آن تعهـدی کـه بـه مـا می دهنـد زیادتـر 
بسـازیم و می توانسـتیم تولیـد واکسـن را بـا توجه به 
جمعیـت دام و طیـوری کـه اسـتان فـارس دارد کامل 

دهیم. پوشـش 
شـیرازی نـژاد اظهار کرد: بایسـتی با توجـه به اهمیت 
موسسـه سـرم سـازی در تولید واکسـن شـرایط الزم 

جهـت جذب نیـرو در این موسسـه فراهـم گردد.

سخنان مدیرکل امور عشایر 
استان فارس

در ادامه مدیرکل امور عشـایر اسـتان فارس گفت: سـازمان 
ما یک سـازمان توسـعه ای چند پیشـه و فرابخشی است.

روح الـه بهرامی افـزود: وظایـف متعـددی هـم کارگـزار به 
عهـده امـور عشـایر گذاشـته که حـدود ۵۵ وظیفـه ای که 
مـا داریـم حـدود ۱۵ وظیفـه بـه طـور متمرکـز بـر عهـده 
وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت و ۴۴ وظیفـه بـه صـورت 

پراکنـده بـر عهـده سـایر وزارتخانـه ها اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرایط خاصـی در زمینـه امـور 
عشـایر وجـود دارد کـه تقاضامندیـم کـه در حـوزه قانـون 
گـذاری بیشـتر بـه آن توجـه شـود، تصریـح کـرد: کمبـود 
بارندگـی در حـال حاضـر تامین علوفه و غذا رسـانی سـیار 
بـه عشـایر را بـا چالـش جـدی روبـرو کـرده اسـت و فکر 
کنـم تنهـا و سـاده تریـن کار دعا کـردن برای نـزول باران 
اسـت چـون شـرایط واقعا شـرایط خاصـی اسـت و تاکنون 
حـدود هفتـاد هـزار تـن علوفـه توسـط معاونت امـور دام و 
پشـتیبانی امـور دام در اختیار عشـایر قرار گرفته اسـت ولی 

شـرایط سـخت است.
اماکـن  تکلیـف  ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: 
دامی مجـاور کانون هـای اسـکان عشـایری تعیین شـود و 
تامیـن وثیقـه دریافـت تسـهیالت توسـط عشـایر بـه علت 
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اینکـه عمومـًا عشـایر کوچـرو، از امـواِل منقـوِل متعـارِف 
ملکـِی سـنددار برخـودار نیسـتند، تامیـن وثیقه توسـط آنها 
جهـت دریافـت تسـهیالت از بانکهـای عامـل، موسسـات 
مالـی و صندوق هـای حمایتـی، یکـی از مهمتریـن موانـع 
جـذب و زمان بـر شـدن تسـهیالت اسـت کـه قاعدتـا بـر 
ایجـاد و صیانـت از اشـتغال پایـدار و بهبـود شـاخص های 

برخـوداری و رفـاه در جامعـه عشـایر موثـر می باشـد. 
وی اظهـار کـرد: فراهـم آوری خدمـات زیربنایـی در مراتع 
جهـت عشـایر در نظـر گرفتـه شـود و بـا توجـه بـه اینکـه 
عموما عشـایر از لحاظ شـاخص های برخـوداری، از میانگین 
خدمـات تامیـن شـده در روسـتاها نیـز پایین تـر هسـتند لذا 
پیشـنهاد می گـردد مجـوز احـداث سـرپناه و سـرویس های 
بهداشـتی و حمام در مراتع عشـایری به دامداران عشـایری 

دارای پروانـه چـرا در همـان مرتع داده شـود.
بهرامی تاکیـد کرد: مراتع عشـایر عرصـه تولید محصوالت 
دامـی و مبنـای اقتصـاد تولیـد محور عشـایر می باشـند لذا 
واگـذاری در مراتـع بـه افـراد غیرعشـایر، بـدون رعایـت 
مالحظـات سـاختاری کارکـردی فعالیت هـا، باعـث ایجـاد 
پیامدهای مختلف آشـکار و پنهان و مسـتقیم و غیرمستقیم 
بـه  تنوع بخشـی  آنکـه  ضمـن  می شـود،  عشـایر  جهـت 
اشـتغال عشـایر و کاهـش وابسـتگی آنها به مرتـع به ویژه 
بـه علت بـروز پدیـده تغییـر اقلیم، یـک اولویت مـورد نیاز 
اسـت لـذا پیشـنهاد می گـردد ممنوعیـت واگـذاری مراتـع 
عشـایری بـه غیرعشـایر و در اولویـت قرارگرفتـن عشـایر 
جهـت واگـذاری معـادن یا هـر گونـه طرحی کـه در حوزه 

مرتـع عشـایری قابلیـت اجـرا دارد اعمال شـود.

سخنان مدیر امور اراضی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

در ادامـه مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: یکی از مسـائل در حـوزه زمین با 
توجـه به اینکه زمین بسـتر تولید اسـت حفـظ کاربری 
و بحـث سـرمایه گـذاری اسـت که می خواهـد در این 
حـوزه انجـام شـود و از طرفـی بـا توجـه به آمـار، هر 

هکتـار زمین غـذای 2۰ نفـر را تامیـن می کند.
محمـود باصـری افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه اراضـي 
مسـتثنیات در مناطـق مختلـف از نظـر خصوصیـات 
بسـیار متفـاوت بـوده و برخـي از ایـن اراضـي فاقـد 
پتانسـیل تولیـد کشـاورزي مي باشـند در قانـون فعلي 

تفاوتـي بیـن ایـن اراضـي بـا اراضـي داراي شـرایط 
مناسـب کشـاورزي دیـده نشـده اسـت لـذا پیشـنهاد 
تعییـن  و  سـرزمین  آمایـش  طـرح  کـه  می گـردد 

کاربـري اراضـي اجـرا گـردد.
وی تصریـح کـرد: براسـاس آمـار اسـتان فـارس یک 
میلیـون و 8۰۰ هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی دارد و 
ما در سـال با دو دسـتگاه ماشـین گشـت هرمـاه فقط 
می توانیـم یـک زمیـن را پایـش کنیـم یعنـی متخلف 
تغییـر کاربـری را انجـام می دهـد بنابراین بـا توجه به 
اهمیـت زمیـن و عوایـدی که از اسـتان هـا وارد خزانه 
می شـود براسـاس آمارهـا در پنـج سـال گذشـته بالغ 
بـر ۵۰ میلیـارد تومـان از اسـتان فـارس بـه صنـدوق 
خزانـه واریز شـده و مقـرر بوده کـه 8۰ درصد درآمدها 
بـه حـوزه کشـاورزی برگـردد کـه جدیـدا حـدود ۵۰ 
درصـد بـه وزارتخانـه بر گشـته اسـت و تخصیص آن 
بـه اسـتان هـا بسـیار کـم اسـت بنابراین بـرای پایش 
اراضـی اسـتان فـارس برای هـر پنج هـزار هکتار یک 
خـوردو نیـاز اسـت که بایسـتی بیـش از ۳6۰ خوردو و 

راننـده و نیروی انسـانی وجود داشـته باشـد.
وی با اشـاره به اینکه یک سـری سـاخت و سـازهای 
نامتعـارف داریـم، تصریـح کـرد: نامتعارف هـا آنهایی 
هسـتند اسـت کـه در دو مقولـه سـاخت و سـازهای 
بـه  روسـتاها  کنـار  و  حاشـیه شـهرها  در  مسـکونی 
عنـوان سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز مسـکونی و 
سـاخت و سـازهای غیرمجـاز بـاغ شـهرها اقـدام بـه 

سـاخت و سـازهای بـدون مجـوز کـرده انـد.

سخنان مدیر شعب بانک کشاورزی 
استان فارس

در ادامـه مدیـر شـعب بانـک کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: بانـک کشـاورزی در فارس با ۱۴2 شـعبه در این 
اسـتان مشـغول خدمت رسـانی بـه بهره بـرداران بخش 

کشـاورزی است.
 محمـد حسـن رزاق منـش افـزود: سـال گذشـته بـا 
پرداخـت ۳۰ هـزار میلیـارد تسـهیالت به بهره بـرداران 
بخش کشـاورزی، بانک کشـاورزی اسـتان فـارس رتبه 

دوم کشـور را کسـب نمـود.
وی تصریـح کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تـا کنون ۳۱ 
هـزار میلیارد ریال تسـهیالت پرداخت شـده که نسـبت 

بـه سـال قبـل 28 درصـد رشـد داشـته و از ایـن میزان 
6۱ درصد در حوزه سـرمایه ای و ۳۹ درصد سـرمایه در 
گـردش بـوده اسـت. ایـن مقام مسـئول بـا بیـان اینکه 
2۴ هـزار میلیـارد پـول گنـدم را امسـال بـدون دغدغـه 
بـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی پرداخت کـرده ایم 
خاطـر نشـان کـرد: در بنـد خ و بنـد ل بیشـترین جذب 

یارانـه را در کشـور و در اسـتان داشـته ایم.

سخنان مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان فارس

در ادامـه مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
فـارس گفـت: اداره کل منابـع طبیعـی 8۰۰ نفـر نیـرو 
دارد کـه 2۰۰ نفـر آن هـا نیروهـای شـرکتی بـا حقـوق 
ماهیانـه ۱میلیـون و نهصد هزار تومـان، 2۰۵ نفر نیروی 
دیپلـم و زیـر دیپلم هسـت. عبدالحسـن صمدنـژاد خاطر 
نشـان کـرد: بیـش از ۱۹۰ نفر تا سـال ۱۴۰2 بازنشسـته 

می شـوند و هیـچ جذبـی هـم صـورت نمی گیـرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه بـا نیروهـای 
هکتـار  میلیـون   ۱۰.2 از  فـارس  اسـتان  در  موجـود 
چگونـه می تـوان محافظت کـرد؟ افـزود: از ۱۴۳ خوردو 
در اختیـار،8۷ خـودرو مـدل زیـر سـال ۹۰ هسـت و بـا 
ایـن تعـداد خـودرو چگونـه می تـوان ایـن عرصـه ها را 
پایـش کـرد؟ در بحـث قـرق بـان بسـیج هیـچ اعتباری 

نمی دهـد.
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رئیس جهاد کشاورزی فارس:

مشکلی در تولید مرغ نداریم 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: در دی مـاه نزدیـک به 
هشـت میلیـون و 6۰۰ هـزار قطعـه جوجـه ریـزی داشـتیم و از نظـر تولیـد مرغ 

نداریم.  مشـکلی 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان بـا اشـاره بـه اینکه متوسـط 
مصـرف روزانـه گوشـت مـرغ در این اسـتان حـدود ۳۵۰ تن اسـت، تصریح کرد: 

در سـال حـدود 6 هـزار تن مـازاد تولیـد داریم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بر اسـاس مصوبات سـتاد تنظیـم بازار قیمـت تحویل هر 
کیلوگـرم مـرغ درب کشـتارگاه هـا ۱۴ هـزار و ۴۰۰ تومـان بـود و در بـازار بایـد 
کیلویـی 2۰ هـزار و ۴۰۰ تومـان توزیـع شـود، ابـراز کـرد: اگـر ایـن موضـوع در 

برخـی از اسـتان هـا رعایت نشـود مرغـداران معترض می شـوند.
بـه گفتـه او؛ در سـتاد تنظیـم بازار اسـتان فـارس با مسـئولیت معـاون اقتصادی 
در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت  و  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های  اسـتانداری، 

خصـوص تصویـب نـرخ و تنظیـم بـازار مشـارکت دارنـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس اظهـار کـرد: از اول آذرمـاه 
نهاده هـای دامی کامـال از طریـق سـامانه بـازارگاه توزیـع شـده و قابـل رصـد 
اسـت بنابرایـن تامیـن نهـاده بـرای مرغـداری ها صـورت گرفته و جوجـه ریزی 

فراتـر از نیـاز پیـش بینی شـده اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
گفـت: دانـش آموختـگان مراکـز دانشـگاهی علی 
مهـارت  بایـد  بـاال،  دانـش  از  برخـورداری  رغـم 
کافـی بـرای حضـور در عرصه هـای کشـاورزی را 

گیرند.  فـرا 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمان 
بـا  نشسـت  در  مـاه  بهمـن  ششـم  دوشـنبه  روز 
و  فنـی  آمـوزش  کل  مدیـر  کوشـکی  حشـمت 
حرفـه ای اسـتان فارس ابـراز کـرد: در بخش اجرا 
تجـارب عملـی و مهارت فنـی کاربرد زیـادی دارد 
از ایـن رو بایـد بـه مهـارت آمـوزی بیـش از پیش 

شـود. توجه 
وی بـا اشـاره به همـکاری اداره کل آمـوزش فنی 
و حرفـه ای بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس در زمینـه آمـوزش بـه بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی، تصریـح کرد: بـه منظـور افزایش بهره 
وری از پتانسـیل های موجـود، ارگان هـا نبایـد به 
صـورت جزیـره ای و یا مـوازی کاری اقـدام کنند.
وی، بـر ضـرورت توجـه بـه یافته هـای تجربی در 
تجـارب  مستندسـازی  و  اقلیمی متفـاوت  شـرایط 

عملـی تاکیـد کرد.
گیاهـان  اقتصـادی  ارزش  بـه  اشـاره  بـا  پژمـان 

دارویـی و کشـت های گلخانه ای، خواسـتار تدوین 
سـند همکاری سـازمان جهاد کشاورزی و اداره کل 
فنـی حرفـه ای اسـتان فـارس با محوریـت این دو 

شـد. موضوع 
وی افـزود: در ایـن زمینـه بـا کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی )ره( تفاهـم نامـه ای نوشـته و بـا آموزش 
نیروهـای تحـت پوشـش ایـن کمیتـه در نهایـت 

کارآفرینـی ایجـاد شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
انتقـال  مویرگـی  شـبکه  تشـکیل  ضـرورت  بـه 
دانـش و مهـارت آمـوزی کشـاورزی گریـزی زد و 
گفـت: مهارت هـای نویـن از مراکـز تحقیقاتـی و 
کارشناسـان اجرایـی تا سـطح بهره بـرداران بخش 

کشـاورزی بایـد منتقـل شـود.
پژمـان اظهـار کـرد: بـه منظـور انتقـال دانـش از 
سـازی  هوشـمند  و  آموزشـی  نویـن  شـیوه های 
اسـتفاده شـود و کلیپ هـای آموزشـی کوتـاه در 
اختیـار بهـره بـرداران بخش کشـاورزی قـرار داده 

. د شو

رئیس جهاد کشاورزی فارس:
دانش آموختگان دانشگاهی نیازمند مهارت آموزی
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معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس گفت: سـرمازدگی در سـطح 
۳8 هـزار هکتـار از بـاغ ها و مزارع ۱2 شهرسـتان این 
اسـتان، مبلغی معادل ۹8۰۰ میلیارد ریال خسـارت زد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، جعفر صبـوری پور 
بـا اشـاره به اینکه در سـنوات اخیـر پدیده تغییـر اقلیم 
بـا افزایـش فراوانی، شـدت و مـدت وقـوع مخاطرات 
اقلیمی همـراه بوده اسـت، تصریـح کرد: دمای شـبانه 
از نوزدهم تا بیسـت و سـوم دی ماه در شهرستان های 
جنوبـی اسـتان فـارس هـر شـب بیـن ۴ تا 8 سـاعت 
دمـای تـا منفـی ۱۴ درجه رسـید و خسـارت زیادی به 

بخـش کشـاورزی وارد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه 82 درصد از خسـارت در حوزه باغ 
هـا و مابقـی در زراعـت بـود، ابـراز کـرد: افـت دمای 

شـبانه بـه 2۵ هـزار هکتـار از بـاغ هـا و بـه صـورت 
عمـده باغ مرکبات مبلغـی معـادل 8۰8۰ میلیارد ریال 
و ۱۳ هـزار هکتـار از محصـوالت زراعی شـامل گندم، 

جـو و کلـزا، ۱۷2۰ میلیـارد ریال خسـارت زد.
بـا  داراب  شهرسـتان های  پـور،  صبـوری  گفتـه  بـه 
۳۰8۰ میلیـارد ریال، فسـا ۱۹6۰ میلیـارد ریال و جهرم 

۱۷۱۰ میلیـارد ریـال بیشـترین خسـارت را داشـتند.

پیگیری جبران خسارت سرمازدگی
معـاون برنامـه ریزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش 
از وقـوع سـرمازدگی بـه کشـاورزان اطـالع رسـانی 
فنـی شـده  پیشـگیری توصیه هـای  و در خصـوص 
اسـت، ابراز کـرد: اگرچه تنهـا اهرم حمایتـی دولت از 
کشـاورزان در شـرایط عادی بیمه اسـت امـا اقداماتی 

در زمینـه کاهـش خسـارت صـورت گرفته اسـت.
جهـاد  وزارت  ملـی  مسـئولین  از  کـرد:  اظهـار  وی 
سـرمازدگی  خسـارت  تـا  شـد  دعـوت  کشـاورزی 
داراب،  فسـا،  مـزارع شهرسـتان های  و  بـاغ هـا  بـه 
جهـرم و قیروکارزیـن بازدیـد کننـد و بدیـن ترتیـب 
عمـق خسـارت بـه سـطوح ملی انعـکاس داده شـد و 

از خسـارت جبـران شـود. امیدواریـم کـه بخشـی 
صبـوری پـور بـا اشـاره بـه اینکـه کمـک بالعوض، 

امهـال  هزینـه  تامیـن  و  قرض الحسـنه  تسـهیالت 
باغـداران خسـارت دیـده  بانکـی  بدهـی تسـهیالت 
بیمـه  اعتبـارات صنـدوق  و تخصیـص ۱۰۰ درصـد 
از جملـه پیشـنهادها بـه منظـور کمـک بـه خسـارت 
دیـدگان بـود، افـزود: تاکیـد شـده کـه صنـدوق بیمه 
کشـاورزی ارزیابـی و پرداخـت غرامـت را ظرف مدت 

یـک مـاه انجـام دهد.

معاون جهاد کشاورزی فارس:
خسارت 9800 میلیارد ریالی سرما به کشاورزی فارس 
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اعطای تسهیالت یارانه ای از محل برنامه های
جهش تولید سال 1399 

مدیـر امـور سـرمایه گـذاری سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: بـا توجه به 
تفاهـم نامـه منعقده فـی ما بین اسـتانداری 
فـارس و سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور 
بـرای تامیـن یارانـه مـورد نیـاز طرح هـای 
تولیـدی در قالـب تامیـن یارانـه طرح هـای 
مبلـغ  بـه  طـرح   ۴ تعـداد  تولیـد  جهـش 
۱۰۵2۰۰۰ میلیـون ریـال تسـهیالت و مبلغ 
۱۰۷6۴۴ میلیـون ریـال یارانـه بـرای کاهش ۳ درصد از سـود تسـهیالت در 
بخـش کشـاورزی مـورد تصویب سـتاد اقتصاد مقاومتی اسـتان قـرار گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه گـذاری سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود کجـوری افـزود: تعـداد ۳ طرح بـه مبلغ 
۷۹6۰۰۰ میلیـون ریـال بـه عاملیـت بانک کشـاورزی اسـتان فـارس در زیر 
بخش هـای صنایـع تبدیلـی و تولیـدات گیاهـی و ۱ طرح به مبلـغ 2۵6۰۰۰ 
میلیـون ریـال در بانک توسـعه تعـاون در زیر بخش دام و طیور در دسـت پی 
گیـری می باشـد که قـرارداد عاملیـت این منابع بـا بانک کشـاورزی منعقد و 

در بانـک توسـعه تعاون در شـرف انعقـاد قرارداد می باشـد.
وی تصریـح کـرد: بدیهی اسـت بـا توجه به نامگذاری سـال جاری از سـوی 
مقـام عضمـای والیـت تحـت عنـوان "جهـش تولیـد" اجـرای این طـرح ها 
گام بزرگـی در دسـت یابـی بـه ایـن اهـداف در بخـش کشـاورزی را ایفـا 

کرد. خواهـد 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: طرح هـا با توزیع شهرسـتانی مناسـب 
در ۴ شهرسـتان اسـتان موجـب ایجـاد فرصت های شـغلی جدیـد و تاثیر این 

طـرح هـا در تولید بخـش ایفا خواهـد نمود.

تامین منابع تسهیالتی بند " الف" ماده 52 قانون 
الحاق جهت طرح های "تعاونی" 

مدیـر امورسـرمایه گـذاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
بـا توجـه بـه مصوبات جلسـه شـورای عالـی توسـعه تعـاون امـکان ایجاد 
منابـع  از  بهـره منـدی  تعاونـی جهـت  زیرسـاخت و معرفـی طرح هـای 

تسـهیالتی بنـد "الـف" مـاده ۵2 قانـون الحـاق صـورت پذیرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور سـرمایه گـذاری سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، محمـود کجـوری افـزود: در این راسـتا تعدادی 
از طرح هـای تعاونی هـای فعـال در بخـش کشـاورزی در زمینـه باغبانـی، 
امـوردام و طیـور، صنایـع، مکانیزاسـیون و منابـع طبیعی توسـط ادارات کار 
سـطح شهرسـتان و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها شناسایی و به 

اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اعـالم گردید.
تعاونـی  نهایـی طرح هـای  تائیـد  و  بررسـی  از  وی تصریـح کـرد: پـس 
هـا مراتـب بـه منظـور معرفـی متقاضیـان بـه سیسـتم بانکـی بـرای اخـذ 
تسـهیالت بـه اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اعـالم کـه 
متقاضیـان بـرای تشـکیل پرونـده تسـهیالتی بـه بانـک توسـعه تعـاون 

معرفـی گردنـد. 
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: تاکنـون تعـداد 6۴ طـرح تعاونی با 
مبلـغ ۱8۰۷۴۰۰ میلیون ریال توسـط اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس اعالم شـده اسـت کـه از این 
تعـداد 2۵ طـرح به مبلـغ ۱۷۱۴۴۰۰ میلیون ریال دارای شـرایط کامل بوده 

کـه بـه اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی منعکـس گردیده اند.
وی بیـان کـرد: طرح های مـورد تائید در زیـر بخش هـای باغبانی، صنایع 
تبدیلـی، دام و طیـور می باشـند و متقاضیان بایسـتی به منظـور پی گیری 
بـه اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و یا بانک عامـل مراجعه نمایند.
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معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: جهـت کاهـش موانـع و حرکت 
در راسـتای توزیـع عادالنـه نهـاده هـا در بخـش دام 
و طیـور، ضمـن شناسـایی نقـاط ضعـف در برنامه ها و 
آسـیب شناسـی دقیـق روند پیشـین توزیـع نهادهاه در 
بخـش دام و طیـور، اقـدام بـه ارائـه برنامه هـای نوین 
مدیریتـی در ایـن زمینـه نمـوده اسـت بـه نحـوی که 
بعضـًا بـرای اولین بار در سـطح کشـور عنـوان و مورد 

اقبـال وزارتخانـه قـرار گرفته اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود تولیـدات 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، کرامت 
الـه کیومرثـی افـزود: از اول مهرمـاه سـال جـاری و 
بـا هـدف تسـهیل در انجـام فرآینـد تخصیـص نهـاده 
نیـاز  مـورد  نهاده هـاي  توزیـع  در  دقـت  افزایـش  و 
واحدهـاي مـرغ تخمگـذار بدیـن گونه اقـدام می گردد 
کـه سـهمیه در نظـر گرفتـه شـده جهـت ایـن گونـه 

واحدهـا، بـه صورت سیسـتمي و مسـتقیمًا از وزارتخانه 
و بـه طـور اختصاصـی جهت بهره بـرداران در سـامانه 
بـازارگاه بارگـزاري گردیـده و بهـره بـرداران می توانند 
مسـتقیمًا و بـه راحتـی از سـامانه مذکـور و بـدون نیاز 
واسـطه، نهـاده خـود را خریـداري و تحویل  بـه گیرند.

وی بیـان کـرد: در برنامـه جدیـد و جهـت تخصیـص 
نهادهـای واحدهـاي تولیـد کننـده مرغ گوشـتي که از 
اول آبـان مـاه سـال جاری اجرا شـده، مقـرر گردید که 
تخصیـص نهاده هـای مـورد نیـاز این گونـه واحدهای 
تولیـد براسـاس ثبـت نـام در سـامانه سـماصط و تأیید 
تحویـل مـرغ زنـده و توزیـع گوشـت مـرغ از طریـق 
کشـتارگاه ها بـا تائیـد نهایـی اداره کل دامپزشـکي، به 
نسـبت ۱.۵ کیلوگرم کنجاله سـویا و 2.۵ کیلوگرم ذرت 
در یـک دوره ۴۰ روزه سـهمیه در نظـر گرفته شـود به 
نحـوی کـه بهـره بـرداران بـه آسـانی و مسـتقیمًا بـا 
مراجعـه به سـامانه بـازارگاه می توانند نسـبت به خرید 

نهاده هـای تخصیصـی خـود اقـدام نمایند. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: همچنیـن برای 
نیـاز  مـورد  نهـاده  سـهمیه  اخـذ  تسـهیل  و  راحتـی 
در زمانـی کـه مقـدار نهـاده کمتـر از ۱۰ تـن باشـد، 
و  انتقـال  آیتـم  بـازارگاه  در  مي تواننـد  بهره بـرداران 
اجـازه خریـد بـه اتحادیه و تعاونـي مربوطـه را انتخاب 
و خریـد از طریـق اتحادیـه و تعاوني هـاي اعالم شـده، 

صـورت پذیـرد.

وی ابـراز کـرد: نظـارت بـر توزیـع نهاده هـاي دامـي 
از اهمیـت بسـیاری برخـوردار بـوده و پایـش و نظارت 
دقیـق سـبب توزیـع منصفانـه بیـن بهـره بـرداران و 
افزایـش سـطح رضایـت منـدی آنها از خدمـات مذکور 
مـورد  قبـل  سـال های  در  متاسـفانه  کـه  می گـردد 
غفلـت و بـی توجهـی قـرار گرفتـه اسـت کـه سـببب 

ایجـاد معضالتـی در رونـد کار می شـود.
کیومرثـی اظهـار کـرد: بدین دلیـل مجموعـه معاونت 
بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس دسـت بـه اقدامی بدیع در سـطح اسـتان نموده 
اسـت کـه مـورد اسـتقبال کشـوری نیـز قـرار گرفتـه 
اسـت و در اصـل بـا راه انـدازي سـامانه پایـش نهـاده 
دامـي سـپند بـا هـدف افزایش نظـارت و پایـش دقیق 
توزیـع نهـاده ها می تـوان مشـکالت و نارضایتی ها را 

بـه حداقـل خود کاهـش داد.
وی تاکیـد کـرد: طراحـی سـامانه سـپند از افتخـارات 
تولیـدات  بهبـود  معاونـت  همـکاران  ابتـکارات  و 
دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـوده 
و بدینوسـیله می تـوان شـاهد عدالـت و ضابطـه منـد 
شـدن توزیـع نهاده هـا در بخـش دام و طیـور باشـیم . 
کیومرثـی یادآور شـد: کاربـرد و توانمندي این سـامانه 
درحـدي اسـت که از زمـان خرید نهـاده تـا توزیع بین 
بهـره بـرداران قابـل رصـد و پایـش اسـت و تـا کنون 
از  اسـتفاده  تقاضـاي  کشـور  اسـتان هاي  از  تعـدادي 
ایـن سـامانه نظارتـي را در اسـتان هاي خـود را مطـرح 
نموده انـد و در ایـن خصـوص مکاتبـات و مذاکراتـي با 
وزارتخانـه انجـام گردیده و در حال رایزني هسـتیم که 

سـامانه را ملـي نماییم.

آسیب شناسی و مدیریت بهینه توزیع نهاده های دام و 
طیور در سال جاری

جهـاد  دامی سـازمان  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ۱۵8۰ تـن شـکر 
مـورد نیاز پـرورش دهنـدگان زنبور عسـل بین آنان 

شـد. توزیع 
به گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود تولیدات 
فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی سـازمان 
کرامـت الـه کیومرثـی افـزود: شـکر توزیـع شـده 
بـه عنـوان تغذیـه حمایتی در پـرورش زنبور عسـل 
محسـوب شـده و در جهت تثبیت جمعیـت کلنی ها 
و تـداوم مانـدگاری زنبـور عسـل در نظـر گرفتـه 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه پتانسـیل موجود در 
اسـتان فـارس و تنـوع محصـوالت باغـی و وجـود 
و  درخـت  هـا،  بوتـه  مرتعـی  زای  شـهد  گیاهـان 
درختچه هـا، شـرایط بسـیار ایـده آلی را بـرای تولید 

انـواع عسـل ماننـد گـون، مرکبـات و ترکیبـی را 
فراهـم نمـوده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: این اسـتان 
بـا دارا بـودن یک میلیـون و ۱۳۰ هزار کلنـی زنبور 
عسـل در میـان ۳ اسـتان برتـر تولیـد کننده عسـل 
در کشـور قـرار گرفتـه اسـت و وضعیـت مناسـب 
تولیـد گـرده و شـهد در اسـتان فارس عامـل اصلی 
تولیـد سـالیانه ۱۱ هـزار و ۵۰۰ تـن عسـل سـالم و 

ارگانیـک را مهیـا سـاخته کـه عسـل تولیـدی بـه 
راحتـی  بـه  الزم  اسـتانداردهای  بـودن  دارا  دلیـل 
شـرایط صـادرات و ورود بـه بازار هـای جهانـی را 

دارا خواهـد بـود. 
فعالیت هـای  از  زنبـورداری یکـی  بیـان کـرد:  وی 
برجسـته در بخـش دامپـروری اسـتان بـوده و ایـن 
اشـتغال   از  توجهـی  قابـل  سـهم  تولیـدی  بخـش 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم را در اسـتان فـارس ایجاد 
می نمایـد. کیومرثـی در راسـتای توزیـع منصفانـه 
شـکر یارانـه ای اظهـار کـرد: سـهمیه نهـاده شـکر 
مختـص فصـول خـاص پـرورش زنبـور عسـل در 
اسـتان فـارس بـوده و توزیـع آن براسـاس آخریـن 
و  اسـت   ۹8 سـال  در  کلنی هـا  تعـداد  سرشـماری 
و  اسـتان  زنبـورداران  اتحادیه هـای  هماهنگـی  بـا 

می پذیـرد. انجـام  مرتبـط  تعاونی هـای 

توزیع 1580 تن شکر برای پرورش دهندگان زنبور عسل
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معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: مقـرر گردیـد بخشـي از نهـاده 
مـورد نیـاز گاوداران نیمـه صنعتـی، واحدهـاي دامـي 
سـنتي، روسـتایي و دام هـاي سـبک از طریـق تولیـد 
خـوراک دام و طیـور توسـط کارخانجـات خـوراک دام 

پذیرد. صـورت 
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت بهبـود تولیـدات 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، کرامت 
الـه کیومرثـی افـزود: در رویکـرد جدیـد معاونـت امور 
بهبـود تولیـدات دامی کشـور و با توجه بـه کارخانجات 
تولیـد خـوراک دام و پتانسـیل و ظرفیت هـای موجـود 
از  بهـره وري  افزایـش  در جهـت  و  ایـن صنایـع  در 
نهاده هـاي تخصیصـی در زیر بخـش دام و طیور مقرر 
گردیـد بخشـي از نهـاده مـورد نیـاز واحدهـاي دامـي 
سـنتي و روسـتایي و دام هـاي سـبک از طریـق تولیـد 
از طریـق کارخانجـات مذکـور  خـوراک دام و طیـور 

پذیرد. صـورت 
وی تصریـح کـرد: در ایـن راسـتا در مرحلـه ی اول 
۱2۵۰۰ تـن و در مرحلـه دوم ۱۴۰۰۰ تـن نهـاده در 
اختیـار کارخانجـات فعال اسـتان قرارگرفت تـا با تولید 
خـوراک دام و بـا درصد پروتئین متفـاوت و نرخ دولتي 
جهـت تغذیـه ی گاوهاي شـیري کـم تولیـد و پرتولید 
و پـرواري و نیـز جهـت مصـرف دام سـبک اقـدام و 
آمـاده توزیـع گـردد و از طرفی به دلیل عـدم بارش در 
شهرسـتان هاي جنوبي و مشـکالت تغذیـه اي دام هاي 
سـبک مسـتقر در ایـن نواحـی، مقـرر شـده اسـت تـا 
توزیـع خـوراک دام دولتـي و جـو در مناطـق مذکـور 

پذیرد. انجـام 

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: در بخـش دام 
سـبک و سـنگین و بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان فارس 
دارای مقـام دوم تولیـد گوشـت قرمز و جایـگاه چهارم 
تولید شـیر در کشـور را به خود اختصاص داده اسـت و 
با عنایت به جایگاه اول اسـتان از نظر تعداد دام سـبک 

کشـور، سـبب شـد تا موضـوع تهیـه و توزیـع نهاده ها 
در بخش دام بسـیار مهـم و از اهمیت خاصی برخوردار 
گـردد لـذا در این معاونت بـه منظور اجـراي عدالت در 
توزیـع نهاده هـا، شـاخص هاي توزیـع نهاده هـا به طور 
مسـتمر مورد رصد و بررسـی کارشناسـی قرارمی گیرد.

وی بیـان کـرد: در رویکـرد جدیـد مقرر گردیده اسـت 
کـه بـراي گاوداري هـاي صنعتـي داراي پروانـه بهـره 
بـرداري ضمـن در نظـر گرفتـن آمـار واقعـي دام ثبت 
شـده در سـامانه هویـت گـذاري و تطابـق بـا میـزان 
تولیـد شـیر، تخصیص نهاده هـا در نظر گرفته شـود و 
بـه صورت مسـتقیم از وزارتخانه و به روش سیسـتمي 
جهـت بهره بـرداران در سـامانه بازارگاه صـورت پذیرد 
کـه بـرای تحقـق کامـل ایـن منظـور همـکاران مـا 
اسـتان  و  در شهرسـتان ها  روزي  بـه صـورت شـبانه 
در تالشـند کـه آمـار واقعـي واحدهـاي صنعتـي گاو 
شـیري را اسـتخراج، پایـش و راسـتي آزمایـي نموده و 
جهـت بهبـود فرآینـد تخصیص نهـاده مورد نیـاز بهره 
بـرداران، اطالعات آنهـا را به وزارتخانه ارسـال نمایند.

کیومرثـی یـادآور شـد: تا کنـون اطالعات حـدود ۳۷۰ 
واحـد گاو شـیري صنعتـي داراي پروانـه احصـاء، جمع 
آوری و بـه وزارتخانـه ارسـال گردیـده و به جـد پیگیر 
شناسـایي سـایر واحدهـا هسـتیم تـا بدینوسـیله حـق 

بهـره بـرداران تضییـع نگردد.
وی اظهـار کـرد: در فـاز دوم بـه دنبـال شناسـایي و 
صنعتـي،  نیمـه  گاوداري  واحدهـاي  آزمایـي  راسـتي 
سـنتي و روسـتایي بـا پروانـه و بـدون پروانـه هسـتیم 
کـه بـا تهیـه اطالعات دقیـق ایـن واحدها و بـا تلفیق 
میـزان تولیـد شـیر و آمـار هویت گـذاري بتـوان دقت 

در تخصیـص نهـاده هـا را افزایـش داد.

توزیع 26 هزار و 500 تن خوراک دام در استان فارس

“در رویکردی جدید مقرر شد براي 
گاوداري هاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري 

ضمن در نظر گرفتن آمار واقعي دام ثبت شده در 
سامانه هویت گذاري و تطابق با میزان تولید شیر، 
تخصیص نهاده ها در نظر گرفته شود و به صورت 
مستقیم از وزارتخانه و به روش سیستمي جهت 

بهره برداران در سامانه بازارگاه صورت پذیرد”
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فارس قطب تولید خرمای کشور

مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس گفـت: این اسـتان بـا تولید بیـش از 2۰۰ 
هـزار تـن خرمـا و سـطح زیـر کشـت ۳2 هـزار 
هکتـار رتبـه دوم تولیـد و رتبـه چهارم سـطح زیر 

کشـت کشـور دارد. 
امیـد"، مجیدرضـا  "پرتـو  بـه گـزارش خبرنـگار 
از "سـومین نمایشـگاه بیـن  بازدیـد  پـاکاری در 
المللـی و تخصصـی تجهیـزات و صنایـع وابسـته 
بـه خرمـا" با اشـاره بـه اینکـه در ۱۹ شهرسـتان 
اسـتان فارس خرمـا تولید می شـود، تصریح کرد: 

شـاهانی، کبـکاب و زاهدی یا قصـب عمده ترین 
ارقامی هسـتند کـه بسـته بـه مناطـق مختلف در 

ایـن اسـتان کشـت و پـرورش داده می شـود.
منظـور  بـه  فـارس  اسـتان  در  وی؛  گفتـه  بـه 
افزایـش کمی وکیفـی تولیـد خرمـا، توسـعه رقـم 
تجـاری خرمـای مجول در این اسـتان در دسـتور 

کار قـرار دارد.

صنعت و کشاورزی دو مقوله به هم پیوسته
پـاکاری؛ برنـد سـازی و معرفـی خرمـا بـه داخل 

و خـارج کشـور از مزایـای برگـزاری نمایشـگاه 
دانسـت و افـزود: معرفـی ارقـام خرمـا و بسـته 
بنـدی مناسـب، عـالوه بـر کاهـش ضایعـات و 
ارزش افـزوده بـا فراهـم کـردن زمینه صـادرات، 
ارزآوری مناسـب و رونـق اقتصـادی را بـه دنبـال 

دارد.
او بـا بیـان اینکـه صنعـت و کشـاورزی دو مقوله 
به هم پیوسـته و مکمـل یکدیگر هسـتند، اظهار 
کـرد: اگـر صنایعـی وجـود نداشـته باشـد تولیـد 
بـه تنهایـی جایـگاه ویـژه ای نـدارد و همچنیـن 
ایجـاد  مناسـب  اقتصـادی  ارزش  و  آوری  ارز 

نمی شـود.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
تنـوع  نمایشـگاه  ایـن  در  کـرد:  ابـراز  فـارس 
محصـوالت خرمـا، بسـته بنـدی هـا، برندهـا و 
فـرآوری را شـاهد هسـتیم کـه بازارهـای خیلـی 

باشـد. داشـته  می توانـد  خوبـی 

مدیـر رفـاه و پشـتیبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: ارائـه خدمات رفاهـی، خصوصًا 
پیگیـری راه انـدازی تعاونی مسـکن، عرضه خدمات 

رفاهـی، اقالم غذایی و بهداشـتی به صـورت تعاونی 
در راس فعالیت هـای ایـن مدیریـت می باشـد.

به گـزارش روابـط عمومی مدیریت رفاه و پشـتیبانی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، حسـین 
جعفـری افزود: مسـکن دار شـدن کارکنان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جـز اولولیت هـای اصلـی مدیریت 
پیگیرهـای  بـا  کـه  می باشـد  پشـتیبانی  و  رفـاه 
مسـکن  نماینـده  خصـوص  بـه  رفـاه  مسـئولین 
کارکنـان سـازمان اقدامـات اساسـی و اصلی صورت 

اسـت. گرفته 
وی تصریـح کـرد: همـه مراحـل ابتدایی ثبـت نام از 
طریـق سـامانه انجـام می شـود کـه پرسـنل جهـت 
شـرکت در ایـن طـرح بایـد با تهیـه اسـناد و مدارک 

الزم در سـامانه مسـکن ملـی اقـدام بـه ثبـت نـام 
. یند نما

ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد: با اجـرای این 
طـرح و تامیـن اراضی هـای مـازاد در سـطح اسـتان 
و شهرسـتان هـا ان شـاهلل بتوانیـم گام هـای موثری 
در زمینه مسـکن دار شـدن پرسـنل جهاد کشـاورزی 

برداریم.
وی بیـان کـرد: ایـن طـرح بعـداز چهـل و دو سـال 
بـا درایـت و پیگیـری وزیـر جهـاد کشـاورزی جهت 
مسـکن دار شـدن کلیـه کارکنان شـاغل، بازنشسـته 
پایـان  تـا  امیدواریـم  و  خـورد  کلیـد  ایثارگـران  و 
افتتـاح طـرح مسـکن ملـی و  سـال ۱۴۰۰ شـاهد 

باشـیم. آن  از  بهره بـرداری 

اجرای طرح ملی مسکن ویژه کارکنان جهاد کشاورزی
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نباتـات سـازمان  انـار مدیریـت حفـظ  کارشـناس 
اسـتان  گفـت:  فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
بـاغ  بـا داشـتن سـطحی معـادل 22۷26 هکتـار 
انـار )بـارور و غیـر بـاور( درایـران از رتبـه ممتازی 

اسـت.  برخـوردار 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت حفـظ نباتات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، ناهیـد 
بیابانـی افـزود: تنـوع ارقـام انـار، سـطح وسـیع و 
پراکنـش آن در اقصـی نقـاط اسـتان سـبب شـده 

اسـت کـه نـگاه ویـژه ای بـه ایـن محصـول شـود. 
وی تصریـح کـرد: اسـتان فـارس به لحاظ سـطح زیر کشـت و تنوع ارقـام انار 
حائـز رتبـه اول در بین اسـتان های انار خیز کشـور اسـت که در راسـتای تولید 
محصـول مناسـب و کشـاورزی پایـدار، مدیریـت تلفیقـی عوامـل خسـارتزای 
باغـات انـار و اسـتفاده بهینـه از روش های شـیمیائی و کاربـرد روش های غیر 

شـیمیایی و زراعـی در دسـتور کار حفـظ نباتات قـرار گرفت.
بیابانـی بیـان کـرد: کـرم گلـوگاه انـار بـه عنـوان آفـت مهـم و کلیـدی باغات 
انـار اسـتان و کشـور، شـته سـبز انـار، کنـه قرمـز پاکوتـاه انـار، سوسـک های 
کاپنودیـس )سوسـک های طوقه( و سوسـک های چوبخوار، سرخشـکیدگی ها 
و پوسـیدگی طوقـه )گمـوز( و کنتـرل علف هـای نـازک بـرگ و پهـن برگ از 

مهمتریـن عوامـل خسـارتزا در باغـات انار هسـتند. 
وی اظهـار کـرد: در سـال زراعـی ۹۹-۹8 در مجمـوع 6۳8۳ هکتـار بـا آفـات 
شـته سـبز، کنه پاکوتاه، شپشـک آردآلـود، تریپـس ۱۰۴8 هکتـار بیماری های 

گمـوزو سرخشـکیدگی و 6۴۱۷ هکتـار بـا علف هـای هـرز مبارزه شـده اسـت 
و سـطح مبـارزه زراعـی مکانیکـی بـر علیـه کـرم گلـوگاه انـار، سوسـک های 

چوبخـوار، کاپنودیـس و علف هـای هـرز 2۵۴۱۵ هکتـار اسـت.
بیابانـی خاطـر نشـان کـرد: در مدیریت تلفیقی ایـن آفات ضمن مصـرف بهینه 
سـموم از سـایر مـواد و روش های غیر شـیمیائی نظیـر صابون پالیزیـن در کنار 
روش هـای "بـه باغی" نظیـر حذف پاجـوش و تقویت درخت و هرس مناسـب، 
تغذیـه مناسـب، جمـع آوری و امحـاء میوه هـای آلوده اسـتفاده شـده اسـت که 
ایـن روش هـای غیر شـیمیائی در 2۵۵۱۵ هکتار از باغات انجام شـده اسـت. 

وی ابـراز کـرد: اجـرای طرح های IPM )اسـتفاده از تله های نـوری – فرمونی( 
در سـطح ۱۰ هکتـار از باغـات اسـتان بـه منظـور ارزیابـی تاثیر مبـارزات غیر 
شـیمیایی در کنتـرل کـرم گلـوگاه انـار کـه نتایـج اولیـه نشـان دهنـده اثرات 

مثبـت مبـارزه تلفیقـی در کاهـش ایـن آفت مهم اسـت.
بیابانـی تاکیـد کـرد: پـروژه پیـش آگاهـی بـا عنـوان جمـع آوری و بررسـی 
اطالعـات دمایـی در اجـرای پیـش آگاهـی کـرم گلـوگاه انـار از اعتبـارات 
خریـد خدمـات کارشناسـی توسـط کلینیک هـای گیاهپزشـکی خصوصـی در 
شهرسـتان های نـی ریـز و ارسـنجان در راسـتای تعییـن زمان مناسـب جهت 
کنتـرل و مبـارزه بـا آفـت کرم گلـوگاه انار اجـرا گردیـد و همچنیـن ۳ کارگاه 
آموزشـی در شهرسـتان های نـی ریـز، خرامـه و ارسـنجان بـه منظور آشـنایی 
باغـداران بـا عوامـل خسـارتزا و مدیریـت تلفیقـی آفـات انجام شـده اسـت. 

وی یـادآور شـد: سـطح تحت پوشـش شـبکه های مراقبـت باغات انار اسـتان 
22۷26 هکتـار و تعـداد شـبکه های مرقبـت فعـال در ایـن حوزه ۱۰۱ شـبکه 

است.

عملکرد حفظ نباتات در باغ های انار استان فارس در سال زراعی 98-99

پژمـان  حسـین  سـوی  از  احکامی جداگانـه  در 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
محمـد محمـدی به سـمت مشـاور ارشـد، فرهاد 
بهبـود  بـه سـمت سرپرسـت معاونـت  شـریفی 
تولیـدات گیاهـی و محسـن محمـدی صفـری 
کوچکـی بـه سـمت سرپرسـت معاونـت توسـعه 
مدیریـت و منابـع ایـن سـازمان منصوب شـدند. 
محمـد  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
محمـدی دارای مدرک کارشـناس ارشـد زراعت 
و پیـش از ایـن جانشـین معاونت بهبـود تولیدات 
گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 

. د بو
معـاون مالـی اداری سـازمان تعـاون روسـتایی، 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های المـرد، 
و  هوشمندسـازی  مدیـر  ممسـنی،  و  پاسـارگاد 
مدیر صدور مجوزهای سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس از جمله مسـئولیت های اسـت که 

مشـاور ارشـد سـازمان پیش از این داشـته است.
دکتـری  مـدرک  دارای  شـریفی  فرهـاد 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی و پیش از مدیر شـرکت 
شـهرک های کشـاورزی اسـتان فارس بود، وی 
در کارنامـه خـود تجربـه مدیریـت چندین سـاله 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های زرین دشـت و 

داراب و مسـئول امـور شهرسـتان هـا و مجلـس 
دارد. را 

محسـن محمـدی صفـری کوچکـی دارای مدرک 
کارشـناس ارشـد زراعـت اسـت و پیـش از معاون 
توسـعه و امـور زیربنایـی اداره کل امـور عشـایر 

اسـتان فـارس بود.

سه انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

محسن محمدی صفری کوچکی محمد محمدی فرهاد شریفی
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مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: همزمـان با سراسـر کشـور روز 
یـک شـنبه نوزدهـم بهمـن مـاه مراسـم بـه دسـت 
عنایـت اهلل رحیمی بـه نمایندگـی از رئیـس جمهوری 
کشـاورزی  بخـش  برگزیـدگان  از  اسـالمی ایران 

فـارس تجلیـل شـد. 
حمیدرضـا  امیـد"،  "پرتـو  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جهـاد  سـازمان  ترویـج  هماهنگـی  ابراهیمی مدیـر 
اینکـه ۹8  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان فـارس  کشـاورزی 
نفـر بهـره بـردار بخـش کشـاورزی بـه عنـوان نمونه 
اسـتانی معرفـی شـده اند، تصریـح کرد: آییـن تجلیل 
از برگزیـدگان بـه طـور همزمـان در شهرسـتان های 

اسـتان فـارس برگزارشـد. 
وی بـا بیان اینکه بهـره بردارانی که با اسـتفاده بهینه 
از منابـع آب و خـاک توانسـتند عملکردهـای مطلوبی 
انتخـاب و معرفـی شـده  ارائـه دهنـد شناسـایی،  را 
انـد، ابـراز کـرد: امیدواریـم رفتـار حرفه ای ایـن افراد 
الگویـی باشـد و تمـام بهـره بـرداران مـا بـه عنـوان 
بهـره بـرداران برتر در سـطح کشـور باشـند همچنان 
کـه همیشـه بهره بـرداران ما افتخـار آفرین بـوده اند.

ابراهیمی اظهـار کـرد: اصغـر عبـودی پـرورش دهنده 
علـی  سـاحلی،  غیـر  مناطـق  در  خاویـاری  ماهیـان 
خـداده تولیـد کننـده انجیر دیم، سـید محمـد رضوی 
اسـتان  داران  زنبـور  تعاونـی  اتحادیـه  عامـل  مدیـر 
فـارس، محمد علـی قناعتیـان تولید کننـده مرکبات، 
مهـدی دادگـر تولیدکننـده محصـول گواهـی شـده، 
قربـان سـعادت بهـره بـردار سیسـتم آبیـاری موضعی 

زیـر سـطحی و فیـروز جمشـیدی تولید کننـده چغندر 
بـه  فـارس  اسـتان  ملـی  برترین هـای  پاییـزه  قنـد 

عنـوان برگزیـدگان ملـی اعـالم شـدند.

با حضور استاندار فارس؛

از نمونه های ملی بخش کشاورزی فارس تجلیل شد
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رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، گواهینامـه مهـارت حرفه ای بر اسـاس 
اسـتاندارد  مهارتـی  دانشـی_  اسـتاندارد  شـاخص های 
اروپایـی را دریافـت کـرد و جـزو اولین گـروه از دریافت 

کننـدگان ایـن گواهـی قـرار گرفت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"، علیرضا واحـدی پور 
تبریـزی در نخسـتین "همایـش اسـتانداردهای جهانـی 

روابـط عمومـی"، گواهی نامـه در چهارچـوب معیارهای 
طبقـه بندی اروپایی دانش، مهارت و شایسـتگی شـغلی 

ESCO را دریافـت کرد.

از مجمـوع ۱۵۰۰ فعـال در حـوزه روابـط عمومـی در 
کشـور بعـد از ارائه مـدارک و مسـتندات گواهینامه ها و 
دوره هـای آموزشـیانجام شـده در طول سـالیان مختلف 
دریافـت  بـه  موفـق  نفـر  کاری، ۴۰  رزومـه  ارسـال  و 

گواهـی نامـه مذکـور در یکـی از سـطوح ۹ گانه شـدند، 
واحـدی پـور بـه عنـوان تنهـا فـرد از اسـتان فـارس و 
یکـی از ۱8 نفـری بود کـه باالترین سـطح گواهی نامه 
را از دسـت امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی نایب رئیس 

اول مجلـس شـورای اسـالمی دریافت کـرد.
واحـدی پـور عـالوه بـر دریافـت گواهینامـه و نشـان 
مذکـور، بـا دریافـت یک لـوح به عنـوان عضو "باشـگاه 
جهانـی حرفـه ای های روابـط عمومی" نیز معرفی شـد.
روابـط  حـوزه  در  کاری  سـابقه  سـال   ۱۵ دارای  وی، 
عمومی اسـت و تدویـن اولیـن "نظـام نامه جامـع روابط 
ارتقـاء  در  وی  ارزشـمند  اقدامـات  جملـه  از  عمومـی" 

جایـگاه هنـر هشـتم اسـت.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
عنـوان  بـه  تاکنـون   ۱۳6۳ سـال  از  فـارس،  اسـتان 
"خبرنـگار، گزارشـگر و عـکاس خبـری با نشـریات بین 

المللـی خبـر" همـکاری داشـته اسـت و قریـب 6 سـال 
اسـت کـه سـردبیری مجلـه )ماهنامـه( پرتو امیـد را نیز 

برعهـده دارد.
هیئت داوران و ارزیابان معتمد دانشـگاه MGU فرانسـه، 
با بررسـی سـوابق تحصیلـی و اجرایی جمعـی از فعاالن 
حـوزه روابط عمومی اولیـن گروه از شایسـتگان دریافت 
ایـن نشـان و گواهـی نامـه معتبـر اروپایی در ایـران در 
شـغل »مدیـر روابـط عمومـی« را مشـخص و معرفـی 

کردند.
حمیـد  از  متشـکل  مذکـور  ارزیابـی  در  داوران  هیئـت 
شـکری خانقـاه، داود زارعیـان، حمید ضیایی پـور، جواد 
قاسـمی و پرسـان فومنـی از اسـاتید باسـابقه و معتبـر 
حـوزه روابـط عمومی بودنـد کـه همگـی بیـش از 2۰ 

سـال در ایـن حـوزه فعـال هسـتند.
پیـش از ایـن، سـوابق علمـی و اجرایـی اعضـای هیئت 
ژوری "ارزیابی و داوری" توسـط دانشـگاه MGU پاریس 

در سـطح ممتـاز ارزیابـی و احکام صادر شـده اسـت.
نظـام طبقـه بنـدی شـغلی ESCO بـا پانـزده برنامـه 
زیرمجموعـه خـود، یک طرح جامـع سـاماندهی نیروی 
کار در 2۹ کشـور عضـو اتحادیـه اروپا اسـت کـه قریب 
دو دهـه در سراسـر ایـن قـاره اجرایـی شـده و اخیـرا 
نیـز در کشـور کانـادا فعالیـت خـود را آغـاز کرده اسـت 
وتاکنـون بیـش از یکصـدو سـی میلیـون نیـروی کار از 
تحـت  گوناگـون  مشـاغل  در  را  مختلـف  ملیت هـای 

پوشـش قـرار داده اسـت.
مشـاغل مرتبـط با روابـط عمومی، اولین گـروه داوطلب 
رتبـه بنـدی اسـکو در میـان مشـاغل مختلـف در ایران 

بـه شـمار می روند.

با انتخاب 18 نفر در کشور؛
تنها دارنده گواهینامه ای.اس.کو. در فارس معرفی شد
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رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفت: سـومین نمایشـگاه بیـن المللی و 
تخصصـی تجهیزات و صنایع وابسـته خرما از روز سـه 
شـنبه هفتم بهمـن ماه در محل دائمی نمایشـگاه های 
بیـن المللـی اسـتان فـارس با حضـور مقامـات ملی و 

اسـتانی آغاز بـه کار نمود. 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید"، علیرضـا واحدی پور 
افـزود: این نمایشـگاه بـا حضور صاحبـان صنایع خرما 
از اسـتان های خرماخیـز و صنعتـی بـا برپایـی بیش از 

6۵ غرفه در سـالن سرپوشـیده حافـظ فعالیت کرد.
بـه گفتـه وی، شـعار ایـن نمایشـگاه "تولیـد پایـدار، 

بیـن  پیونـد  بـا  پایـدار  صـادرات  و  پایـدار  اشـتغال 
اسـت. بـوده  خرمـا"  ارزش  زنجیـره  حلقه هـای 

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کارشناسـان 
بـا تجربـه و خبـره سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
ایـن  غرفـه  در  نمایشـگاه  برپایـی  زمـان  در  فـارس 
سـازمان حضور داشـتند و بـه بازدیدکنندگان مشـاوره 

علمـی، فنـی، تخصصـی و اداری را ارائـه نمودنـد.
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس با اشـاره به اینکه حضـور بازدیدکنندگان 
بـود،  دسـتکش  و  ماسـک  از  اسـتفاده  بـه  مشـروط 
تصریـح کـرد: بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کوویـد-۱۹، 
ایـن رویـداد بـا رعایت کامـل الزامات سـالمت محیط 

و فاصله گـذاری اجتماعـی، طراحـی و اجـرا شـد.
وی، بـه ضـرورت حفـظ سـالمت بازدیدکننـدگان و 
نمایشـگاه  محـل  در  جمعیـت  ازدحـام  از  جلوگیـری 
شـرکت  همـت  بـه  کـرد:  تصریـح  و  زد  گریـزی 
در  واقـع  فـارس  اسـتان  بین المللـی  نمایشـگاه های 
شـهرک گلسـتان شـیراز، سـامانه برخـط صـدور بلیت 
رایـگان بازدیـد از ایـن نمایشـگاه راه انـدازی شـده و 

بازدیـد صرفـا بـا تهیـه بلیـت امکان پذیـر بـود.
بلیـت  دریافـت  شـیوه  کـرد:  بیـان  پـور  واحـدی 
متقاضیـان  و  بـوده  رایـگان  کامـاًل  نمایشـگاه  ایـن 
 توانسـتند بـرای دریافـت آن بـه وب  سـایت شـرکت 
نشـانی بـه  فـارس  المللـی  بیـن   نمایشـگاه های 

www.farsfair.ir مراجعه کنند.

صنایـع  زمینـه  در  فـارس  اسـتان  کـرد:  اظهـار  وی 
فـرآوری و بسـته بنـدی خرمـا در جنـوب کشـور مقام 

دارد. را  اول 
واحـدی پـور بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 6۵ واحـد 
دارای پروانـه بهـره بـرداری بسـته بنـدی و فـرآوری 
خرمـا در اسـتان فـارس فعالیـت می کنـد، ابـراز کرد: 
واحدهـای مذکـور بـا ظرفیتـی بالـغ بـر ۳۴ هـزار تن، 
اشـتغال زایـی ۵۱۳ نفـر و بـا سـرمایه گـذاری 8۷2 

میلیـارد ریـال فعـال هسـتند.
سـومین نمایشـگاه بیـن المللی و تخصصـی تجهیزات 
و صنایـع وابسـته خرمـا از روز سـه شـنبه هفتـم تـا 
جمعـه دهـم بهمن ماه از سـاعت ۱۵ الـی 2۰ پذیرای 

بود. بازدیدکننـدگان 

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و صنایع وابسته خرما در شیراز
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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفت: صنایـع تبدیلی و غذایـی فرصتی 
مناسـب بـرای سـرمایه گـذاری و اشـتغال در اسـتان 

فارس اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت صنایـع تبدیلی و 
غذایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، سـید 
عبدالـه جزایـری افـزود: صنایـع تبدیلـی و غذایـی از 
جملـه صنایعـی اسـت که نقـش و تاثیـر بسـیار زیادی 
در ابعـاد مختلـف بخـش کشـاورزی داشـته و موجـب 
کاهـش  و  توسـعه صـادرات  افـزوده،  ارزش  افزایـش 

ضایعات شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: همیـن طـور کاهـش ریسـک در 
بخـش کشـاورزی از عمده تریـن فوایـد توسـعه صنایع 
تبدیلـی و تکمیلـی در بخـش کشـاورزی اسـت صنایع 
مهمـی در  بسـیار  نقـش  کشـاورزی  بخـش  فـرآوری 

اقتصـاد ملـی دارد و از ارکان مهـم تولیـدی در ایـن 
بخـش بـوده کـه باعـث کاهـش ضایعـات محصوالت 

کشـاورزی نیـز خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: از ابتدای سـال 
جـاری تا آخـر آذر ماه جهـت ۵2 واحد صنعتـی پروانه 
بهـره بـرداری صـادر گردیـد کـه دارای ظرفیـت ۱۵۷ 
هـزار تـن و جـذب مـاده خـام ۱8۰ هـزار تـن بـوده 

ست. ا
وی بیان کرد: این ۵2 واحد صنعتی در شهرسـتان های 
شـیراز، آبـاده، جهـرم، خفر، کوار، مرودشـت، فراشـبند، 
سروسـتان، فیروزآبـاد، داراب، المرد، خـرم بید، گراش، 
و  قیروکارزیـن، خرامـه، مهـر  زریـن دشـت،  زرقـان، 

کازرون می شـود شـروع بـه کار نمـوده اند.
جزایـری اظهـار کـرد: ایـن طـرح هـا شـامل ایجـاد 
بسـته بندی میـوه و سـردخانه، فرآورده های گوشـتی، 

کارخانجـات تولید لبنیات، شـوری، ترشـی، رب گوجه، 
بسـته بنـدی خشـکبار، خرمـا و حبوبـات، برنـج کوبی، 
کودهـای  تولیـد  و  آبمیـوه  مـرغ،  تخـم  بسـته بندی 
گیاهـی، محصـوالت آردی، سـیلو، عرقیـات، گالب و 

می باشـد. اسـانس 
وی یـادآور شـد: بـا راه انـدازی این واحدهـای تولیدی 
بیـش از ۵۰۰ نفـر بـه صورت مسـتقیم مشـغول به کار 
گردیـده اند و میزان کاهش ضایعات بخش کشـاورزی 
نیـز بـه مقـدار ۴۷ هـزار تـن رسـید و همچنیـن میزان 
سـرمایه گـذاری در ایـن واحد هـا مجموعا بـه بیش از 

2۰۴ میلیـارد تومان رسـید. 
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس تاکید کـرد: جذب سـرمایه گـذار جهت 
صنایـع تبدیلـی و غذایی با هدف صـادرات محصوالت 

از اولویت هـای مهم در بخش کشـاورزی می باشـد.

صنایع تبدیلی و غذایی فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری و اشتغال
در استان فارس است

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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پیام محمود باصری مدیر امور اراضی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
به مناسبت 7 بهمن ماه سالروز تشکیل 

سازمان امور اراضی
اولیـن گام  شـناخت و آگاهـی 
سـاز  زمینـه  و  اقـدام  هـر  در 
پیشـرفت در هـر عملـی اسـت 
و آنـگاه کـه حرکـت بلند مدت 
باشـد، شـناخت دقیـق امکانات 
بـرای تلفیـق و برنامه ریـزی از 
و  می باشـد  ضروریـات  جملـه 

بدیهـی اسـت در موقعیـت کنونـی، آنچـه جامعـه مـا را قادر 
خواهـد سـاخت تا بـا تنگناهـای تحمیل شـده مبـارزه کند و 
از اقتصـاد در هـم پیچیـده قدرتمنـدان پیـروز درآید، داشـتن 

حرکت هـای آگاهانـه و مدبرانـه خواهـد بـود. 
حرکتـی برنامـه ایی، مبتنی بـر اطالعات گوناگـون، مطالعات 
همـه جانبـه و قوانیـن و مقـررات به هنـگام و جامـع، از آنجا 
کـه جامعـه روسـتایی ما نزدیـک به نیمـی از جمعیت کشـور 
را شـامل می شـود، تولید محصوالت کشـاورزی در روسـتاها 
کـه بخـش مهمـی از اقتصـاد کشـور را تشـکیل می دهـد 
روشـن  را  کشـور  در  زمیـن  مسـائل  بـه  توجـه  ضـرورت 

می سـازد. 
امـروزه اکثـر صاحب نظران مسـائل توسـعه، به ایـن حقیقت 
اعتـراف دارنـد کـه توسـعه در هـر کشـوری بـدون توجـه به 
توسـعه روسـتایی امکان پذیر نیسـت و توسـعه روسـتایی نیز 
بدون توسـعه کشـاورزی و توسـعه کشـاورزی بدون توجه به 

مناسـبات ارضی معنـا ندارد.
لـذا بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافتـه کنونـی، حرکـت 
توسـعه را بـر پایـه تحـول در نظـام زمیـن داری و بخـش 
کشـاورزی و در مجمـوع از حـل مناسـبات ارضی آغـاز کرده 
تمامی بخش هـای کشـاورزی، جنگلـداری،  از طرفـی  انـد. 
دامپـروری، صنایـع و منابـع دیگـر مـورد نیـاز بشـر، فعالیـت 
خـود را مدیـون فرآیندهایی اسـت کـه در دل زمیـن صورت 
می گیـرد و از ایـن بـاب در تمام کشـورهای جهان مناسـبات 

ارضـی در خورکمـال، توجـه و اهمیـت می باشـد.
هفتـم بهمـن مـاه سـالگرد تاسـیس سـازمان امـور اراضـی 
کشـور اسـت، سـازمانی کـه رسـالت آن مدیریت امـور زمین 
توسـعه،  یکپارچگـی،  کاربـری،  حفـظ  کشـور،  سراسـر  در 
سـاماندهی و تعییـن تکلیـف اراضـی کشـاورزی می باشـد.
مطابـق اساسـنامه مصـوب هفتـم بهمـن ماه سـال ۱۳۷۵ در 
جهـت تحقـق بخشـی از اهـداف حاکمیتـی نظـام جمهوری 
عنـوان  بـه  کشـور  اراضـی  امـور  سـازمان  اسـالمی ایران، 
یکـی از دسـتگاه های حاکمیتـی زیـر مجموعـه وزارت جهاد 
کشـاورزی وظیفـه نظـارت بـر اجـرای قوانیـن و مقـررات 
مربـوط بـه امور زمین و سـاماندهی و مدیریت اراضی کشـور 

بـه ویـژه اراضـی کشـاورزی را برعهـده دارد.

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفـت: ایجـاد اشـتغال و افزایش 
بخـش  در  تولیـد  جهـش  سـال  در  تولیـد 
جلسـات  اهـداف  تریـن  مهـم  از  کشـاورزی 

اسـت.  اراضـی  واگـذاری  هیـات  شـورای 
امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اراضـی 
فـارس، محمـود باصری افـزود: اراضـی زراعی 
و باغـی بـه عنـوان بسـتر تامین امنیـت غذایی 
جامعـه و بخشـی از محیـط زیسـت کشـور، از 
سـرمایه های ملـی جامعه محسـوب می شـود. 
 ۷ هیـات  شـورای  جلسـه  کـرد:  تصریـح  وی 
نفـره واگـذاری اراضی اسـتان فارس بـه منظور 
رسـیدگی بـه 28 پرونـده واگـذاری طرح هـای 

مختلـف در ابتـدای بهمـن مـاه سـال جـاری 
و  بررسـی  و  بحـث  از  پـس  و  شـد  تشـکیل 
مطابقـت درخواسـت هـا بـا موازیـن شـرعی و 
تعییـن  قانونـی تصمیمـات الزم در خصـوص 
اجـاره، فـروش و انتقـال قطعـی اراضـی اتخاذ 

. شد
شـایان ذکر اسـت که شـورای هیـات واگذاری 
اراضـی اسـتان فـارس بـا حضـور حاکم شـرع 
هیـات واگـذاری و احیـاء اراضی فـارس، رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس، مدیر 
کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان، نماینده 
اسـتانداری و مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فارس در دفتـر مدیریت امور 

اراضـی این سـازمان برگزار شـد.

برگزاری شورای هیات واگذاری اراضی 
استان فارس

مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس گفـت: کمیسـیون مـاده 2 بـه 
منظـور بررسـی و اتخـاذ تصمیـم در خصـوص 
و  حقیقـی  اشـخاص  تقاضـای  طرح هـای 
واحدهـای  توسـعه  و  ایجـاد  بـرای  حقوقـی 
دامـداری، پـرورش طیـور، آبزیـان و تاسیسـات 
وابسـته بـه آنهـا و صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی 
وابسـته به بخش کشـاورزی تشـکیل می شود.
امـور  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه   
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اراضـی 
کمیسـیون  افـزود:  باصـری  محمـود  فـارس، 
اقتصـادی زراعـی  مـاده 2 شـامل طرح هـای 
و باغبانـی موضـوع مـواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰8 

می شـود.

وی تصریـح کـرد: بـه همیـن منظـور در بهمن 
ماه سـال جاری تعـداد ۳۵ پرونـده در خصوص 
و  بررسـی  کشـاورزی  مختلـف  طرح هـای 
تصمیم هـای الزم در خصـوص تاییـد طرح ها، 
واگـذاری اولیـه و یـا بازدیـد مجـدد از آن هـا 

گردید. اتخـاذ 
بـا  فـوق  اسـت کـه کمیسـیون  ذکـر  شـایان 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  حضـور 
و  اقتصـادی  امـور  کل  مدیـر  فـارس،  اسـتان 
دارایـی اسـتان فـارس، نماینـده تـام االختیـار 
اسـتانداری فـارس، مدیـر امور اراضی سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و سـایر اعضای 
کمیسـیون در سـالن جلسـات سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد.

برگزاری کمیسیون ماده 2 طرح های کشاورزی استان فارس
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مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
تغییـر  ضـروری  مـوارد  تشـخیص  گفـت:  فـارس 
کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ هـا در هـر اسـتان به 

عهـده کمیسـیون تبصـره یـک مـاده یـک اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی 
فـارس، محمـود  اسـتان  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
باصـری افزود: ضـرورت حفظ کاربـری اراضی زراعی 
و بـاغ هـا و حفـظ ظرفیت هـای تولیـد و عرصه های 
کشـاورزی با توجه به گسـترش شـهرها و شـهرک ها 
امـور  متولـی  دسـتگاه های  وظایـف  مهم تریـن  از 

اسـت.  زمین 
وی تصریـح کـرد: بـه همیـن منظـور در نیمـه اول 
بهمـن مـاه سـال جـاری از مجمـوع ۷8 پرونـده کـه 
بـه دبیرخانـه کمیسـیون تبصـره یک مـاده یک حفظ 
کاربـری اراضـی واصل شـده بـود، به کلیـه پرونده ها 

رسـیدگی و تصمیم گیـری شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: از مجمـوع 

طرح هـای رسـیدگی شـده، بـا اجـرای ۷۳ مـورد از 
طرح هـا موافقـت بـه عمـل آمـد، ۳ مـورد از طرح ها 
نیـز مـورد مخالفـت اعضای کمیسـیون قـرار گرفت و 
مقـرر شـد کـه در خصـوص 2 مـورد از طـرح هـا نیز 
اسـتعالم از شهرسـتان و بازدید مجدد صـورت پذیرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه کمیسـیون فـوق بـا حضـور 

فـارس،  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
مدیـر امـور اراضـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
فـارس،  اسـتان  و شهرسـازی  راه  مدیـرکل  فـارس، 
مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس و 
یـک نفـر نماینده اسـتانداری فارس در سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان فـارس برگـزار شـد.

حفظ کاربری اراضی کشاورزی ضامن تولید محصوالت کشاورزی

فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
گفـت: سـازمان جهاد کشـاورزی مکلف اسـت ضمن 
مدیریـت کارآمـد، نسـبت به حفاظت و بهـره برداری 
اراضـی مـوات و  اعیانـی منابـع ملـی و  از عرصـه 
دولتـی بـا رعایـت حریـم روسـتاها و همـراه بـا رفع 
تداخـالت ناشـی از اجـرای مقـررات مـوازی اقـدام 
و سـند مالکیـت ایـن عرصـه هـا را بـه نمایندگی از 

دولـت اخـذ کند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت امـور اراضـی 
جهـاد  سـازمان  افـزود:  پژمـان  حسـین  فـارس، 
کشـاورزی اسـتان فـارس مکلف اسـت پـس از رفع 

مـوارد اختالفـی بـا همـکاری سـازمان ثبت اسـناد و 
امـالک، نسـبت به اصـالح اسـناد مالکیـت و صدور 

اسـناد اراضـی کشـاورزی اقـدام نمایـد.
وی تصریـح کـرد: کمیسـیون رفع تداخـالت اراضی 
اسـتان فـارس بـه منظـور رسـیدگی بـه پرونده های 
مربـوط بـه پالک هـای خسـرو شـیرین شهرسـتان 
آبـاده در نیمـه اول بهمن ماه سـال جـاری به منظور 

بررسـی و هماهنگی هـای الزم تشـکیل شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: کمیسـیون 
رفـع تداخـالت اراضـی اسـتان فـارس بـه منظـور 
رفـع همپوشـانی قوانیـن و مقررات مـوازی و اصالح 

سـوابق، نقشـه هـا و کلیـه دفاتـر و اسـناد از جملـه 
اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگزار 

می گـردد.
شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن کمیسـیون بـا حضـور 
فـارس،  اسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
مدیـر کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان فـارس، مدیر 
کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس، مدیر 
کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان فـارس، مدیـر 
امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
و سـایر اعضای کمیسیون در سـالن جلسات سازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد.

برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخالت اراضی استان فارس
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ارزیابی عملکرد دفاتر نظام 
مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی 
و نظام دامپزشکی شهرستان های 

استان فارس

کارشـناس ارزیاب مدیریـت بازرسـی، ارزیابی عمکرد 
و پاسـخگویی به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس گفـت: عملیـات ارزیابی عملکـرد دفاتر 
نظـام مهندسـی کشـاورزی، منابـع طبیعـی و نظـام 
دامپزشـکی شهرسـتان های اسـتان فـارس از ابتدای 

بهمـن مـاه ۹۹ آغـاز گردید.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
اظهـار  رجبـی  فاطمـه  فـارس،  اسـتان  کشـاورزی 
کـرد: ایـن ارزیابـی هـا در زمینـه صـدور پروانـه ها و 
مجوزهـای سـال جـاری بـا همراهی زینـب محمدی 
نظـام  سـازمان  غیردولتـی  خدمـات  مراکـز  مجـری 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس 

می گـردد. انجـام 
وی افـزود: هـدف از ایـن ارزیابـی و بازدیدها بررسـی 
درخواسـت های  و  هـا  پرونـده  مشـکالت  و  موانـع 
متقاضیـان واحدهـای تولیـدی دامـی، گلخانـه و ...، 

مشـکالت سـامانه جدیـد سـماک صـدور مجوزهـا، 
سـامانه ارجـاع کار، ارزیابـی نحـوه فعالیـت مسـئول 
مرکـز، رعایـت اسـتاندارد های مراکز خدماتـی، موانع 

عـدم صـدور پروانـه هـا و ... می باشـد.

رجبـی خاطـر نشـان کـرد: تـا کنـون ۳۰ دفتـر از ۴۵ 
دفتـر مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه اسـت که بـا برنامه 
ریزی هـای صـورت گرفتـه ایـن عملیـات تـا پایـان 

بهمـن مـاه بـه اتمـام خواهد رسـید.

بررسی میزان مصرف بذرمال روی 
توسط شرکت های تولید کننده بذر

کارشـناس ارزیاب مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي 
به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: از تاریخ 
۵ بهمـن مـاه سـال جـاری بازدیـد از شـرکت های تولید کننـده بذر 

آغـاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و 
پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس، 
فرهـاد اتحـاد نـژاد افـزود: اسـتفاده از بذرمـال موجـب غنی سـازی 
محصـول  کیفیـت  و  کمیـت  افزایـش  نهایـت  در  و  گنـدم  بـذور 

می گـردد.
وی تصریـح کـرد: در سـال زراعـی جـاری معاونت تولیـدات گیاهی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ترکیـب بیولوژیـک بـذر 
مـال روی و فسـفر را بـه منظـور غنی سـازی بـذور گنـدم در اختیار 

شـرکت های تولیـد کننـده بـذر قـرار داد. 
اتحـاد نـژاد بیان کـرد: یکـی از فعالیت هایـی که مدیریت بازرسـی، 
ارزیابي عملکرد و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشاورزی 
اسـتان فـارس انجـام داد بازدیـد از ایـن شـرکت های تولیـد کننـده 
بـذر و بررسـی میـزان مصرف بذرمال توسـط این شـرکت ها پس از 
تولیـد بـذر بود کـه پـس از بازدید و بررسـی جهت جلوگیـری از هر 
گونـه سـوء اسـتفاده و بـروز مشـکالت احتمالی بسـته های مصرفی 

معـدوم گردیدند.

ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد 
کشاورزی شهرستان های استان فارس

کارشـناس ارزیـاب مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکرد و پاسـخگویي 
بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: ارزیابی 
عملکـرد مسـئولین مراکـز جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان 

فـارس یکـی از برنامـه هـا و اولویت هـای سـازمان می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مدیریـت بازرسـي، ارزیابـي عملکـرد و 
پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 
کامـران شـکرانه افـزود: براسـاس تصمیـم شـورای راهبردی سـازمان 
و نیـز دسـتور رئیـس سـازمان ارزیابـی عملکرد مسـئولین مراکـز جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فـارس از ابتـدای بهمـن مـاه آغـاز 

گردید.
وی بیـان کـرد: ایـن ارزیابـی هـا بـه منظـور پایـش و بررسـی میدانی 
از اقدامـات و عملکـرد مسـئولین مراکـز و در راسـتای اولویت هـای 
سـازمانی انجـام می گـردد کـه ارزیابـی از عملکـرد مسـئولین مراکزی 
کـه بیـش از یـک سـال سـابقه سرپرسـتی و یـا رئیـس مرکـز را دارند 

بـه عمـل خواهـد آمد. 
شـکرانه تصریـح کـرد: تـا کنـون از ۱۰ شهرسـتان و ۳۱ مرکـز جهـاد 
کشـاورزی بازدیـد بـه عمـل آمده اسـت که ایـن عملیات بـا حضور در 
مراکـز و بررسـی میدانـی مـدارک و مسـتندات موجود انجـام می گردد 
کـه پایـش سـایر مراکـز جهـاد کشـاورزی دارای شـرایط الزم نیـز در 

دسـتور کار قـرار دارند.
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کارشـناس ارزیـاب مدیریت بازرسـي، ارزیابي عملکرد 
و پاسـخگویي به شـکایات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فارس، گفـت: عملیات پایش و راسـتی آزمایی 
پـروژه هویـت گـذاری دام سـبک در راسـتای انجـام 
دسـتورالعمل ارسـالی از سـوی وزیر جهاد کشـاورزی 
در زمینـه شناسـایی جمعیت فعال در حوزه دام سـبک 

و سـنگین انجـام می گردد.
بـه گـزارش روابط عمومـي مدیریت بازرسـي، ارزیابي 
عملکـرد و پاسـخگویي بـه شـکایات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس، افشـین طیبـی زاده افزود: 
قالـب طـرح هویـت گـذاری  ایـن عملیـات کـه در 
تعریـف شـده اسـت به تمـام شهرسـتان های سـطح 

اسـتان ابـالغ گردیده اسـت.
اتحادیـه  اسـتان سـه  در سـطح  کـرد:  تصریـح  وی 
شـامل: اتحادیه شـرکت های تعاونی دامداران اسـتان، 
اتحادیـه صنعـت دامپـروری و اتحادیـه شـرکت های 
تعاونی عشـایری و همچنین صندوق بیمه کشـاورزی 
با مدیریت سـازمان نظام مهندسـی کشاورزی و منابع 
طبیعی اسـتان فـارس در ایـن پروژه همـکاری نموده 
و پیمانـکاران ایـن اتحادیه ها در سـطح اسـتان اقدام 
بـه پـالک کوبـی در دام و همچنیـن ثبـت اطالعـات 
مذکـور در سـامانه ملـی هویـت گذاری مرکـز اصالح 
نـژاد دام کشـور می نمایند کـه بر همین اسـاس تمام 

خدمـات از جملـه تخصیص نهـاده ها، بیمـه و صدور 
مجـوز حمـل بر اسـاس سـامانه هویت گـذاری انجام 

می گـردد.
طیبـی زاده بیـان کـرد: بـا توجـه بـه نظـارت و لـزوم 
راسـتی آزمایـی و نیـز پایـش اطالعات وارد شـده در 
سـامانه و تطابـق آن بـا آمـار دام پـالک کوبی شـده 
ارزیابـی عملکـرد و  بازرسـی،  کارشناسـان مدیریـت 
پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان جهـاد کشـاورزی 

مدیریـت  کارشناسـان  همـراه  بـه  فـارس  اسـتان 
امـور دام ایـن سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
عملیـات  انجـام  از  فـارس  اسـتان  شهرسـتان های 
هویـت گـذاری در مراحـل مختلـف کار بـه صـورت 

می نماینـد. بازدیـد  تصادفـی 
وی خاطـر نشـان کـرد: در سـال جـاری تـا کنون 2۰ 
مـورد بازدیـد از پـروژه هویـت گـذاری دام در مناطق 

مختلـف اسـتان انجـام گرفته اسـت.

اجرای عملیات پایش و راستی آزمایی پروژه هویت گذاری دام سبک
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مهزاد محمودی

شهرستان آباده 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

احیاء و مرمت 6 رشته قنات در آباده 

رئیـس اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده 
گفـت: عملیـات اجرایـی احیاء و مرمـت قنوات خان خوره، عشـرت آبـاد، قوزی 
آبـاد، عبـاس آبـاد، فیـروزی و قارونـک علیـا در صـورت مسـاعد بودن شـرایط 

جـوی تـا پایـان اسـفند ماه بـه پایان می رسـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، رهبر 
کیومرثـی اظهـار کـرد: ایـن بازسـازی هـا بـا اعتبـارات ملی بـه میـزان ۴۴6۴ 
میلیـون ریال در دسـت انجام اسـت که پیشـرفت فیزیکی 2۰ تـا ۱۰۰ درصدی 

دارند. 
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور احیـاء و مرمـت قنـوات مذکـور عملیـات الیروبـی، 
نوکنـی، ریـزش بـرداری، خاکبـرداری و کـول گذاری توسـط شـرکت پیمانکار 

و زیـر نظـر مشـاور انجـام می گیـرد. 
او بـا اشـاره بـه نقـش و اهمیـت قنـات هـا در تامیـن آب مـورد نیـاز بـرای 
کشـاورزی و دیگـر مصـارف، ابـراز کـرد: شهرسـتان آبـاده دارای 2۰8 رشـته 
قنـات بـوده کـه بازسـازی و نگهـداری از آنهـا به عنوان یـک میـراث از نیاکان 

نیازمنـد مشـارکت همـه مـردم و بهـره بـرداران اسـت.

بیش از 31 هزار هکتار کشت شتوی در آباده 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: در سـال زراعی جـاری ۳۱ هزار 
و 6۳2 هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کاشـت محصوالت شـتوی آبی و 

دیـم اختصاص یافته اسـت. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی بیـان کرد: با پایـان زمان کاشـت محصوالت شـتوی ۵۰۵۰ هکتار گندم 
آبـی، 2۱ هـزار و ۷۷۰ هکتـار گنـدم دیـم، ۴۷۰۰ هکتار جو آبـی، ۴۰ هکتار جو 

دیـم و ۷2 هکتـار کلزا در اراضی زراعی این شهرسـتان کشـت شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ مهـم تریـن ارقـام گنـدم آبـی کشـت شـده در شهرسـتان آباده 

شـامل پیشـگام، میهن، حیدری، روشـن و پیشـتاز است؛ سـرداری، کل حیدری، 
واحـدی و آذر 2 نیـز از عمـده ارقـام گندم دیم کشـت شـده هسـتند. 

 او بـا بیـان اینکـه بهمـن، ریحـان و آبیـدر از بـا اهمیت تریـن ارقام جـو آبی و 
دیم کاشـت شـده در شهرسـتان آباده اسـت، تصریح کرد: اسـتفاده کشاورزان از 
بذرهـای اصـالح شـده و عاری از بـذر علف های هـرز و رعایت تنـاوب زراعی، 
عمـق کاشـت، تراکـم مناسـب بذر و آبیـاری به موقـع در بهبود عملکـرد مزارع 

این شهرسـتان موثـر خواهد بود. 

امینـی بـا تاکیـد بـر اینکـه کشـاورزان بایـد سـطوح زیـر کشـت خـود را بـه 
مدیـران پهنـه اعـالم تـا در سـامانه جامع پهنـه بندی ثبت شـوند، اظهـار کرد: 
کارشناسـان راهنمایی هـای الزم را در خصـوص مبـارزه بـه موقـع بـا آفـات، 
بیمـاری هـا و تغییر یـا اصالح روش های کشـت محصـوالت را به کشـاورزان 

آمـوزش خواهنـد داد.

آغاز احداث جاده بین مزارع در ارسنجان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفت: عملیـات احداث جـاده بین 
مـزارع از دانشـگاه پیـام نـور تـا منطقه پیـر باصفا و باز سـازی جاده بیـن مزارع 

روسـتای حسـین آباد لیاقت آغاز شـده اسـت. 

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی تصریح کـرد: احـداث جاده بیـن مزارع دانشـگاه پیـام نور 
بـه طـول نزدیـک به 8۰۰ متـر و با اعتباری بالـغ بر 6۵۰ میلیـون ریال از محل 

اعتبـارات اسـتانی آغـاز شـد کـه در حـال حاضر در مرحله شـن ریزی اسـت.
بـه گفتـه وی؛ احـداث جاده مذکـور باعث تـردد آسـان ۴2 خانوار دامـدار و 2۵ 
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خانـوار کشـاورز منطقـه پیـر با صفا می شـود. 
او اظهـار کـرد: بازسـازی جـاده بیـن مزارع در روسـتای حسـین آبـاد لیاقت نیز 
بـا پیگیری هـای مدیـر پهنه و کشـاورزان به طـول ۴۰۰ متر و بـا ۱۵۰ میلیون 

ریـال خودیاری هـای مردمـی در حال انجام اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه اجـرای طرح هـای زیـر بنایـی در بخـش کشـاورزی در 
تسـهیل تولیـد محصـوالت تاثیـر دارد، افـزود: به دلیـل تردد ادوات کشـاورزی 
و بارندگـی هـا، جاده هـای بیـن مـزارع فرسـوده و نیـاز بـه مرمت و بازسـازی 

مسـتمر دارنـد از ایـن رو همـکاری کشـاورزان ضـروری اسـت.

خسارت بیش از 86 میلیارد ریالی به کشاورزی 
ارسنجان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت: سـرمازدگی 86 میلیارد و 
۰۰8 میلیـون ریـال بـه محصـوالت زراعـی این شهرسـتان خسـارت وارد کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی بـا اشـاره بـه افـت شـدید دمـا در روز های سـوم تـا نهم 
بهمـن مـاه تصریـح کرد: سـرما و یـخ بندان شـبانه بـه ۰۰62 هکتـار از مزارع 

زیـر کشـت گنـدم و جـو در این شهرسـتان آسـیب زده اسـت. 
 وی با اشـاره به سـطح ده هزار هکتاری محصوالت شـتوی در این شهرسـتان 
ابـراز کـرد: اراضـی زیر کشـت جو دیم تا سـقف حداکثری ۰۰۱ درصـد و مزارع 

گنـدم و جـو آبی تـا ۰2 درصد خسـارت دیده اند. 
او بـا بیـان اینکـه مـوج سـرما و کاهـش بارندگـی هـا و کمبـود منابـع آبـی از 
عوامـل قهـری طبیعـی بـروز خسـارت در تولیـد محصوالت کشـاورزی اسـت، 
اظهـار کـرد: بهـره بـرداران می تواننـد بـا مراجعـه بـه دفاتـر خدمـات بیمـه 
محصـوالت کشـاورزی نسـبت بـه خریـد پوشـش بیمـه ای محصـول خـود بر 

اسـاس دسـتورالعمل های بیمـه ای اقـدام کننـد.

تالش برای رونق دوباره صادرات
انجیر استهبان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان گفت: تالش بـرای رونـق دوباره 
صـادرات انجیـر اسـتهبان بـه عنوان قطـب تولید ایـن محصول در دسـتور کار 

مسـئولین کشـوری و اسـتانی است.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مهـدی اعیـان منـش بـا اشـاره بـه بازدیـد جلیلـی مقـدم مدیـر کل میوه های 
گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری وزارت جهـاد کشـاورزی، گل محمـدی مدیـر 
پژوهشـکده تحقیقـات میوه هـای گرمسـیری و یدالهـی رییـس انجمـن ملـی 
انجیـر کشـور از باغ هـای انجیـر و سـردخانه بزرگ اسـتهبان و کارخانـه نمونه 

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

اسـتانی بسـته بنـدی خشـکبار ایـن شهرسـتان ابـراز کرد: وارد شـدن تجـار به 
بازارهـای صادراتـی دیگر کشـورها بسـیار ضـرورت دارد.

ایـن مقـام مسـئول افزود: بـا پیگیری هایی کـه در حـال انجام اسـت، رایزنی با 
کشـور چیـن به وسـیله وزارت امـور خارجه برای تسـهیل صادرات انجیر شـروع 

و امیدواریـم مشـکالت این حوزه رفع شـود.
بـه گفتـه وی؛ چیـن یکی از بازارهـای خیلی خوب انجیر اسـت، امـا ورود انجیر 
بـه چیـن بایـد از راه هـای قانونـی و از مسـیر گمرک چیـن انجام شـود؛ رقابت 
منفـی برخـی تجـار باعـث خراب شـدن بـازار صاداتی انجیر شـده اسـت، اتحاد 
و هماهنـگ بـودن تجار صـادر کننده در فـروش انجیر در بازارهـای بین المللی 
باعـث ارتقـا جایـگاه و قیمـت در بازارهای جهانی خواهد شـد تا انجیر اسـتهبان 

بـا باالترین قیمـت به فروش برسـد.
او بـا اشـاره بـه وابسـته بـودن اقتصـاد خانوار هـای اسـتهبانی بـه انجیـر افزود: 
بیـش از 8۰ درصـد مـردم شهرسـتان اسـتهبان بـه صـورت مسـتقیم و غیـر 
مسـتقیم معیشـت زندگـی خـود را از انجیـر تامیـن می کننـد؛ از مزیت هـای 
انجیـر ایـن شهرسـتان دیـم و ارگانیک بودن آن اسـت؛ برخی از باغـداران برای 
افزایـش تولیـد به سمپاشـی، کـود دهی و آبیاری هـای بی رویـه روی آورده اند. 

اعیـان منـش اضافـه کـرد: می تـوان بـا مبـارزه بیولوژیکـی بـا آفـات و بیماری 
هـا و دریافـت گواهـی محصول سـالم، راه را بـرای عرضه انجیر به کشـورهای 
اروپایـی بـاز کـرد زیـرا کـه بسـیاری از ایـن کشـورها قوانیـن سـخت گیرانـه 
بهداشـتی را رعایـت می کننـد و مانـع ورود محصوالتـی خواهنـد شـد کـه در 

تولیـد آنهـا از مـواد غیـر طبیعی اسـتفاده شـده باشـد.
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سمانه استوار

شهرستان اقلید 

صنایع بسته بندی حبوبات دشت نمدان
در آستانه بهره برداری

مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی شـهرمیان گفت: یـک واحد صنایع بسـته بندی 
خشـکبار و حبوبـات در دشـت نمـدان بـا ظرفیـت تولیـد و بسـته بندی سـاالنه 

6۵۰ تـن انـواع محصوالت کشـاورزی در آسـتانه بهره برداری اسـت.
اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه   
سیدحسـین میرسـلیمانی افـزود: میزان اعتبار هزینه شـده بـرای راه اندازی این 
واحـد تولیـدی بیـش از ۴۰ میلیـارد ریال اسـت که مبلغ هشـت میلیـارد ریال از 

منابـع بانکـی تامیـن و پرداخـت و مابقـی آورده سـرمایه گذار اسـت.
 وی تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود با بهره بـرداری از این طـرح اقتصادی 
و تولیـدی هشـت نفـر بـه صـورت مسـتقیم و ۱۵ نفـر به صـورت غیرمسـتقیم 

مشـغول به کار شـوند.
 ایـن کارشـناس بـا اشـاره به اینکـه شهرسـتان اقلید بـا دارا بودن بیـش از ۱۵ 
هـزار هکتـار کشـت حبوبات بـه عنوان قطـب تولید ایـن محصول در اسـتان و 
کشـور محسـوب می شـود تصریح کرد گسـترش صنایع بسـته بندی و فرآوری 
محصـوالت کشـاورزی نقـش بزرگی در توسـعه و تداوم کشـت این محصوالت 

دارد.

یک طرح سامانه نوین آبیاری در دهنو اقلید 
اجرا شد

کارشـناس سـامانه های نویـن آبیـاری مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
اقلیـد گفـت: عملیات اجرایـی طرح آبیاری تحت فشـار در سـطح 2۱6 هکتار از 

اراضـی منطقـه دهنـو این شهرسـتان پایـان یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید، فرشـاد 
سـعدی خانـی اظهـار کـرد: این طـرح در چهار فاز اجرایی شـده اسـت که برای 
اتمـام آن بالـغ بـر 22 میلیـارد و 6۰۰ میلیـون ریـال از اعتبـارات ملـی تأمین و 

است. شـده  پرداخت 
وی افـزود: هیـچ محدودیتـی در زمینـه اجـرای طرح هـای آب و خـاک وجـود 
نـدارد و کشـاورزان می تواننـد با مراجعه به مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان 

از مزایـای ایـن طـرح هـا بهره مند شـوند.
ایـن کارشـناس افـزود: به هر کشـاورز متقاضی اجـرای طرح های آبیـاری نوین 
در طرح هـای کالسـیک تسـهیالتی بـه مبلغ ۱۰ میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومان و 
آبیـاری نـواری مبلـغ ۱۷ میلیـون و پانصـد هزارتومـان به صـورت بالعوض به 

ازای هـر هکتـار پرداخت می شـود.

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

کشت گیاهان دارویی در خرامه
در حال توسعه است

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفت: در حال حاضر سـطح کاشـت 
گیاهـان داروئـی در ایـن شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته بالغ بر سـه برابر 

افزایـش یافتـه و به ۱۱۰۰ هکتار رسـیده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، 
کاوس همتـی اظهـار کـرد: ایـن سـطح، به کشـت انـواع گیاهـان داروئی از 
جملـه خاکشـیر، زعفـران، زیـره سـبز، گل محمـدی، آلوئه ورا، چـای ترش، 

گل گاوزبـان، گلنـار فارسـی و سـیاه دانه اختصـاص دارد.
وی بـا بیـان اینکه بیشـترین درصد کشـت گیاهان داروئی شهرسـتان خرامه 
بـه کاشـت خاکشـیر با نیـاز آبی کم، دوره رشـد کوتـاه و هزینه تولیـد پایین 
تعلـق دارد، ابـراز کرد: برنامه اسـتراتژی سـازمان متبوع در زمـان بحران آب 

بـر مبنـای جایگزینی کاشـت گیاهان کـم آب بر تدوین یافته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول، برگزاری کالس هـای آموزشـی، دیدار چهـره به چهره 
کارشناسـان پهنـه با کشـاورزان، همکاری و موقعیت سـنجی بهـره برداران 

را از دالیـل عمـده افزایـش سـطح کاشـت این محصوالت نـام برد.
همتـی؛ حمایـت از ایـده هـا و اسـتارت آپ هـا را تکمیـل کننـده زنجیـره 
ارزش گیاهـان دارویـی دانسـت و تصریـح کـرد: پایـداری تولیـد و توسـعه 
اقتصـادی حاصـل برنامـه ریـزی هوشـمندانه و غنیمت شـمردن فرصت ها 

ست. ا
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سرپرست جهاد کشاورزی خنج معرفی شد
در یـک حکـم از سـوی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس علی 
علـی پـور بـه عنـوان سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج 

شـد. معرفی 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، آئیـن 
تکریـم و معارفه مدیر سـابق و سرپرسـت جدیـد این مدیریت با حضور محسـن 
محمـدی سرپرسـت معاونـت توسـعه و منابـع انسـانی و علـی ارغـون مشـاور 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مسـئولین شهرسـتانی برگزار 

 . شد
در ایـن مراسـم سرپرسـت جدیـد مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج 
اظهـار کـرد: امیـدوارم ماننـد گذشـته بتوانیـم در سـنگر تولیـد و امنیـت غذایی 
موفـق باشـیم و راه را بـرای تولیـد بیشـتر در سـال جهـش تولیـد هموارتر کنیم 
و روحیـه جهـادی و خدمتگـزاری بـه جامعـه کشـاورزی را سـرزنده و پویـا نگه 

داریم.
در پایـان ایـن مراسـم کـه در فرمانـداری شهرسـتان خنـج برگـزار شـده بـود 
از تالش هـای بسـتان اسـالمی مدیر سـابق جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنج 

تقدیـر و تکریم شـد. 

موفقیت های بزرگ حاصل گام های کوچک اند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از برگـزاری آییـن تجلیـل از تولیـد 
کننـدگان نمونـه اسـتانی بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: 

موفقیت هـای بـزرگ بـا گام هـای کوچـک بـه عینیـت در می آینـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی تصریـح کـرد: در ایـن مراسـم از حمیـد افشـاری تولیـد کننـده نمونـه 
پـرورش شـتر شـیری، حیـدر شـیبانی نمونـه اسـتانی نظـام صنفـی، حسـین 
نمونـه محصـول  کننـده  تولیـد  زارع  مهـرزاد  و  نمونـه  کار  گلرنـک  حجتـی 

راهبـردی گنـدم تقدیر شـد.
بـه گفتـه وی؛ تشـویق تولیدکننـدگان، ایجـاد انگیـزه در بهـره بـرداران و ارج 

نهـادن بـه حرفـه کشـاورزی الزمـه دسـتیابی بـه جهـش تولید اسـت.
همتـی افـزود: تحقیـق، ارتبـاط بـا محققـان و کارشناسـان فنـی و بکارگیـری 
شـیوه های نویـن کشـاورزی سـه اصـل اساسـی در توسـعه کشـاورزی پایـدار 

می شـود. محسـوب 
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اهمیت خـود بـاوری بـه عنـوان اهرمی موثر 
در انجـام صحیـح وظایـف و مسـئولیت هـا اظهـار کـرد: بهـره گیـری از منابع 
انسـانی توانمنـد، افزایـش بهـره وری کل عوامـل تولیـد را بـه دنبـال خواهـد 

داشت.

افزایش 9 برابری کاشت گیاهان دارویی در خفر
مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خفـر گفـت: سـطح زیـر کشـت گیاهان 
دارویـی در ایـن شهرسـتان بـا افزایش ۹ برابری نسـبت به سـال قبـل به 2۷۰ 

هکتار رسـیده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر، ارسـالن صالحی 
تصریـح کـرد: سـیاه دانه، آویشـن، هـل، دارچیـن، بابونـه ،زیـره و رازیانـه از 

گیاهـان دارویـی کشـت شـده در اراضـی این شهرسـتان هسـتند. 
بـه گفتـه وی؛ بـا کشـت گیاهـان دارویـی کـم آب بَـر از اراضـی کـم آب نیـز 
می تـوان اسـتفاده بهینـه داشـت و زمین هایـی را کـه در اثـر کـم آبـی رهـا 

شـده اند بـه چرخـه کشـت آورد و درآمـد کشـاورزان را بهبـود بخشـید.

برداشت مرکبات در خفر ادامه دارد
مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خفر گفت: برداشـت مرکبـات از باغ های 
ایـن شهرسـتان بـا توجه بـه ارقام مختلـف تا اردیبهشـت ماه آتـی ادامه خواهد 

داشت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان خفر، ارسـالن صالحی 

تصریـح کـرد: پیـش بینی می شـود تـا پایان فصـل برداشـت بیـش از ۳2 هزار 
تـن مرکبـات از سـطح ۱۳۰۰ هکتـاری باغ هـای ایـن شهرسـتان برداشـت و 

روانـه بازار شـود. 
بـه گفتـه وی؛ ، بـه طـور میانگیـن بیـن 2۵ تا ۳۰ تـن محصول شـامل پرتقال، 
نارنگـی، لیموشـیرین، لیمـو تـرش، گریپ فـروت و نارنج از باغ های شهرسـتان 

خفر برداشـت می شـود. 
او افـزد: باغ هـای مرکبات تأثیر بسـزایی در اشـتغالزایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

در شهرسـتان خفر دارد.
صالحـی بـر حمایـت دولـت از ایجـاد صنایـع وابسـته بـه کشـاورزی ماننـد 
انبار هـای نگهـداری محصـوالت کشـاورزی، سـردخانه هـا و صنایـع تبدلـی 
تاکیـد و اظهـار کـرد: بـه منظـور تنظیـم بـازار و جلوگیـری از نوسـانات قیمـت 

توسـعه ایـن صنایـع در شهرسـتان خفـر ضـروری اسـت. 

محمدهادی موالیی

شهرستان خفر 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 
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شهربانو زارعی

مرکز خنجشت 

کاظم نظری

شهرستان داراب 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

کشاورزان خنجشتی کشاورز کارت گرفتند
رئیس مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت گفـت: در راسـتای حمایت از 
زارعیـن تاکنـون 6۷2 نفـر از کشـاورزان بـه بانک های کشـاورزی معرفی و ۵۹ 

کشـاورز کارت برای آنان صادر شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز جهاد کشـاورزی دهسـتان خنجشـت، عباس 
مومنـی تصریـح کـرد: تـا کنـون مبلـغ پنـج میلیـارد ریـال تسـهیالت در قالب 

کشـاورز کارت بـه کشـاورزان ایـن منطقه پرداخت شـده اسـت.
او افـزود: بـه منظـور حمایـت از کشـت های راهبـردی گنـدم، کلـزا و جـو این 
تسـهیالت پرداخـت می شـود که بـا اسـتفاده از آن خرید نهاده هایـی مثل کود، 

سـم و بـذر از فروشـگاه های مجـاز و تعاونی ها تسـهیل می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ در ایـن طرح به هـر هکتار از محصوالت راهبردی کشـت شـده 

2۰ میلیـون ریال تسـهیالت یک سـاله بانـرخ ۱2درصد تعلـق می گیرد.

 کشت گندم به روش رایزبد در داراب
 10 برابر شد

 مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب از افزایش ده برابری کاشـت گندم به 
روش رایزبـد در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: در سـال زراعـی جاری بیش 

از ۵۰۰ هکتـار گندم به این روش کشـت شـده اسـت. 
داراب،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
احمدرضـا صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال زراعـی گذشـته تنهـا بـا یک 
دسـتگاه کارنـده نزدیـک بـه ۴۵ هکتار گنـدم به روش رایزبد کشـت شـده بود، 
افـزود: در سـال زراعـی جـاری بـا اضافـه شـدن چهـار دسـتگاه بـذرکار رایزبد 

اسـتقبال از ایـن روش بیشـتر شـد. 

بـه گفتـه وی؛ برگـزاری کارگاه های آموزشـی و ایجاد مزارع الگویـی )پلت فرم 
گنـدم بنیـان( در شهرسـتان داراب باعـث آشـنایی بیشـتر کشـاورزان بـه روش 
رایزبـد شـده اسـت؛ در این روش بذر بر روی بسـترهای بلند کاشـته می شـود.

صالحـی تصریـح کـرد: در روش کاشـت رایزبـد وجـود جویچـه هـا در کنـار 
ردیف هـای کشـت باعـث زهکشـی سـریع آب اضافـی از مـزارع شـده و هـوا 
دهـی بیـن ردیف  های کشـت بهتر صـورت می گیـرد و درنتیجـه باعث کاهش 

بیماری هـای قارچـی و کـم شـدن ورس مـزارع می شـود.
مدیرجهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب مهـم ترین مزیت های روش کشـت بر 
بسـتر های بلنـد را مصـرف بهینـه آب، کاهش هزینه کشـت، افزایـش ماده آلی 

خـاک و افزایـش عملکرد محصـول عنوان کرد.

بی توجهی به هویت گذاری دام ها در رستم 
مانع جذب نهاده ها

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: تا کنـون تنها چهـار هزار راس 
دام سـبک و سـنگین در این شهرسـتان هویت گذاری شـده اسـت از این رو در 

جـذب نهاده هـای دامی با مشـکل اساسـی مواجه هسـتیم. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی بـا بیان اینکـه این شهرسـتان دارای جمعیـت دامی ۱۹2 هزار راسـی 
اسـت، تصریـح کرد: هویـت گذاری دام هـا ابزاری بـرای ارتقاء تـوان مدیریتی 
در تخصیـص نهـاده ها اسـت از ایـن رو بی توجهـی بخش بزرگـی از دامداران 

بـه آن مانـع تخصیـص و جـذب نهاده های دولتی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا هویـت گذاری دام هـا با هر نوع اخـالل در ثبـات قیمت بازار 
دام و فرآورده هـای دامی می تـوان مقابلـه و آن را بـه کنتـرل در آورد همچنین 
برنامـه ریزی هـای کالن در جهـت منافـع تولیـد کننـدگان و مردم به سـهولت 

امـکان پذیر می شـود. 
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خشکسالی، مزارع دیم رستم را تهدید می کند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت: آثـار خشکسـالی در بیـش از 
هشـت هـزار هکتـار از مـزارع شـتوی دیـم ایـن شهرسـتان دیـده می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی بـا بیـان ایـن مطلب کـه وقفه زیـادی برای بـارش باران ایجاد شـده 
اسـت، افـزود: در صـورت عدم نـزول رحمـت الهی طی چنـد روز آینـده مزارع 

دیـم این شهرسـتان بـا خطر جـدی خشکسـالی روبرو خواهند شـد.
وی اثرات سـرمازدگی طی چند روز گذشـته را یکی دیگر از مشـکالت اساسـی 
عرصـه کشـاورزی شهرسـتان رسـتم عنـوان و اظهار کـرد: پایین آمـدن دمای 
هـوا می توانـد خسـارات زیـادی به زراعـت این شهرسـتان به خصـوص مزارع 

دیـم گندم و جـو وارد کند. 
گـودرزی بـه تغییـرات ناگهانـی اقلیمـی و پیدایـش مخاطرات خشکسـالی طی 
چنـد سـال اخیـر اشـاره و تصریـح کـرد: کشـاورزان بـا بیمـه کـردن بـه موقع 
محصـوالت زراعـی و باغـی خـود از چتر حمایـت بیمه ای در مواقـع اضطراری 

بـه ویـژه مخاطراتـی نظیر خشکسـالی بهـره مند می شـوند. 

آغاز عملیات الیروبی و مرمت قنات چاه سرخ
مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان گفت: عملیـات الیروبـی، مرمت 
و احیـاء قنـات چـاه سـرخ ایـن شهرسـتان بـا پیشـرفت فیزیکـی ۳۵ درصد در 

دسـت انجام اسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینـی 
اظهـار کـرد: ایـن طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۱۰۱6 میلیـون ریـال از محـل 
اعتبـارات ملـی در بهمـن مـاه جـاری آغـاز که در طـول ۳۵۰ متـری این قنات 

انجـام خواهد شـد. 
بـه گفتـه وی؛ آب قنـات چـاه سـرخ عـالوه بـر تامیـن آب آبیـاری اراضـی 
کشـاورزی، بـه منظـور شـرب دام هـای ایـن روسـتا نیـز اسـتفاده می شـود.

 توزیع الکترونیک کود اوره در زرقان

مسـئول جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان گفت: بالـغ بر 6۵۰۰ تن کـود اوره 
بـا بـه کارگیـری نـرم افـزار مزرعـه برکـت در بیـن کشـاورزان این شهرسـتان 

توزیع شـد. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینـی 
تصریـح کـرد: نـرم افـزار مزرعه برکت با سـامانه جامـع پهنه بنـدی ارتباط دارد 
و بـا هـدف تسـهیل و تسـریع در تخصیـص عادالنـه نهاده های کشـاورزی در 

بیـن بهره بـرداران راه اندازی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ کشـاورزان بـا اسـتفاده از کـد ملـی و شـماره همراه خـود که در 
سـامانه جامـع پهنـه بنـدی ثبت اطالعات شـده اسـت می توانند نسـبت به ثبت 

درخواسـت و خریـد اینترنتـی نهاده هـای خود اقـدام کنند. 
امینـی بـا بیـان ایـن کـه 6 عامـل در شهرسـتان خریـد و توزیـع کـود را انجام 
می دهنـد، بیـان کـرد: عاملیت فیروز فـالح، تعاونی تولید سـبزه بسـتان، محمد 
جـواد نعمـت اللهـی و تعاونی روسـتایی بند امیر تـا کنون بهتریـن عملکرد را در 

خریـد و توزیـع کود داشـته اند.
او افـزود: کاهـش مراجعـه بهـره بـرداران، ارائـه خدمـات بـدون واسـطه و بـا 
همـکاری مدیـران پهنـه بـه صـورت آنالیـن از راه دور و در کمتریـن زمـان، از 
طریـق درخواسـت اینترنتـی و پرداخـت از طریـق درگاه الکترونیکـی از مزایـای 

ایـن طرح اسـت. 
 

39 میلیون مترمکعب آب به زرقان اختصاص یافت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان گفت: در اولیـن مرحله از رها سـازی 
آب از سـد درودزن در سـال زراعـی جـاری ۳۹ میلیون متر مکعـب آب به منظور 

شـارژ رودخانـه و حـق آبه بخش کشـاورزی این شهرسـتان رها شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرقـان، رضـا امینـی 
افـزود: رهـا سـازی آب گامی بلنـد بـه سـوی تحقـق شـعار رونـق تولیـد بـوده 
و در ایـن مرحلـه ۱2 هـزار هکتـار از اراضی این شهرسـتان آبیاری شـده اسـت.

به گفته وی؛ شـارژ رودخانه کر از سـاعت هشـت صبح روز 26 دی ماه گذشـته 
بـه مـدت پنـج روز و آبیـاری اراضی زراعی زیر سـد به مدت ده روز انجام شـد.

فاطمه فردی

شهرستان زرقان 
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فهیمه سادات کامران

شهرستان زرین دشت 

افزایش بی سابقه در جذب تسهیالت مکانیزاسیون 
زرین دشت 

مسـئول مکانیزاسـیون مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از 
افزایـش بـی سـابقه در جـذب تسـهیالت خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: تـا کنـون جـذب ایـن اعتبـارات بیـش از دو و نیم 

برابـر تخصیص اسـتانی اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه شـعاعی بـا اشـاره بـه اینکـه خـط اعتبـاری تخصیـص یافتـه بـه این 
شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش یـک و نیم برابری داشـته اسـت، 
افـزود: تـا کنـون ۷8 میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون ریال تسـهیالت توسـط متقاضیان 

معرفـی شـده بـه بانـک ها جذب شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا کمـک تسـهیالت پرداختـی در سـال جـاری بهـره بـرداران 
شهرسـتان زریـن دشـت موفق به خریـد صد دسـتگاه تراکتـور و ادوات مکانیزه 

دیگـر شـده اند. 
کشـاورزی  بخـش  مکانیزاسـیون  در  جهـش  ایـن  بیـان  بـا  کارشـناس  ایـن 
شهرسـتان زریـن دشـت مرهـون برنامه ریزی های سـازمان جهاد کشـاورزی و 
اداره فـن آوری هـای مکانیـزه آن سـازمان اسـت، اظهار کـرد: تعامـل بانک ها 
و پیگیری هـای شهرسـتانی نیـز در جـذب موفـق اعتبار هـای این بخـش تاثیر 

بسـزایی داشـته است. 

توزیع بیش از 2 هزار تن کود شیمیایی در 
زرین دشت 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زریـن دشـت از توزیـع 2۵۱۵ تـن کـود 
داد.  ایـن شهرسـتان خبـر  بیـن کشـاورزان  در  اوره  شـیمیایی 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت گفـت: بـا توجـه بـه اختصاص سـهمیه کـود شـیمیایی اوره به 
میـزان ۵22۵ تـن میـزان توزیع شـده ۴8 درصد کل سـهمه تخصیصـی به این 

شهرسـتان بـرای سـال زراعی جاری اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود: به دلیـل افزایش نـرخ کود های پتاسـه و فسـفاته و 

کمبـود نقدینگـی عاملیـن خریـد و توزیـع کود های شـیمیایی تا کنون سـهمیه 
2۷۳۱ تنـی کـود فسـفاته و ۱۹۰۳ تنی کود پتاسـه جذب نشـده اسـت. 

 
سرما به کشاورزی زرین دشت خسارت وارد کرد

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت گفـت: سـرمازدگی ۱6۷ میلیارد 
و ۹۰۰ میلیـون ریـال بـه زیـر بخش هـای زراعـت و باغبانـی ایـن شهرسـتان 

خسـارت وارد کرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت، 
روح الـه دیانـت تصریـح کرد: بـه دلیل کاهش دمـای هوا در آخریـن هفته دی 
مـاه باغ هـای ایـن شهرسـتان ۱6۰ میلیـارد ریـال زیـان دیـده اند که آثـار این 

خسـارت ها مشـهود است. 
بـه گفتـه وی؛ هفـت میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون ریـال نیـز بـه اراضـی زراعی زیر 

کشـت محصوالت شـتوی، سـبزی و صیفی آسـیب وارد شـده اسـت. 
او تاکیـد کـرد: بـا توجه بـه اینکه بـروز مخاطـرات طبیعی غیر قابل پیشـگیری 
اسـت از ایـن رو بهـره بـرداران بـا اتخـاذ تمهیدات ِویـژه از ورود خسـارت های 
سـنگین بـه واحد هـای تولیـدی خـود جلوگیـری کننـد کـه موثـر تریـن اقدام 

خریـد پوشـش های بیمه ای اسـت. 
وی ابـراز امیـدواری کـرد: با پیگیری هـای متعدد از طرف مسـئولین مختلف به 
منظـور جبـران قسـمتی از خسـارت هـا از طرف دولـت محترم مسـاعدت هایی 

انجام گیرد.  
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زینب طالیی

شهرستان سرچهان 

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

مزارع شتوی سرچهان از سرما 
خسارت دید 

کارشـناس مخاطـرات جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفـت: سـرما و 
یـخ بنـدان بـه مـزارع گنـدم و جـو این شهرسـتان بالـغ بـر ۳۰۰ میلیـارد ریال 

خسـارت وارد کرده اسـت.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، داود اسـمعیلی 
افـزود : مجمـوع سـطح زیـر کشـت گندم و جـو سـرچهان 6۵۰۰ هکتار اسـت 

کـه تمامی آن دچار سـرمازدگی ۳۰ در صدی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ عـدم بارندگی موثر زمسـتانه با پراکنش مناسـب، تخلیه رطوبتی 
خـاک و ناحیـه فعالیـت طوقـه گیـاه و تداوم بـه همراه سـرما و تـداوم روزهای 

یخبنـدان ایـن حجم از خسـارت ها را باعث شـده اسـت. 

لیال ابراهیم زاده سروستانی

شهرستان سروستان 

آویشن شیرازی در سروستان
کشت می شود

مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان گفت: یک 
مزرعـه آویشـن شـیرازی بـه مسـاحت یـک هکتـار بـه طـور آزمایشـی بـرای 

اولیـن بـار در ایـن شهرسـتان ایجـاد می شـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان، 
حمیـد رضا احسـانی بـا بیان اینکه احداث مزرعه آویشـن شـیرازی با مشـارکت 
باغـدار پیشـرو در منطقـه کوهنجـان ایـن شهرسـتان آغاز شـده اسـت، تصریح 
کـرد: کاشـت ایـن گیاه دارویی در مرحله آماده سـازی بسـتر اسـت و به صورت 

مکانیـزه انجام خواهد شـد.
بـه گفتـه وی؛ راه انـدازی مزرعـه الگویـی گیـاه دارویـی آویشـن شـیرازی بـا 

اعتبـارات و کمـک هزینه هـای دولتـی مصـوب و در حـال اجـرا اسـت. 

افزایش 20 درصدی جوجه ریزی در شیراز
در  ریـزی  جوجـه  میـزان  گفـت:  شـیراز  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیـر 
واحد هـای مرغـداری گوشـتی ایـن شهرسـتان در دی مـاه نسـبت بـه میانگین 

ماهیانـه 2۰ درصـد افزایـش و بـه ۹۳2 هـزار قطعـه رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی بـا بیـان اینکـه ایـن میـزان جوجـه ریـزی در 22 واحـد پرورش 
مرغ گوشـتی انجام شـده اسـت، تصریح کرد: رفع اشـکاالت سـامانه بـازارگاه و 
نزدیکـی بـه تعطیـالت آخـر سـال و نـوروز و بازار های ایـن ایام باعـث افزایش 

رغبـت مرغـداران بـه جوجه ریزی شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـه محـض ورود جوجه بـه داخل سـالن های پـرورش و با اعالم 
مرغـداران، تیـم ارزیابـی در واحـد مذکـور حضـور می یابنـد و ضمـن بازدیـد، 
درصـورت تاییـد از طریـق سـامانه سـماصط سـهمیه دان مصرفـی بـرای مدت 
چهـل روز پـرورش بـار گـذاری و ازطریق سـامانه بـازارگاه خریداری می شـود.

او تاکیـد کـرد: مـرغ عرضـه شـده درسـن چهـل روزگـی به عنـوان مرغ سـایز 
قلمـداد می شـود کـه از نظـر کیفیـت غذایـی و بهداشـتی بـرای مصـرف کننده 
مناسـب بـوده و بـرای تولیـد کننده نیـز با در نظـر گرفتن ضریـب تبدیل غذایی 

مقـرون به صرفه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افزود: پیـش بینی می شـود ۱۹۰۰تن مرغ تولیدی از اواسـط 
بهمـن مـاه تا اواسـط اسـفند مـاه به بازار عرضه شـود کـه با جوجـه ریزی های 

بهمـن مـاه زنجیـره تولید مرغ تـا پایان سـیزدهم نوروز تکمیل خواهد شـد. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز اظهـار کـرد: قیمـت هـر کیلـو ذرت 
دولتـی ۱۷ هـزار ریـال وسـویا 28 هزار ریـال و دربـازار آزاد به ترتیـب ۴۵ هزار 

و ۱۵۰ هـزار ریال اسـت.

تخریب دیوار کشی های غیر مجاز در 
بخش ارژن شیراز

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز از تخریـب دیـوار کشـی های غیـر 
مجـاز در اراضـی کشـاورزی بخـش ارژن ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: به 
دنبـال اجـرای احـکام قضایـی ۴۵ هکتـار از اراضـی زراعـی و باغی آزاد سـازی 

 . شد
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، ذبیح 
الـه سیروسـی بـا اشـاره بـه دو دسـتور جداگانـه قضایـی بـه منظـور اجـرای 
تبصره هـای ۱ و 2 ذیـل مـاده ۱۰ قانـون حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی 
تصریـح کـرد: در روز ششـم بهمـن مـاه با بـه کار گیری 6 دسـتگاه لـودر و بیل 
مکانیکـی ایـن عملیـات در روسـتا های قرقچیـن و دهنـو قلنـدری آغـاز و بـه 

مـدت ۱2 سـاعت ادامـه داشـت. 
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بـه گفتـه وی؛ عملیـات مذکور تحـت نظارت نمایند دادسـتان و بـا حضور ۱۵۰ 
نفـر از پرسـنل نیـروی انتظامی انجـام شـد که ضمـن تخریب تفکیـک و دیوار 

کشـی های انجـام شـده مصالح سـاختمانی در محـل نیز جمع آوری شـد.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن تقدیـر از تـالش تمامی کارکنـان اداره امـور اراضی 
شهرسـتان شـیراز و تعامـل سـازنده نیروهـای انتظامی اظهار کرد: ایـن عملیات 
منسـجم و وسـیع تاثیـر مهمـی در جلوگیـری از وقوع جـرم تغییـر کاربری های 

غیرمجـاز اراضـی زراعـی و باغی دارد. 

کشت شتوی در فراشبند فراتر از سطوح ابالغی
مسـئول زراعت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفت: سـطح زیر 
کشـت محصـوالت شـتوی در این شهرسـتان فرا تر از سـطوح ابالغـی و مورد 

تعهـد در سـال زراعی جاری اسـت و 6۵ درصـد افزایش دارد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند، 
مصطفـی امیـری تبـار با اشـاره به تعهـد ۱۴ هـزار هکتاری کاشـت محصوالت 
شـتوی بـرای ایـن شهرسـتان تصریـح کرد: بـا تهیـه آمار های الزم مشـخص 
شـد سـطحی معـادل 2۳ هـزا و ۷۰۰ هکتـار به کشـت گنـدم و جـو اختصاص 

اسـت.  یافته 

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

بـه گفتـه وی؛ اعـالم بـه موقـع نـرخ خریـد تضمینی گندم در سـال آتـی، عدم 
تعادل در بازار محصوالت جالیزی در سـال گذشـته، بارندگی نسـبتا مناسـب در 
زمـان کاشـت و اقدامـات ترویجی جهاد کشـاورزی برای تغییر الگوی کشـت از 

دالیل افزایش رغبت کشـاورزان به کاشـت شـتوی اسـت. 

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

کاشت بیش از 9 هزار هکتار گندم
در فسا

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: بـا پایان کاشـت گنـدم در این 
شهرسـتان ۹6۰۰ هکتـار از اراضی به کشـت این محصـول راهبردی اختصاص 

یافت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، ناصر 
انصـاری تصریـح کـرد: برای کاشـت گنـدم در ایـن شهرسـتان ۱۷6۳ تن بذور 
گنـدم مـادری، گواهـی شـده و مرغـوب تامیـن و در بیـن کشـاورزان متقاضی 

توزیع شـده اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ سـیروان، تیـرگان، بهاران، سـارنگ، مهرگان، ترابـی و چمران 2 
از عمده ارقام بذوری اسـت که در بین کشـاورزان توزیع و کشـت شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکه توسـعه مـزارع گنـدم بنیـان از برنامه های مد 
نظر در کشـت شـتوی اسـت، افـزود: بالغ بـر ۴۵۰۰ هکتـار از مـزارع گندم این 

شهرسـتان در قالب گندم بنیان کاشـته شـده اسـت. 
وی ابـراز کـرد: رعایـت اصـول بـه زراعـی شـامل اسـتفاده از بـذور گواهـی 
شـده، کاهـش میـزان مصـرف بـذر، اجـرای کشـت روی پشـته و اسـتفاده از 
آبیـاری نویـن از جملـه برنامه هـای اجرایی در طـرح گندم بنیان بـرای افزایش 

عملکـرد تولیـد مـزارع گندم اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا پیش بینـی کرد بیـش از ۵۱هـزار تن 

گنـدم از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت و روانه بازار شـود.
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خسارت سرمازدگی در فسا برآورد شد
کارشـناس مدیریت بحران و کاهش مخاطرات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
فسـا گفـت: سـرمازدگی در سـطح ۱۳ هـزار و 2۵۴ هکتـار از بـاغ هـا و مـزارع این 

شهرسـتان خسـارت ۱۹6۳میلیـارد و 8۰2 میلیـون ریالی به جای گذاشـت. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، حسـینعلی 
طالبـی بـا اشـاره بـه کاهش دمـا و وقوع پدیـده سـرمازدگی بخش کشـاورزی 
در ایـن شهرسـتان از نوزدهم تا بیسـت و سـوم دی مـاه گذشـته، تصریح کرد: 
نزدیـک بـه ۳6۴ میلیـارد ریـال آسـیب بـه محصـوالت زراعـی و ۱6۰۰میلیارد 

ریـال خسـارت بـه محصوالت باغی این شهرسـتان وارد شـده اسـت.

ایـن کارشـناس اظهـار کـرد: میزان خسـارت وارده به مرکبات شهرسـتان فسـا 
تـا 2۰ درصـد و آسـیب وارده بـه مـزارع کلزا تـا 2۵ درصد، گندم تـا ۳۰ درصد، 

جـو تـا ۱۵ درصـد و کاهـو تا ۵۰ درصد ارزیابی شـده اسـت. 
او بـا بیان اینکه کشـاورزی بخش مرکزی شهرسـتان فسـا بیشـترین خسـارت 
را دیـده اسـت، افزود: برآورد هـای کارشناسـی از میزان خسـارت های وارده به 
منظـور انجـام اقدامات الزم به سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ارسـال 

شـده است. 
بـه گفتـه وی؛ عالوه بر کارشناسـان مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا 
برخـی از مسـئولین اسـتانی و کشـوری از مـزارع و باغ هـای خسـارت دیـده از 

سـرما در ایـن شهرسـتان بازدید کـرده اند. 
طالبـی اظهـار کـرد: صندوق بیمـه محصوالت کشـاورزی تنها نهـاد حمایتی از 
بخـش کشـاورزی در برابر حـوادث غیرمترقبه اسـت از این رو توصیه می شـود 
کشـاورزان نسـبت بـه بیمـه محصـوالت خـود بـه منظـور کاهـش خطـرات 

احتمالـی اقـدام کنند.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

برداشت میلیونی گل
از نرگس زارهای کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفت: پیش بینی می شـود امسـال 
صـد میلیـون شـاخه گل از نرگس زار های این شهرسـتان برداشـت شـود.

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی تصریـح کرد: این شهرسـتان با برخـورداری از 2۰۰ هکتـار نرگس زار 

از مراکـز اصلی تولید گل نرگس در کشـور محسـوب می شـود.
او بـا بیـان اینکـه برداشـت ایـن گل خـوش عطر و خوشـبو تا اواخـر بهمن ماه 

در کازرون ادامـه دارد، افـزود: بـزرگ تریـن نرگـس زار دیـم کشـور بـا قدمـت 
صـد سـاله، در بخـش جـره بـاالده شهرسـتان کازرون واقع شـده اسـت که این 
نرگـس زار یکـی از کـم نظیر ترین رویشـگاه های طبیعی گل در کشـور اسـت.

رشـیدی اظهـار کـرد: نیاز آبی کـم، مقاوم بـودن به شـرایط نامسـاعد محیطی، 
اشـتغال زایـی، درآمـد مناسـب و جـذب گردشـگران از مزایا و اهمیت کشـت و 

توسـعه گل نرگس اسـت.
بـه گفتـه وی؛ نرگس هـای کازرون بـه خاطر مرغوبیـت باال، زیبایـی و طراوت، 
بـوی مطبـوع و مانـدگاری خواهـان زیـادی دارد و بـه اقصـی نقـاط ایـران و 

کشـورهای حاشـیه های خلیـج فـارس و آسـیای میانـه صـادر می شـود.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کرد: انـواع گل نرگس کازرون، 
شـهال، ُپـر پَـر، هـزار پَـر و شـیپوری اسـت، کـه از میان آنهـا نرگس شـهال به 

جهـت داشـتن زیبایـی و بوی ویژه مشـهور اسـت.

پیش بینی تولید بالغ بر60 هزار تن مرکبات 
در کازرون 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با اشـاره بـه اینکه برداشـت مرکبات 
در ایـن شهرسـتان تـا فروردیـن مـاه سـال آتـی ادامـه دارد، گفـت: پیـش بینی 
می شـود تـا پایـان زمان برداشـت 68 هزار تـن انواع مرکبـات روانه بازار شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی اظهـار کرد: سـطح زیر کشـت مرکبـات ایـن شهرسـتان 2۷۰۰ هکتار 

بـوده کـه 2۴۵۰ هکتار آن بارور اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه کازرون رتبـه سـوم تولید مرکبات در اسـتان فـارس را دارد، 
تصریـح کـرد: عمـده باغ هـای مرکبـات ایـن شهرسـتان در منطقـه شـاپور قرار 

دارد و شـامل پرتقـال، نارنگـی، لیمـو تـرش، لیمو شـیرین و نارنج اسـت.
بـه گفتـه او؛ بیشـترین سـطح زیـر کشـت بـاغ مرکبـات در شهرسـتان کازرون 
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مربـوط بـه پرتقـال با ۱2۰۰ هکتار اسـت که عمـده ترین ارقام پرتقـال تولیدی 
شـامل والنسـیا، واشـنگتن، نـاول، توسـرخ و محلـی) شـاپوری( اسـت کـه رقم 
شـاپوری طعـم و مـزه منحصـر بـه فـردی دارد و از شـیرینی خاصـی برخوردار 

ست. ا

تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در کازرون
کاربـری  تغییـر  مـورد   6 گفـت:  کازرون  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
غیرمجـاز اراضـی کشـاورزی شـامل دیوارکشـی، بنـای غیرمجـاز و محوطـه 

سـازی در ایـن شهرسـتان تخریـب و اعـاده بـه وضـع سـابق شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی بـا بیـان اینکه هرگونه سـاخت و سـاز غیرمجـاز در اراضی کشـاورزی 
بـا حکـم قضایـی نخریـب می  شـود، افـزود: با اجـرای ایـن احـکام قضایی ۳6 

هزارمتـر مربـع از اراضـی بـه چرخه کشـاورزی و تولید بازگشـت.
بـه گفتـه وی؛ عملیـات قلـع و قمـع مسـتحدثات غیر مجاز با دسـتور دادسـتان 
در اجـرای تبصـره 2 مـاده ۱۰ قانـون حفـظ کاربـری اراضی زراعی و بـاغ ها، با 
حضـور نماینـده دادسـتان، نیـروی انتظامـی و کارشناسـان اداره امـور اراضی در 
روسـتاهای دریس، جدس و تنگ چوگان شهرسـتان کازرون اجرا شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: تخریـب و تغییـر کاربـری اراضی کشـاورزی 
بـر منابـع پایه در کشـاورزی خصوصـا آب و خاک خسـارت های جبـران ناپذیر 

وارد می کنـد.
و  مـردم  عمـوم  از  کـرد:  بیـان  کازرون  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شـهروندان به ویـژه روسـتاییان و کشـاورزان درخواسـت می شـود اگـر قصـد 
احـداث بنـا یـا دیـوار کشـی اراضـی زارعـی و باغـی خـود را دارنـد، حتمـا قبل 
از هرگونـه اقدامـی، از طریـق تمـاس با سـامانه ارتبـاط مردمی حفاظـت اراضی 
کشـاورزی )۱۳۱( و یـا بـا مراجعـه بـه مدیریـت یـا مراکـز جهـاد کشـاورزی 

شهرسـتان مشـاوره نمـوده و بـرای دریافـت مجـوز اقـدام نماینـد. 

توزیع شکر در بین زنبورداران کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: از ابتـدای سـال جـاری در 
دو مرحلـه 2۷۰ تـن شـکر از طریـق تعاونـی زنبـورداران ایـن شهرسـتان بیـن 

زنبـورداران کازرون توزیـع شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومي مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدي تصریـح کـرد: شـکر توزیع شـده بـه منظـور تغذیـه تکمیلی زنبـور ها 

اسـت که صـرف رشـد جمعیـت و ماندگاری زنبور عسـل می شـود. 
بـه گفتـه وی؛ تامیـن نهـاده شـکر بـرای فعالیـت زنبـورداری در فصـول سـرد 
بسـیار مهـم اسـت و در واقـع در زمـان وجـود گل و گـرده از شـکر اسـتفاده 

نمی شـود. 
.ایـن مقـام مسـئول افزود: شهرسـتان کازرون با داشـتن ۱۳۵ هـزار کلنی زنبور 
عسـل مـدرن و تولیـد سـاالنه ۱۱8۰ تـن عسـل، رتبه دوم اسـتان فـارس را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیان کـرد: صنایع غذایـی و تبدیلی 
حلقـه مفقـوده صنعـت زنبـورداری اسـت، در صـورت راه انـدازی و توسـعه این 

بخـش بـا ایجـاد ارزش افـزوده شـاهد رشـد صنعت زنبـورداری خواهیـم بود.

توسعه سمپاشی مزارع کازرون با پهپاد
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: پیش بینی می شـود در سـال 
زراعـی جـاری بیـش از هزار هکتـار از اراضی این شهرسـتان با پهپاد سمپاشـی 

شوند. 

کازرون،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
حمیـد رشـیدی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از پهپـاد در کشـاورزی یـک حرکـت 
مهـم ترویجـی بـوده کـه بـرای اولیـن بـار در سـطح ایـن شهرسـتان بـرای 
محلول پاشـی و سمپاشـی مـزارع آغـاز شـده، افـزود: تاکنـون در سـطح 2۰۰ 

هکتـار از مـزارع از فـن آوری پهپـاد سـمپاش اسـتفاده شـده اسـت. 

وی تاکیـد کـرد: اسـتفاده از پهپـاد بـرای سـم پاشـی مـزارع یـک تکنولـوژی 
زیسـت محیطی در راسـتای توسـعه مکانیزاسـیون بخش کشـاورزی اسـت که 

باعـث رونـق و شـکوفایی تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی می شـود.
بـه گفتـه وی؛ کاهـش مصـرف آب، سـم، کـود و هزینـه تولیـد، جلوگیـری از 
تخریـب مـزارع و محصـوالت در زمـان گل دهـی و افزایـش کمـی و کیفـی 
محصـوالت، حفـظ سـالمت کشـاورز و محیـط زیسـت از مزایـای اسـتفاده از 

پهپـاد در بخـش کشـاورزی اسـت.
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان کازرون تصریـح کـرد: اسـتفاده از پهپادهـا 
باعـث کاهـش ۹8 درصـدی مصـرف آب، کاهـش ۱۰ تـا ۵۰ درصـدی مصرف 

سـم و همچنیـن کاهـش زمـان سـم پاشـی می شـود.

تولید ساالنه 35 هزار تن شیر در کازرون 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: ایـن شهرسـتان بـا تولیـد 
سـاالنه ۳۵ هـزار تـن شـیر خـام، پنـج درصـد تولیـد اسـتان فـارس را بـه خود 

اختصـاص داده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، حمید 
رشـیدی تصریـح کـرد: در ایـن شهرسـتان ۳۴ هـزار راس دام سـنگین و ۵۰۰ 

هزار راس دام سـبک وجـود دارد.
رشـیدی بـا اشـاره به اینکـه 2۰ واحـد صنعتی و دو هـزار واحد سـنتی گاوداری 
شـیری در شهرسـتان کازرون فعـال اسـت، افـزود: بـرای سـه هزار نفـر در این 

واحـد هـا اشـتغال  زایی ایجاد شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه، در حـال حاضر یـک کارخانه فـرآوری مواد 
لبنی در سـطح شهرسـتان کازرون به ظرفیت اسـمی ۱2 هزارتن در سـال فعال 
اسـت، اظهـار کـرد: 8۰ درصد تولید شـیر کازرون بـه مصرف داخل شهرسـتان 

می رسـد و مـازاد آن به شـهرهای دیگر فرسـتاده می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا تاکیـد بـر اینکه مصـرف روزانه 
شـیر می توانـد سـطح ایمنـی بـدن را افزایش دهـد، بیان کـرد: مصرف شـیر با 
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توجـه بـه خـواص بـی نظیـر این مـاده غذایـی، در کاهـش کلسـترول بد خون 
و درمـان فشـارخون بـاال موثر بـوده و بیماری هـای قلبی و عروقـی را کاهش 

می دهـد.

مرمت یک رشته قنات در کوار 
آغاز شد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: بـا تامیـن اعتبـار از محـل 
کمک هـای فنـی اعتبـاری سـال جـاری، مرمـت و بـاز سـازی قنات روسـتای 

علـی آبـاد از توابـع ایـن شهرسـتان آغـاز شـد.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار با اشـاره به اینکـه اعتبار در نظـر گرفته شـده ۹۳2 میلیون 
ریـال اسـت، تصریـح کـرد: ۷۹2 میلیـون ریال سـهم دولـت و مابقـی از محل 

خـود یـاری مردمی تامیـن خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه قنـات مذکـور در دهسـتان فرمشـکان و بخـش مرکـزی 

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

شهرسـتان کـوار قـرار دارد، افزود: طول ایـن قنات ۱۴۰۰متر، دارای دو شـاخه و 
تعـداد ۵۰ میلـه چـاه بـا آبدهـی حـدودی ۱۴ لیتر برثانیه اسـت.

جـوکار ابـراز کـرد: تعـداد بهره بـرداران قنات علی آبـاد 6۰ خانوار بوده و سـطح 
اراضـی زیردسـت و تحت شـرب این قنـات بیش از ۵۰ هکتار اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار اظهـار کـرد: سـیل در چند سـال اخیر 
خسـارات زیـادی بـه سـازه های قنات زده اسـت کـه امیدواریم پـس از مرمت و 

بازسـازی قنـات، میـزان آبدهی قنات افزایش چشـمگیری داشـته باشـد.

جذب 82 درصدی تسهیالت مکانیزاسیون در کوار
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار از جذب 82 درصدی تسـهیالت ابالغی 
مکانیزاسـیون کشـاورزی در این شهرسـتان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۱ میلیارد 

و ۹۱۰ میلیـون ریال به متقاضیان پرداخت شـده اسـت.
کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
دریافـت  بـرای  پرونـده  فقـره   2۹ اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  جـوکار  عبدالرسـول 
تسـهیالت مکانیزاسـیون بـه بانـک معرفی شـده اسـت، تصریح کـرد: ۱۷ بهره 

بـردار تسـهیالت را جـذب کردنـد.
 وی با اشـاره به اینکه نرخ سـود تسـهیالت مذکور ۱۵ درصد و میزان آن برای 
شهرسـتان کـوار ۳8 میلیـارد و ۵۳۵ میلیـون ریـال اسـت، افـزود: بهره بـرداران 

عـالوه بـر تراکتور امکان خریـد ادوات کشـاورزی را دارند. 

توسعه کاشت سیاه دانه در کوار
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار از کشـت مکانیـزه بالـغ بـر ۵۰ هکتار 
گیـاه دارویـی سـیاه دانـه در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: کاشـت ایـن گیاه 
بـرای اولیـن بار در سـال گذشـته در شهرسـتان کوار آغاز شـد و مورد اسـتقبال 

کشـاورزان قـرار گرفت.
 ، کـوار  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار بـا بیـان اینکـه ایـن گیـاه در اواخـر آذر مـاه کاشـته شـد و 
اواخـر خـرداد برداشـت می شـود، تصریح کـرد: پیش بینی می شـود بالـغ بر ۵۰ 

تـن از ایـن محصـول برداشـت شـود.
وی تصریـح کرد:کاشـت سـیاه دانـه عـالوه بـر ایجـاد امـکان رعایـت تنـاوب 
زراعـی در مـزارع و اصـالح خـاک باعـث افزایش بهـره وری، درآمد مناسـب و 

درنتیجـه ارتقـای معیشـت و رونـق اقتصـادی کشـاورزان می شـود.
جـوکار ابـراز کـرد: سـیاه دانـه از خانـواده آاللـه و یکسـاله اسـت که دانـه ها و 
روغـن آن هـردو بـه عنـوان مکمل غذایـی و دارو مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
ایـن گیـاه در درمـان بسـیاری از بیمـاری هـا از جملـه دیابـت، بیماری هـای 

قلبی-عروقـی، کـم خونـی، سـنگ کلیـه و بیماری هـای پوسـتی نقـش دارد.
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خسارت سنگین سرما به مزارع و باغ های گراش 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش گفت: بـاغ ها و مزارع این شهرسـتان 

۱۴۷ میلیارد ریال از سـرمازدگی خسـارت دیده اند. 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـردادی بـا اشـاره بـه وقوع سـرمای شـدید دی مـاه گذشـته، تصریح کـرد: بر 
اسـاس ارزیابی هـای انجـام شـده 2۱۰ هکتـار از مرکبـات و ۳۰ هکتـار مـزارع 

شـتوی از ۳۰ تـا ۴۵ درصـد خسـارت دارند.
بـه گفتـه وی؛ خسـارت مـزارع و باغ هـای تحـت پوشـش بیمـه پـس از انجام 
مراحـل الزم پرداخـت خواهـد شـد اما قسـمت زیادی از سـطوح خسـارت دیده 
تحـت پوشـش بیمه ای نیسـتند کـه در صـورت تخصیص اعتبار خـاص به این 

دسـته جبران بخشـی از خسـارت هـا انجام خواهد شـد. 
 

تولید 25 میلیون نشاء در گراش
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفت: سـاالنه 2۵ میلیون انواع نشـاء 

صیفـی و سـبزیجات در گلخانـه تولید نشـاء این شهرسـتان تولید می شـود.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی ابـراز کـرد: گلخانـه تولیـد نشـاء ایـن شهرسـتان با سـطح حـدود یک 
هکتـار، نشـاء انـواع صیفـی و سـبزیجات را تولیـد و بـه سـایر شهرسـتان  هـا 
و اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، بوشـهر و خوزسـتان ارسـال 

می کنـد.

وی بـا اشـاره بـه اجـرای سیسـتم های نوین آبیـاری در ایـن گلخانه، افـزود: با 
اجـرای ایـن سیسـتم عـالوه بـر اینکه ۵۰درصـد در مصـرف آب صرفـه جویی 
شـده اسـت، عملیـات محلول پاشـی، سـم پاشـی و تغذیه نشـاء نیز بـه صورت 
مکانیـزه صـورت می گیـرد و ۴۵ روز پـس از کشـت بـذر، سـینی نشـاء آمـاده 

ارسـال به مـزارع می شـود.
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: اسـتفاده حداکثـری از زمین، تولید نشـاء های 
سـالم، صرفـه جویـی در مصرف بـذر، کاهش مصـرف آب و هزینـه کارگری از 

مهمترین مزایای کشـت نشـاء اسـت.
مـرادی بـا اشـاره بـه افزایـش قیمـت بـذر صیفی جـات تصریـح کـرد: در این 
گلخانـه عـالوه بـر اینکـه نشـا ءهای تولیـدی در برابـر بیماری هـا و قـارچ هـا 
واکسـینه می شـوند و در نهایـت نشـا ءهای سـالمی تولید می شـود درمقایسـه 
بـا کشـت های سـنتی بـه دلیـل مدیریـت بهتر شـرایط درصـد جوانه زنـی بذر 
بیشـتر و همچنیـن هـدر رفـت بـذر نسـبت بـه کشـت های سـنتی تـا ۵درصد 

کاهـش دارد.

توزیع 1240 تن نهاده دامی در گراش

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش گفـت: در ۹ ماهـه اول سـال جاری 
افـزون بـر ۱2۴۰ تـن نهاده  هـای دامی بـا قیمـت مصـوب بیـن مرغـداران و 

دامـداران ایـن شهرسـتان توزیع شـده اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گراش، حسـن 
مـرادی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن نهـاده ها شـامل جـو، ذرت، سـویا و سـبوس 
اسـت، ابـراز کـرد: تخصیص نهـاده ها در دامـداری ها بر اسـاس هویت گذاری 
دام هـا اسـت و مرغـداران نیـز بـه منظور بهـره مندی باید در سـامانه بـازارگاه 

کنند. نـام  ثبت 
بـه گفتـه وی، هـدف از توزیـع نهاده هـای دامـی، حمایـت از تولیدکننـدگان و 

تامیـن امنیـت غذایـی مصـرف کنندگان اسـت.
مـرادی ابـراز کـرد: شهرسـتان گراش بـا فعالیـت ۱6 دامداری صنعتـی ، ۱۴۱2 
دامـداری سـنتی در مجمـوع دارای 6۵ هـزار راس دام سـبک و ۴۵۰۰ راس دام 

سـنگین است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش افـزود : ایـن شهرسـتان بـا فعالیت 
سـه واحـد مرغـداری صنعتی و جوجـه ریزی ۷۰ هـزار قطعه ای مرغ گوشـتی، 

ظرفیـت تولیـد سـاالنه ۴۷6 تن گوشـت سـفید را دارد.

عبدالرضا راجی

شهرستان گراش 



47 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 69 - بهمن مـــــــاه 1399

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

مدیرجهاد کشاورزی مرودشت:
تولید حدود 400 هزار شاخه گل آنتوریوم

در مرودشت
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از تولید سـاالنه ۴2۰ هزار شـاخه 
گل زینتـی آنتوریـوم در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: مرودشـت مقام اول 

تولیـد و سـطح زیر کشـت ایـن محصول در اسـتان فـارس را دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه گل زینتی آنتوریـوم در ۳۵۰۰ متر فضای مسـقف 
و در سـه واحـد گلخانـه ای در شهرسـتان مرودشـت تولیـد می شـود، اظهـار 
کـرد: در هـر متـر مربـع زمین سـاالنه ۱2۰ شـاخه گل آنتوریوم تولید می شـود.

وی افـزود: آنتوریـوم تولیـدی در مرودشـت بـه منظور اسـتفاده در سـالن های 
کنفرانـس و جلسـات بـه تهران ارسـال می شـود.

بـه گفتـه رحیمـی، مانـدگاری بـر روی بوتـه، مانـدگاری پـس از جدا شـدن از 
بوتـه، مقاومـت بـه آفـات و بیماری هـا و صرفه اقتصـادی بـاال از ویژگی های 

بـارز پـرورش این گل اسـت.
او بـا تاکیـد بـر اینکه اگـر این گل با شـیوه صحیـح نگهداری و مدیریت شـود 
تقریبـا دائمی هسـتند، ابـراز کـرد: بوتـه مـادری آنتوریـوم از کشـور هلنـد وارد 
می شـود و تکثیـر آن بـه صـورت پاجـوش و جابجایـی در محیط هـای دیگـر 

انجـام می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکـه آبیـاری در زمان 
اسـتراحت و خـواب گیـاه تا حـد امکان کاهـش پیدا می کنـد، اظهار کـرد: این 
گیـاه بـه آبیـاری متوسـط نیـاز دارد و میـزان آبیـاری درفصل زمسـتان کاهش 

می یابـد.
وی یـادآور شـد: آنتوریـوم گیاهـی هسـت که در دمـای معمول اتـاق )2۰ تا۳۰ 
درجـه سـانتی گـراد( بـه خوبـی رشـد می کند و بـا توجه بـه حداقـل و حداکثر 
دمـای ایـن شهرسـتان توسـعه آن بـه خوبی امکان پذیر اسـت و کنتـرل دمای 

محیـط به سـهولت انجام می شـود.
رحیمی افـزود: ایـن گیـاه بـه محل گرم و خشـک بسـیار حسـاس هسـت و اگر 
در بهـار و تابسـتان دمـای محـل نگهـداری خیلـی گرم و خشـک شـود موجب 
توقـف رشـد خواهـد شـد. گل آنتوریوم، از گل های مناطق گرمسـیری اسـت که 

در جنگل هـا و در زیـر درختـان رشـد می کند

اجرای طرح پوشش کانال آبرسانی در مرودشت
مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت گفـت: پوشـش کانـال اسـالم آبـاد از توابـع مرودشـت به طـول یک 
هـزار متـر و بـا اعتبـار کامـال دولتـی بـه میـزان بیـش از ۳۵۰۰ میلیـون ریـال 

شـد. تکمیل 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
مهـدی باصـری اظهـار کـرد: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح دسترسـی به آب 

بـرای بیـش از ۱2۰ بهـره بـردار تسـهیل شـد.
ایـن کارشـناس تصریح کـرد: تجهیز و نوسـازی یـک کیلومتر جـاده بین مزارع 
و تسـطیح 8۴ هکتـار از اراضـی بخـش مرکزی نیـز از دیگـر فعالیت های حوزه 
آب و خـاک در سـال ۹۹ بـود کـه بـا اعتبـاری بالغ بـر ۳6۰۰ میلیون ریـال و با 

مشـارکت های مردمی صـورت گرفته اسـت.

باصـری با اشـاره بـه اینکه حفـظ و نگهـداری از انفـال عمومی نیازمند فرهنگ 
سـازی و یـاری عمـوم ذی نفعان اسـت، اظهار کـرد: امیدواریم با نیک اندیشـی 
بهـره بـرداران گام هـای بزرگتـری در بهبود حفـظ و نگهداری از تاسیسـات زیر 

بنایی بخش کشـاورزی شهرسـتان برداشـته شود.
مسـئول اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
مرودشـت بیان کرد: ترویج توسـعه مشـارکت های مردمی در بخش کشـاورزی 

از جملـه امـوری اسـت کـه در شـرایط کنونـی بـا جدیـت دنبال می شـود.
اراضـی  در  بنایـی  زیـر  تاسیسـات  نوسـازی  و  تجهیـز  شـد:  یـادآور  باصـری 
سـرمایه  بـرای  مناسـب  زمینـه  و  کاهـش  را  تولیـد  هزینه هـای  کشـاورزی 
گذاری هـای جدیـد را فراهـم می کنـد از ایـن رو مراتب امر در جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان مرودشـت بـه وسـیله اداره امـور فنـی و زیـر بنایـی برنامـه ریزی و 

می شـود. پیگیـری 

توزیع 70 تن شکر بین زنبورداران مرودشت
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دامی مدیریـت  تولیـدات  بهبـود  اداره  رئیـس 
مرودشـت از توزیـع ۷۰ تـن شـکر با نـرخ مصوب به عنـوان تغذیـه تکمیلی بین 

۱۵۰ نفـر از زنبـورداران مرودشـت خبـر داد.
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به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، سـید 
محمـد رضـا دهقانیـان گفـت: ایـن میـزان شـکر از طریـق تعاونی زنبـور داران 
شهرسـتان بیـن زنبـورداران فعـال و دارای دفترچـه که بیش از ۵۰ کنـدو دارند، 

توزیع شـد.
او بـا بیـان اینکـه تغذیـه کندوهـا بـرای افزایـش تولیـد عسـل و محصـوالت 
جانبـی آن ماننـد مـوم، گـرده گل و ژل رویـال بـدون کاهش کیفیت آن اسـت، 
افـزود: اختصـاص شـکر یارانه ای در راسـتای تغذیـه تکمیلی پاییزه و زمسـتانه 

و ایجـاد اشـتغال پایـدار در شهرسـتان انجام شـده اسـت.
دهقانیـان بـا اشـاره بـه اینکـه براسـاس سرشـماری مهرماه سـال گذشـته،۳۰ 
هـزار کلنـی در شهرسـتان بـا ۴۹۴ نفر بهـره بردار در سـامانه جامـع پهنه بندی 
و مدیریـت داده هـای کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت، تصریح کـرد: سـاالنه بالغ 

بـر 2۰۰ تـن عسـل در ایـن شهرسـتان تولید می شـود.

جوجه ریزی یک میلیون قطعه ای مرغ گوشتی 
در مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از جوجـه ریـزی یـک میلیـون و 
282 هـزار قطعـه ای در ۳8 واحـد مرغـداری گوشـتی از ابتدای آبان مـاه در این 

شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی گفـت: پیش بینـی می شـود از ایـن میـزان جوجـه ریـزی ۳2۰۰ 

تـن مـرغ تحویل کشـتارگاه شـود.
وی بـا بیـان اینکـه جوجـه ریـزی هـا از ابتـدای آبـان آغاز شـده اسـت، افزود: 
از چهاردهـم دی مـاه تـا پایـان بهمـن مـاه مرغ هـای پرورشـی بـه مـرور بـه 
کشـتارگاه در سـطح شهرسـتان مرودشت و اسـتان فارس تحویل داده می شوند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: کارشناسـان تولیـدات دامی مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا پایـش مسـتمراز ایـن مرغداری هـا و ثبت 
جوجـه ریـزی درسـامانه GIS سـازمان دامپزشـکی، توزیـع نهـاده مـورد نیاز در 

سـامانه بـازارگاه را نظـارت می کننـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه نقش صنعـت دام و 
طیـور در تأمیـن امنیـت غذایی و مـواد پروتئینی و لبنی در سـبد غذایی خانوارها 
افـزود: شهرسـتان مرودشـت در زمینه تولیـدات دامی و طیـور از ظرفیت باالیی 
برخوردار اسـت و این شهرسـتان رتبه چهارم تولید گوشـت سـفید را در اسـتان 

دارد. فارس 

ایجاد بیش از 80 مورد مشاغل خانگی در مرودشت
مسـئول ترویـج مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از ثبت بیش از 
8۰ مـورد مشـاغل خانگـی مسـتقل و پشـتیبان در ۹ ماهه نخسـت سـال جاری 

در رشـته های مختلـف کشـاورزی و دامپـروری در این شهرسـتان خبر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
راضیـه اسـالم مهـر بـا بیـان اینکـه سـه مـورد از ایـن مشـاغل جـزو مشـاغل 
خانگی پشـتیبان هسـتند و مجوز فعالیت کسـب کـرده اند، اظهار کرد: مشـاغل 
پشـتیبان از طریـق وام هایـی کـه دریافـت کرده انـد موفق به جـذب حدود ۱۵ 

نفـر جویـای کار بـه عنـوان عضـو خود شـده اند. 
او گفـت: این مشـاغل در رشـته های پـرورش مرغ بومی، پرورش گوشـفند، گاو 

و بـز، کشـت زعفران، کشـت گیاهان دارویـی، گلخانه های خانگی و ... اسـت.
وی افـزود: متقاضیـان پـس از مراجعه به جهاد کشـاورزی و ثبت نـام به منظور 
دریافـت مجـوز و دریافـت تسـهیالت بـه اداره کار و رفـاه اجتماعـی معرفـی 

خواهند شـد.

مرودشت، حائز بیشترین نمونه های کشاورزی 
در فارس

از  تجلیـل  مراسـم  در  مرودشـت گفـت:  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
نمونه هـای بخـش کشـاورزی سـال ۹8 کـه بـه صـورت همزمـان در سراسـر 
کشـور برگـزار شـد، مرودشـت بـا معرفـی ۱6 نمونـه اسـتانی بیشـترین تعـداد 

نمونـه در اسـتان فـارس را بـه خـود اختصـاص داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
نمونـه،  "کشـاورزان  شـعار  بـا  مذکـور  مراسـم  کـرد:  رحیمی اظهـار  عزیـز 
پیشـگامان جهـش تولیـد" و بـا حضـور مسـئولین شهرسـتانی و بهـره بـرداران 

نمونـه در فرمانـداری شهرسـتان مرودشـت برگـزار شـد.
بـه گفتـه رحیمـی، در ایـن مراسـم ، ابـوذر اسـماعیلی، کارشـناس مرکـز جهاد 
کشـاورزی نقش رسـتم بـه عنوان مـروج پهنه نمونـه و باال راسـتگو، غالمرضا 
امیـری، حیـدر غضنفری، سـیده نسـرین سـجادیان، محمـد نوشـاد، محمدرضا 
صادقیـان، عبـاس اسـتخر، حسـین صادقـی، فـرزاد اسـتخری، خـدا خواسـت 
رسـتگار، کریـم فـالح، چراغعلـی سـجادیان، قاسـم رفیعـی دوسـت، بهرنـگ 
مـرادی، سـلیمان محمـدی در حوزه هـای مختلـف زراعـی و دامـی و صنایـع 

تبدیلـی تکمیلـی بـه عنـوان نمونـه اسـتانی برگزیـده و تقدیر شـدند.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن تقدیـر و تشـکر از بهـره بـرداران بخش کشـاورزی 
مرودشـت بـر اسـتفاده از ظرفیـت ها و توانمندی هـای این شهرسـتان در حوزه 

کشـاورزی و حمایـت از فعـاالن ایـن بخش تأکیـد کرد.
وی از مرودشـت بـه عنـوان قطـب تولیـد محصـوالت کشـاورزی اسـتان نـام 
بـرد و افـزود: ایـن شهرسـتان در تولیـد محصـوالت زراعـی مختلـف از جمله، 
گنـدم، جـو، ذرت، گوجـه فرنگـی، برنـج، صنایـع تبدیلـی تکمیلـی، تولیـد رب 
گوجـه فرنگـی و محصـوالت دامـی از جملـه شـیر، گوشـت، مقـام اول اسـتان 

را دارا اسـت. 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت هـدف از برگزاری مراسـم انتخاب 
و معرفـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی را اسـتفاده از ظرفیـت برترین ها 
بـه عنـوان الگوهـای مناسـب بـرای انتقـال تجربیـات و دانـش فنـی بـه دیگر 

کشـاورزان عنـوان کرد.

توزیع بالغ بر 28 هزار تن نهاده دامی در مرودشت
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از توزیع 28 هزار و ۷2۱ تن نهاده 

دامی بـا نرخ دولتی در ۹ ماهه نخسـت سـال جـاری خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی تصریـح کـرد: ایـن نهـاده هـا شـامل ده هـزار و 68۳ تـن جـو، 
۱۱ هـزار و ۴۳۴ تـن ذرت، پنـج هـزار و ۳۹۳ تـن سـویا، ۱2 هـزار و 2۰2 تـن 
سـبوس بـود کـه زیر نظـر اتحادیه دامـداران شهرسـتان و اداره بهبـود تولیدات 
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دامی مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بیـن دامدارانـی کـه هویـت 
گـذاری را انجـام داده انـد توزیع شـده اسـت.

بـه گفتـه وی، ایـن اقـدام بـا هـدف تنظیـم بـازار ایـن نهـاده هـا، افزایـش 
تولیـد گوشـت قرمـز و و افزایـش درآمـد خانوار هـای روسـتایی، حمایـت از 

تولیدکننـدگان و تامیـن امنیـت غذایـی صـورت گرفتـه اسـت.
رحیمی بـا بیـان اینکـه تاکنـون اختصـاص نهـاده هـا بـر مبنـای کارت شـیر 
صـورت می گرفـت، ابـراز کرد: از این پس عـالوه بر کارت شـیر هویت گذاری 

و پـالک کوبـی دام نیـز در توزیـع نهـاده هـا لحاظ خواهد شـد.
ایـن مقام مسـئول بیان کـرد: توزیع نهاده هـا در گاوداری های صنعتی شـیری 
بـه صـورت خـام و بـه صـورت روزانه به میـزان مشـخصی از ذرت سـویا و جو 
اختصـاص می یابـد کـه دامـداران پـس از هویـت گـذاری در سـامانه بـازارگاه 
می تواننـد میـزان نهـاده هـا مـورد نیـاز خـود را خریـد و پـس از تبدیـل بـه 

خـوراک اسـتفاده دام قـرار دهند.
رحیمی اظهـار کـرد: خوراک سـایر دام ها از جمله گاو شـیری سـنتی، گوسـفند 
داشـتی و ... بـر اسـاس هویـت گذاری و سـهمیه تخصیصی و به صـورت آماده 

تحویل داده می شـود.
در شهرسـتان مرودشـت افزون بر ۵۳8 هزار راس دام سـبک و سـنگین وجود 
دارد و ایـن شهرسـتان از قطب هـای مهـم تولیـد شـیر و گوشـت در اسـتان 

اسـت. فارس 

توزیع نهال لیبل دار در مرودشت
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغاز بـه کار چهار نهالسـتان و 
۱2 دکـه تهیـه و توزیـع نهـال در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بـا آغاز به 
کار نهالسـتان هـا توزیـع نهـال دارای لیبـل از نیمـه بهمـن مـاه در مرودشـت 

آغـاز می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمـی، تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود بیـش از 2۰۰ هـزار نهال 

بیـن متقاضیـان توزیع شـود. 
بـه گفتـه وی؛ نهال هـای تولیـدی شـامل انـواع درختـان دانـه دار، هسـته دار 
و درختـان غیـر مثمـر شـامل زبـان گنجشـک، سـرو، چنـار، بید و بیـد مجنون 

ست. ا
او افـزود: از خریـد نهـال بـدون شناسـه از مراکـز غیـر مجـاز، دپـو شـده و 

کنیـد. خـودداری  سـیار  فروشـندگان 
رحیمی بـا بیـان اینکـه نهـال خریداری شـده باید گواهـی بهداشـت از مدیریت 
حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان را داشـته باشـد، از خریـداران 
خواسـت در زمـان خریـد، فاکتـور فـروش و گواهی تضمیـن پایـه و پیوندک را 

دریافـت کننـد و نـزد خود نگـه دارند.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت افـزود: متقاضیان بـه منظور تهیه 
نهـال مناسـب و آگاهـی از آدرس و مکان نهالسـتان های دارای مجـوز و مورد 

تاییـد به ایـن مدیریت مراجعـه کنند .

150 هزار راس دام در مرودشت 
هویت گذاری شدند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از هویـت گـذاری ۱۴۹ هـزار و 
8۵۰ راس دام سـبک و سـنگین از آغـاز طـرح تـا ابتـدای بهمـن مـاه در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی افـزود: دام هـای بـدون پـالک کوبـی و هویـت گـذاری مصداق 

بـارز قاچـاق دام محسـوب می شـود و برابـر ضوابـط قانونـی رفتـار خواهد شـد.
او بـا بیـان اینکـه اختصـاص نهاده هـای دامی بـا هویـت گـذاری دام انجـام 
می شـود، خاطر نشـان کرد: دامـداران پس از هویـت گذاری در سـامانه بازارگاه 
می تواننـد میـزان نهـاده ها مورد نیـاز خود را خریـد و پس از تبدیـل به خوراک 

مورد اسـتفاده دام قـرار دهند.
وی شناسـایی دام هـای موجـود، ثبـت اطالعـات دام و دامـدار، بـرآورد تولیدات 
دامـی، جابجایـی کنترل شـده دام و نهایتـا مبارزه با قاچاق دام زنـده را از اهداف 

ایـن طرح عنـوان کرد.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه بر اسـاس قانون نظـام جامـع دامپروری 
هویـت دار کـردن دام هـا ضـروری اسـت، ابـراز کـرد: ایجـاد بانـک یکپارچـه 
اطالعـات، بهبـود نظـام آمار و اطالعـات، کنترل تـردد دام، بهبود سیسـتم های 
فرآورده هـای  اختصـاص  و  دام  بهداشـت  کنتـرل  دام،  و اصالح نـژاد  پـرورش 

دامـی از مزایـای طـرح هویـت گذاری اسـت.

افزایش کاشت غالت در ممسنی
رئیـس اداره تولیـدات گیاهـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی از 
افزایش 2۰ درصدی کاشـت گندم و جو در سـال زراعی جاری نسـبت به سـال 

قبـل در این شهرسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
سـرافراز اکبـری بـا بیـان اینکه کاشـت غـالت در این شهرسـتان تـا اواخر دی 
مـاه نیـز ادامـه داشـته اسـت، گفت: سـطح زیر کشـت گنـدم و جو بـه ۳2 هزار 

۷8۴ هکتار رسـیده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ گنـدم و جو از عمده ترین محصوالت زراعی شهرسـتان ممسـنی 
اسـت بـه نحـوی کـه محصـوالت زراعـی سـهم ۴۰ درصـدی از کل تولیـدات 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان را به خـود اختصاص داده اسـت. 

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 
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زهرا نوری

شهرستان مهر 

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

اجرای طرح PVS گندم در اراضی مهر
مسـئول تولیـدات گیاهی مدیریت جهاد کشــاورزی شهرســتان مهـر از اجرای 
طـرح PVS گنـدم در زمینی به مسـاحت دو هـزار متر مربع در این شهرســتان 

داد.  خبر 

بــه گــزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرســتان مهر، محمد 
محمـودی گفـت: ایـن طـرح در زمین زراعی یکی از کشـاورزان بخـش گله دار 
انجـام شـده اسـت و ارقـام تیـرگان، خلیل، سـتاره، سـحر و برات مورد بررسـی 

. هستند
وی؛ هـدف از اجـرای ایـن طـرح را ارزیابی میزان سـازگاری ارقام کشـت شـده 
بـا منطقـه و مقایسـه عملکـرد ایـن ارقـام تحـت شـرایط یکسـان برشـمرد و 
افـزود: ارقـام برتـر در ایـن طرح آزمایشـی در سـال های بعد به کشـاورزان این 

شهرسـتان معرفـی و ترویـج خواهند شـد. 

" کشت و صنعت امید"
بذر امید در شوره زار را در دل کشاورزان شکوفا کرد

مدیـر جهاد کشــاورزی شهرســتان مهر گفـت: عملیات های باغی انجام شـده 
در مجموعـه "کشـت و صنعـت امیـد" ایـن شهرسـتان موفقیـت آمیـز بـوده و 
توانسـته بذر امید و خواسـتن را در شـوره زار های این شهرسـتان شـکوفا کند. 
بـه گــزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشــاورزی شهرســتان مهـر، 
غالمحسـین مظاهـری بـا بیـان اینکـه کشـت و صنعـت امیـد در سـال ۱۳۹۴ 
بـا هـدف احیـای زمین هایـی کـه بـه دلیـل اسـتفاده بیـش از حد آب شـور، به 
شـوره زار تبدیـل شـده بود ایجاد شـده اسـت، تصریح کـرد: با توجه به شـوری 

آب هـای کشـاورزی اسـتخر بـزرگ ذخیـره آب بـاران در این مجموعـه احداث 
و از آن اسـتفاده می شـود. 

بـه گفتـه وی؛ در کشـت و صنعـت امیـد شهرسـتان مهـر در حال حاضـر چهار 
هکتـار گلخانـه نیمـه مـدرن احداث شـده اسـت کـه محصـوالت ایـن گلخانه 
هـا به کشـور روسـیه صـادر می شـود؛ همچنین بـا توجه بـه آماده بودن بسـتر 
هشـت هکتـار از اراضـی بـه کاشـت نخـل، کنـار و کاکتـوس اختصـاص یافته 

ست.  ا
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: عالوه بـر بهـره وری از نزوالت جـوی و خاک 
منطقه، ایجاد اشـتغال و تغییر نگرش در کشـاورزی سـنتی و نیل به کشـاورزی 
صنعتـی از دیگـر اهـداف راه اندازی کشـت و صنعـت امید شهرسـتان مهر بوده 

اسـت که تاکنون محقق شـده اسـت. 

قنوات نی ریز با تخصیص اعتبارات جدید 
مرمت می شوند

کارشـناس اداره امـور فنی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی 
ریـز گفـت: با تخصیص سـه میلیـارد و 8۰۰ میلیون ریال اعتبـارات کمک های 
فنـی و اعتبـاری و خـود یـاری مردمی سـال ۱۳۹۹ احیـاء و مرمت چهار رشـته 

قنات این شهرسـتان در دسـتور کار قـرار گرفت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
سـیدمحمد طباطبایـی تصریـح کـرد: بـه همین منظـور عملیـات اجرایی مرمت 
قنـات شـورویه واقـع در منطقـه قطرویه بـا اعتباری بالـغ بر ۹۵۰ میلیـون ریال 

بـه  طول ۳۰۰ متر شـروع  شـده  اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در سـال گذشـته نیـز هفـت طـرح فنـی و زیـر بنایـی در بخش 
قنـوات شهرسـتان نـی ریز بـا اعتباری نزدیـک به پنـج میلیارد ریال اجرا شـده 

است. 
او بـا بیـان اینکـه صـد رشـته قنـات در شهرسـتان نـی ریـز وجـود دارد، افزود: 
مرمـت و احیـاء قنـوات عـالوه بـر حفـظ منابـع آبی پایـدار بـه  عنوان یـادگار و 
میـراث گذشـتگان، باعـث جلوگیـری از تخریـب بر اثـر رواناب هـای حاصل از 
بارندگی هـای سـیل  آسـا، افزایـش آبدهـی قنـوات و تثبیـت اشـتغال در اراضی 

پاییـن دسـت قنوات می شـود.
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سیمای کشاورزی شهرستان نی ریز
در یک نگاه

غالمحسین کرمی
معاون اداری و مالی

علیرضا بصیری 
مدیر

محمدرضا ایزدپناه 
معاون فنی 

موقعیت جغرافیایی شهرستان:
عرض  و  شرقی  دقیقه   22 و  درجه   ۵2 جغرافیایی  طول  با  ریز  نی  شهرستان 
شرقی  جنوب  کیلومتری   2۰8 در  شمالی  دقیقه   ۴۵ و  درجه   2۷ جغرافیایی 
شهرستان شیراز قرار دارد؛ ارتفاع آن از سطح دریا ۱6۳2متر، متوسط بارندگی 
۵ ساله و ده ساله اخیر به ترتیب2۴۷/۷ و ۱8۵/۷ میلی متر، متوسط دمای حداقل 
۱۳/۱ ، متوسط دمای حداکثر 2۵/8 و متوسط دمای سالیانه ۱۹/۵ درجه سانتی 
گراد، بیشترین دمای مطلق ۴2 و کمترین دمای مطلق آن منفی هشت درجه 

سانتی گراد بوده است.
این شهرستان، با مساحت ۷۳۳۷ کیلومترمربع، دارای ۳2۱ آبادی، سه شهر، سه 

بخش مرکزي، قطرویه و پشتکوه و جمعیت 8۰۷۹۱ نفر است.
این شهرستان دارای ۱6 پهنه و ۱۴ کارشناس مسئول پهنه در ۵ مرکز جهاد 
کشاورزی، ۷ کلینیک گیاه پزشکی و ۱۳ سم فروشی مجاز، ۱۰ صندوق اعتبارات 
خرد زنان روستایی با ۴۰8 نفر عضو فعال و 6۳۱ دستگاه تراکتور، کمباین و سایر 

اداوات کشاورزی است.
تعداد کل بهره برداران شاغل در بخش کشاورزی ۹۴۱۷ نفر است که همگی در 

سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی ثبت نام شده اند. 
سطح اراضی زیر کشت نی ریز 2۷هزار و 6۱2هکتار که 26هزار هکتار آن باغی 
و بقیه زراعی و تولید کل محصوالت زراعی و باغی شهرستان حدود ۱۱۹هزار 

تن است.
دامــداري در شهرستان ني ریز رونق فراوان دارد و در سال ۱۳۹۹ تعداد دام های 
موجود آن ۳2۱هزار و 6۵۰ راس با ۴2۰۰ تن گوشت قرمز و ۱26۰۰ تن شیرخام 
و تعداد مرغ و سایر ماکیان آن۰یک میلیون و ۱22هزار قطعه با تولید 6۷۰۰ تن 

گوشت سفید است.

اقدامات شاخص اداره فنی و زیر بنایی در سنوات گذشته در 
راستای استفاده بهینه از منابع آب و توسعه کشاورزی پایدار 

- احداث کانالهای آبیاری عمومی به طول 2۰۰ کیلومتر
- تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سطح ۳۵۰۰ هکتار 

- زهکشی اراضی کشاورزی به طول ۴۰ کیلومتر کانال روباز در سطح ۱۰۰۰ 
هکتار 

- احداث جاده بین مزارع به طول 6۰۰ کیلومتر 
- احیا و مرمت قنوات شهرستان به طول 8۰ کیلومتر

- اجرای سیستم های آبیاری نوین در سطح ۱2۰۰۰ هکتار 
- احداث طرحهای تأمین آب شامل ۳2 پروژه 

اقدامات شاخص اداره بهبود تولیدات دامی
- اصالح نژاد دام های سبک محلی با دام های پر تولید خارجی برای تولید بیشتر 

و کمک به اقتصاد دامداران روستایی با تعداد ۹۵۰ راس”
- اصالح نژاد دام های سنگین با نژادهای پرتولید خارجی از جمله گاو سمینتال 

با تعداد 6۵۰ راس
- پایش و راستی آزمایی ۴۷۰۰ تن نهاده های دام و طیور

- توزیع ۵۵۰ تن نهاده دامی از جمله جو و ذرت بین ۱2۰۰ بهره بردار دامی
- هویت دار نمودن تعداد 8۳2۰۰ راس دام سبک و سنگین

آمار دام و طیور و سایرموارد و میزان تولید شهرستان ني ریز در سال 1399

نوع دامردیف
تعداد 
واحد

میزان تولید )تن(ظرفیت )رأس- قطعه( 

در سال 

۱26۰۰ شیرخام8۰۱6۵۰دام سنگین۱

۴2۰۰ گوشت۳2۰۰۰۰ رأس۳۰۰۰دام سبک2

۳۷۱۱۰۰۰۰۰6۵۰۰مرغ گوشتي۳

۳۰۰۰۰۴۵۰ قطعه۱مرغ تخمگذار۴

۷۰۰۰۱8۰ قطعه2بوقلمون۵

۱۵۰۰۰۱۴ قطعه۱کبک6

غیرفعال۱۵۰۰۰ قطعه۱بلدرچین۷

 ۳۴۳2۰اسب8

۹282۹8۷۴.۵زنبور عسل۹

 ۱۵شیر خام2۳۵بز سانن۱۰

-22۳۴۵گاو سمینتال۱۱

2۰۰۰۰۱۰ قطعه۱۳پرورش ماهي کپور۱2

اقدامت شاخص اداره آموزش ترویج  
- برگزاري ۵۴ کارگاه آموزشي و آموزش 86۵ نفرروز ویژه بهره برداران بخش 

کشاورزي
زنان  خرد  هاي  صندوق  و  روستایي  زنان  ویژه  آموزشي  کارگاه   ۵ - برگزاري 

روستایي
سطح  در  کارشناسان  و  بهره برداران  ویژه  عملي  کارگاه  و  بازدید   ۴ انجام   -

شهرستان با همکاري بسیج مهندسین در راستاي برنامه همگام با کشاورز
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- ایجاد دو باغچه خانگي در راستاي تفاهم نامه مشترک بین جهاد کشاورزي 
و شبکه بهداشت

- برگزاري 2 برنامه روز مزرعه در سطح شهرستان
- صدور ۱۰ مورد مجوز مشاغل خانگي

- معرفي 6 نفر براي دریافت تسهیالت مشاغل خانگي به بانکهاي عامل جمعا 
به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال

اقدامات شاخص واحد صنایع تبدیلی و غذایی
- صدور پروانه بهره برداری

- ترمینال ضبط پسته- اشتغال 6 نفر- ظرفیت ۴۰۰ تن
- پوست گیری کنجد و تولید ارده - طرح جهش تولید از اولویت های سازمان- 

- اشتغال ۵ نفر - ظرفیت ۵۰۰ تن
- تمدید پروانه بهره برداری

فرآوری انار- اشتغال ۱۰ نفر- ظرفیت ۱۰۰۰ تن
 ترمینال ضبط پسته- اشتغال ۵ نفر ظرفیت ۱۰۰۰ تن

صدور جواز تأسیس
 ۹ اشتغال   - شکر  و  قند  بندی  بسته  و  درجه  باالی صفر  دمای  در  سردخانه 

نفر - ظرفیت ۷۰۰ تن
بسته بندی خشکبار- اشتغال 8 نفر- ظرفیت ۱۵۰۰ تن

تمدید جواز تأسیس
فعالیت های کشتارگاهی و بسته بندی- اشتغال ۳۰ نفر- ظرفیت 8۰۰۰ تن

اصالح جواز تأسیس
ترمینال ضبط پسته- اشتغال 8 نفر- ظرفیت ۱۰۰ تن
آمار صنایع تبدیلی و غذایی

تعدادعنوان طرح

۱۵ترمینال ضبط پسته

۱فرآوری انار

۱بسته بندی خشکبار

۱سردخانه

2خوراک دام و طیور

۱فرآوری گوشت

۱تولید ارده و پوست گیری کنجد

اقدامات شاخص واحد زراعت
توزیع ۳۵ تن بذر گندم گواهی شده در سطح شهرستان

معرفی ۵8 نفر از بهره برداران و جذب ۳۳۴6 میلیون ریال تسهیالت کشاورز 
کارت

آمار برخی محصوالت زراعی

یف
سطح زیر کشت نام محصولرد

)هکتار(
میانگین عملکرد 

)تن(
میزان تولید

)تن(

۴۵6۴/2۱۹۵۷گندم۱

۵66۳/۹22۴۷جو2

۱۰۷۵۰۵۳۵6ذرت علوفه ای۳

8۷/۱۵۱۹2کنجد۴

۵۵۱/۱6۱/۴لوبیا۵

۳282۵6ذرت دانه ای6

۱۹۱۴2۷۰خربزه۷

۱6/۵۱/۳۵22/2۵نخود8

۱۰۰/88/۵منداب۹

۵/۴۵۳28۷هندوانه۱۰

اقدامات شاخص واحد مکانیزاسیون
معرفی ۱۷ نفر از متقاضیان شهرستان و دریافت 22۷۵8 میلیون ریال تسهیالت 

خط اعتباری مکانیزاسیون از بانک عامل
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آمار ماشین های کشاورزی
تعدادنام ماشین آالتردیف

۱6۴تراکتورهای زراعی۱

۳۰۴تراکتورهای باغی2

۱۳کمباین۳

۱ریزکارنده۴

۱تسطیح لیزی۵

۱۴8تیلر6

اقدامات شاخص واحد حفظ نباتات
ارائه گواهي استاندارد  - نظارت بر تولید محصول سالم در سطح 8۱ هکتار و 
تشویقي به بهره برداران در محصوالت پسته انار انجیر و به در راستاي اهداف 
استراتژیک سازمان و اولویت هاي سازماني که سهمیه شهرستان ني ریز ۱۰۰ 

هکتار بوده است. 
- ردیابي بیماري ویروس موزاییک انجر و جاروک بادام در نهالستان ها

- مبارزه با سن گندم و جو  در سطح ۱۵۰ هکتار 
- ردیابي ملخ صحرایي در سطح ۵۰۰۰ هکتار 

اقدامات شاخص اداره امور اراضی 
هیات  شورای  به  ارسال  واگذاری۰و  اراضی  فروش  پرونده  تشکیل  مورد   ۳  -

واگذاری
۱۷ هزار کیلومتر پیمایش اراضی کشاورزی با خودرو ویژه گشت حفظ کاربری

۰۱۰8مورد صدور اخطاریه توقف عملیات تغییر غیر مجاز توسط اکیپ گشت
۳۱ مورد توقف عملیات تغییر کاربری غیر مجاز با حضور نیروی محترم انتظامی

۴ مورد تخریب مستحدثات غیر مجاز۰ایجاد شده توسط مالک 
۰8مورد اعالم جرم۰و تشکیل پرونده تغییر کاربری غیر مجاز در مراجع قضایی

۵ مورد اجرای احکام۰قلع و قمع۰قطعیت یافته تغییر 
2۷ مورد اجرای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز بر اساس تبصره 2 ماده ۱۰ 

قانون حفظ کاربری

اقدامات شاخص واحد طرح و برنامه
- پرداخت جبران خسارت سیل در سال ۱۳۹8: از ۱68۱ نفر بهره بردار خسارت 
نام  ثبت  دولت(  بازسازی  و  امداد  جامع  )سامانه  سجاد  سامانه  در  که  دیده 
شده اند، ۱62۱ نفر مشمول دریافت غرامت گردیدند. این غرامت شامل پرداخت 
بانک های  از  درصد   ۴ کارمزد  با  الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱۰۰
)کشاورزی، ملی، تجارت، سپه و رفاه کارگران(۰و۵2۴۰8۰ میلیون ریال کمک 

بالعوض )از 6۵ میلیارد ریال مصوب( بوده است.
- مرمت جاده بین مزارع به طول 2 کیلومتر در بخش پشتکوه

آمار برخی محصوالت باغی
میزان تولید

)تن(
عملکرد

)تن در هکتار(
سطح زیر کشت 
غیربارور )هکتار(

سطح زیر کشت بارور
)هکتار(

نام 
محصول یف

رد

۱۱۰۰۰ ۱ ۵۷۰ ۱۱۰۰۰ پسته ۱
۴۵۰۰ ۱ ۵۰۰ ۴۵۰۰ انجیر 2
6۰۰۰۰ 2۰ ۵۰ ۳۰۰۰ انار ۳

۵۴۰۰ 2.۴ ۱۰۰ 2۱8۰
بادام آبی 

و دیم
۴

2۴۴۰ 2 ۳۰ ۱22۰ انگور ۵

۱۷.6 ۰.۴ ۹۰۰ ۴۴
 آنغوزه 
مزرعه ای

6

۵۵۵۰ ۱۵ ۵۰ ۳۷۰ به ۷

28۰۰ ۱۰ ۳ 28۰
زردآلو و 

قیسي
8

6۰۰ 2 ۳ 2۰۰ گردو ۹
۱6۰۰ ۱۰ 2۰ ۱6۰ آلو ۱۰
۱۴۰ ۱ ۵ ۱۴۰ زیتون ۱۱

۳۵2۰ ۳ ۴۰ 88
گل 

محمدی
۱2

۰.۵22 ۰.۰۰6 2۰ 8۷ زعفران ۱۳
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

افزایش 25 درصدی تولید در کارخانه
خوراک دام فیروزآباد 

مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فـارس از افزایـش 2۵ درصدی تولیـدات خوراک 
دام کارخانـه قشـالق فیروزآبـاد نسـبت بـه سـال گذشـته خبـر داد و گفـت: 

تولیـدات ایـن کارخانـه بیـن عشـایر دامـدار توزیـع می شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
بهرامی ابـراز کـرد: در سـال جـاری تاکنـون 6۰ هـزار تن انـواع علوفـه دامی با 
همـکاری شـرکت های تعاونـی عشـایری و اتحادیـه مرکزی تعاونـی در مناطق 

مختلـف عشـایری در اختیـار دامـداران قـرار گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: موضوع تغذیـه دام، اهمیت و جایگاه نقـش تغذیه در افزایش 

ضریـب تبدیل از جمله برنامه های کاربردی سـازمان امور عشـایری اسـت.
مدیـر کل امـور عشایراسـتان فـارس اظهـار کـرد: در سـال جـاری توصیـه بـه 
مصـرف علوفـه ترکیبـی، بهـره گیـری از انـواع علوفـه در تغذیه دام و اسـتفاده 
گسـترده از کنسـانتره دامـی از جملـه موضوعاتـی بوده کـه مورد تاکید سـازمان 

امور عشـایر ایـران بوده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا کاهـش میـزان بارندگـی در سـال جـاری تقاضا بـرای علوفه 

دسـتی به شـدت افزایـش یافته اسـت.
مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فارس بـا بیان اینکـه نقدینگی کافی بـرای خرید 
علوفـه در اتحادیـه عشـایری وجـود دارد، گفت: بـه زودی ۴۵۰۰ تـن علوفه در 

مرحلـه بارگیـری قـرار داردکه بیـن دامداران عشـایر توزیع می شـود.
وی ابـراز کـرد: خوشـبختانه تاکنـون همـه محموله هـای اختصـاص یافتـه از 

سـامانه بـازارگاه بـه موقـع خریداری،حمـل و توزیـع شـده اسـت.

مسئوالن باید وکیل مدافع عشایر باشند

رئیـس دادگسـتری اسـتان فارس با بیان اینکه با تشـکیل جلسـات و سرکشـی 
متعـدد از نزدیـک می توانیم مشـکالت عشـایر را لمـس کرد، گفت: مسـئوالن 
بایـد وکیـل مدافـع عشـایر باشـند و برای رفع مشـکالت عشـایر همـواره پیش 
قـدم و از تمـام امکانـات و توانمنـدی سـایر دسـتگاه هـا اسـتفاده، تاگامی موثر 

بـرای رفـع آن بردارنـد تا حقی از عشـایر تضییـع نگردد.

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فارس، حجت االسـالم 
سـید کاظم موسـوی در بازدید از مناطق عشـایری شهرسـتان سروسـتان اظهار 
کـرد: عشـایر جامعـه زحمتکـش و مولـد هسـتند چـرا که بـا کمتریـن امکانات 
بیشـترین تـالش هـا را در زندگـی انجـام می دهـد بنابرایـن سـعی می شـود 
باشـند  اگرجامعـه عشـایری در پرونده هـای قضایـی مشـکالتی داشـته  کـه 

پرونده هـای آنـان بـا دقـت و بررسـی بیشـتر حـل و فصل شـود. 
وی تصریـح کـرد: دانش آموزان عشـایری با توجه به شـرایط زندگـی که دارند 
از توانمنـدی هـا و هـوش باالیـی برخوردارند در همین راسـتا مسـئولین مرتبط 
بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی جامعـه نسـبت بـه خریـد لـوازم التحریـر از قبیل 
گوشـی تبلت، وسـایل گرمایشـی و سرمایشـی را برای دانش آموزان عشـایری 
تهیـه تـا دغدغه خانواده عشـایر کم شـود و بـرای تحصیل فرزندانشـان مجبور 

نباشـند به حاشـیه نشـینی شـهرها اکتفا کنند. 
رئیـس دادگسـتری اسـتان فارس با اشـاره بـه شـیوه زندگی، شـجاعت، روحیه 
مقاومـت، فرهنـگ عشـایر و نیـاز به تامین امنیت و نیازمندی عشـایر به سـالح 
کـه وجـود دارد، افـزود: بـا توجـه بـه آسـیب پذیری کـه در ایـن مـورد از قیبل 
قاچـاق مهمـات و اسـلحه در کشـور وجـود دارد بایـد سـعی شـود بـا توجـه به 
نیازسـنجی های عشـایر و بـا همـکاری سـپاه عشـایر و از طـرق قانونـی جهت 

دریافـت مجوز اسـلحه اقـدام گردد.
حجـت االسـالم سـید کاظـم موسـوی با تاکیـد بـر اینکـه نیروهـای انتظامی، 
امنیتـی و سـپاه در مناطـق عشـایر اقدامـات مهمـی را انجـام داده اند کـه بعضًا 
شـاهد تالش هـای ایـن عزیـزان از قبیـل جلوگیـری از سـرقت های دامـی و 
امنیـت عشـایر در هنـگام کـوچ و غیـره هسـتیم و می بایسـت تالش بیشـتری 
بـرای حفـظ و امنیـت عشـایر باشـد تـا عشـایر بـدون دغدغـه بـه امـر تولیـد 

شوند. مشـغول 
در ادامه فرماندار شهرسـتان سروسـتان در بازدید از مناطق عشـایری سروستان 
بـا تاکیـد بـر اهمیـت طـرح مرتـع داری و نقـش مهمی کـه عشـایر در اقتصاد 
کشـور دارنـد، افزود: عشـایر باید اقـدام به تهیه طـرح مرتعداری کننـد تا توازن 
بیـن تولیـد و برداشـت از مراتـع را اجـرا کننـد و از روند صعـودی تخریب مراتع 

جلوگیـری کنند. 
محسـن پورزارعـی بیـان داشـت: بـا نظر مسـئولین شهرسـتان کاشـت انجیر و 
پسـته را در ایـن اراضـی عشـایر پیگیـری خواهیـم کـرد تـا هـم بـه طبیعت و 

اراضـی کمـک کنیـم و هـم یک درآمـد برای عشـایر باشـد.
در ادامـه روح اهلل بهرامی مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس نیـز در ایـن 
بازدیـد بـه تشـریح اقدامـات انجام شـده توسـط اداره کل امور عشـایر در بحث 
توزیـع نهاده هـای دامـی، آرد، پکیـج خورشـیدی و سـایت های اسـکان سـرو 
نخـودی و امـام زاده محمـد و اجـرای خطـوط انتقال آب شـرب سـالم و پایدار 

بـه طـول 2۰ کیلومتـر در مناطـق عشـایری شهرسـتان سروسـتان پرداخت.
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برگزاری مجمع کارکنان اداره کل امور عشایر 
استان فارس 

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در ایـن گردهمایـی بـر عدالـت، تعهـد، آسـیب 
شناسـی، دلبسـتگی و فرهنگ سـازمانی تاکید کرد و نقش کارکنان در رشـد و 

اعتـالی اداره کل امـور عشـایررا مسـئولیت پذیـری اجتماعـی خواند . 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامی با توضیح اینکه اسـاس توسـعه و پیشـرفت هر سـازمانی نیروی انسـانی 
آن سـازمان می باشـد افـزود: همانگونـه کـه در سـال ۹8 در ارزیابـی و عملکرد 
دسـتگاه هـا اجرایـی در بعـد شـاخص های اختصاصی بـه اداره کل امور عشـایر 
بـه عنـوان دسـتگاه برتـر انتخـاب شـد و امیدواریـم با سـعی وتالش، انسـجام، 
همدلـی و توانمنـدی کل مجموعـه دوبـاره بتوانیم گام های بلندی در پیشـرفت 

مجموعـه برداریـم،و بـا ایده هـای نـو بـه رتبه هـای باالیی دسـت یابیم.
وی اظهـار کـرد: پیشـرفت شـغلی هـر فـرد رابطـه مسـتقیمی با عالقمنـدی او 
از شـغلش دارد کـه مهمتریـن آن رضایتمنـدی کارکنـان از شـغل خود اسـت و 
تمـام سـعی و تـالش مجموعه رضایتمنـدی ارباب رجـوع و همـکاران بوده که 
باتوجه آسـیب شناسـی و فرهنگ سـازمانی و ارائـه خدمات رسـانی بهتر بتوانیم 

به تعالی سـازمانی برسـیم. 
مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس بیـان کـرد: پشـتکار، انضباط شـخصی، 
خالقیـت و شایسـتگی از مولفه هـای مورد توجـه در ارزیابی کارکنـان بوده و در 

انتصابـات سـعی شـده اسـت اصـل شایسـتگی و کارآمدی لحاظ شـود. 
بهرامـی در ایـن جلسـه توجه به رفاهیـات کارکنان همـواره مورد توجه شـورای 

مدیران بوده اسـت. 
و  پیشـنهادات  بیـان  بـه  کارکنـان  و  واحدهـا  مدیـران  از  هریـک  پایـان  در 
دیدگاه هـای خـود پرداختنـد و نقـاط قـوت و ضعـف مجموعـه رابیـان نمودنـد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، برای 
اولین بار در جامعه عشایر اجرا شد

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در نشسـت 
خبـری ۱2 بهمـن بـا اصحـاب رسـانه گفت: 
مسـکن  و  عمومی نفـوس  سرشـماری  در 
ثبتـی مبنایی، با اسـتفاده از داده هـای ادوارِی 
نگهداری شـده در ثبت جمعیـت، ثبت امالک 
و مسـتغالت، ثبـت فعالیت و ثبت کسـب وکار 
و از طریـق فرآینـد تطابـق داده هـای موجود 
شـماره های  به کارگیـری  و  اداری  منابـع  در 
تولیـد  بـه  نسـبت  شـخصی،  شناسـایی 
اطالعـات آمـاری مـورد نیـاز اقدام می شـود.

روح  فـارس،  اسـتان  عشـایر  امـور  کل  عمومـی اداره  روابـط  گـزارش  بـه   
اهلل بهرامی اظهـار کـرد: بـا ایـن رویکـرد، ضمـن اینکـه زمـان و هزینه هـای 
گـردآوری و تولیـد داده هـای آمـاری سرشـماری ها به شـدت  کاهـش می یابد، با 
نیـروی انسـانی نسـبتًا محدودی، یک سیسـتم جامـع ثبت های آمـاری باکیفیت 

و پایـدار بـرای همیشـه ایجـاد می شـود.
وی بـا اشـاره بـه سـفر رییـس قـوه قضاییـه و تصویـب تشـکیل شـورای حـل 
اختـالف در مناطـق عشـایری گفـت: همزمـان بـا ایـام دهـه فجر شـورای حل 

اختـالف عشـایری در شهرسـتان شـیراز آغـاز بـه کار خواهـد کرد.
وی اظهـار داشـت: در دهـه فجـر فرآینـد توزیـع ۱8۰۰ پنـل خورشـیدی بـرای 

خانـوار عشـایری فاقـد بـرق در سـطح اسـتان آغـاز می شـود.
اینکـه بـه منظورگسـترش عدالـت  مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بـا بیـان 
اجتماعـی، کاهـش فاصلـه برخـورداری جامعـه عشـایری نسـبت بـه جوامـع 
روسـتایی و شـهری، تامین سـالمت و ارتقای سـطح خدمات بهداشـتی، درمانی 
و توسـعه پوشـش بیمـه اجتماعی و درمانـی افزایش خدمات حمایتـی در مناطق 
عشـایری ۳8 کانکـس سـیار خانـه بهداشـت بـه همت دانشـگاه علوم پزشـکی 
در مناطـق عشـایری اسـتان راه انـدازی شـد، افزود: بهـورزان خانه بهداشـت ها 
از فرزنـدان عشـایری هسـتند کـه دوره های یک سـاله بهـورزی را آموخته اند .

وی افـزود: تاکنون ۹۰۰ هزار راس دام سـبک عشـایری پـالک کوبی و دو هزار 
و ۱۰۰ جلد شناسـنامه کارت تردد برای دام عشـایر صادر شـده اسـت.

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس بیـان داشـت: براسـاس ظرفیـت قانونـی که در 
جامعـه عشـایری وجـود دارد عالوه بر ۵۷ پـروژه عمرانی قابـل افتتاح در مناطق 
عشـایری ۱۵ پـروژه از بنـد ه تبصـره ۴ قانـون بودجـه سـال ۹۹ اسـتان فـارس 

عملیـات اجرایـی آن آغاز می شـود.
 در پایـان وی بـا اشـاره بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری، انتخابـات شـورا های 
شـهر، روسـتا و عشـایری، گفـت: امسـال بـرای 22۰ تیـره عشـایری انتخابات 

شـورای عشـایر در فـارس برگـزار می شـود.

حرکت، جوهره جامعه عشایر است
مدیـرکل امور عشـایر اسـتان فارس در جلسـه شـورای عشـایری شهرسـتان 
سـرچهان گفـت: وجـه مشـترک جامعـه عشـایر چـه در حـال کوچنـده و چه 

اسـکان یافتـه آن، اقتصـاد تولیـد محور آن اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 
در  تعاونـی  شـرکت  تشـکیل  جهـت  عشـایر  درخواسـت  پـی  بهرامـی در 
شهرسـتان سـرچهان بـا بیـان اینکـه جامعـه عشـایری در قالـب 2۳ شـرکت 
تعاونـی و اتحادیـه عشـایری به عنـوان یک سـرمایه اجتماعی عظیم انسـانی 
بـه شـمار مـی رود افـزود: در راسـتای حمایـت از قشـر تولیـد کننـده تولیـد 
کننـده عشـایر و حـذف عناصر واسـطه ای شـرکت ها بـا هدف تهیـه ،تامین 
و توزیـع کاالهـای اساسـی مـورد نیـاز خانوارها و تامیـن و توزیـع نهاده های 

می شـوند. تشـکیل  دامی عشـایر 
وی با اشـاره به اینکه شهرسـتان سـرچهان با داشـتن ۱۵۰۰ خانوار عشـایری 
یکـی از بزرگتریـن شهرسـتان هـا در فصـل ییـالق اسـت افزود: ایـن قابلیت 
را دارد کـه شـرکت تعاونـی مجـزا داشـته باشـد کـه سـهامداران و اعضـای 
تشـکیل دهنـده آن بایـد بـه حـد نصـاب ۷۰۰ نفـر برسـد تـا شـرکت تعاونی 

شود. تشـکیل 
در ادامـه ایـن جلسـه دیـدار چهـره بـه چهره بـا عشـایر منطقـه در خصوص 
کـد آبـادی و پروانـه بهـره بـرداری چـاه سـایت اسـکان نجـف آبـاد، رونـد و 
در خواسـت خانـه بهداشـت عشـایری و مـکان و تجهیـز دفتـر امـور عشـایر 

سـرچهان بحـث و تبـادل نظر شـد.
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سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس
محمد اسراری

حمایت از تولید کنندگان با خرید گوشت مازاد 
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس از حمایـت از تولیدکننـدگان دام و 

طیـور اسـتان بـا خریـد گوشـت گوسـاله و مـرغ مازاد بـر مصرف خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس، رهام 
رحمانـی در حاشـیه بازدیـد از رونـد ذخیـره سـازی گوشـت قرمـز در سـردخانه 
شـهید کاظمـی زاده، گفت: گوشـت گوسـاله از دامـداران به صورت پنـج تکه و 

بـه قیمـت هـر کیلوگـرم 82۵ هـزار ریـال خریداری می شـود.
بـه گفتـه وی، اولویـت خرید گوشـت گوسـاله بـا تولیدکنندگان و تشـکل هایی 

همچـون تعاونـی هـا، اتحادیـه هـا و زنجیره هـای بخش تولید اسـت.
رحمانـی بـا بیان اینکه اسـتان فارس دارای ظرفیـت مازاد تولید داخلی گوشـت 
گوسـاله و مـرغ اسـت، اظهـار کـرد: خریـد گوشـت گوسـاله بـر اسـاس مجـوز 
کارگـروه تنظیـم بـازار کشـور و دسـتورالعمل های شـرکت بـرای حمایـت از 

تولیدکننـدگان انجـام می شـود.
مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس با تاکید بـر آمادگی ایـن اداره کل 
بـرای خریـد مرغ تولیـدی مازاد بر مصرف در سـطح اسـتان، گفـت: مرغداران، 
تعاونـی هـا، اتحادیـه هـا و زنجیره های فعـال در زیربخـش طیـور می توانند با 
اخـذ قـرارداد هـر کیلوگـرم مـرغ را برای خـط یک با قیمـت ۱8۷ هـزار ریال و 

بـرای خـط دو بـا قیمـت ۱۹۵ هزار ریـال به این شـرکت تحویـل دهند.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر محدودیتـی بـرای عقـد قـرارداد و خریـد 
گوشـت قرمـز و مـرغ منجمـد وجـود نـدارد، افـزود: در سـال جـاری ۵6۱۱ 
تـن مـرغ منجمـد و ۳۹۰ تـن گوشـت گوسـاله منجمـد مـازاد بـر مصـرف، از 

تولیدکننـدگان در سـطح اسـتان خریـداری شـده اسـت.
قیمت نهاده ها روند کاهشی دارد

مدیـر کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس با اشـاره بـه روند کاهشـی قیمت 
نهـاده هـا، اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنون، حـدود ۱6۵ هـزار تن 
نهاده هـای دامی بیـن تولیدکننـدگان حـوزه دام و طیور در سـطح اسـتان توزیع 

شـده است.
وی افـزود: ایـن نهـاده ها شـامل ۴۱ هزار تـن ذرت، 66 هزار تن کنجاله سـویا 

و بیـش از ۵8 هـزار تـن جو بود.
رحمانـی گفـت: بـا توجـه به روند مناسـب ارسـال نهـاده از بنادر، ذخیره سـازی 
ایـن نهـاده هـا در انبارهـای اسـتان فـارس و برنامـه خریـد مـازاد بـر مصـرف 
توسـط ایـن اداره کل در ماه هـای پایانـی سـال، تولیدکنندگان عزیـز با آرامش 

خاطـر فعالیت هـای تولیـدی خـود را ادامـه دهند.

برگزاری مراسم تجلیل روز زن در سازمان
تعاون روستایی استان فارس

رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس روز تولـد حضـرت فاطمه زهرا 
)س( اسـوه پاکـی و الگـوی رفتـاری زنـان مسـلمان جهـان را تبریک گفت.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس، هدایت اله 
رحیمـی در ابتـدای ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه حضـرت زهـرا )س( واالترین 
بانـوی جهـان در تمام قـرون و اعصار می باشـد و تعالیم ایشـان بهترین الگوی 
مطلـوب زنـان اسـت افـزود: بانـوان ایـن مرزو بـوم کـه در مکتـب آن حضرت 
پـرورش یافتـه انـد بلند پـروازان قله های رفیع ایمـان و معرفت انـد و زیباترین 

شـکوفه های درخـت انسـانیت را تجلی بخشـیده اند.
وی گفـت: زن در اسـالم از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت و کانـون مقدس 
خانـواده بـا محوریـت زن مسـلمان تشـکیل می شـود و در راسـتای جایـگاه و 
مقـام شـامخ زن در اسـالم و ایـران اسـالمی زنان ایرانـی در همـه عرصه های 
اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و ... پـا بـه پای مـردان مسـئولیت های مختلفی 
را عهـده دار شـده اند و در حالـی کـه بخش بـزرگ و مهم مسـئولیت در خانواده 

یعنـی تربیـت و پـرورش کـودکان، نیـز بر دوش آنان اسـت.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه یـک جامعـه بـا فرهنـگ و 
فرهیختـه مرهـون تـالش و حضـور انسـان های فرهیختـه اسـت، از تـالش و 

کوشـش همـکاران زن شـاغل در سـازمان تعـاون روسـتایی تقدیـر کـرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه مراسـم تجلیـل روز زن و مقـام مـادر بـا حضـور مدیـر 
سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس و کارکنـان زن شـاغل سـازمان و 

اتحادیه هـای تحـت پوشـش در سـالن جلسـات ایـن سـازمان برگـزار شـد.

برگزاری هفتمین جلسه هیات مدیره 
اتحادیه زنان روستایی

رئیس سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس در راسـتای اسـتفاده حداکثری از 
ظرفیت شـرکت های زنان روسـتایی تحت پوشـش و ارائـه راهکارهای الزم در 
خصـوص مسـائل و مشـکالت این شـرکت ها در هفتمین جلسـه هیـات مدیره 
شـرکت های زنـان روسـتایی گفـت: شـرکت های زنـان روسـتایی می تواننـد 

عاملـي کلیدي در ایجاد مشـاغل خانگی باشـند.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس؛ هدایت اله 
رحیمی افـزود: شـرکت های زنـان روسـتایی بـا ظرفیت هـای خوبـی کـه دارند 
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می تواننـد در امـور بازرگانـی سـازمان تعـاون روسـتایی حضـور فعـال داشـته 
شند. با

وی تصریـح کـرد: شـرکت های زنـان روسـتایی می تواننـد عاملـي کلیـدي در 
ایجـاد مشـاغل خانگـی ، توسـعه روسـتاها و بازار فـروش محصوالت روسـتاها 
باشـند و بـا ایجـاد کارآفرینـی در روسـتاها و توانمند سـازی زنان روسـتایی در 

اقتصـاد و معیشـت خانوارهـای روسـتایی اثر گذار باشـند.
رحیمی اضافـه کـرد: در شـرایط تحریـم، تولیـد، اقتصـاد و معیشـت خانوارهای 
روسـتایي بـه حمایت نیاز دارد و شـرکت هـا زنان روسـتایی می توانند عهده دار 
نقشـی فعـال در توانمند سـازی، کارآفریني و مشـارکت در فـروش محصوالت 

تولیـدی اعضاء تحت پوشـش خود داشـته باشـند.
این مقام مسـئول از مدیران عامل در خواسـت کرد: توانمند سـازی روسـتائیان 
را بـه عنوان عنصر مهم در ایجاد اشـتغال و درآمدزایـی و جلوگیری از مهاجرت 
روسـتاییان بـه شـهرها مـد نظر داشـته باشـند و در این راسـتا در بهینه سـازی 

ظرفیت روسـتاها تـالش کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی دامداران استان فارس:
پرورش و تامین خوراک دام و فروش تجهیزات 

دامپروری استان فارس
دامـداران  تعاونـی  اتحادیـه  مدیرعامـل 
اسـتان فـارس در گفتگو با شـبکه ایران 
کاال گفـت: اسـتان فـارس بـا دارا بودن 
۴۰8 هـزار راس گاو و گوسـاله و پنـج 
میلیـون هفتصـد و پنجاه هـزار راس دام 
سـبک روسـتایی و دو میلیون و سـیصد 
هـزار راس دام عشـایری بـا تولیـد بیش 
از 6۵۰ هـزار تـن شـیر در سـال و 6۳۴ 
تن گوشـت در سـال یکـی از قطب های 
مهـم تولیـد شـیر و گوشـت در کشـور 

ست. ا
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس؛ ابراهیم 
کالهـی افـزود: اتحادیـه دامـداران اسـتان فارس بـا مجمـوع ۳۰ تعاونی تحت 
پوشـش در سـطح اسـتان و شهرسـتان های تابعـه در ارائه خدمـات مختلف به 
بخـش تولیـد شـیر و گوشـت اسـتان کـه تقریبـا بیـش از ۷۰ درصـد تولید این 
اسـتان زیر پوشـش این اتحادیه اسـت و در بخش تولید گوشـت اسـتان فارس 
رتبه دوم کشـور را داراسـت که به کل کشـور این محصوالت صادر می شـود.
وی در بحـث تامیـن نهاده هـای مورد نیاز دامـداران اظهار کـرد: در چند محور 

تعاونی هـای اتحادیـه در تامیـن نهاده هـای مـورد نیاز دامـداران اقـدام می کند 
یکـی از ایـن محورهـا تامیـن نهـاده هـا بـه صـورت مسـتقیم از متولـی تامین 
نهـاده هـا که جهاد کشـاورزی در اسـتان و معاونـت بهبود تولیدات دامی اسـتان 
اسـت کـه بخـش دیگـر از نیـاز از طریـق کارخانه هـای خـوراک دام تامیـن 
می شـود و چنـد کارخانـه در اسـتان اسـت. در تعاونی هـای اتحادیـه بخـش 
تامیـن نیـاز مکانیزاسـیون دامداران را داریـم که وظیفه اش تامین دسـتگاه های 

مـورد نیـاز دامـداران از منابـع اسـتانی تهیـه و توزیع می شـود.
کالیـی گفـت: در بحـث افزایـش بهـره بـری و کاهـش هزینـه ها در راسـتای 
در  یکـی  هسـتیم  پیگیـر  بخـش  دو  در  کشـور  تولیـد  متولـی  سیاسـت های 
واحدهـای صنعتـی در سـطح اسـتان اتحادیه با واحـد ثبت مشـخصات و رکورد 
در سـطح اسـتان دامداری هـای صنعتـی را زیرپوشـش قـرار داده ایـم و در حال 
حاضـر ۱2۵ گلـه اسـتان را زیرپوشـش داریـم کـه ماهیانـه رکوردهایـی از تک 
تـک دام هـای موجـود در واحدهـای صنعتـی به آزمایشـگاه فرسـتاده می شـود 
بـرای آنالیـز شـیر و ثبت ژنتیـک آنها که بـا هماهنگی مرکز اصالح نژاد کشـور 
انجـام میشـود و کلیـه اطالعـات حاصلـه را در ایـن مرکـز ثبـت و نگـه داری 
می شـود و در دامداری هـای سـنتی و نیمـه صنعتـی طرحـی به نـام اتحادیه در 

مزرعـه داریـم کـه حضـور کارشناسـان در مزرعـه هـا و دامداری هاسـت.

مدیر عامل اتحادیه باغداران استان فارس :
استان فارس در زمینه تولید انگور در رتبه اول 

کشور قرار دارد
اسـتان  باغـداران  اتحادیـه  عامـل  مدیـر 
فـارس و رئیس اتحادیه انجیـرکاران ایران 
گفـت: بیـش از نیمـی از انجیـر کشـور در 

اسـتان فـارس تولیـد می شـود.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعاون 
روسـتایی اسـتان فـارس، کمـال یدالهـی 
افـزود:  ایـران کاال  بـا شـبکه  در گفتگـو 
شـرایط  از  برخـورداری  دلیـل  بـه  ایـران 
مناطـق  بهتریـن  از  یکـی  اقلیمی خـاص 
جهـان برای کشـت انجیر به صـورت دیم 
اسـت و در حـال حاضر بیشـترین میـزان تولید انجیـر دیم دنیا در اسـتان فارس 

و در شهرسـتان اسـتهبان اسـت. 
وی افـزود: میـزان اراضـی زیر کشـت انجیر دیم در کل کشـور ۴6 هـزار هکتار 
و سـهم شهرسـتان اسـتهبان از ایـن میـزان 2۳ هزار هکتار اسـت و بـا توجه به 
خشکسـالی های چنـد سـال اخیـر بسـیاری از کشـاورزان بـه تولیـد انجیـر روی 

آورده اند.
رئیـس اتحادیـه انجیـرکاران ایـران بیـان کـرد: تمـام محصوالتـی باغـی کـه 
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در اقصـی نقـاط کشـور پـرورش داده می شـود در اسـتان فـارس تولیـد و در 
شـهرهای مختلـف عرضـه می شـوند، حتـی میـوه مـوز نیـز در جنـوب اسـتان 
فـارس در حـال پـرورش اسـت و فـارس دومیـن تولیـد کننـده بزرگ سـیب و 

اولیـن تولیـد کننـده انگـور در کشـور اسـت.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید فدک گراش:
تامین و توزیع بیش از 600 تن آرد خانه پز روستایی 

در 9 ماهه سال جاری
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی تولید روسـتایی فدک گراش از تامیـن و توزیع 6۰۰ 

تـن آرد خانه پز روسـتایی در ۹ ماهه سـال جـاری خبرداد.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فارس، سـیده زهرا 
موسـوی گفـت: شـرکت تعاونـی تولیـد گـراش در راسـتای خدمـات بـه اعضاء 
تحـت پوشـش خـود در ۹ ماهـه سـال جـاری 6۰۰ تـن آرد خانـه پز روسـتایی 

بیـن اعضـاء توزیع نموده اسـت.
وی خاطر نشـان کرد: این شـرکت در سـال جاری موفق شـده اسـت عالوه بر 
آرد خانـه پـز بیـش از ۴۰۰ تـن انواع کود های شـمیایی شـامل: اوره، فسـفات، 
سـولفات و گوگـرد، ۱۰۰ تـن سـبوس و جـو، 2۵6 تـن انـواع بذر گواهی شـده 

گنـدم را تامین وتوزیـع نماید.
موسـوی در ادامـه گفت: شـرکت تعاونـی فدک گراش بـه عنـوان نماینده نظام 
مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی شهرسـتان گـراش، همچنین امـور مربوط 
بـه طرح هـای صنعتـی و نیمـه صنعتـی دامـداری و گلخانـه، امـور مربـوط بـه 
سـوخت کشـاورزان اعـم از ثبـت نـام سـوخت، صـدور و تمدیـد دفترچه هـای 

سـوخت و پـالک گـذاری ترکتورهـا را پیگیـری و انجام داده اسـت.
وی بیـان کـرد: همـکاری بـا کمیتـه امـداد امـام خمینـی شهرسـتان جهـت 
طرح هـای خـود اشـتغالی، معرفـی دامدارن بـرای دریافـت پروانه نظـام صنفی 
کشـاورزی، اسـتفاده از آن بـه عنـوان ضمانـت بـرای دریافـت تسـهیالت کـم 
بهـره از دیگـر فعالیت هـای ایـن شـرکت در ۹ ماهـه سـال جـاری بوده اسـت.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های زنان روستایی استان فارس:
زنان در امور اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی 

نقش آفرینند
مدیـر عامـل اتحادیـه شـرکت های زنـان روسـتایی اسـتان فـارس در گفتگو با 
شـبکه ایـران کاال ظرفیـت هـا و عملکـرد شـرکت های تعـاون روسـتایی زنان 

روسـتایی را معرفـی کرد.

به گزارش روابط عمومی سـازمان 
تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس، 
زهـرا نبی پـور بـه شـرح خدماتی 
ارائـه  روسـتایی  زنـان  بـه  کـه 
می کننـد پرداخـت و گفـت: زنان 
بـه عنـوان افـراد موثـر در امـور 
اجتماعـی اقتصـادی و کشـاورزی 
نقـش بسـیار زیادی دارنـد و یکی 

از راهکارهای افزایش در این امور تاسـیس شـرکت های زنان روسـتایی اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: شـرکت های تعاونـی زنـان روسـتایی از سـال ۷۴ در 
اسـتان فارس تاسـیس شـده انـد و اهم فعالیت هـای این تعاونی هـا در حمایت 
موثر از زنان بی سرپرسـت و بد سرپرسـت و ایجاد مشـاغل خانگی در راسـتای 

ایجـاد و افزایـش درآمد خانوارهای روسـتایی اسـت.

نبـی پـور افزود: توزیـع محصوالت مورد نیاز زنان روسـتایی اعـم از محصوالت 
بهداشـت و مـورد نیـاز در ۱8 فروشـگاه روسـتایی، جمـع بنـدی و طبقـه بندی 
محصوالت تولیدی توسـط زنان روسـتایی، پرورش دام سـبک توسـط نیروهای 
تحصیلکـرده و تاسـیس کارگاه هـای لبنیات سـنتی و نان لواش، شـیرینی پزی 
و تولیـد کارگاه ماسـک و لباس هـای یـک بـار مصـرف بخشـی از فعالیت های 

این شـرکت هاست.
وی تصریـح کـرد: تاسـیس مهـد کـودک بـرای خانواده هایی که دسترسـی به 
شـهر ندارنـد یکـی از مهـم تریـن کارهـای فرهنگی اسـت کـه توسـط یکی از 

ایـن شـرکت ها انجام شـده اسـت.
نبـی پـور بیـان کـرد: اتحادیـه تعاونـی زنـان روسـتایی بـه صورت رسـمی ۱8 
شـرکت در سـطح اسـتان دارد کـه ۴۰۰۰ نفـر عضو این شـرکت هـا به صورت 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم مشـغول به فعالیت هسـتند و تنها ۱۰۰ نفر به صورت 

مسـتقیم در خانه مشـغول بـه فعالیت می باشـند.
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در بازدید از موسسه رازی شعبه شیراز مطرح شد؛
تولید واکسن کرونا توسط دانشمندان موسسه 

رازی افتخار بزرگی برای کشور است

نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی )تات( 
موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی را سـرمایه ملـی عنـوان کرد 
و گفـت: تولیـد واکسـن کرونا توسـط دانشـمندان موسسـه رازی افتخار بسـیار 

بزرگـی برای کشـور محسـوب می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی 
شـعبه شـیراز، حجـت االسـالم و المسـلیمن حسـین سـعیدیان بـا حضـور در 
موسسـه رازی شـعبه شـیراز و بازدید از بخش های مختلـف تحقیاتی و تولیدی 
ایـن موسسـه، ضمـن قدردانـی از دسـتاوردهای ایـن شـعبه، به بیـان ماهیت و 

فلسفه وجودی موسسه رازی پرداخت. 
وی مجموعـه موسسـه رازی را از نظـر جایگاه در کشـور بسـیار ارزشـمند خواند 
و افـزود: همـکاران رازی بـه عنوان سـرمایه ملی هسـتند و الزم اسـت تبلیغات 
وسـیعی در بحـث تولیـد واکسـن بـرای اسـتفاده افـراد و بـه ویـژه دامـداران 

گیرد. صـورت 
حجـت االسـالم سـعیدیان ایـن موسسـه را یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای 

انقـالب اسالمی دانسـت کـه در سـایه انقـالب رشـد کـرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مجموعـه رازی وابسـتگی بـه خـارج را کـم کـرده، تصریح 
کـرد: ایـن انقـالب بـود کـه بـه مـا چنیـن بـاوری داد تـا در تمامی زمینـه هـا 

شـویم. خودکفا 
نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی با اشـاره 
بـه اینکـه انقـالب پیشـرفت در تمامی زمینـه هـا را بـه مـا آمـوزش داد، اظهار 
کـرد: تولیـد واکسـن کرونـا توسـط دانشـمندان موسسـه رازی افتخـار بسـیار 
بزرگـی بـرای کشـور اسـت و امیـد اسـت در آینـده ای نزدیـک شـاهد بـه ثمر 

نشسـتن ایـن تالش هـای شـبانه روزی باشـیم.
در ایـن بازدیـد حجت االسـالم سـید محسـن قائمی مسـئول حـوزه نمایندگی 
ولی فقیه درسـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، حجت االسـالم موسـوی 
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در مرکـز تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی اسـتان فـارس، ابراهیـم زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات، آمـوزش و 

ترویـج کشـاورزی اسـتان فـارس نیـز حضور داشـتند.

انتخاب پژوهشگر برتر موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کشور 

از شعبه شیراز 
هـم زمـان بـا آئیـن گرامیداشـت نـود و ششـمین 
سـالروز تاسـیس موسسـه تحقیقات واکسـن و سرم 
سـازی رازی، از پیشکسـوتان، محققان و کارشناسان 

برتـر ایـن موسسـه تجلیـل به عمـل آمد.
به گـزارش روابط عمومی موسسـه واکسـن و سـرم 
سـازی رازی شـعبه شـیراز، به مناسـبت بزرگداشـت 
نـود و ششـمین سـالگرد تاسـیس موسسـه واکسـن 
کامبیـز  حضـور  مراسـمی با  رازی،  سرم سـازی  و 
بـازرگان معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیـس سـازمان تحقیقـات، آموزش 
و ترویج کشـاورزی و سـایر مسـئوالن در سـالن زنده یاد میرشمسـی موسسـه 
رازی برگـزار شـد. در ایـن مراسـم از پیشکسـوتان، محققـان و کارشناسـان 
موسسـه واکسـن و سـرم سـازی رازی بـه عنـوان محقـق برتـر معرفـی و بـا 

اهـدای لـوح از آن هـا قدردانـی و تجلیـل بـه عمـل آمـد.
در ایـن مراسـم یحیـی تهمتـن عضـو هیئـت علمی موسسـه واکسـن و سـرم 
سـازی رازی شـعبه شـیراز به عنوان پژوهشـگر برتر شـعب رازی، برگزیده شد.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری
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باغـدار مرکبـات کار از اسـتان فـارس بـا متوسـط عملکـرد 108.6 تـن 
لیمـو تـرش در هـر هکتـار رکـورد تولیـد در واحـد سـطح کشـوری را 
جابجـا کـرد و ایـن در حالی اسـت که میانگیـن عملکرد ایـن محصول در 

کشـور 30 تـن در هکتـار هسـت. 

بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امیـد"، محمد علـی قناعتیان از اهالی شهرسـتان جهرم 
دارای مـدرک دیپلـم و قریـب بـه 2۰ سـال مشـغول به فعالیت کشـاورزی اسـت؛ 
مشـروح گفتگو با او در حاشـیه سـی و پنجمیـن دوره انتخـاب و معرفی نمونه های 

ملـی بخش کشـاورزی را در ادامـه بخوانید:

بر اساس چه شاخص هایی  به عنوان نمونه ملی انتخاب شدید؟
دسـتیابی بـه عملکـرد باالتـر نسـبت بـه منطقـه دلیـل اصلـی و انتخـاب مـن بـه 

عنـوان باغـدار برتـر تولیـد کننـده لیموتـرش بـوده اسـت.

چگونه به این سطح از تولید و موفقیت دست یافته اید؟
ارتبـاط مسـتمر و تنگاتنـگ بـا کارشناسـان و متخصصیـن باغبانی، انتخـاب مکان 
مناسـب بـرای احـداث بـاغ و کاشـت ارقـام سـازگار بـا منطقـه، مدیریـت صحیح 
تغذیـه و کنتـرل آفـات، بیمـاری هـا و علف هـای هـرز، بهـره گیـری از تجـارب 
ارزشـمند باغـداران بومـی، پشـتکار و سـرمایه گـذاری الزم و در نهایـت مدیریـت 
مصـرف آب از عمـده دالیـل موفقیـت در افزایش تولید محصول در باغ من اسـت.

بـا توجـه بـه کمبـود منابـع آب در کشـور، چـه برنامه هایـی برای اسـتفاده 
بهینـه از آب بـه کار گرفته ایـد؟

اسـتفاده از سیسـتم های نویـن آبیـاری، انجـام حداکثـری آبیـاری شـبانه، آبیـاری 
بـر اسـاس بـرآورد آب مورد نیـاز واقعی ارقـام مختلـف مرکبات موجـود در باغ  به 

کمـک محققیـن، اسـتفاده از کودهـای آلـی به ویـژه کـود دامی به منظـور اصالح 
بافـت خـاک و افزایـش ظرفیـت نگهـداری آب، مالچ پاشـی و اختالط بـا خاک به 
منظـور جلوگیـری از تبخیـر سـطحی، قـرار دادن قطـره چـکان هـا در سـایه انداز 
درختـان و رعایـت اصـول هـرس درختان از جملـه کار های ما بـرای افزایش بهره 

وری از منابـع آبی اسـت.

چه توصیه ای در ارتباط با صرفه جویی در مصرف منابع آب دارید؟
آمـوزش بهـره بـرداران به منظور آبیـاری درختان بر اسـاس نیازمندی هـای واقعی 
بـه آب، تـالش برای اجرای سیسـتم های نوین آبیـاری و الگو هـای موفق جهانی 
در بـاغ هـا و مـزارع و اتخـاذ تمهیـدات الزم بـرای کنتـرل و بهینه کـردن مصرف 
آب بـه عنـوان مثـال تخصیـص تسـهیالت بـرای نصـب کنتور هـای هوشـمند 
حجمی بـر چاه هـای کشـاورزی از مهـم تریـن ابزار هـای موجـود بـرای ترویـج 

صرفـه جویـی در مصارف آب کشـاورزی اسـت.

 به عنوان یک تولید کننده برتر ملی چه درخواست هایی دارید؟
تسـهیل صـادرات محصـوالت باغـی، تثبیـت قیمت محصـوالت در بـازار فروش، 
کاهـش دخالـت واسـطه هـا در فـروش تولیـدات کشـاورزی، تسـهیل در اعطـای 
تسـهیالت ارزان قیمـت بـه متقاضیـان بـرای احـداث صنایـع نگهـداری و تبدیلی 
ماننـد سـردخانه هـا به منظـور تنظیم بـازار محصـوالت، ترویـج و توسـعه تولید و 
کاشـت نهـال سـالم و عـاری از آفات و بیمـاری هـا، پرداخت تسـهیالت کم بهره 
بـرای اصـالح و احیـاء باغ هـای مرکبات و تائیـد اصالت و در دسـترس قرار گرفتن 
نهاده هـای کشـاورزی ماننـد کود و سـم بـا برند هـای مختلف با توجه بـه افزایش 

قیمت هـای آن هـا از مهـم تریـن خواسـته های ما اسـت.

در سی و پنجمین دوره انتخاب نمونه های کشاورزی؛

مرکبات کار استان فارسی نمونه ملی شد

http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-66/90793-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-66/90793-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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در سی و پنجمین دوره انتخاب نمونه های کشاورزی؛

پرورش ماهی ملوسجان نمونه ملی شد

مدیـر "شـرکت پـرورش ماهـی ملوسـجان" به عنـوان پـرورش دهنـده نمونه ملی 
ماهیـان خاویـاری در مناطق غیر سـاحلی از اسـتان فـارس منتخب و معرفی شـد؛ 
ایـن مزرعـه بـا ظرفیـت ۱2۰ تـن گوشـت و سـه هـزار کیلوگـرم خاویـار در حال 

اسـت.  فعالیت 
بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید"، اصغر عبودی ۴6 سـاله و دارای مدرک مهندسـی 
شـیمی به همـراه 6 نفـر ایـن مزرعـه را در منطقـه ملوسـجان از توابـع شهرسـتان 
بیضـاء مدیریـت می کنـد؛ او در خصـوص موفقیـت خـود در ادامـه بـه سـواالت ما 

داد. پاسخ 

از چه سالی در بخش پرورش آبزیان شروع به کار کرده اید؟
مزرعـه پـرورش ماهـی ملوسـجان از سـال ۱۳۷۷ در زمینـه تولیـد ماهـی قزل آال 
فعالیـت داشـته اسـت و از سـال ۱۳۹۵ نیـز بـه پـرورش ماهیـان خاویـاری تغییـر 

اسـت. داده  گونه 

شاخص های انتخاب شما به عنوان نمونه ملی چه بود؟ 
افزایـش بهـره وری از آب، بـاال بـردن میـزان تراکـم پـرورش در واحـد سـطح، 
دریافـت گواهـی HACCP، اسـتفاده از مشـاورین و بـه کارگیـری متخصصین این 
صنعـت و توسـعه مکانیزاسـیون در مزرعـه بـا بـه خدمـت گرفتـن فناوری هـای 
اسـتفاده از ازن برای کاهش بار میکروبی آب ورودی، اسـتفاده از دسـتگاه اکسـیژن 
سـاز بـه منظـور افزایش اکسـیژن آب و بهره گیـری از درام فیلتر برای جدا سـازی 
ذرات معلـق آب از مهـم تریـن شـاخص های انتخـاب "شـرکت پـرورش ماهـی 

ملوسـجان" بـه عنـوان نمونه ملی اسـت.

زمینه  فعالیت و ویژگی های بارز مزرعه شما چیست؟ 
در حـال حاضـر پـرورش ماهیان خاویـاری به منظور تولید گوشـت سـفید و خاویار 
زمینـه فعالیـت ایـن واحد اسـت که بـزرگ تریـن مزرعه غیر سـاحلی کشـور بوده 
و بـه عنـوان مکانیـزه تریـن مزرعـه پـرورش ماهیـان خاویـاری کشـور شـناخته 

می شـود.

چـه گونه هایـی از ماهیـان خاویـاری در مزرعـه شـما پرورش داده می شـود 
و بـرای بـا تعیین جنسـیت آنها چـه برنامـه ای دارید؟

فیـل ماهـی، سـیبری، ازون بـرون، قره بـرون، چالباش، شـیب، اسـترلیاد و هیبرید 
از گونـه ماهیـان خاویاری اسـت که در مزرعه "شـرکت پرورش ماهی ملوسـجان" 

پـرورش داده می شـود و بـه تولیـد می رسـند کـه بـرای تعییـن جنسـیت ماهیـان 
پرورشـی، مزرعـه بـه دسـتگاه سـونوگرافی تجهیـز و یـک متخصـص بومی نیز به 

کار گرفته شـده اسـت. 
بـه منظـور کاهـش تلفـات و افزایـش ایمنـی زیسـتی ماهیـان خاویـاری چه 

اقداماتـی انجـام داده ایـد؟
مهـم تریـن اقدامـات ایـن مجموعـه بـرای کاهـش تلفـات و افزایـش تولیـد از 
طریـق افزایـش سـطح ایمنی زیسـتی ماهیان خاویاری شـامل اجـرای برنامه های 
مدیریت بهداشـتی براسـاس اسـتاندارد HACCP، اسـتفاده از تقویت کننده سیستم 
ایمنـی زیسـتی در جیـره غذایـی ماهیـان و کاهـش اسـترس در مزرعه به وسـیله 

بهبـود اقدامـات مدیریتی بوده اسـت.

همکاری شما با بخش های تحقیقاتی چگونه است؟
ترجمـه کتـاب بیماری هـای ماهیـان خاویاری با همـکاری مرکز تحقیقات کشـور، 
ارتبـاط موثـر بـا بخـش بهداشـت و بیماری هـای آبزیـان دانشـکده دامپزشـکی 
دانشـگاه شـیراز و تهیـه و تنظیـم جـداول غـذا دهـی ماهیـان خاویـاری ماحصـل 

ارتبـاط مـن بـا مراکـز علمـی، آموزشـی و تحقیقاتی اسـت.

آنگونـه کـه در ابتدا گفتیـد افزایش بهـره وری آب از شـاخصه های انتخاب 
شـما بـه عنـوان نمونه ملـی بـوده اسـت؛ در این خصـوص چـه اقدامی انجام 

شـده است؟ 
آب یکـی از نهاده هـای مهـم تولیـد کـه دسترسـی به آن محـدود اسـت و امروزه 
در سـطح کشـور و اسـتان فـارس با چالش هـای اساسـی در این خصـوص مواجه 
ایـم از ایـن رو مـا بـا افزایش اکسـیژن محلول در آب و بـاال بردن تراکـم ماهیان، 
تغییـر اسـتخرهای ریـس وی بـه هشـت وجهـی، اسـتفاده از فیلتراسـیون و آب 
برگشـتی و اجـرای روش هـای جدید ورود آب به اسـتخر بهـره وری از آب موجود 

را افزایـش داده ایم. 

پیـش بینـی شـما از صـادرات و ارز آوری شـرکت پرورش ماهی ملوسـجان 
در سـنوات آینـده چگونه اسـت؟

خوشـبختانه در سـال ۱۴۰۰ اسـتحصال خاویـار از 22۰۰ ماهـی گونـه سـیبری در 
شـرکت مـا آغاز می شـود که پیـش بینـی می کنیم حـدود 2۵۰۰ کیلوگـرم خاویار 
اسـتحصال شـود که این روند از سـال آینده ادامه دار اسـت؛ امیدواریم با صادرات 

ماهـی و خاویار ارز آوری خوبی به کشـور داشـته باشـیم.
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در سی و پنجمین دوره انتخاب نمونه های کشاورزی؛

اتحادیه زنبورداران فارس نمونه ملی شد
مدیـر عامـل اتحادیـه تعاونی هـای زنبـورداران اسـتان فارس بـه عنوان 
نمونـه ملـی انتخـاب شـد؛ او 39 سـاله و کارشـناس ارشـد مهندسـی 
کشـاورزی اسـت و مـدت 12 سـال اسـت کـه بـه عنـوان مدیـر عامـل 

اتحادیـه مذکـور فعالیـت می کنـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"، سـید محمد رضـوی در حاشـیه آیین 
بخـش کشـاورزی  نمونه هـای  معرفـی  و  انتخـاب  دوره  پنجمیـن  و  سـی 
اسـتان فـارس کـه همزمـان بـا سراسـر کشـور برگـزار می شـد در یـک 
گفتگو به پرسـش های ما پاسـخ داد که قسـمتی از آن در ادامه می آید.

اتحادیـه تعاونی هـای زنبـورداران اسـتان فـارس بـا چـه هدفی ایجاد شـده 
است؟

صنعـت زنبـورداری اسـتان فـارس بـا ۷۵۰۰ نفـر زنبـوردار شـاغل و تعـداد یـک 
میلیـون و ۱۳۰ هـزار کلنی زنبورعسـل وتولید سـالیانه ۱2 هزار تن عسـل و سـایر 
فرآورده هـای جانبـی از جملـه ژل رویـال، گـرده گل، بـره مـوم و زهر زنبورعسـل 
دارای رتبه سـوم در کشـور اسـت از این رو اتحادیه شـرکت های تعاونی کشاورزی 
زنبـورداران اسـتان فـارس بـا هدف دفـاع از حقـوق حقه زنبـورداران این اسـتان و 
رسـیدن بـه منافـع مشـترک اقتصـادی در سـال ۱۳8۳ فعالیت خود را شـروع کرد.

اصلی ترین شاخص های انتخاب شما به عنوان نمونه ملی چه بود؟ 
انجـام فعالیت هـای اقتصـادی در قالب زنجیره ارزش، سـاماندهی و هویت بخشـی 
زنبـورداران و کلنی هـای زنبورعسـل به وسـیله صدور پروانه های زنبـورداری برای 
تمامی زنبـورداران دارای شـرایط، ارائـه خدمـات فنـی، مهندسـی و مشـاوره ای به 
اعضـا، ارتقـا سـطح علمی زنبـورداران بـا برگـزاری کارگاه های آموزشـی، ترویجی 
و انتقـال دانـش نویـن زنبـورداری بـه صـورت حضـوری و مجـازی از مهم تریـن 

دالیـل انتخـاب اتحادیـه زنبـورداران اسـتان فارس به عنـوان نمونه ملی اسـت.

برجسـته  فعالیت هـای  چـه  فـارس  اسـتان  زنبـورداران  تعاونـی  اتحادیـه 
اسـت؟  داشـته  دیگـری 

اختصـاص دو هـزار تـن شـکر بـرای تغذیـه تکمیلـی در فصل زمسـتان بـا قیمت 
مصـوب به زنبورداران سراسـر اسـتان فـارس، تامین کنـدو، موم و ملکه مـورد نیاز 
زنبـورداران بـا قیمـت مناسـب، پیگیری احـداث ایسـتگاه تکثیر ملکه زنبورعسـل، 
همکاری در اجرای طرح اصالح نژاد ملکه زنبورعسـل و طرح سرشـماری سـالیانه 

کلنـی هـا کـه توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس اجـرا می شـوند از 
فعالیت هـای برجسـته اتحادیـه زنبورداران اسـتان فارس اسـت.

یکـی از شـاخص های انتخـاب شـما فعالیـت در قالـب زنجیـره ارزش بـوده 
اسـت، در ایـن خصـوص مشـخصا چـه اقدامی انجام شـده اسـت؟ 

جمـع آوری، درجه بنـدی، بسـته بندی، بازاریابـی، بازار رسـانی و عرضه محصوالت 
نـام  بـا  اتحادیـه  ایـن  متنـوع زنبـور عسـل تولیـدی در زنبورسـتان های عضـو 
تجـاری و برنـد متعلـق بـه اتحادیـه زنبـورداران اسـتان فـارس و حضـور مسـتمر 
در نمایشـگاه های بیـن المللـی داخـل و خـارج از کشـور برنامـه کاری اصلـی این 

اتحادیـه اسـت کـه بـه عنـوان زنجیـره ارزش شـناخته می شـود.

نقـش و جایـگاه صنعـت زنبـورداری در بخـش کشـاورزی و کاهش مصرف 
آب را چگونـه ترسـیم می کنیـد؟

زنبـورداران اسـتان فـارس بـا کمتریـن امکانات در شـرایط سـخت بیابـان، ماه ها 
دور از خانـواده و بـدون وابسـتگی بـه خـارج از کشـور و هـدر دهی منابـع ارزی در 
حـال کمـک بـه رونـق تولید کشـور هسـتند؛ زنبورعسـل عـالوه بر تولید عسـل و 
سـایر محصـوالت ثانویـه بـه عنـوان یـک حشـره گـرده افشـان نقش موثـری در 
حفـظ فلـور گیاهی، محیط زیسـت و افزایش عملکـرد محصوالت کشـاورزی دارد 
کـه می توانـد در تعدیـل سـطوح زیر کشـت و مصـرف آب موثـر باشـد؛ تحقیقات 
نشـان داده ارزش اقتصـادی گـرده افشـانی زنبورعسـل ۱۴۳ برابـر ارزش تولیـد 

مسـتقیم کلنـی ها اسـت.

بـا توجـه بـه نقـش موثـر زنبـورداران در صیانـت از سـالمت جامعـه و حفظ 
محیـط زیسـت این قشـر بـا کـدام مسـائل و مشـکالت مواجه هسـتند؟ 

یکـی از خواسـته های بـه حـق زنبـورداران، تحت پوشـش بیمـه تامیـن اجتماعی 
قـرار گرفتـن اسـت که توسـط اتحادیه زنبـورداران اسـتان فارس در حـال پیگیری 
اسـت و خوشـبختانه در حال نتیجه دادن اسـت ؛ امیدوارم با همکاری سـازمان های 
ذی ربـط، بـا همـت و دلسـوزی مضاعف، شـاهد شـکوفایی و رونق بیشـتر صنعت 

زنبـورداری و در نهایـت رضایت زنبورداران اسـتان فارس باشـیم.
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تولید چغندرقند بالغ بر 2 برابر میانگین کشور در خنج

آیا سابقه کاری در سایر زمینه های کشاورزی نیز دارید؟ 
گندم، جو، کلزا،کنجد و پنبه را درسنوات مختلف کشت کرده ام.

بر اساس چه شاخص هایی  به عنوان نمونه ملی انتخاب شده اید؟ 
 متوسـط عملکـرد بـاال در مقایسـه بـا عملکـرد چغنـدر قنـد در سـطح ملـی و بـا 
توجـه بـه شـوری آب و خـاک، اسـتفاده از ارقـام جدیـد و پرمحصـول و سـازگار با 
منطقـه جنـوب اسـتان فـارس و ترویـج الگـوی کشـت جدیـد در منطقـه از جمله 

شـاخص های انتخـاب اینجانـب بـوده اسـت.
بـه کارگیـری شـیوه های نوین آبیـاری به منظـور افزایش بهـره وری،  بهره گیری 
از نـزوالت جـوی بـا توجـه به کشـت محصـول در فصل پاییـز و صرفـه جویی در 

مصـرف آب و کاهـش هزینه هـا از دیگر موارد اسـت.
ارتبـاط مسـتمر بـا کارشناسـان کشـاورزی و به کارگیـری اصول علمـی در مزرعه، 
مبـارزه بـه موقـع بـا علف هـای هـرز و آفـات، افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون بـا 
کشـت مکانیـزه محصـول، مدیریت تغذیـه گیاهی و اسـتفاده به موقـع از کودهای 

شـیمیایی و ریزمغـذی هـا از دیگـر شـاخص های انتخـاب مـن بود.
در نهایـت عبـور از کشـاورزی سـنتی و گام نهـادن در مسـیر کشـاورزی پایدار که 

همـراه بـا علـم و تجربـه بوده اسـت از عوامـل موفقیت من اسـت.

بـا توجـه بـه کمبـود آب و منابع کشـور چه راهـکاری بـرای اسـتفاده بهینه 
دارید؟ آب 

اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری، ارقـام گیاهی کم آب بر و سـازگار با شـرایط 
منطقـه از جملـه راهکارهـا بـه منظور بهـره وری بهینه از منابع آبی اسـت.

اجـرای عملیـات تسـطیح لیزری اراضی و کاشـت مکانیـزه کامل از دیگـر موارد به 
منظور اسـتفاده  مناسـب از منابع آبی اسـت.

چه درخواست و پیشنهادی دارید؟
انجـام حمایت هـای مالـی، تامین امکانـات و ادوات کاشـت تا برداشـت و پرداخت 

بـه موقـع وجـوه محصـول چغندر قنـد از جمله درخواسـت های اینجانب اسـت.

چغنـدرکاری از اسـتان فـارس بـا متوسـط عملکـرد 125 تـن در هکتار رکورد تولید در واحد سـطح کشـوری را 
جابجـا کـرد و ایـن در حالـی اسـت که میانگیـن عملکرد این محصول در کشـور حدود 60 تن در هکتار هسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”، فیـروز جمشـیدی از اهالـی شهرسـتان خنـج دارای مدرک لیسـانس علوم 
تربیتـی و قریـب بـه 30 سـال مشـغول بـه فعالیـت کشـاورزی اسـت؛ مشـروح گفتگـو بـا او در حاشـیه سـی و 

پنجمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی را در ادامـه بخوانیـد:
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در سی و پنجمین دوره انتخاب نمونه های کشاورزی؛

نمونه ملی محصول گواهی شده از استان فارس
مهـدی دادگـر، بهـره برداری از شهرسـتان داراب در سـی و پنجمیـن دوره انتخاب 
و معرفـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی بـه عنـوان نمونـه ملـی در تولیـد 

"محصـول گواهـی شـده" معرفی شـد. 
 ایـن بهـره بـردار نمونـه ملـی در گفتگـو بـا خبرنـگار "پرتو امیـد"، اظهار کـرد: در 
سـال اخیـر 6۰۰ تـن محصـوالت باغـی و گلخانـه ای گواهـی شـده و اسـتاندارد 

شـامل پرتقـال، نارنگـی و خیـار تولید کـرده ام.
دادگـر بـا اشـاره بـه اینکـه ۳۹ سـاله سـن و مدرک کارشناسـی ارشـد کشـاورزی 
سـازه های آبـی دارم، ابـراز کـرد: از ۱۵ سـالگی بـه کشـاورزی مشـغول بـوده و از 
پنـج سـال گذشـته تولید محصول گواهی شـده را در دسـتور کار خود قـرار داده ام.

وی تصریـح کـرد: در تولیـد محصـوالت، از عوامـل کنترل بیولوژیـک )کارت های 

زرد و آبـی، فرمـون هـا، تله سـراتراپ، کفشـدوزک کریپتولموس و ...( و از سـموم 
دارای دوره کارنـس پاییـن، سـموم کـم خطر و بـی خطر اسـتفاده کردم.

دادگـر بـا بیـان اینکـه تغذیـه بر اسـاس آزمـون خـاک و بر اسـاس دسـتور العمل 
پروانـه کاربرد نشـان حد مجـاز آالینده ها در محصوالت کشـاورزی کـه با نظارت 
دفتـر محیط زیسـت و سـالمت غذا انجـام داده اسـت، افزود: محصـوالت تولیدی 
را بـه بازار هـای داخلـی، کشـورهای حـوزه خلیج فارس و روسـیه صـادر می کند.

وی افـزود: بـا محاسـبه روزانـه نیاز آبی گیاهان سـعی کـرده ام،  بهتریـن مدیریت 
آبیـاری را در جهـت مصـرف بهینه بـه کار ببرم.

دادگـر بـه کشـاورزان توصیـه کـرد: بـا مصـرف بهینـه آب؛ افزایـش عملکـرد و 
کاهـش مصـرف کـود و سـم را داشـته باشـند.



65 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 69 - بهمن مـــــــاه 1399

در سی و پنجمین دوره انتخاب نمونه های کشاورزی؛

انجیر دیم با عملکرد 5.2 تن در هکتار، باغ دار استهبانی را نمونه ملی کرد
میانگیـن برداشـت انجیـر دیـم خشـک در کشـور یـک تـن در هکتـار اسـت و 
باغـداری از شهرسـتان اسـتهبان بـا متوسـط تولیـد ۵.2 تـن در هکتـار در سـی و 
پنجمیـن دوره انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملی بخش کشـاورزی، عنوان نمونه 

ملـی را از آن خـود کـرد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، علی خـداداده با ۵۰ سـال سـن، دارای مدرک 
فـوق لیسـانس الهیـات و معـارف اسالمی اسـت که سـابقه ای ۳۵ سـاله در زمینه 

تولیـد و پـرورش انجیر دارد.
ایـن باغـدار نمونـه ملی؛ افزایـش بهره وری از نـزوالت جـوی را از دالیل موفقیت 
خـود دانسـت و ابـراز کـرد: به منظـور جلوگیـری از هـدر رفـت آب هـای بـاران و 
حفـظ رطوبـت بـاغ از بانکت و آبگیرهای مناسـب اسـتفاده شـد، عـالوه بر آن یک 
متـر مربـع در یـک سـمت هر درخـت خاک برداری و شـن ریزی شـد تـا نزوالت 

آسـمانی سـریع تر به ریشـه ها برسـد.
خداداده؛ اسـتفاده از آخرین یافته های علمی و بهره گیری از مشـورت کارشناسـان 
و محققیـن را از دیگـر علت هـای موفقیـت خـود برشـمرد و اظهـار کـرد: رعایـت 
اصـول فنـی هـرس، باردهی و حـذف پاجـوش درختـان از جمله این موارد اسـت.

وی، مهمتریـن گام در پـرورش میـوه انجیـر را رعایـت زمـان دقیق گرده افشـانی 
و اسـتفاده از گرده مناسـب دانسـت.

خـداداده؛ در پایـان خواسـتار واگـذاری اراضـی شـیبدار بـه باغـداران بـه منظـور 
توسـعه باغ هـای انجیـر، حـذف کارت هـای یکبـار مصـرف بازرگانـی،  راه اندازی 
کارخانه هـای فـرآوری به منظـور جلوگیری از خام فروشـی و سـاماندهی باغ های 
انجیـر در حـوزه مدیریـت عرضـه و تقاضـا و ارائـه تسـهیالت ویژه گمرکی شـد.
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در سی و پنجمین دوره انتخاب نمونه های کشاورزی؛

افزایش 33 درصدی عملکرد در باغ پسته بهره بردار نمونه ملی

باغـداری بـا اجرای سیسـتم آبیاری زیر سـطحی تحت فشـار بر روی گونه پسـته 
بـرای اولیـن بـار در اسـتان فـارس، عنـوان بهره بـردار نمونـه ملـی را از آن خود 

. کرد
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، قربـان سـعادت از اهالـی شهرسـتان نـی ریز،  
بـا ۵8 سـال سـن، ۳۵ سـال سـابقه فعالیـت در زمینه باغـداری و تولید پسـته دارد.
وی، بـا اجـرای سیسـتم آبیـاری زیر سـطحی تحـت فشـار در سـطح 2۰.8 هکتار 

از باغ هـای پسـته، افزایـش عملکـرد ۳۳ درصـدی محصـول در واحد سـطح را به 
آورد. دست 

سـعادت بـا اجـرای سیسـتم آبیـاری زیر سـطحی تحـت فشـار، راندمان آبیـاری را 
سـه برابـر و کارآیـی مصـرف آب را چهـار برابر نسـبت به گذشـته افزایـش داد.

بـا اجـرای  ایـن بهـره بـردار نمونـه ملـی، بـه کشـاورزان توصیـه می کنـد تـا 
دهنـد. افزایـش  را  آبـی  منابـع  از  وری  بهـره  آبیـاری،  نویـن  سیسـتم های 
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گفتگوی “ پرتوامید” با
پروفسور سعید عشقی

استاد بخش علوم باغبانی
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

بـــا توجـــه بـــه رویکرد ســازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فــارس به دانش بنیان و علمی کـردن بخش 
کشـــاورزی در ایـــن اسـتان، و اختصـاص یافتـن صفحـه و سـتونی در مجلـه پرتوامیـد بـه گفـت و گـو 
بـا اسـاتید صاحـب نظـر دانشـگاه ها و گشـودن فضـای بحـث و تبـــادل نظـــر در خصــوص راه کارهــای 
کشـــاورزی علمی، در ایـــن شــماره از پرتـــو امیــد پــای صحبت پروفسور سعید عشقی، استاد بخش 
علوم باغبانی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز نشســـتیم که ماحصــل آن از نظرتــان می گــذرد.

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

تشـکیل کمیتـه مشـترک کـه به طـور مرتب مشـکالت بخـش تولید را بررسـی و 
بـرای ارائـه راهـکار و پژوهـش بـه دانشـکده و بخش هـای مربوطه ارجاع شـود و 
همچنیـن برگـزاری دوره های جامـع باز آموزی برای کارشناسـان و تولید کنندگان 
از سـوی دانشـکده و حضور نماینده دانشـکده در سـازمان جهاد کشـاورزی دسـت 
کـم هفتـه ای یـک روز یا هـر روز هفته از هر رشـته یک نفـر در روز و گردهمایی 
و جلسـه هـای هـم اندیشـی جهـت بررسـی چالش هـای پیـش روی کشـاورزی 

برگزار شود. اسـتان 

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

انجام پایان نامه کارشناسـی ارشـد و رسـاله دکتری در راسـتای مشـکالت باغبانی 
اسـتان کـه از همـکاران هیـات علمـی مرکـز تحقیقـات نیـز بـه عنـوان مشـاوره 
اسـتفاده شـده اسـت و بازدیدهای مشـترک با کارشناسان سـازمان جهاد کشاورزی 

بـرای بررسـی مشـکالت خاص انجام شـود.

3( آیا در جلسه یا جلساتی در سازمان مشارکت دارید ؟
بلی - کارگروه تولیدات گلخانه ای

4( آیـا پایـان نامه هـای دانشـجویی فـوق لیسـانس و دکتـرا را بـه سـمت 
برنامه هـای بخـش اجـرا سـوق داده ایـد؟

بلی

5( چـه مشـکالتی سـر راه ایـن موضـوع بـوده اسـت؟ پیشـنهاد شـما بـرای 
اسـتفاده از ظرفیـت دانشـجویان فـوق لیسـانس و دکتـرا چـه بـوده اسـت؟ 
نبـود بـاغ یا مـزارع یکدسـت و مناسـب و تولیـد کننده عالقمنـد، حمایـت ناکافی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، نبـود بودجـه کافـی بـرای انجام پـروژه هـای هدفمند 
و زنجیـروار بـرای حـل مشـکل و عـدم ارجـاع مشـکالت کشـاورزی اسـتان بـه 

دانشـکده در سـاز و کاری مناسـب و پیگیـری تـا حصـول نتیجـه

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

ایجـاد و گسـترش صنایـع و کارگاه هـای کم نیاز به آب برای اشـتغال و برداشـتن 

فشـار از روی بخش کشـاورزی برای اشـتغال و در آمد زایی، تغییر الگوی کشـت، 
گسـترش دیـم کاری، کشـت هـای کـم نیـاز بـه آب و اسـتفاده از کشـت هـای 
محافظـت شـده مثـل سـایبان ها، گلخانه هـای تابع اقلیـم و خورشـیدی و گلخانه 

هـای مدرن
 

7( شاخص های شما برای ارزیابی علمی و فنی بودن کشاورزی چیست ؟ 
افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح و افزایـش کیفیـت، اسـتفاده از مکانیزاسـیون 

کشـاورزی و گلخانـه هـا و سـایبان هـا  و پوشـش هـا بـرای بهـره وری بـاال.

8( چه دغدغه هایی درخصوص امنیت غذایی پایدار دارید ؟ 
بقایـای سـم و فلـزات سـنگین در محصوالت کشـاورزی، تجمع نیترات در سـبزی 

هـا، آفالتوکسـین در خشـکبارها و کمبود عناصـر غذایی در تولیدات کشـاورزی

9( ارزیابـی شـما به طـور کلی از روند پیشـرفت بخش کشـاورزی در دولت 
تدبیر و امید چیسـت؟

شـوربختانه برخـالف تـالش هـای زیادی کـه شـده، هنوز بـرای اثرگـذاری قابل 
توجـه دانـش در بخـش کشـاورزی فاصله زیادی اسـت.

10( چـه توصیه هایـی را بـه بهره بـرداران بخش کشـاورزی و کارشناسـان 
دارید؟ 

توجـه بـه جنبـه هـای مختلـف تولید بـه صـورت دانـش بنیـان و اسـتفاده از نظر 
کارشناسـان و مشـاوران حرفـه ای بـرای انتخـاب مـکان و نوع کشـت و مدیریت 

لید تو

ویـژه  بـه  و  مـردم  مسـئولین،  بـه  را  خاصـی  صحبـت  و  نظـر  اگـر   )11
نماییـد.  بیـان  داریـد  کشـاورزی  بخـش  بهره بـرداران 

تعییـن الگـوی مناسـب کشـت و مزیـت های نسـبی کشـاورزی برای هـر منطقه، 
بـا توجـه بـه محدودیـت آب ممانعـت از گسـترش سـطح زیـر کشـت و توجـه به 
افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح، حمایـت از برنامـه هـای بلنـد مدت بـه نژادی 
بـه ویـژه در مـورد درختـان میـوه و ...، حمایـت از برنامـه هـای بلنـد مـدت برای 
تولیـد بـذر و بذرهـای دورگه، تعریـف ماموریت های مشـخص به مرکـز تحقیقات 
و دانشـکده کشـاورزی همـراه بـا حمایت هـای مالی و معنـوی و یافتن سـاز وکار 
بـرای جلوگیـری از خردشـدن زمیـن هـای کشـاورزی و برنامه ای بـرای تجمیع و 

بـزرگ کـردن واحد هـای تولیدی کشـاورزی 
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غالمعلی مقصود بیگی 
مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی 

مدل تعالی سازمانی

آینــــدکسب وکارهای
مختـل شـدن آینـده بسـیاری از مشـاغل ناشـی از توسـعه اینترنـت اشـیا و ایجـاد 
مشـاغل جدید در سـه سـطح اعم از سـطح ارشـد و مدیریت، سـطح نظارت )اجرا، 
تعمیـر، نگهداری، سیسـتم پشـتیبانی فنی( و سـطح کنتـرل به یاری اینترنت اشـیا 
بـه عنوان مثال ایجاد پسـت مدیر ارشـد اینترنت اشـیا از سـال 2۰۱6 قـوت گرفته 
اسـت. از دیگـر مشـاغل مطـرح آینـده »طراحان اینترنت اشـیا« )با داشـتن چشـم 
انـداز روشـنی از آینـده کسـب و کارهـا وتعریـف و اجـرای طرح هـای ابتـکاری( و 

نیز کدنویسـان خواهنـد بود .
از مهارتهـای مهـم در عصـر اینترنـت اشـیای می تـوان بـه هوش تجـاری، امنیت 
اطالعـات، توسـعه نرم افزارهـای تلفـن همراه، مهندسـی سـخت افزار، شـبکه و ... 

برشمرد.
اینترنـت اشـیاء، بـرای نخسـتین بـار در سـال ۱۹۹۹ توسـط کویـن اشـتون مـورد 
اسـتفاده قـرار گرفـت و جهانـی را توصیف کرد کـه در آن هر چیزی، از جمله اشـیا 
بـی جـان، بـرای خـود هویت دیجیتال داشـته باشـند و بـه کامپیوترها اجـازه دهند 

تـا آن هـا را سـازماندهی و مدیریـت کنند. 
اینترنـت اشـیاء، دریافـت، ذخیره سـازی و ارسـال  ایـده کلـی فنـاوری  در واقـع 
اطالعـات از محیـط بـه منظـور تحلیـل آنهـا و در نهایـت ارایـه خدمـات بهتـر و 
هوشـمندتر بـه کاربـر نهایی اسـت. به عبارتـی اینترنت اشـیا را می تـوان به عنوان 
تکامـل بعـدی اینترنـت دانسـت که جهـش بزرگـی در توانایی جمـع آوری، تحلیل 

و توزیـع داده دارد
اینترنت اشـیاء، فناورشـبکه ای از اشـیا فیزیکی تعبیه شـده با قطعات الکترونیکی، 
نـرم افـزار، سنسـورها و اتصـاالت اسـت تـا آنهـا توسـط تبـادل اطالعـات بـا 
تولیدکننـده، اپراتـور یـا دسـتگاههای دیگـر قـادر به ارائـه ارزش و خدمات باشـند.

فنـاوری مدرنـی اسـت کـه در آن بـرای هر موجـودی )انسـان، حیوان و یا اشـیاء( 
قابلیـت ارسـال داده از طریـق شـبکه های ارتباطـی، اعـم از اینترنـت یـا اینترانت، 
فراهـم می شـود. در ایـن فناوری، اشـیا پیرامـون ما قادرنـد از محیط اطـراف خود 
داده هـای مفیـدی را از طریـق حسـگرهای مختلـف جمـع آوری کـرده و آن هـا را 

بـرای پـردازش و اتخـاذ تصمیمـات الزم بـه یـک سیسـتم مرکزی منتقـل کنند
کسـب و کار اینترنتـی و داشـتن شـغل اینترنتـی یـک فرصـت پولسـاز اسـت بـر 
خالف راه اندازی کسـب و کار های سـنتی نیاز به سـرمایه بسـیار باالیی دارید در 
کسـب و کار هـای اینترنتـی چنیـن نیسـت! تصور کنید شـما میخواهید یـک مغازه 
فـروش لبـاس راه انـدازی کنیـد! تـا بـه حـال فکر کردیـد کـه اگـر بخواهید یک 

فروشـگاه فیزیکـی لبـاس راه انـدازی کنیـد به چقدر سـرمایه نیـاز دارید؟!
 ممکـن اسـت بـه ده هـا میلیـون تومان تـا ۱۰۰ هـا میلیون تومـان سـرمایه اولیه 
نیـاز باشـه، مثـل سـرمایه اولیه رهـن و اجاره مغـازه، هزینـه مالیـات، هزینه قبض 
آب، بـرق و گاز و هزینه هـای اضافـی دیگـه. در صورتـی کـه بـا هزینـه بسـیار 

کمی میتونیـد یـک فروشـگاه اینترنتـی لبـاس راه انـدازی کنید. پس اگر شـما هم 
میخواهیـد یـک کار اینترنتـی پـر درآمـدی راه انـدازی کنیـد اصـال جـای نگرانی 

! نیست
تنهـا هزینـه ای کـه بـرای شـروع یـک کسـب و کار آنالین نیـاز داریـد هزینه راه 
انـدازی و سـاخت سـایته، البتـه ایـن نکتـه هـم الزم بـه ذکر اسـت که بـرای راه 
انـدازی و سـاخت وب سـایت نیـازی نیسـت یـک فروشـگاه اینترنتـی تخصصـی 
مثـل دیجـی کاال راه انـدازی کنید. شـما خودتون بـدون اینکه کدنویسـی و برنامه 
نویسـی بلـد باشـید میتونیدیک سـایت کامـال حرفه ای با تمـام امکانـات در کمتر 
از یـک سـاعت راه اندازی کنید. داشـتن سـایت بـرای افرادی که قصـد راه اندازی 
کسـب و کار اینترنتی را دارند بسـیار مهم اسـت. شـما با اسـتفاده از سـایتی که راه 
انـدازی میکنیـد میتوانیـد بـه جایـی برسـید که کامـاًل رایگان بـدون نیـاز به هیچ 
هزینـه ای کـه هـزاران نفـر را در روز بـا کسـب و کارتان آشـنا کنید. پس داشـتن 
سـایت یـک فرصت بسـیار عالـی بـرای افرادی اسـت که هیچ سـرمایه بـرای راه 
انـدازی کار اینترنتـی ندارد. مطمئن باشـید اگـر اصولی سـایتتان را راه اندازی کنید 
و سـایتتان در نتایـج اول گـوگل دیـده شـود روزانه هـزاران نفر با کسـب و کارتان 
آشـنا می شـود و با اعتماد سـازی روی کسـب و کارتـان می توانیـد کاری کنید که 
بسـیاری از ایـن افـراد از محصـوالت و خدماتـی که دارید اسـتفاده کننـد. پس اگر 
واقعـًا قصـد راه انـدازی کسـب و کار اینترنتـی را داریـد باید بـه فکـر راه اندازی و 

باشید. سـایت  ساخت 
بعضـی مسـائل نسـبت بـه توسـعه کسـب و کار ارجحیـت دارنـد. اگـر بخواهیـد 
تجـارت خـود را توسـعه بخشـید یا حتـی در همان انـدازه کوچک خود بـه موفقیت 

برسـید ،  عامـل رشـد و ترقـی یکـی از مهمترین هاسـت.
جرقـه ایـن رشـد از همـان شـروع کار در مراحل اولیه روشـن می شـود. در حقیقت 
گشـودن بالهـا و جسـتجوی یک افـق تجاری جدید یک دوره محسـوب می شـود. 
در هـر صـورت همانند مراحل اولیه توسـعه ، رشـد تجـاری نیازمند تـدارکات اولیه 
، تعهـدات جـدی و تمایـل برای محاسـبه خطـرات موجود اسـت. منابـع زیادی در 

توسـعه و رشـد تجـارت به شـما کمک خواهنـد کرد.

@
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غالمرضا مالشفیع
کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس

طرح احداث باغ سازگاری
ارقام و ژنوتیپ های امید بخش

بادام

و  تجـاری  ارقـام  سـازگاری  بررسـی  منظـور  بـه  سـازگاری  بـاغ  احـداث  طـرح 
ژنوتیپ هـای امیـد بخش بـادام طی تفاهـم نامه ای بیـن مدیریت امـور باغبانی و 
معاونـت بهبـود تولیدات گیاهی اسـتان فـارس با موسسـه تحقیقات علـوم باغبانی 
کشـور و اداره کل میوه هـای سردسـیری و خشـک وزارت جهـاد کشـاورزی در 

مزرعـه آقـای بهـرام زارعـی واقـع درشهرسـتان نی ریـز اجـرا گردید. 
طـی ایـن طـرح 6۰ رقـم و ژنوتیـپ برتر از باغـات پژوهشـکده بـر روی پایه های 
رویشـی GF677 پیونـد و طـی یـک دوره پنـج سـاله توسـط ایمانی محقـق بادام 
پژوهشـکده میوه هـای سردسـیری و خشـک مطالعـات سـازگاری بـر روی آن ها 

می گیرد. انجـام 
شـایان ذکـر اسـت که اسـتان فارس با سـطح زیـر کشـت 2۱۵8۴ هکتـار و تولید 

2۱۹۵8 تـن بـادام رتبـه اول تولیـد بادام کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت.

اهداف طرح :
بـا توجـه بـه آن کـه در ایـن طـرح کلیـه ارقـام و ژنوتیپ هـای امیـد بخـش بادام 
کشـور در یـک محل کشـت و طی یـک دوره ۵ سـاله کلیه مطالعات سـازگاری بر 
روی آن هـا انجـام می شـود لـذا بهتریـن رقـم جهت شـرایط آب و هوایی اسـتان 
شناسـایی و بـه باغـداران معرفـی می گـردد و نتایـج آن می توانـد در مـوارد ذیـل 

مـورد اسـتفاده باغداران قـرار گیرد:
۱- جهت طرح های توسعه باغات آبی بادام 

2- شناسـایی ارقـام مقـاوم به خشـکی جهـت طرح توسـعه باغات دیـم در اراضی 
ر شیبدا

۳- شناسـایی ارقـام پـر محصـول و بـا کیفیـت جهـت اصـالح و تغییـر رقـم و 
اقتصـادی  باغـات غیـر  سرشـاخه کاری 
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چشم انداز کشت و توسعه
حشمت اله صادقیگیاهان دارویی

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

استان فارس

بـر اسـاس سـند ملـی گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی کشـور بـا ایمـان بـه یاری 
پـروردگار و تکیـه و تـوکل بـر او و برای تحقق چشـم انداز بیسـت سـاله جمهوری 
اسـالمی ایران در افـق ۱۴۰۴ هجـری شمسـی بخـش گیاهـان دارویـی و طـب 

سـنتی دارای ویژگی هـای زیـر خواهـد بـود:
و  مزیت هـا  و  داخلـی  معنـوی  و  مـادی  منابـع  و  سـرمایه  از  بهره منـدی   -۱
زیرسـاخت های بومـی و پیشـرفته، دارای سـهم برتـر منابـع انسـانی در کشـور و 

منطقـه؛
2- مولـد ارزش افـزوده اقتصـادی، دارای تـوان رقابت جهانی و رتبـه اول صادرات 

گیاهـان دارویـی و فرآورده های گیاهـی درمنطقه؛
۳- پیشـتاز در مرزهـای دانـش و فنـاوری گیاهـان دارویی و طب سـنتی و کسـب 

مقام نخسـت علمـی در سـطح منطقه؛
۴- مورد وثوق و افتخارآفرین برای آحاد جامعه در ایران و جهان؛

۵- شـکوفا، نوآور و دارای نقش مؤثر و برجسـته در نظام سـالمت کشـور از طریق 
شـیوه هاي عالمانـه و مبتنـي بـر شـواهد، ایمـن، باکیفیـت، مؤثـر و قابل دسـترس 

آحـاد جامعه؛ براي 
6- مرجعیـت علمـی در جهـان بـا تکیـه بـر گیاهـان دارویـی بومـي و انحصـاری 

ایـران و میـراث مکتـوب غنـی پزشـکی ایـران.
طبـق آمـار وزارت بهداشـت، حـدود ۳ درصد مـردم ایران از داروهـای گیاهی و ۹۷ 
درصـد از داروهـای شـیمیایی اسـتفاده می کننـد. حـدود ۱۵۰ نـوع داروی گیاهـی 
و ۴2۰۰ نـوع داروی شـیمیایی در بـازار ایـران موجـود اسـت. بـا توجه بـه افزایش 
آگاهـی مـردم از نقـش داروهای گیاهی و اثـرات مضر داروهای شـیمیایی، مصرف 
داروهـای گیاهـی و در نتیجـه توسـعه کشـت این گیاهـان در حال افزایش اسـت.

ضرورت تدوین سند توسعه گیاهان دارویی
بـا توجـه بـه اهمیت گیاهـان دارویی در جهـان و رویکرد جامعه جهانی به اسـتفاده 
از گیاهـان دارویـی و فرآورده هـای آن و همچنیـن جایـگاه گیاهـان دارویـی در 
ایـران و پتانسـیل های موجـود در اسـتان فـارس از جملـه تنـوع پوشـش گیاهـی، 
تنـوع شـرایط اقلیمـی، وضعیـت آب و خـاک، تغییر الگوی کشـت و غیـره، تدوین 
نقشـه راه و برنامـه ای مـدون کـه بتـوان از پتانسـیل های موجـود حداکثـر بهره را 
بـرد، امـری ضـروری و اجتنـاب ناپذیر اسـت. لذا بـا ایـن توصیف و بـا بهره گیری 
از تجربیـات، سـوابق علمـی و تحقیقاتـی، تـوان کارشناسـی، ظرفیت هـای علمی و 
پژوهشـی مراکـز علمـی و دانشـگاهی سـعی شـده تا بـا بیان ایـن پتانسـیل ها و با 
نگرشـی بـه برنامه هـای پیـش رو، چشـم اندازی درخـور و شایسـته بـرای اسـتان 

گردد.  ترسـیم 
همان طور که در سـند چشـم انداز بیسـت سـاله کشـور در سـال ۱۴۰۴ بیان شـده 
اسـت، جامعه بایسـتی برخوردار از سـالمت، رفـاه، امنیت غذایی، تأمیـن اجتماعی، 
فرصت هـای برابـر، توزیـع مناسـب درآمد، نهاد مسـتحکم خانـواده بـه دور از فقر، 

فسـاد، تبعیـض و بهـره مند از محیط زیسـت مطلوب باشـد.
لـذا بـه منظـور کشـف و بهـره  بـرداری از ظرفیـت موجـود، مطالعـات میدانـی و 
دقیـق و برنامه ریـزی جهـت یافتـن زمین هـای قابـل کاشـت، داشـت، برداشـت، 
بسـته بنـدی، بازاریابـی و فـروش و صـادرات در سـطح تمـام اسـتان هـا ضروری 
اسـت. همچنیـن تدویـن نظـام جامع مدیریت کشـت و بهـره برداری و نیـز تعیین 
بازار هـای هـدف ملـی و بیـن المللی و تدویـن قوانیـن از جمله اقدامـات پیش نیاز 

مـوارد زیر اسـت:
۱- افزایـش تولیـد ثـروت ملـی و نیـل بـه خودکفایی اقتصادی با توسـعه کاشـت، 

داشـت و برداشـت و توسـعه صنعت فـرآوری گیاهـان دارویی
2- ارتقاء بهره وری و اقتصاد گیاهان دارویی و داروهای طبیعی 

۳- توسعه کشت گیاهان دارویی اقتصادی، در حال انقراض و اولویت دار
۴- احـراز جایگاه شایسـته و دسـت یابی به سـهم مناسـبی از بـازار جهانی گیاهان 

دارویی 
۵- توسـعه اشـتغال و ایجـاد فرصت هـای شـغلی جدیـد بـا توجه به کاهـش منابع 

پذیر آبی تجدیـد 
6- توسعه پایدار گیاهان دارویی و صنایع فرآوری گیاهان دارویی

۷- حفاظـت، احیـاء و بهره بـرداری پایـدار از گیاهـان دارویـی در عرصه های منابع 
طبیعی کشـور

8- اهلـی کـردن، کشـت، اصـالح و تولید انبـوه گیاهـان دارویی بومـی و اندمیک 
بـرای تحقق اهـداف تعیین شـده تصویر 1: توسعه کشت دیم گیاه دارویی- صنعتی آنغوزه در اراضی زراعی
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۹- استفاده از فناوری های نوین برای بهبود کیفیت و فرآوری گیاهان دارویی
سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویی در کشـور بیـش از ۱۰۰ هـزار هکتار اسـت که 
در برنامـه جامعـی کـه بـرای این منظور تهیه شـده اسـت قرار اسـت ایـن عدد به 
2۰۰ هـزار هکتـار برسـد. ایـن اعـداد و ارقـام نشـان از توانمنـدی و ظرفیت باالی 
کشـور دارد کـه تاکنـون مغفـول مانـده، ولـی بـا اقدامات مناسـبی که ظـرف چند 

سـال اخیـر صـورت گرفته، ایـن مقـدار در حال افزایش اسـت.
از ۴22 هـزار گونـه گیاهـی جهـان حـدود 8 هزار گونـه آن در ایران وجـود دارد که 

تعـداد ۱۷28 گونـه به طـور انحصـاری فقط در ایـران می روید.
در اسـتان فـارس نیز تاکنون بیش از ۱8۰۰ گیاه شناسـایی شـده کـه بیش از ۱۰۰ 

گونه آن اسـتفاده دارویی و ۵۰ گونه  آن اسـتفاده سـنتی و عمومی دارد.

استراتژی تهاجمی، جهت گیری ها و راهکار های توسعه گیاهان دارویی
باتوجـه بـه رسـالت وزارت جهاد کشـاورزی و به تبع آن سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان هـا در تامیـن امنیـت غذایـی کشـور، سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
بهره منـدی بهینـه از کلیـه امکانـات و ظرفیت هـای تولیـدی اسـتان را بـه عنوان 
یکـی از رسـالت های اساسـی خـود در نظـر گرفتـه اسـت کـه دسـتیابی بـه ایـن 
هـدف جـز با برنامـه ریـزی و تدوین اسـتراتژی های پیـش رو میسـر نخواهد بود. 
تدویـن اسـتراتژی توسـعه صنایـع تبدیلـی گیاهـان داروئـی وصنعتی اسـتان یکی 
از گام هـای اساسـی در دسـتیابی به اهداف ذکرشـده می باشـد اسـتراتژی توسـعه 
صنایـع تبدیلـی گیاهـان داروئی وصنعتی اسـتان نقشـه راهی اسـت کـه به کمک 
آن می تـوان بـه متقاضیـان سـرمایه گـذاری اعـالم نمـود کـه نیازهـای اساسـی 
اسـتان در توسـعه صنایـع تبدیلـی گیاهـان داروئـی وصنعتـی در چـه زمینه هایـی 
متمرکـز گردیـده انـد و بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف متعالـی پیش بینی شـده 
در برنامه هـای توسـعه کشـور الزم اسـت کـه در هـر شهرسـتان چـه صنایعی و با 
چـه ظرفیت هایـی در خصـوص گیاهـان داروئـی وصنعتی گسـترش یابنـد و منابع 

و تسـهیالت دولتـی در چـه بخش هایـی هزینـه گردنـد.

تصویر 2: توسعه کشت آبی گیاهان دارویی در اراضی زراعی
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طاهره اوجی۱، فرهاد مهاجری2، مهدی مدندوست۳ و معصومه صالحی۴
۱ - دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، ایران

2 - استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، ایران
۳ - دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، ایران

۴ - اسـتادیار مرکـز تحقیقات ملی شـوری، سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی، یزد، ایران

چکیده
بـه  منظـور بررسـی اثر میزان بـذر و مدیریت کـود نیتروژن بر خصوصیـات کینوا، 
آزمایـش فاکتوریـل دو سـال های در قالـب طـرح بلوک های کامـل تصادفی در 

شهرسـتان خرامـه در بهـار سـال های ۱۳۹۷و ۱۳۹8 اجرا گردید. 
فاکتورهـای آزمایـش شـامل میزان بذر در پنـج سـطح 6، ۷، 8، ۹ و ۱۰ کیلوگرم 
بـذر در هکتـار و کود نیتروژن درشـش سـطح ۱2۰، ۱۵۰و ۱8۰کیلوگرم نیتروژن 
در هکتـار تقسـیط شـده در 2 نوبـت )دو برگی، غنچه دهی( و ۳ نوبـت )دو برگی، 

غنچه دهـی و آغـاز گرده افشـانی( بودند. 
بـا افزایـش میـزان بـذر، عملکـرد دانـه از 62۴/۴۱ بـه 2۷۹۷/۱6 کیلوگـرم در 
هکتـار افزایـش یافـت و افزایـش نیتـروژن از ۱2۰ بـه ۱8۰ کیلوگـرم در هکتار، 
عملکـرد دانـه را در تیمار هـای 2 و ۳ نوبـت تقسـیط بـه ترتیـب ۱۹/۱ و ۱6/۱ 
درصـد افزایـش داد. در برهم کنـش میـزان بـذر و نیتـروژن بـر عملکـرد دانـه، 
بیشـترین عملکـرد در تراکـم ۱۰ کیلوگرم بذر در هکتـار و ۱8۰ کیلوگرم نیتروژن 
در ۳ نوبـت بـا متوسـط عملکـرد دانـه ۳2۷۵ کیلوگرم در هکتـار و کمترین آن در 
تراکـم 6 کیلوگـرم بـذر در هکتـار و ۱2۰ کیلوگرم نیتروژن در 2 نوبت با متوسـط 

عملکـرد 6۰2/۵ کیلوگـرم در هکتـار بـه دسـت آمد. 
بـا افزایـش میـزان بـذر، تعـداد پانیکـول فرعـی در هر بوتـه به طور معنـی داری 
از ۱۴/۵بـه ۱۵/6 عـدد افزایـش یافـت. در بیـن سـطوح نیتروژن، بیشـترین وزن 
هـزار دانـه از تیمـار مصـرف ۱8۰ کیلوگـرم بـا اسـتفاده در سـه نوبـت بـه میزان 
۱/8 گـرم بـه دسـت آمد. بـا افزایـش تعـداد نوبت های مصـرف نیتـروژن در هر 
سـطح مصـرف، عملکـرد دانـه و دیگـر شـاخص های انـدازه گیری شـده به طور 

معنـی داری افزایـش یافت.

طاهره اوجی 
کارشناس زراعت مرکز جهاد کشاورزی 

شهرستان زرقان

Cheonpodium quinoa Willd

ارزیابی تأثیر میزان بذر
و مدیریت کود نیتروژن

بر ویژگی های زراعی و اجزای 
عملکرد کینوا بهاره در استان فارس
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مواد و روش ها:
بـه منظور بررسـی برهمکنـش میزان بذر و مدیریـت کود نیتروژن بـر ویژگیهای 
زراعـی، عملکـرد و اجزای عملکرد کینوا آزمایشـی بهاره در شـرایط شـور اسـتان 
فـارس )خرامـه(، بـا عرض جغرافیایـی 2۹ درجـه و ۳2 دقیقه و طـول جغرافیایی 
۵۳ درجـه و ۱۱ دقیقـه بـا ۱۵۹۷ متـر ارتفـاع از سـطح دریـا، در دو سـال متوالی 
اجـرا شـد. ایـن آزمایـش در 2۳ اسـفندماه دو سـال ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ بـه صـورت 
فاکتوریـل و در قالـب طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـی بـا ۳ تکرار انجام شـد. 
فاکتورهـای آزمایـش شـامل: میـزان بـذر در ۵ سـطح )6، ۷، 8، ۹ و ۱۰ کیلوگرم 
در هکتـار( و فاکتـور تقسـیط مقادیر مختلـف کود اوره در 6 سـطح )۱2۰، ۱۵۰ و 
۱8۰ کیلوگـرم نیتـروژن در هکتـار هریـک در 2 و ۳ تقسـیط الـف: در مراحل دو 
برگـی و غنچـه دهـی و ب: دوبرگـی، غنچـه دهـی و آغاز گـرده افشـانی( بودند. 
شـوری آب مزرعـه ds/m 12 بـود. ژنوتیپ مـورد اسـتفاده، TITICACA بود و از 

مرکـز تحقیقـات شـوری یزد تهیه شـد.
صفـات مـورد مطالعـه شـامل ویژگیهای زراعـی چون ارتفـاع بوته، سـطح برگ، 
وزن خشـک بـرگ و وزن خشـک بوتـه و اجـزای عملکـرد دانـه چـون طـول 

پانیکـول، قطـر پانیکـول، تعـداد پانیکـول فرعـی و وزن هـزار دانـه و عملکـرد 
دانـه بودنـد. بـرای محاسـبهی عملکـرد دانـه از مسـاحت یـک مترمربـع از هـر 
کـرت و بـرای محاسـبهی اجـزای عملکـرد از میانگیـن ۱۵ بوتـه در هـر کـرت، 
نمونـه بـرداری انجـام شـد. وزن هزاردانـه با محاسـبهی وزن یکصد عـدد دانه با 
رطوبـت ۱۴ درصـد و بـه وسـیلهی ترازوی دیجیتال به دسـت آمد. برای بررسـی 
رونـد رشـد و تجزیهـی آن، ۴ نمونـه برداری تخریبـی از چهار هفته پس از سـبز 
شـدن و بـه فاصلهـی هـر هفته یک بـار انجام شـد و ارتفـاع، وزن خشـک بوته 
و بـرگ و سـطح بـرگ به دسـت آمـد. پـس از جمـع آوری و اتمـام داده برداری 
 SAS در آزمایش هـای ذکـر شـده، بـه منظـور تجزیـه واریانـس از نـرم افـزار
اسـتفاده شـد و مقایسـات میانگیـن بـا آزمـون چند دامنـه ای دانکن در سـطح ۱ 

و ۵ درصـد انجام شـد.

نتایج و بحث:
در  مـورد مطالعـه  مزرعـه ی  و شـیمیایی خـاک  فیزیکـی  تجزیه هـای  نتایـج 

اسـت.  داده شـده  نشـان  آزمایـش در جـدول ۱،  سـال های 

و از بود  TITICACAژنوتیپ مورد استفاده،  بود. ds/m 12غنچه دهی و آغاز گرده افشانی) بودند. شوري آب مزرعه

 مرکز تحقیقات شوري یزد تهیه شد.

ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک برگ و وزن خشک بوته و  هاي زراعی چونصفات مورد مطالعه شامل ویژگی

اجزاي عملکرد دانه چون طول پانیکول، قطر پانیکول، تعداد پانیکول فرعی و وزن هزار دانه و عملکرد دانه بودند. براي 

بوته در هر  15میانگین  ي اجزاي عملکرد ازي عملکرد دانه از مساحت یک مترمربع از هر کرت و براي محاسبهمحاسبه

ي ترازوي درصد و به وسیله 14صد عدد دانه با رطوبت ي وزن یکوزن هزاردانه با محاسبه. کرت، نمونه برداري انجام شد

نمونه برداري تخریبی از چهار هفته پس از سبز شدن و به  4ي آن، دیجیتال به دست آمد. براي بررسی روند رشد و تجزیه

پس از جمع آوري و  یک بار انجام شد و ارتفاع، وزن خشک بوته و برگ و سطح برگ به دست آمد. ي هر هفته فاصله

استفاده شد و مقایسات میانگین  SASاتمام داده برداري در آزمایش هاي ذکر شده، به منظور تجزیه واریانس از نرم افزار 

 .شددرصد انجام  5 و  1 با آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح

 :بحث و نتایج

 نتایج تجزیه هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه قبل از اجراي آزمایش -1جدول 
 

Table1. Results of physical and chemical analysis of farm soil before testing 
 

 آهن روي منگنر مس شن سیلت رس
پتاسی

 م
 فسفر

نیتروژ
 ن

کربن 
 آلی

اسیدي
 ته

هدایت 
الکتریک

سال  ي
آزماي

 ش

CLA
Y 

SIL
T 

SAN
D 

Cu Mn Zn Fe K P N OC pH Ec 

%  ppm  %           %  ds.m-1 

23.3 45.1 31.6 
1.5

2 
19.7

5 
1.5

3 
7.

2 
449 15.

4 
0.02 0.4

4 
7.52 10.6 1396 

25.1 38.7 26.2 1.8 15.2 0.9 8.
2 

351 12 0.03 0.5
7 

7.38 9.8 1397 

، نشان داده شده است. 1مورد مطالعه در سال هاي آزمایش در جدول ي هاي فیزیکی وشیمیایی خاك مزرعهنتایج تجزیه
ي کمی قلیایی، کربن آلی کم، فسفر ي مورد مطالعه داراي شوري باال، اسیدیتهبراساس نتایج به دست آمده، خاك مزرعه

وجه به تحمل و پتاسیم متوسط تا خوب و عناصر کم مصرف آهن، روي، منگنز و مس مناسب و بافت خاك لوم بود. با ت
شوري نبود. هم شوي خاك براي کاهش  ست ش شوري خاك، نیازي به  ساس این نتایج، از باالي گیاه کینوا به  چنین  بر ا

 .کودهاي پتاس و فسفر دار و محلول پاشی عناصر کم مصرف با توجه به سطح مناسب این عناصر، استفاده نشد
 ي آزمایشآمار هواشناسی دوره يخالصه -2جدول 

 
Table2. Summary of meteorological statistics of the experimental period 
 

 بارندگی
Precipitation (mm) 

 میانگین دماي حداکثر
Mean of Max. 

temperature (°C) 

 میانگین دماي حداقل
Mean of Min. 

temperature(°C) 
 month ماه

1397-98 1396-97 1397-98 1396-97 1397-98 1396-97 
 July اسفند 3.4 3.8 25 27 3 12.2

 .Aug فروردین 10.8 10.3 25.4 21.2 23.6 98.5

 .Sep اردیبهشت 14.1 13 27.8 27.5 13.5 11.8

 .Oct خرداد 20.2 19.7 36.3 35.4 0.1 0.1

 .Nov تیر 23.4 24.7 38.5 39.9 3 1.1

 
می باشد. بر اساس  1397-98و  1396-97در سال هاي  ي آزمایشي آمار هواشناسی دورهخالصه ينشان دهنده 2جدول 

 با تیر ماه متعلق بهو دوم آزمایش  هاي اولاین نتایج، میانگین حداکثر درجه حرارت درماه هاي مورد بررسی در سال

 اسفند گراد و میانگین حداقل درجه حرارت در هر دوسال آزمایش متعلق بهدرجه سانتی 9/39و  5/38متوسط به ترتیب 
-98و  1396-97گراد بودند. مجموع میزان بارندگی در دوره آزمایش در سال درجه سانتی  8/3و  4/3 و به ترتیب  ماه

 میلی متر بود.  8/123و  2/43 به ترتیب  1397

ارتفاع گیاه ، وزن خشک بوته، طول و ، اثر سال بر 3 در جدولبر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب دو ساله 
دار ي صفات معنیدار بوده و بر بقیهمعنی %5و بر  تعداد پانیکول فرعی و عملکرد دانه در سطح   %1در سطح  قطر پانیکول
کنش این دو فاکتور بر چنین برهمو هم نیتروژنو  میزان بذرمستقل  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرنبوده است. 

کنش سال و میزان بذر بر وزن خشک بوته، طول دار بوده است. برهممعنی  %1ي صفات مورد بررسی در سطح کلیه
ي معنی دار گردید و بر بقیه %5و بر قطر پانیکول و تعداد پانیکول فرعی در سطح  %1پانیکول و وعملکرد دانه در سطح 

پانیکول و عملکرد دانه در و بر طول  %1کنش سال و نیتروژن بر قطر پانیکول در سطح صفات اثر معنی داري نداشت. برهم
 معنی دار بود و بر سایر صفات مورد بررسی معنی دار نبود. %5سطح 

کیلو گرم  10به  6مقدار بذر از که با افزایش  دادبر صفات مورد بررسی نشان  میزان بذرهاي اثرات نتایج مقایسه میانگین

وزن هزار دانه را  .  برخی محققین افزایشیافتافزایش  به طور معنی داري گرم 26/2به  25/1وزن هزار دانه از در هکتار،

کیلوگرم  180به 120با افزایش نیتروژن مصرفی از . (Arif et al.,2010) نده ابا افزایش تراکم بوته در ذرت گزارش داد

نیتروژن در هر سطح نیز باعث  افزایش یافت. افزایش تعداد نوبت هاي مصرف داريدر هکتار، وزن هزار دانه به طور معنی

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  180و  150، 120درصد براي سطوح  4و  9/2، 8/1دار وزن هزار دانه به ترتیب افزایش معنی

        کیلو گرم نیتروژن در سه نوبت  180بیشترین و کمترین میزان وزن هزار دانه به ترتیب متعلق به تیمار هاي مصرف  شد.

دار در باالترین و پایین ترین گروه گرم) بودند که با اختالف معنی51/1کیلو گرم نیتروژن در دو نوبت ( 120گرم ) و 8/1( 

در نتیجه ه، ها جهت دریافت مواد غذایی را کاهش دادرقابت بین دانهال نیتروژن احتما افزایش مصرف آماري قرار گرفتند.

نیز مؤید این مطلب است محققین نتایج . صاص یافت و وزن هزار دانه افزایش یافتاخت بوتهمواد فتوسنتزي بیشتري به هر 

جدول 2- خالصه ی آمار هواشناسی دوره ی آزمایش
period experimental the of statistics meteorological of Summary .Table2
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براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده، خـاک مزرعه ی مـورد مطالعـه دارای شـوری 
بـاال، اسـیدیته ی کمی قلیایـی، کربن آلی کم، فسـفر و پتاسـیم متوسـط تا خوب 
و عناصـر کـم مصـرف آهـن، روی، منگنز و مس مناسـب و بافت خـاک لوم بود. 
بـا توجـه بـه تحمـل بـاالی گیـاه کینوا به شـوری خـاک، نیـازی به شستشـوی 
خـاک بـرای کاهـش شـوری نبـود. همچنین بر اسـاس ایـن نتایـج، از کودهای 
پتـاس و فسـفردار و محلـول پاشـی عناصـر کـم مصـرف بـا توجـه بـه سـطح 

مناسـب ایـن عناصر، اسـتفاده نشـد.

جـدول 2 نشـان دهنـده ی خالصـه ی آمـار هواشناسـی دوره ی آزمایـش در 
سـال های ۹۷-۱۳۹6 و ۹8-۱۳۹۷ می باشـد. بـر اسـاس ایـن نتایـج، میانگیـن 
حداکثـر درجـه حـرارت در ماه هـای مـورد بررسـی در سـال های اول و دوم 
آزمایـش متعلـق بـه تیر ماه با متوسـط به ترتیـب ۳8/۵ و ۳۹/۹ درجه سـانتیگراد 
و میانگیـن حداقـل درجـه حـرارت در هر دو سـال آزمایـش متعلق به اسـفندماه 
و بـه ترتیـب ۳/۴ و ۳/8 درجـه سـانتی گراد بودنـد. مجمـوع میـزان بارندگـی در 
دوره آزمایـش در سـال ۹۷-۱۳۹6 و ۹8-۱۳۹۷ بـه ترتیـب ۴۳/2 و ۱2۳/8 میلی 

متـر بود. 
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از تجزیـه واریانـس مرکـب دو سـاله در جـدول ۳، اثر 
سـال بـر ارتفـاع گیـاه، وزن خشـک بوتـه، طـول و قطـر پانیکول در سـطح %۱ 
و بـر تعـداد پانیکـول فرعـی و عملکـرد دانـه در سـطح ۵% معنـی دار بـوده و بر 
بقیـه ی صفـات معنـی دار نبـوده اسـت. نتایج تجزیـه واریانـس نشـان داد که اثر 
مسـتقل میـزان بـذر و نیتـروژن و همچنیـن برهمکنش این دو فاکتـور بر کلیهی 
صفـات مـورد بررسـی در سـطح ۱% معنـی دار بـوده اسـت. برهمکنـش سـال و 
میـزان بـذر بـر وزن خشـک بوتـه، طـول پانیکـول و وعملکـرد دانـه در سـطح 
۱% و بـر قطـر پانیکـول و تعـداد پانیکول فرعی در سـطح ۵% معنـی دار گردید 
و بـر بقیهـی صفـات اثـر معنـی داری نداشـت. برهمکنـش سـال و نیتـروژن بر 
قطـر پانیکـول در سـطح ۱% و بـر طـول پانیکـول و عملکرد دانه در سـطح %۵ 

معنـی دار بـود و بـر سـایر صفات مـورد بررسـی معنـی دار نبود.
نتایـج مقایسـه میانگین هـای اثـرات میـزان بـذر بر صفات مورد بررسـی نشـان 
داد کـه بـا افزایـش مقـدار بـذر از 6 بـه ۱۰ کیلوگـرم در هکتـار، وزن هـزار دانه 
از ۱/2۵ بـه 2/26 گـرم بـه طـور معنـی داری افزایـش یافـت. برخـی محققیـن 
افزایـش وزن هـزار دانـه را بـا افزایـش تراکـم بوتـه در ذرت گـزارش داده انـد 

.)al.,2010  et  Arif(
بـا افزایـش نیتروژن مصرفـی از ۱2۰بـه ۱8۰ کیلوگرم در هکتـار، وزن هزار دانه 
بـه طـور معنـی داری افزایش یافـت. افزایش تعـداد نوبت های مصـرف نیتروژن 
در هـر سـطح نیـز باعث افزایـش معنـی دار وزن هزار دانـه به ترتیـب ۱/8، 2/۹ 

و ۴ درصـد بـرای سـطوح ۱2۰، ۱۵۰ و ۱8۰ کیلوگـرم نیتروژن در هکتار شـد. 
بیشـترین و کمتریـن میـزان وزن هـزار دانـه بـه ترتیـب متعلـق بـه تیمارهـای 
کیلوگـرم  و ۱2۰  نوبـت )۱/8گـرم(  در سـه  نیتـروژن  کیلوگـرم  مصـرف ۱8۰ 
نیتـروژن در دو نوبـت )۱/۵۱گـرم( بودنـد که با اختـالف معنـی دار در باالترین و 

پایین تریـن گـروه آمـاری قـرار گرفتنـد.
افزایـش مصـرف نیتـروژن احتمـااًل رقابـت بیـن دانه هـا جهـت دریافـت مـواد 
بوتـه  بـه هـر  بیشـتري  نتیجـه مـواد فتوسـنتزي  داده، در  را کاهـش  غذایـي 

اختصـاص یافـت و وزن هـزار دانـه افزایـش یافـت. 
نتایـج محققیـن نیـز مؤیـد ایـن مطلـب اسـت کـه در اثـر کمبـود نیتـروژن در 
تیمارهـای مختلـف مصـرف نیتـروژن، متوسـط وزن دانهـی ذرت 2۵-۹ درصـد 

. )2003 ,Majidian and Ghadiri( کاهـش پیـدا کـرد
بـا افزایـش مقدار بـذر مصرفی از 6 بـه ۱۰ کیلوگرم در هکتار، وزن خشـک بوته 

و بـرگ بـه طـور معنـی داری افزایش یافت، بیشـترین وزن خشـک بوتـه متعلق به 
میـزان بـذر ۱۰ کیلوگـرم در هکتـار بـود )۱۱۱/۵۰گـرم در متـر مربـع(، که نسـبت 
بـه کمتریـن میـزان بـذر بـا متوسـط )۹۱ گـرم در متـر مربع( بـه صـورت معنی دار 

باالتـر بود. 
وزن خشـک بـرگ نیـز در اثـر افزایش میزان بذر بـه صورت معنیـداري از ۱/۰۷ به 
2/۱۴گـرم در متـر مربـع افزایش یافت )جـدول ۴(. افزایش نیتـروژن باعث افزایش 

وزن خشـک بوته و برگ در واحد سـطح شـد. 
افزایـش نیتـروژن از ۱2۰ کیلوگـرم بـه ۱8۰ کیلوگـرم در هکتـار در روش تقسـیط 
دو و سـه مرحلـه ای بـه ترتیـب 8/۵ و 8/۹ درصـد وزن خشـک بـرگ و2۹/۹ و2۷ 

درصـد وزن خشـک بوتـه را افزایـش دادند. 
وزن خشـک بوتـه در اثـر مصرف هـر میزان نیتروژن در روش تقسـیط سـه مرحله 
ای نسـبت به روش تقسـیط دو مرحله ای به ترتیب۹/۴، ۵/۷ و ۷ درصد در مقادیر 

۱2۰، ۱۵۰ و ۱8۰ کیلوگـرم نیتـروژن در هکتار افزایش یافت. 
نیتـروژن یکـی از عوامـل محیطـی اساسـی در کنتـرل زیسـت تـوده و عملکـرد از 
طریـق تأثیر بر شـاخص سـطح بـرگ )دریافـت تشعشـع( و ظرفیت فتوسـنتزي به 

 . )1965,Van and Tuil( ازای واحـد سـطح بـرگ می باشـد
بـه گـزارش محققیـن، میـزان رشـد گیـاه می توانـد به وسـیله ی موجـودي مـواد 
غذایـی در گیـاه، کنتـرل شـود( Tesar,1984 ). میـزان تخصیـص نیتـروژن بـه 
بنابرایـن، جـذب  نیتـروژن می شـود.  از  افزایـش کارآیـی اسـتفاده  باعـث  بـرگ 
دي اکسـیدکربن و تولیـد مـاده ی خشـک در هـر واحـد نیتـروژن زیـاد می شـود 

 .)Kim  1991  ,Chol  and(

محققیـن گـزارش کردنـد کـه عملکـرد مـاده خشـک می توانـد بـا افزایـش کـود 
 .)2001 ,Caks( نیتـروژن افزایـش یابـد

در بررسـی برهمکنـش نیتـروژن و میـزان بـذر بـر وزن خشـک بوتـه و بـرگ، 
بیشـترین میـزان از برهمکنـش اسـتفاده از نیتـروژن بـه میـزان ۱8۰ کیلـو گرم در 
هکتـار تقسـیط شـده در سـه نوبـت و میزان بـذر۱۰ کیلو گـرم در هکتار به دسـت 
آمـد )2/۳۵ گـرم در متـر مربع وزن خشـک برگ و ۱۴۳/۱6 گـرم در متر مربع وزن 
خشـک بوتـه(. در هریـک از ایـن صفات ذکر شـده، بـا افزایش میزان بذر و سـطح 

و دفعـات اسـتفاده از کـود نیتـروژن دار، مقـدار صفات افزایـش یافت.
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غالمرضا رابط
مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی فارس

بدون شـک مکانیزاسـیون کشـاورزی عاملـی اساسـی و تأثیرگذار بر تولیـد و صادرات 
محصوالت کشـاورزی است.

افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی در واحـد سـطح و بهبود کیفیـت محصوالت و 
جلـب اعتمـاد بـازار، فقـط در سـایه مجهز شـدن بـه وسـایل و امکانات پیشـرفته و به 
مـوازات آن، تقویـت مدیریت هـا امکان پذیـر اسـت، به ویـژه آن که افزایـش تولید در 

واحـد سـطح بـه مفهـوم تولید انبـوه و کاهش قیمت تمام شـده اسـت. 
بـه همیـن خاطر، کاربـرد فن آوری هـای نوین مکانیزاسـیون می تواند ضمـن افزایش 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی در واحـد سـطح، موجـب کاهـش هزینه هـای تولیـد و 
متعاقـب آن منجـر بـه کاهـش قیمت تمـام شـده ی این محصـوالت با ارزش شـود، 
چـرا کـه پایین بـودن قیمت تمام شـده محصوالت کشـاورزی، ضمـن آن که رضایت 
منـدی کامـل کشـاورزان و نیـز مـردم جامعـه را فراهـم می سـازد، بـازار مطمئـن و 
مناسـبی را بـرای صـادرات ایـن محصـوالت، ایجـاد می کنـد کـه از ایـن طریـق 
می تـوان از خـروج مقادیـر زیـادی ارز از کشـور کـه جهـت تهیـه ی ایـن محصوالت 

بـه کار مـی رود، جلوگیـری کرد.
امـا آنچـه کـه بایـد مـورد نظـر باشـد ایـن اسـت کـه هنـوز در جهـت مکانیزاسـیون 
کشـاورزی اقدامات کامل صورت نگرفته و هنوز شـیوه کاشـت، داشـت و برداشـت در 
کشـاورزی در برخـی مناطـق به شـکل سـنتی می باشـد کـه در روش سـنتی به علت 
)عـدم اسـتفاده از امکانـات پیشـرفته و نویـن( ضمـن کاهـش تولیـد در واحـد سـطح، 

سـبب افزایـش قیمـت تمـام شـده ی این محصوالت کشـاورزی شـده اسـت.
امـا آنچـه که مسـلم اسـت راهـکاری فـوری و عاجل بـرای حل معضالت کشـاورزی 
جامعه مـان در شـرایط حاضـر متصـور نیسـت. زیـرا کـه مانـع اصلـی بـر سـر راه 
مکانیزاسـیون کشـاورزی، وسـعت کوچـک زمین هـای کشـاورزی می باشـد کـه بـه 

تدریـج، کوچک تـر هـم می شـود.
بـه کارگیـری شـیوه ی نویـن و یـا بـه عبـارت بهتـر، مکانیزاسـیون کشـاورزی در 

زمین هـای کوچـک، امکان-پذیـر نبـوده و اگـر امکاناتـی نیـز بـرای آن فراهم شـود، 
از نظـر اقتصـادی مقـرون بـه صرفـه نخواهـد بـود، چـرا کـه سـبب کاهـش قیمـت 
تمـام شـده ی محصـوالت کشـاورزی نخواهـد شـد. لذا بـرای رهایی از ایـن وضعیت 
نابسـامان کشـاورزی، بایـد چاره اندیشـی شـود، چـرا کـه کوچـک بـودن زمین هـای 
فن آوری هـای  و  امکانـات  نبـودن  علـت  )بـه  آنهـا  عـدم سـودآوری  و  کشـاورزی 
مناسـب(، منجر به مهاجرت روزافزون کشـاورزان روستانشـین به شـهرها شـده است. 
در چنیـن شـرایطی، فرزنـدان ایـن کشـاورزان کهنسـال به خاطـر سـودآوری اندک و 
ناچیـز شـیوه ی سـنتی کشـاورزی، اقـدام بـه تـرک زمین های کشـاورزی و بـه طور 
کلـی روسـتاهای خـود کرده و کشـاورزان کهنسـال که تـوان اسـتفاده و بهره برداری 
بهینـه از ایـن زمین هـا را ندارنـد، نسـبت بـه فـروش آنهـا بـه متموالن شهرنشـین و 
یـا تغییـر کاربـری آنهـا اقـدام می کنند کـه در چنین صورتـی ضمن کاهـش تدریجی 
محصوالت کشـاورزی، سـبب بیـکاری بیشـتر نیروهای کار روسـتایی، فراهم شـده و 
در نهایـت منجـر بـه افزایـش واردات محصـوالت کشـاورزی و نیز وابسـتگی شـدید 

خارجـی می شـود.
توسـعه اقتصاد کشـاورزی در سایه مکانیزاسـیون مناسـب، از آنچنان اهمیتی برخوردار 
اسـت که کشـورهای فاقد اقتصاد کشـاورزی پیشـرفته )کـه قادر به تولیـد محصوالت 
کشـاورزی نمی باشـند(، وابسـتگی بسـیار شـدید بـه کشـورهای توسـعه یافتـه ی 
کشـاورزی پیـدا کـرده و بـرای تهیه این محصـوالت )به جهت جلوگیری از گرسـنگی 

مـردم کشـور خـود(، حاضر به پذیـرش هرگونه شـرایط ناخوشـایندی خواهند شـد.
بایـد در نظـر داشـت کـه به جهـت اهمیت تولیدات کشـاورزی برای کشـور مـا، که از 
نظر وسـعت خاک کشـاورزی و نیروی انسـانی بسـیار غنی اسـت، در صورت حل این 
معضـالت، سـبب بهبـود معیشـت زارعیـن در کشـور می شـود و در ایـن راسـتا ضمن 
جلوگیـری از خـروج مبالـغ زیـادی ارز از کشـور، موجبـات ارزآوری بیشـتری را نیز در 

ایـن خصـوص، فراهـم می کند.

مکانیزاسیون کشاورزی
و معیشت زارعین
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عالیه سادات رفعت حقیقی
کارشناس گیاهان دارویی مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان الرستان

چکیده 

ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی و انتخــاب گیاهــان دارویــی ســازگار و آشــنایی بــا نحــوه كاشــت، داشــت، 
برداشــت ایــن گیاهــان از ســال 1394 بــه مــدت 4 ســال در شهرســتان الرســتان واقــع در جنــوب اســتان فــارس 
بــا هــدف بهــره وری از پتانســیل اقلیمــی، توســعه گیاهــان كــم آب بــر، تأمیــن مــواد اولیــه بــراي كارخانــه هــاي 
داروســازي و كاهــش فشــار بهــره بــرداري از طبیعــت بــه اجــرا در آمــد. بذرهــای گیاهــان مــورد نظــر از طبیعــت 
و گونــه هــاي زراعــي از ســایر اســتانها تأمیــن و بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در فصــول مختلــف در ســطح 
ــرایط اقلیمــي  ــا ش ــان ب ــازگاري گیاه ــوژي و س ــق فصــل كاشــت، فنول ــن طری ــد. بدی ــار كشــت گردیدن 5 هکت
الرســتان مــورد مطالعــه و بررســي قــرار گرفــت. در ایــن پژوهــش از 25 گونــه گیــاه دارویــي كشــت شــده، 17 
گونــه بــا شــرایط اقلیمــي منطقــه اجــرای طــرح ســازگار، 4 گونــه نســبتاً ســازگار و 4 گونــه اصــاً ســازگار نبودنــد. 

کلمات کلیدي: گیاهان دارویی، سازگاری، فنولوژی، الرستان، فارس

بررسی سازگاری و فنولوژی
گیاهان دارویی کشت شده

در الرستان

  مقدمه 
امـروزه اهمیـت گیاهان دارویی و شناسـاندن نقش حیاتی آن ها در پیشـبرد 
اهـداف ملـی، منطقـه ای و جهانـی بـرای تحقـق سـالمت، خودکفایـی دارویـی، 
ایجـاد اشـتغال و توسـعه اقتصـادی بر کسـی پوشـیده نیسـت. گیاهـان دارویی به 
عنـوان ذخایـر و گنجینه هـای ژنتیکـی می توانـد بـزرگ تریـن ثـروت ملـی برای 
هـر کشـوری بـه عنـوان یکـی از تولیـدات مهـم در بخـش کشـاورزی محسـوب 
شـود. گیاهـان دارویـی از ارزش خاصـی در علوم زیسـتی، پزشـکی و دام پزشـکی 
بـه لحاظ پیشـگیری و درمان بیماری برخوردار اسـت، در سـال های اخیر اسـتفاده 
از گیاهـان دارویـی بـه دلیل اثبات اثـرات مفید آن، ارزان بودن، اثـرات جانبی کمتر 
و همچنیـن سـازگار بـودن بـا محیـط زیسـت روزبـه روز در حـال افزایـش اسـت، 
ایجـاد فرصت هـای مناسـب سـرمایه گذاری جهـت تولید بیشـتر گیاهـان دارویی 
در بخـش کشـاورزی حائـز اهمیـت بـوده و الزمسـت در زمینـه ی فراورده هـای 
مختلـف تولیـد ایـن گیاهـان به خصـوص در ایـران، تحقیقـات گسـترده ای انجام 
شـود چـرا کـه شـرایط جغرافیایی و تنـوع آب و هوایـی ایران و امـکان رویش اکثر 
گیاهـان دارویـی در آن فرصتـی طالیـی نصیـب کشـور گشـته اسـت تـا از آن به 

بهتریـن نحـو اسـتفاده نماید. 
کشـور ایـران بـا اقلیم هـاي مختلـف آب و هوایـي، دارا بـودن حـدود 8۰۰۰ گونه 
گیاهـي و بیـش از ۱۰۰۰ گونـه دارویـي، بسـتر بسـیار مناسـبي بـراي دسـتیابي به 
گونـه هـاي بـا ارزش دارویـي و نـادر مـي باشـد کـه مـي توان نسـبت به سـازگار 
کـردن و معرفـي تعـدادي از آنهـا بـه عرصـه هـاي زراعـي اقـدام نمـود و یـا از 
بذرهـاي اصـالح شـده خارجي براي کشـت در اراضي با شـرایط اقلیمي مناسـب با 
نیازهـاي اکولوژیـک گیاه اسـتفاده نمـود .از آنجایي که در زراعـت گیاهان دارویي، 

دسـتیابي بـه مـواد مؤثـره مدنظـر مي باشـد؛ باید بـه این نکتـه مهم توجه داشـت 
کـه عملکـرد نهایـي در زراعت گیاهـان دارویي بر اسـاس میزان مـواد مؤثره تولید 
شـده در واحـد سـطح سـنجیده مـي شـود بنابرایـن، افزایـش تولید پیکره رویشـي 

گیـاه در واحـد سـطح بـه تنهایي مالک سـنجش نمي باشـد.
هـدف از انجـام ایـن پژوهـش اسـتفاده از پتانسـیل اقلیمی الرسـتان در توسـعه 
گیاهـان دارویـی سـازگار و افزایـش بهـره وری منابـع آبـی می باشـد. که بـا توجه 
بـه اقلیـم گـرم و خشـک الرسـتان و همچنین پتانسـیل بـاالی آن در زمینـه دارا 
بـودن گونه هـای مختلـف گیاهـان دارویـی خـودرو، تابـش بـاال و کاهش سـطح 
سـفره های آب زیـر زمینـی، درمقایسـه بـا سـایر گیاهان زراعـی، گیاهـان دارویي 
سـازگار بـا محیـط مـي توانـد عملکـرد قابـل مالحظـه اي تولیـد نماید کـه از نظر 

درآمـد و اشـتغال مقـرون بـه صرفه باشـد. 

وضعیت اقلیمی محل اجرای طرح
 ایـن بررسـی در مسـاحت حـدود ۵ هکتـار بـا مختصـات عـرض جغرافیایـی ”۳۵ 
´۳۳ °2۷ شـمالی و طـول ”2۷ ´2۴ °۵2 شـرقی بـه ارتفـاع ۷۹6 متـر ارتفـاع از 
سـطح دریـا، در منطقـه صحـرای نیمـه از توابـع بخش مرکزی الرسـتان از سـال 
۱۳۹۴ بـه مـدت ۴ سـال بـه اجـرا در آمـد. طبـق آمـار ۵ سـاله اسـتخراج شـده 
از اداره کل هواشناسـی فـارس متوسـط بارندگـي منطقـه حـدود 2۴۰میلیمتـر کـه 
بیـش از 8۰درصـد آن در فصـول پاییز و زمسـتان ریـزش می کنـد. میانگین درجه 
حـرارت2۴.2 درجـه سـانتیگراد که حداکثـر آن در تیر ماه مي باشـد. حداکثر مطلق 
درجـه حـرات منطقـه ۴۷.۴ و حداقـل درجـه حـرارت منطقـه ۱- درجه سـانتیگراد 
مـي باشـد. براسـاس طبقـه بنـدي دومارتـن اقلیـم منطقه خشـک گرم مي باشـد.
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وضعیت آب و خاک محل اجرای طرح
 خـاک مـورد آزمایـش از نظـر بافـت خـاک داراي بافـت لومـي اسـت کـه از ایـن 
لحـاظ محدودیـت خاصـي بـراي نفـوذ آب بـه خـاک ایجـاد نکـرده و آبشـویي به 
راحتـي امـکان پذیـر اسـت. با توجه بـه اینکـه اکثر خاک های منطقه شـور اسـت 
جهـت بررسـی سـازگاری گیاهـان دارویـی مزرعـه ای انتخـاب شـد کـه بیانگـر 
میانگیـن وضعیـت شـوری منطقـه باشـد تا بتـوان نتایـج حاصـل از تحقیـق را در 
گسـتره بیشـتری از مـزارع شهرسـتان توصیه نمود. مشـخصات خـاک و آب محل 

اجـرای طـرح در جـدول شـماره ۱ و 2 آورده شـده اسـت.

مواد و روش ها
جهت بررسـي سـازگاري گیاهان دارویي در الرسـتان ابتدا لیسـتی از گیاهان دارویی 
بومی ایـن منطقـه کـه قبـال توسـط نویسـنده ایـن مقالـه تهیـه گردیـده بـود مـورد 
مطالعـه قـرار گرفـت، بـذر برخـی از این گیاهـان به منظور کشـت جمـع آوری و بذر 
سـایر گیاهـان کـه طـی بررسـی شـرایط اکولوژیکـی جهت کشـت انتخاب شـدند از 

سـایر مناطق کشـور تهیه شـد.
بذرهـای تهیـه شـده، در فصـول مناسـب به صـورت مسـتقیم در زمین اصلي کشـت 
شـدند و یـا بـه صـورت غیر مسـتقیم در گلخانه کاشـته شـده و پـس از رشـد کافي، 

بـه فضـاي آزاد منتقـل گردیدند.
کاشـت برخـی از بذرهـا در زمیـن اصلـي به صـورت ردیفي و دسـت پاش بـا رعایت 
عمـق مناسـبو تعـداد دیگری از گونـه ها به روش غیر مسـتقیم و با انتقال نشـا انجام 
گردیـد. عملیـات کاشـت بنا بـه فصل رشـدگیاه مورد نظـر در دو دوره پاییـزه و بهاره 
انجـام شـد. آبیـاري بـا سیسـتم قطـره ای بـه طـور منظم بسـته به نیـاز آبي گیـاه تا 
رسـیدن محصـول ادامـه داشـت. در مـدت اجراي طـرح  2۵گونه گیاه دارویي کشـت 
گردیـد و پـس از کاشـت، فنولـوژي گیاه شـامل تاریخ کاشـت، تاریخ گلدهـي، تاریخ 
برداشـت محصـول بطـور دقیـق ثبـت گردیـد )جـدول شـماره ۳(. عالوه بـر عملیات 
کاشـت، داشـت و برداشـت گیاهان مورد نظر، میزان سـازگاري گیاهان کشـت شـده 
بـا شـرایط اقلیمـي الرسـتان و نیـز آفـات و بیماري هـا و علف هـاي هـرز مزرعه در 
حـد امکان مورد بررسـي قـرار گرفت. و در جهـت تولید محصول سـالم تمام عملیات 
مبـارزه بـا علف هـای هـرز بـه صـورت مکانیکـی و غیـر شـیمیایی صـورت گرفـت. 
در طـول انجـام طـرح نـام علمـی و فارسـی تمامی گیاهـان کشـت شـده بـه عـالوه 
خصوصیـات گیاهشناسـی، نیازهـای اکولوژیکـی، انـدام مـورد اسـتفاده و اطالعـات 
کاشـت، داشـت و برداشـت گیاهـان مـورد تحقیق از منابـع علمی جمـع آوری گردید.

بـه منظـور بررسـي سـازگاري گیاهـان کشـت شـده بـا شـرایط اقلیمـي الرسـتان ، 
گیاهـان به سـه گـروه تقسـیم شـدند.

الف(گیاهـان سـازگار: گیاهانـي کـه کامـاًل بـا شـرایط اقلیمـي منطقه سـازگار بوده و 
فنولـوژي خـود را کامـل نمـوده و میـزان عملکـرد محصـول آنهـا در حـد معمـول و 

کشـت و کار آنهـا در منطقـه اقتصـادي مي باشـد.
ب( گیاهـان نسـبتاً سـازگار: گیاهانـي کـه فنولـوژي خـود را کامل نموده ولـي میزان 

عملکـرد محصـول آنهـا در حـد ۷۰-6۰ درصـد میانگیـن تولید محصول مي باشـد.
ج( گیاهـان ناسـازگار :گیاهانـي کـه در حیـن رشـد و نمو بـه علت ناسـازگاري و عدم 
تطابـق با شـرایط اقلیمي منطقه خشـک شـده و نتوانسـته اند فنولوژي خـود را کامل 

. نمایند

جدول شماره 1- نتایج آنالیز خاک محل انجام آزمایش

عمق نمونه 
برداری

)سانتیمتر(

هدایت الکتریکی
EC

ds/m

اسیدیته کل 
اشباع
PH

کربن آلی
OC%

ازت کل
N%

فسفر قابل 
جذب
ppm

پتاسیم قابل 
جذب
ppm

بافت 
خاک

لومی۰-2۵۵.2۷.۵۰.۹۰.۰۷۱۷۵۹۰

جدول شماره 2 - نتایج آنالیز آب محل انجام آزمایش
هدایت الکتریکی

EC

ds/m

اسیدیته کل اشباع
PH

کل مواد جامد محلول در آب
ppm

نمک محلول 
در آب

۳.86.۹۱.62.2
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  نتیجه گیری
در ایـن تحقیـق از 2۵ گونـه گیـاه دارویي کشـت شـده، ۱۷ گونه با شـرایط اقلیمي 

الرسـتان سـازگار، ۴ گونه نسـبتًا سـازگار و ۴ گونه ناسـازگار بودند.
گونـه هـاي نسـبتاً سـازگار نظیر زنیـان، به لیمـو، گل راعی و گل مغربـی فنولوژي 
خـود را کامـل نمـوده ولـي تولیـد و پـرورش آنهـا در شـرایط منطقه اجـرای طرح 

اقتصـادي نمي باشـد.
گیاهانـي نظیـر اسـتویا، سـنبل الطیـب، سـرخارگل و بادرنجبویـه بـه علـت عـدم 
سـازگاري گیـاه بـا شـرایط اقلیمـي منطقـه6  تـا  ۱2مـاه بعـد از کاشـت خشـک 

گردیدنـد. 
طـی بررسـی های انجـام شـده دالیـل عدم سـازگاری ایـن گیاهان بدیـن صورت 

آمد:  دسـت  به 

سـنبل الطیـب: حسـاس بـه تنـش شـوری و عدم تامیـن سـرمای مورد نیـاز )این 
گیـاه بـه آب و هـوای معتـدل و سـرما در طـول دوره رشـد نیـاز دارد و افزایـش 

غلظـت شـوری طـول سـاقه و ریشـه را کاهـش می دهـد(. 
سـرخارگل: حسـاس به تنش شـوری )تحت تنش شـوری وزن خشـک گیاهچه 

روند کاهشـی دارد(.
بادرنجبویـه: حسـاس بـه تنـش دمایـي )میـزان کاهش دمـای موجود در اواسـط 

فصـل پاییـز در منطقـه مذکور مناسـب کاشـت بادرنجبویـه نبود(. 
اسـتویا: نیازمنـد هـوای مرطـوب کـه اقلیـم منطقـه مـورد نظـر گـرم و خشـک 
می باشـد و تنهـا در فصـول پـر بـاران ایـن گیاه شـادابی خـود را حفظ نمـوده و با 

شـروع فصـل گـرم، کامـاًل خشـک گردید. 

جدول شماره 3 - فنولوژي و سازگاري گونه هاي دارویي کشت شده در الرستان

اندام قابل تکثیرنام فارسینام علمی
روش کاشت

تاریخ اولین اندام قابل برداشتتاریخ گلدهیتاریخ کاشت
برداشت

وضعیت 
سازگاری غیرمستقیممستقیم

Thymus vulgaris Lسازگار۹۵/۱/۳۰برگ )سرشاخه های گلدار(۹۴/8/۱۵۹۵/۱/۵*-بذرآویشن باغی
Salvia  officinalisسازگار۹۵/2/۱۵برگ )سرشاخه های گلدار(۹۴/8/۱۵۹۴/۱2/2۵*-بذرمریم گلی

Origanum vulgareسازگار۹۵/۱/۳۰برگ )سرشاخه های گلدار(۹۴/8/۱۵۹۵/۱/۵*-بذرمرزنجوش
Calendula officinalis Lسازگار۹۵/۳/۵گل۹۴/۱۰/۳۰۹۵/۱/۱۰-*بذرگل همیشه بهار
Verbascum thapsusسازگار۹۵/۳/۳۰گل و گاهی برگ۹۴/8/۱۵۹۵/۳/۱*-بذرگل ماهور
Silybum marianumسازگار۹۵/۳/2۰بذر۹۴/8/۱۵۹۴/۱2/2۵-*بذرخارمریم

Hypericum perforatum Lنسبتا سازگار۹۵/۴/۱۵برگ۹۴/۱۱/۱۵۹۵/2/۱۰*-بذرگل راعی
Valeriana officinalisناسازگار-ریشه-۹۴/8/۱۵*-بذرسنبل الطیب

Echinacea angustifolia DCناسازگار-برگ-۹۴/8/۱۵*-بذرسرخارگل
.Achillea millefolium Lسازگار۹۵/2/۳۰برگ )سرشاخه های گلدار(۹۴/۱2/۱۹۵/2/2۰*-بذربومادران

Dracocephalum ruyschiana Lناسازگار-برگ-۹۴/8/۱۵*-بذربادرنجبویه
.Hyssopus officinalis Lسازگار۹۵/2/۱۰برگ )سرشاخه های گلدار(۹۴/۷/۱۵۹۵/۱/۱۰*-بذرزوفا
.Oenothera biennis Lنسبتا سازگار۹۵/۳/۳۰دانه۹۴/8/۱۵۹۴/۱2/2۰*-بذرگل مغربی
Aloysia citrodoraنسبتا سازگار۹۵/۳/2۰برگ-۹۴/۷/۱۵-*قلمهبه لیمو
Stevia rebaudianناسازگار۹۵/۱/۱۵برگ-۹۴/۷/۱۵*-بذراستویا
Hibiscus sabdariffaسازگار۹۵/8/۳۰کاسبرگ۹۵/۱/2۰۹۵/۷/۱۰-*بذرچای ترش
Foeniculum vulgareسازگار۹۵/۱/۳۰بذر۹۴/۹/۱۵۹۴/۱۱/۱۵-*بذررازیانه
Cuminum cyminumسازگار۹۵/۱/۱۵بذر۹۴/۹/۱۵۹۴/۱۱/۱۰-*بذرزیره سبز
Sisymbrium Sophiaسازگار۹۵/۱/۳۰بذر۹۴/۹/۱۵۹۴/۱۱/2۰-*بذرخاکشیر
Salvia macrosiphonسازگار۹۵/2/۱۰بذر۹۴/۹/۱۵۹۴/۱2/۱۰-*بذرمروک
Plantago  psylliumسازگار۹۵/۱/۳۰بذر۹۴/۹/۱۵۹۴/۱۱/۱۰-*بذراسفرزه

Trachyspermum copticum Lنسبتا سازگار۹۵/2/۱۰بذر۹۴/۹/۱۵۹۴/۱2/۱-*بذرزنیان
Carthamus tinctoriusسازگار۹6/۳/۱بذر - گل۹۵/۹/۱۵۹۵/۱2/2۰-*بذرگلرنگ

Sinapis arvensisسازگار۹6/۱/۳۰بذر۹۵/۹/۱۵۹۵/۱۱/2۰-*بذرخردل
Aloe veraسازگار۹۷/۱2/۱۵برگ۹6/۹/۱۹۷/۱2/۱-*پا جوشصبر زرد
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نگار صمیمی
کارشناس مسئول توسعه صادرات

محصوالت کشاورزی مدیریت توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مذاکـرات موافقتنامـه موقت تجاری بین ایران و کشـورهای عضـو اتحادیه اقتصادی 
اوراسـیا در دیمـاه سـال ۱۳۹۴ شـروع و در مجمـوع هفـت دور مذاکره برای کسـب 
توافـق انجـام شـد. موافقت نامه مذکـور به شـماره ۵۳۷/۳۰۱8۷ مـورخ ۱۳۹۷/۴/۱۵ 
توسـط رئیـس محتـرم مجلـس شـورای اسـالمی به دولـت ابـالغ و رئیـس جمهور 
محتـرم آن را طـی نامـه اداری ۴۴۹۵۱ مـورخ ۱۳۹8/۴/۱۷ جهـت اجـرا بـه وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت ابـالغ نمـود. انتظار مـی رود با خاتمه سـه سـال عضویت 
موقـت در تشـکیل منطقـه آزاد تجـاری اوراسـیا، زمینـه الزم بـرای عضویـت ایران 
در ایـن اتحادیـه فراهـم گـردد. زیرا ایجـاد فضای واحـد اقتصادی، توسـعه بازارهای 
مشـترک و دسـتیابی بـه حرکـت آزاد، ترویج رقابت سـالم در بازار مشـترک از عمده 
اهـداف تشـکیل اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا اسـت که بـه تبـع آن، امکان اسـتفاده 
از تعرفه هـای تجـاری، فرصت هـای سـرمایه گذاری و تسـهیل روابـط اقتصـادی بـا 
کشـورهای اتحادیـه، تخفیف های تعرفـه برای صادرکننـدگان به اتحادیـه اقتصادی 
اوراسـیا و رقابت پذیـری کاالهـای ایرانی و اشـتغال را در بر خواهد داشـت. همچنین 
تقویـت و نقـش برجسـته ایـران در کریدور بیـن المللی حمل و نقل شـمال - جنوب 
از مزایـای عضویـت ایـران در ایـن اتحادیـه اسـت. ایـن موافقتنامـه در سـه بخـش 
جداگانـه شـامل متـن، فهرسـت کاالهـای صنعتـی و فهرسـت کاالهای کشـاورزی 
می باشـد همچنیـن یـادآوری می گـردد ایـن موافقت نامـه از تاریخ ۵ آبان ماه سـال 

۹8 اجرایی شـد. 

سهم 80 درصدی تجارت ایران و اوراسیا در اختیار بخش کشاورزی
در توافقنامـه اتحادیـه اوراسـیا و ایـران 8۰ درصـد مبـادالت تجاری ایران و اوراسـیا 
مربـوط بـه بخـش کشـاورزی و صنعت غـذا و تنها حـدود 2۰ درصد از ایـن تجارت 
مربـوط بـه بخـش صنعـت اسـت و اتحادیه اوراسـیا بـا جمعیتـی بالغ بـر 2۰۰میلیون 
نفـر می توانـد بـازار خوبـی بـرای کشـور ایـران را رقـم بزنـد و بـا توجـه به شـرایط 
آب و هوایـی کشـورهای عضـو اتحادیـه اوراسـیا بـرای صـادرات که در بسـیاری از 
ماه هـای سـال در ایـن کشـورها امکان تولیـد محصوالت کشـاورزی به دلیل سـرما 
و یخبنـدان وجـود نـدارد، ایـن امـر خـود می توانـد زمینه سـاز صـادرات محصـوالت 

کشـاورزی به این کشـورها باشـد. 
فرصت های تجاری پیش رو این تفاهم نامه:

- امکان استفاده از تعرفه های تجاری
- فرصت های سرمایه گذاری و تسهیل روابط اقتصادی با کشور های اتحادیه

- تخفیف های تعرفه ای برای صادر کنندگان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
- رقابت پذیری کاال های ایراني

- ایجاد اشتغال
فرصت های سیاسی-اقتصادی پیش رو این تفاهم نامه:

- تاثیر مثبت جمهوري اسالمي ایران برکشور های آسیای غربی هم جوار
-دستاوردهاي سیاسي ناشي از درهم تنیدگي اقتصادي

موافقت نامه موقت
تشکیل منطقه آزاد تجاری
بین جمهوری اسالمی ایران
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
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- تقویت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با کشور های آسیای مرکزی و قفقاز 
-کاهش آسیب پذیری اقتصادی کشور در برابر تحریم هاي آمریکا

- ایجـاد بسـتر برای حداکثرسـازی قدرت ملـی و کاهش تهدید هـای امنیتی فراروی 
ایران

-همگرایـي و وابسـتگي متقابـل اقتصـادي جمهـوری اسـالمی ایران و کشـورهاي 
عضـو اتحادیـه اقتصادي اوراسـیا

نقد های موجود بر اتحادیه اقتصادی اورآسیا:
- نوپا بودن اتحادیه اقتصادی اورآسیا

- تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن اتحادیه بسـیار کمتر از تولیـد ناخالص داخلـی آمریکا، 
اتحادیـه اروپـا و چین مي باشـد.

- سهم اتحادیه اقتصادی اورآسیا از تجارت جهانی را معادل ۱.8درصد می باشد.
- روسیه  محور بودن این اتحادیه

مزایای عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا: 
- تسـهیل تجـارت بیـن ایـران و اتحادیـه از سـطح انـرژی و امنیتـی بـه سـطوح 

اقتصـادی گسـترده تر 
- ضربه بزرگ به اثر گذاري تحریم هاي آمریکا علیه جمهوري اسالمي ایران

-کاهش وابستگي به دالر
- تقویت و نقش برجسته ایران در کریدور بین المللی حمل ونقل شمال جنوب

خالصه مبادالت تجاری کشورهای اوراسیا با ایران و سایر کشورها
کل صادرات ج.ا.ایران به کشـورهای اوراسـیا در بخش کشـاورزی در سـال ۱۳۹۷ به 

میـزان ۴۰۵.۰۱ هـزار تـن به ارزش ۳۱۵.۳ میلیون دالر بوده اسـت. 
کل واردات ج.ا.ایـران از کشـورهای اوراسـیا در بخـش کشـاورزی در سـال ۱۳۹۷ به 

میـزان 2۱2۱.۷۹ هـزار تـن بـه ارزش ۷۷6.۳۷ میلیـون دالر بوده اسـت. 
کل صـادرات کشـورهای اوراسـیا بـه جهـان در بخش کشـاورزی در سـال 2۰۱8 به 

میـزان ۳2۷۹۳.۰۵ هـزار تـن بـه ارزش ۳۳۹۳۴.6۴ میلیـون دالر بوده اسـت. 
کل واردات کشـورهای اوراسـیا از جهـان در بخـش کشـاورزی در سـال 2۰۱8 بـه 

میـزان ۳۴۱۳8.۱۳ هـزار تـن بـه ارزش ۳8۹۴۹.۹۵ میلیـون دالر بـوده اسـت.
خالصه مبادالت تجاری کشورهای اوراسیا با ج.ا.ایران و سایر کشورها

صادرات برخی محصوالت منتخب کشاورزی ایران به کشورهای حوزه اوراسیا
• ارزش کل صـادرات ایـران در بخـش کشـاورزی به فدراسـیون روسـیه حدود 2۱۷ 
میلیـون دالر می باشـد کـه عمـده صـادرات ایـران بـه این کشـور عبارتند از : سـیب 

درختـی، انـواع سـبزی و صیفـی، انگـور، پرتقال، کشـمش، خرمـا، کیوی. 
• ارزش کل صـادرات ایـران در بخـش کشـاورزی بـه بـالروس حـدود ۱.۳۵ میلیون 
دالر می باشـد کـه عمـده صـادرات ایـران به این کشـور عبارتنـد از : انواع سـبزی و 

صیفی، کشـمش، خرمـا، کیوی.
• ارزش کل صـادرات ایران در بخش کشـاورزی به قزاقسـتان حـدود 6۵.۹۴ میلیون 
دالر می باشـد کـه عمـده صـادرات ایـران به این کشـور عبارتنـد از : سـیب درختی، 

انـواع سـبزی و صیفی، کشـمش، خرمـا، کیوی و انواع پسـته.
• ارزش کل صـادرات ایران در بخش کشـاورزی به ارمنسـتان حـدود 2۰.۰۵ میلیون 

دالر می باشـد کـه عمـده صـادرات ایـران بـه این کشـور عبارتنـد از: سـیب درختی، 
انـواع سـبزی و صیفـی، انگور، پرتقال، کشـمش، خرما، کیـوی، انواع پسـته و جوجه.
• ارزش کل صـادرات ایـران در بخـش کشـاورزی بـه قرقیزسـتان حـدود ۱۱.۰2 
میلیـون دالر می باشـد کـه عمـده صـادرات ایران بـه این کشـور عبارتند از : سـیب 

درختـی، پرتقـال، کشـمش، خرمـا، کیـوی و انواع پسـته.
تعهـدات حـوزه اوراسـیا در برخـی محصـوالت منتخـب کشـاورزی بـرای ایـران در 
زمینـه نرخ هـای تعرفـه عمدتـا کاهشـی بوده اسـت. بـه عنـوان مثـال: در محصول 
پسـته ، خرمـا، مرکبات، کشـمش، برخی سـبزی و صیفی درصد کاهـش تعرفه ۱۰۰ 
درصـد بـوده اسـت. در حالت کلی، کل تعهدات اوراسـیا ۱26 رقم می باشـد که ۱۱۳ 

رقـم از تعهـدات، کاهشـی و ۱۳ رقـم بـه صورت فریـز ) ثابت( می باشـد. 
تعهـدات ایـران در برخـی محصـوالت منتخـب کشـاورزی بـرای حـوزه اوراسـیا در 
زمینـه نرخ هـای تعرفـه ، کاهشـی بوده اسـت. بـه عنوان مثـال: در محصـول روغن 
خـام سـویا و آفتابگـردان و کلـزا درصـد کاهـش تعرفـه ۵۰ درصـد بـوده اسـت. در 
حبوبـات درصـد کاهـش تعرفـه صفـر و بـه صورت فریـز می باشـد. در حالـت کلی، 
کل تعهـدات ایـران، ۹8 رقـم می باشـد کـه 6۰ رقـم از تعهدات، کاهشـی و ۳8 رقم 

بـه صـورت فریـز )ثابت( می باشـد. 
پیشـنهادات در راسـتای تسـهیل و روان سـازی امـر صـادرات در تفاهـم نامه 

اوراسـیا: تجاری 
۱- رفع موانع امور بانکی و نقل و انتقاالت مالی بین بانک های دو طرف

2- استفاده از ارز ملی در مبادالت تجاری فیمابین
۳- تأسـیس شـعب بانکهـا در کشـور مقابل بـه منظور تسـهیل در فراینـد مالی امور 

تجـاری و ارائـه خدمات نظیـر اختصاص وام و سـرمایه گذاری
۴- همکاری هـای فنـی و اقتصـادی فیمابین و تجدید و تسـهیل دوبـاره روابط پولی 
و بانکـی از قبیـل: سـوئیفت، اعتبـارات اسـنادی، ضمانـت نامه های بانکـی و تامین 

مالـی و فاینانس و ....
۵- برقـراری امـور بیمـه ای فیمابیـن توسـط شـرکت های بیمـه ای معتبـر، جهـت 
پوشـش ریسـک معامـالت، صـادرات و واردات و نیـز سـرمایه گـذاری مشـترک در 
حـوزه بخـش کشـاورزی و برقـراری بیمـه صـادرات و واردات محصـوالت و کاالها
6- عقـد تفاهـم نامـه هـا و قراردادهـای بیمـه ای الزم بین طرف ها تـا در قالب آن 
ریسـک هـا و زیان هـای احتمالی پوشـش داده شـود و فضـای امن تـر و منطقی تر 

در مبـادالت تجـاری فیمابیـن ایجاد گردد.
۷- اعتبـار سـنجی شـرکت هـا و طرفهـای تجـاری در کشـورهای عضـو اتحادیـه 
اقتصـادی اوراسـیا بـه منظـور اطـالع رسـانی بـه طرفهـای ایرانـی توسـط صندوق 

صـادرات ضمانت 
8- ایجـاد مرکـز یا ترمینال صادرات و واردات محصوالت کشـاورزی در کشـورهای 

مذکور در راسـتای تسـهیل و تسـریع و رفـع موانع در صـادرات محصوالت طرفین
۹- برگزاری نمایشگاههای اختصاصی تجاری در کشورهای طرفین

۱۰- تبـادل هیأت هـای اقتصـادی بـه ویـژه اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـدن برای 
آشـنایی بیشـتر بـا بازارهای طـرف مقابل

۱۱- نهایـی شـدن موضـوع لغـو روادیـد تجـاری برای تجـار طرفین جهـت افزایش 
حضـور موثـر آنـان در بازارهای مشـترک کشـورهای مذکور

انتقـال  جانبـه،  دو  سـرمایه گذاری های  انجـام  بـرای  الزم  بسـتر  برقـراری   -۱2
دانـش فنـی و تکنولوژی هـای نویـن و مبـادالت تجـاری در زمینه تولیـد و فرآوری 
محصـوالت صـادرات محـور، کشـاورزی قـراردادی، نهاده های کشـاورزی و دامی و 

آبزیان و  شـیالت 
امیـد اسـت کـه با اسـتفاده از ایـن تفاهم نامه بتـوان گامی موثر در راسـتای توسـعه 

امـر صـادرات و حرکـت موتور محرکـه اقتصاد کشـور برداریم.
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افشین فرهادی
رئیس اداره امورحقوقي

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نکات حقوقی وکاربردی
موارد فسخ پیمان؛

تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه

مطابـق سـند پیمـان، تحویـل دادن کارگاه بر عهـده کارفرما و تحویـل گرفتن آن 
بـر ذمـه پیمانکار اسـت اگـر کارفرما نتوانـد زمیـن )کارگاه( را به موقع بـه پیمانکار 
تحویـل دهـد بـا توجه بـه بند )ج( مـاده 28 شـرایط عمومـي پیمان موظف اسـت 
خسـارات پیمانـکار را مطابـق بنـد مذکـور پرداخـت نمایـد و هـر گاه از تحویل آن 
بـه طـور کلـي عاجز شـود ناگزیـر اسـت برابر مـاده ۴8 شـرایط عمومـي پیمان به 

پیمـان خاتمـه دهد .

لکـن وفـق بنـد )ب( مـاده 28 شـرایط عمومـي پیمـان )) کارفرمـا پـس از مبادله 
پیمـان تاریـخ تحویـل کارگاه را کـه نبایـد بیشـتر از ۳۰ روز از تاریـخ مبادله پیمان 
باشـد بـه پیمانـکار اعـالم مي کنـد پیمانـکار بایـد در تاریـخ تعیین شـده در محل 
کار حاضـر شـود و طـي صـورت مجلـس هایـي اقدام بـه تحویـل گرفتـن کارگاه 
نمایـد در صورتـي کـه حداکثـر ۳۰ روز از تاریـخ تعیین شـده براي تحویـل گرفتن 
کارگاه حاضـر نشـود کارفرمـا حـق دارد کـه طبـق مـاده ۴6 پیمان را فسـخ کند.((

همـان طـوري کـه مالحظه مي شـود تحویـل گرفتـن کارگاه از ناحیـه پیمانکار از 
قسـم شـرط فعل اسـت پـس هـر گاه پیمانکار از این شـرط عـدول نمایـد کارفرما 
حـق دارد پیمـان را فسـخ کنـد ایـن اسـت کـه در ردیـف ۱ بنـد )الـف( مـاده ۴6 
شـرایط عمومـي پیمـان یکـي از مـوارد فسـخ پیمـان را به این شـرح مـي خوانیم: 
)) تاخیـر در تحویـل گرفتـن کارگاه از جانـب پیمانـکار بیـش از مهلت تعیین شـده 

در بنـد ) ب ( مـاده 28 ((

تاخیر در ارائه برنامه زماني تفصیلي: 
بـراي اینکـه وظیفـه پیمانـکار را در مـورد ارائـه بـه موقـع برنامـه زمانـي تفصیلي 
بدانیـم ناگزیریـم قسـمتي از بنـد ) ب ( مـاده ۱8 شـرایط عمومـي پیمـان را مـرور 
کنیـم ))پیمانـکار متعهـد اسـت کـه سـازمان روش اجـرا و برنامـه زمانـي تفصیلي 
اجـراي کار را طبـق نظـر مهنـدس مشـاور براسـاس نقشـه هـاي موجـود و برنامه 
زمانـي کلـي تهیـه کنـد و یـک مـاه از تاریـخ مبادله یمان یـا مدت دیگـري که در 
اسـناد و مـدارک پیمان تعیین شـده اسـت تسـلیم مهندس مشـاور نمایـد تا پس از 

اصـالح و تصویـب کارفرمـا بـراي اجـرا بـه پیمانکار ابالغ شـود.
مالحظـه مـي شـود کـه برابـر بنـد )ب( مـاده یـاد شـده پیمانـکار جهـت تسـلیم 
برنامـه زمانـي تفصیلـي بـه کارفرمـا محدودیـت زمانـي دارد این محدودیت بسـته 
بـه موضـوع پیمـان تعییـن مي شـود طبق شـرایط عمومي پیمـان این قیـد زماني 
یـک مـاه از تاریـخ مبادلـه پیمان اسـت اما ممکن اسـت با توجه به موضـوع پیمان 
قیـد زمانـي مزبـور براسـاس اسـناد و مدارک دیگـر پیمـان تغییر کند یعنـي امکان 
دارد کمتـر یـا بیشـتر از یـک مـاه تعیین گـردد در هر حـال پیمانکار حق نـدارد در 
ارائـه برنامـه زمانـي تفصیلـي تاخیر کند امـا اگر تاخیر کـرد تاخیر او نبایـد بیش از 
نصـف مهلـت تعییـن شـده براي تسـلیم آن باشـد و گرنـه کارفرما بـه موجب جزء 
دوم بنـد ) الـف ( مـاده ۴6 شـرایط عمومـي پیمان مي توانـد پیمان را فسـخ کند .

بنابرایـن ارائـه بـه موقـع برنامـه زمانـي تفصلـي از نوع شـرط فعل اسـت که ترک 
و تاخیـر آن در مهلـت زمانـي مقـرر و حداکثـر بیـش از نصـف مهلـت تعیین شـده 

موجـب فسـخ پیمـان از سـوي کارفرما مـي گردد .

تاخیر در تجهیز کارگاه 
از دیگـر وظایـف پیمانـکار تجهیـز کارگاه اسـت برابر بنـد ) ج ( مـاده ۴ موافقتنامه 
پیمان پیمانکار متعهد اسـت از تاریخ تعیین شـده براي شـروع کار، در مدت ... ماه 

نسـبت بـه تجهیـز کارگاه به منظور شـروع عملیات موضـوع پیمان اقـدام نماید.
ایـن تعهـد نیز جزو شـروط فعل اسـت کـه پیمانـکار آن را ضمن پیمـان پذیرفته و 
در صـورت تخلـف یعنـي تاخیـر در تجهیـز کارگاه کـه البتـه این تاخیـر نباید بیش 
از نصـف مـدت تعییـن شـده در بنـد )ج - مـاده ۴( موافقتنامـه باشـد ایجـاد حـق 
فسـخ یـا بـه عبـارت دیگر خیار فسـخ بـراي کارفرما مـي نمایـد اما باید بـه خاطر 
داشـت کـه ایـن مورد از خیار فسـخ موضـوع ماده ۴6 شـرایط عمومـي پیمان خود 
مشـروط و معلـق اسـت بـر امـر دیگري به موجـب مفاد جزء سـوم بند )الـف( ماده 
مزبـور ))فسـخ پیمـان در ایـن حالـت در صورتـي مجاز اسـت که کارفرما قسـمتي 
از پیـش پرداخـت را کـه بایـد بعـد از تحویـل کارگاه پرداخـت کند پرداخـت کرده 
باشـد(( مفهـوم مخالـف ایـن قیـد ایـن اسـت کـه هـر گاه کارفرمـا دینـاري بابت 
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پیـش پرداخـت بـه پیمانکار پرداخـت نکرده باشـد چنیـن اختیاري براي او نیسـت 
کـه پیمـان را فسـخ کنـد امـا در اینجـا ایـن سـوال مطـرح مي شـود کـه چنانچه 
کارفرمـا مبلغـي بـه عنـوان پیـش پرداخـت بـه پیمانـکار تادیه نکـرده باشـد لکن 
پیمانـکار همچنـان از تجهیـز کارگاه خـودداري و یـا تاخیـر نمایـد کارفرمـا تـا چه 

مـدت مي توانـد ایـن بالتکلیفـي را در پیمـان نظـاره کند .
سـند پیمـان در ایـن مورد سـاکت اسـت و ترتیب دیگـري پیش بیني نکرده اسـت 
مـع الوصـف بایـد توجـه داشـت چون موضـوع پیمـان ترتیبـات و مراحـل مختلف 
را از زمـان انعقـاد تـا زمـان اجـرا طـي مـي کند لـذا به خودي خـود تاخیـر در یک 
مرحلـه موجـب تاخیـر در مرحلـه بعـد مـي گـردد و از ایـن روي تاخیـر در مرحلـه 
دیگـر نمـي توانـد بیـش از مهلـت تعییـن شـده باشـد و خیـار فسـخ )اعـم از خیار 
تخلـف شـرط و یـا شـرط خیـار( را بـراي کارفرمـا ایجـاد مـي کنـد مثـاًل چنانچه 
تاخیـر در تجهیـز کارگاه براي شـروع عملیـات موضوع پیمان بـدون دریافت پیش 
پرداخـت از ناحیـه پیمانـکار بـه ترتیـب تاخیـر در ارائـه برنامـه زمانـي تفصیلـي یا 
تاخیـر در شـروع عملیـات موضوع پیمـان را موجب گـردد بدیهي اسـت در مراحل 

بعـدي فـوق الذکر اعمـال خیـار نماید.

تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان
جـزء ۴ بنـد )الـف( ماده ۴6 شـرایط عمومي پیمان یکـي دیگر از موارد خیار فسـخ 
کـه کارفرمـا مي تواند در صورت تحقق آن پیمان را طبق ماده ۴۷ شـرایط عمومي 
پیمـان فسـخ کنـد چنین بیان مـي کند: )) تاخیر در شـروع عملیـات موضوع پیمان 
بیـش از یـک دهـم مـدت اولیـه پیمـان یـا دو مـاه هر کـدام کـه کمتر اسـت(( از 
طـرف دیگـر وفـق بنـد )ج( مـاده ۴ موافقتنامه پیمـان )) تاریـخ شـروع کار، تاریخ 
نخسـتین صـورت مجلـس تحویل کارگاه اسـت کـه پـس از مبادله پیمـان تنظیم 
مـي شـود همچنیـن دیدیـم که مطابـق بنـد )ب( ماده 28 شـرایط عمومـي پیمان 
پیمانـکار مکلـف اسـت ظـرف ۳۰ روز از تاریخي کـه کارفرما بـراي تحویل گرفتن 
کارگاه بـه او اعـالم مـي کنـد در محـل کار حاضر شـود و اقدام بـه تحویل گرفتن 
کارگاه نمایـد حـال چنانچـه پیمانـکار پـس از تحویـل گرفـت کارگاه در شـروع 
عملیـات موضـوع پیمـان تاخیر نمایـد و کاري انجـام ندهد این امر بـه منله تخلف 
از شـرط منـدرج در جـزء ۴ بنـد ) الـف ( مـاده ۴6 شـرایط عمومـي پیمـان بوده و 
خیـار فسـخ را بـراي کارفرمـا ایجـاد مـي کنـد امـا همـان طور کـه در جـزء ۴ بند 
)الـف( مـاده ۴6 شـرایط عمومـي پیمان بـوده و خیار فسـخ را براي کارفرمـا ایجاد 

مـي کنـد امـا همان طـور که در جـزء ۴ بند )الـف( ماده نامبـرده دیدیم ایـن تاخیر 
نبایـد بیـش از یـک دهـم مدت اولیـه پیمان یـا دو ماه )هـر کدام که کمتر اسـت( 
باشـد ایـن مـورد نیـز از نـوع شـرط فعـل بوده کـه تـرک فعل بـا تاخیر در شـروع 

عملیـات پیمـان از سـوي پیمانکار را نشـان مـي دهد .

تاخیر در اتمام هر یك از کارهاي پیش بیني شده 
در برنامه زماني تفصیلي

گفتیـم یکـي از تعهـدات پیمانکار در پیمـان تهیه برنامه زمانـي تفصیلي اجراي کار 
و تسـلیم آن بـه مهنـدس مشـاور جهـت تصویـب کارفرمـا مي ابشـد ایـن تکلیف 
او را از اجـراي دقیـق و منطبـق بـا برنامـه زمانـي تفصیلي مورد بحـث مبري نمي 
سـازد بلکـه پیمانـکار مکلف اسـت در پایـان هر ماه گـزارش کامل کارهـاي انجام 
شـده در آن مـاه را تهیـه نمایـد ایـن گـزارش شـامل مقـدار و درصـد فعالیت هاي 
انجـام شـده میزان پیشـرفت یـا تاخیر نسـبت به برنامـه زماني تفصیلـي ... و دیگر 

اطالعـات الزم مي باشـد .
بنابرایـن تاخیـر در کارهـاي پیـش بینـي شـده برنمـاه زمانـي تفصیلـي از سـوي 
پیمانـکار پذیرفتنـي نیسـت کـه در صـورت تاخیـر در واقـع تخلف از شـرط فعل و 
موجـب خیـار بـراي کارفرمـا اسـت ایـن تاخیر نیز چـون تاخیـرات مربوط بـه ارائه 
برنامـه زمانـي تفصیلـي و تجهیـز کارگاه نبایـد بیـش از نصـف مـدت تعیین شـده 
بـراي آن کار باشـد لکـن بایـد توجـه داشـت کـه تاخیر کارهـاي پیش بیني شـده 
در برنامـه زمانـي تفصیلـي در صورتـي بـراي کارفرمـا ایجـاد خیـار فسـخ مي کند 
کـه ایـن تاخیـر مسـتند بـه فعـل پیمانـکار باشـد و گرنـه ممکـن اسـت تاخیـر در 
کارهـاي پیـش بینـي شـده در برنامـه زمانـي تفصیلـي خـارج از قصـور پیمانـکار 
باشـد مثـال امـکان دارد به دسـتور کارفرما یا مهندس مشـاور نقشـه هـاي اجرایي 
یـا مشـخصات فنـي تغییر اساسـي کند یـا کارفرمـا در تحویل کارگاه ابالغ دسـتور 
کارهـا یـا نقشـه هـا و تحویـل مصالحـي که تهیـه آن ها بـه عهده او اسـت تاخیر 
کنـد یـا در تحویـل مصالحـي کـه فـروش آن هـا لزومـا بایـد بـا حوالـه کارفرمـا 
صـورت بگیـرد تاخیر ایجاد شـود یـا تاخیر به علت حـوادث قهري و مـوارد مربوط 
بـه کشـف اشـیاي عتیقه و آثـار تاریخي باشـد یا بـروي ورود مصالـح و تجهیزاتي 
کـه از خـارج از کشـور تهیـه مي شـود محدودیتي ایجاد شـود یا قوانیـن و مقررات 
جدیـدي وضـع شـود و یـا کارفرمـا نتوانـد تعهـدات مالـي خـود را در مـواد مقـرره 
انجـام دهـد بنابرایـن بـراي احراز تحقـق تاخیر در اتمـام هر یـک از کارهاي پیش 
بینـي شـده در برنامـه زمانـي تفصلـي، رعایـت مـوارد منـدرج در ماده ۳۰ شـرایط 

عمومـي پیمـان الزامي اسـت .
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طاهره بیضاوی 
کارشناس بهبود کیفیت، فرآوری و 
توسعه بازار آبزیان مدیریت شیالت

و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

میگـو جانـوری آبـزی از خانـواده سـخت پوسـتان اسـت کـه بـه طـور عمـده در 
آب هـای گـرم زندگـي مي کنـد و برخـي از گونه هـاي آن نیـز در آب هـاي سـرد و 
شـیرین یافـت مي شـود و بـه منظـور تولیـد گوشـت در محیط هـای مصنوعـی نیز 

پـرورش داده مي شـود. 
در ایـران میگوهـاي خوراکـي آب شـور در دریـاي عمـان و خلیـج فـارس زندگـي 
مي کننـد. ایـن آبـزي کـف زي اسـت و به همیـن دلیـل در نواحي نسـبتا کم عمق 
یافـت مي شـود. ایـن نـوع میگـو را دریایـي مي نامند که به وسـیله لنج و کشـتي با 
تورهـاي ویـژه صید شـده و به سـاحل حمل مي شـود و در سـاحل، برحسـب اینکه 
عمـل آوري شـود و یـا بـه صـورت تـازه به بـازار مصـرف انتقـال یابد به دو دسـته 

میگـوي تـازه و منجمد تقسـیم بندي مي شـود. 
نـوع دیگـر میگـو، میگـوي پرورشـي اسـت کـه طـي سـال هاي اخیر در سـواحل 
خلیـج فـارس و دریـاي عمـان و حتـي بـه صورت محـدود نیز در سـواحل اسـتان 
گلسـتان بـا اسـتفاده از آب دریـا کـه به وسـیله کانـال بـه سـمت مـزارع هدایـت 

شـده در محیـط اسـتخرهاي خاکـي پـرورش داده مي شـود کـه در حقیقـت همان 
میگوهـاي بومي دریایـي اسـت که در این اسـتخرها بـه صورت مصنوعـي پرورش 

مي شـود.  داده 
گوشـت ایـن نـوع میگـو تفاوتي با نـوع دریایـي آن نداشـته بلکه از نظـر کیفیت و 

شـرایط بهداشـتي برتري هایـي نیز نسـبت بـه میگوي دریایـي دارد.
 ارزش غذایي میگو

میگـو یکـي از آبزیـان خـوش خـوراک محسـوب مي شـود کـه در تغذیـه انسـان 
به عنـوان یـک منبـع پروتئیـن دریایـي اهمیـت زیـادي واز لذیذتریـن غذاهـاي 

دریایـي اسـت. 
از نظـر مقایسـه اي نسـبت بـه سـایر غذاهایـي کـه پروتئیـن زیـادي دارنـد، مانند 
گوشـت، ماهـي و گـروه ماکیـان، میگـو کالـري کمتـري دارد. خـوراک میگـو از 
درشـت مغذی هـا و ریـز مغذی هایـی مطابـق بـا جداول زیر تشـکیل شـده اسـت 

کـه ارزش غذایـی آن را می سـازند.

میــــــگوخواص تغذیه ای

مواد معدنی خوراک میگو )غذای پخته شده(ویتامین های خوراک میگو )غذای پخته شده(جدول ارزش غذایی خوراک میگو )غذای پخته شده(

مقدار در 100 گرمنام ماده معدنیمقدار در 100 گرمنام ویتامینمقدار در 100 گرمماده تشکیل دهنده اصلی

۴6.۹۷ میلی گرمکلسیم6۴.۳6ویتامین ۱2۱A کیلوکالریانرژی

۰.62 میلی گرمآهن۰.۱ویتامین 6.8۹D گرمکربوهیدرات

2۰.۱8 میلی گرممنیزیم۱.۳۹ویتامین 8.8۴E گرمپروتئین

۱6۵.۰۵ میلی گرمفسفر۹.6۳ویتامین 6.۴8K گرمچربی

۱۹8.8۷ میلی گرمپتاسیم۷.۷۴ویتامین ۱۰۴.6۹C گرمآب

۱۵۳6.6۳ میلی گرمسدیم۰.۰۴ویتامین )تیامین(۰.۹8گرمفیبر

۰.۷2 میلی گرمروی۰.۰۴ویتامین )ریبوفالوین(۱.۹۳ گرمقند

۰.۱۴ میلی گرممس۱.۳ویتامین )نیاسین(8۰.۳6 میلی گرمکلسترول

۰.2۰ میلی گرممنگنز۵2.6۵ویتامین )کولین(

۱۷.8۵ میکرو گرمسلنیوم۰.26ویتامین )پانتوتنیک اسید(

۰.۱۹ویتامین 

۱۵.۰2ویتامین 

۰.۵۹ویتامین 

جدول ارزش غذایی میگو
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میگـو منبـع غنـی از پروتئیـن و اسـیدهای چـرب امـگا ۳ و امگا 6 ضـروری برای 
بـدن اسـت. امـالح و ویتامین هـای موجـود در ایـن مـاده غذایـی مفیـد شـامل 
عناصـر معدنـی سـلنیوم، آهـن، روی، فسـفر و منیزیـم و نیـز ویتامین هایـی ماننـد 

ویتامیـن )د( و ویتامین هـای گـروه )ب( می باشـد.
جالـب اسـت بدانیـد کلسـیم، آهـن، روی، منیزیـم و فسـفر میگو نسـبت به سـایر 
آبریـان بیشـتر اسـت و از ایـن رو ارزش تغذیـه ای آن بسـیار بیشـتر ارزیابی شـده 
اسـت. بـر اسـاس تحقیقاتـی کـه در دانشـگاه راکفلـر آمریکا صـورت گرفتـه و به 
تأییـد انجمـن متخصصـان قلـب آمریـکا رسـیده و در مجلـه نظـام پزشـکی ایران 
نیـز بـه ثبت رسـیده اسـت کلسـترول موجـود در میگـو باعـث افزایش کلسـترول 
خـون نمی شـود و اصـوال آن چـه که علـت اصلی افزایش کلسـترول خون اسـت، 

اسـیدهای چـرب اشـباع بـه شـمار می روند.

خواص میگو )طبیعت و خواص درمانی(
بـر خـالف بیشـتر ماهـی هـا، طبع میگـو گرم بـوده، خـواص درمانی میگو نسـبت 
بـه سـایر آبزیـان متفـاوت اسـت، برخـی از مهمترین خـواص میگو برای سـالمتی 
بـه طـور خالصـه عبارتنـد از: تاثیر آن بـر عملکرد مغـز و افزایش قـدرت یادگیری 
اسـت. تحقیقـات نشـان داده، عـادت بـه مصـرف هفتگـی میگـو و سـایر غذاهای 
دریایـی، از بـروز آلزایمـر و اختـالل حواس در دوران سـالمندی جلوگیـری کند. در 
حقیقـت اسـیدهای چـرب موجـود در ایـن مـاده غذایـی عامـل موثری بـر کاهش 

آسـیب های التهابـی مغز اسـت.
این دسـته از اسـیدهای چـرب می توانند در کاهـش خطر بیماری هـای قلبی مؤثر 
باشـند. کمـک به کاهش فشـار خـون، میگـو غذایی مفید بـرای بیمـاران مبتال به 
فشـار خـون بـاال بـوده، در صورتی کـه با روغن و نمـک کم طبخ گـردد. همچنین 

ترکیبـات ویـژه مـواد غذایـی میگـو آن را بـه عنـوان یـک غـذای مناسـب بـرای 
کمـک بـه تنظیـم قند خـون تبدیل کرده اسـت میگـو بـرای رفع کم خونـی مفید 

بـوده، مصـرف آن برای زنـان باردار مفید اسـت.
پروتئیـن موجـود در میگو همانند سـایر جانوران دریایی نظیر خـواص ماهی تیالپیا، 
بـه دلیـل نداشـتن بافـت هـم بند بـه راحتـی هضـم می شـود و بـرای گروه هایی 
نظیـر افراد مسـن کـه در جویدن و هضم غذا مشـکل دارند گزینه مناسـبی اسـت. 
میگـو سرشـار از ویتامین هـای گـروه )ب( می باشـد، از ایـن رو مصـرف آن بـرای 
درمـان افسـردگی و بهبـود حـاالت روحـی بسـیار مفیـد اسـت. میگـو منبـع  مهم  
سـلنیوم اسـت  کـه  مصـرف  هـر ۱2۰ گـرم  آن  8۰ درصـد از نیـاز روزانـه  بـدن  بـه  
ایـن  عنصـر را تامیـن  می کنـد، تحقیقـات  و آزمایـش ها نشـان  می دهد کـه  رابطه  
معکوسـی  میان  سـلنیوم و شـیوع  سـرطان  وجود دارد. یکی از فواید دیگر این ماده 

مغـذی خاصیـت ضد سـرطانی می باشـد. 
میگـو بـه دلیـل دارا بـودن عنصـر سـلنیوم و خاصیـت ضـد اکسـید کنندگـی در 
پیشـگیری از سـرطان مفیـد اسـت. سـلنیوم DNA را ترمیـم  می کنـد و مانـع  از 
آسـیب  رسـاندن  به  سـلول ها می شـود و از تکثیر سـلول های  سـرطانی  جلوگیری  
می کنـد و از مـرگ  سـلولی  می کاهـد. سـلنیوم دسـتگاه  ایمنـی  بدن  را بـرای  حذف 
 سـلول های  فرسـوده  و غیرعـادی  تحریک  و با پیوسـتن  به  قسـمت  فعال  بسـیاری  
از پروتئین هـا ماننـد گلوتاتیـون و پراکسـیداز، خاصیـت  ضد سـرطانی  پیـدا می کند. 
میگـو بـه دلیـل دارا بـودن عنصر سـلنیوم در پیشـگیری از آب مروارید بسـیار موثر 
اسـت و مصـرف آن مـواد سـرطان زا را در بـدن خنثـی کـرده و پیشـرفت و اثرات 
بیمـاری را در افـراد مبتـال بـه ایدز کاهش می دهـد. همچنین مصرف مـواد غذایی 
غنـی از سـلنیوم ماننـد میگـو، منجـر بـه درمـان شـوره سـر و همچنیـن عالیـم 
لوپـوس ) بیمـاری سیسـتم ایمنی اسـت که در آن سـلول های ایمنی بـدن بر ضد 
سـلول های بـدن فعـال شـده و منجر بـه عوارضـی در بـدن می شـوند( می گردد. 
از فوایـد دیگـر عنصـر سـلنیوم اسـت و ایـن عنصـر در سـم زدایـی فلـزات بـدن 
همچـون آرسـنیک و جیـوه نقـش دارد؛ به همین دلیل اسـت که مصـرف میگو به 

افـراد سـاکن در شـهرهای آلـوده بسـیار توصیه می شـود. 
یکـی دیگـر از آنتـی اکسـیدان های مهـم موجـود در میگـو، آساتکسـانتین نامیده 
می شـود کـه رنگدانـه رنـگ اولیـه در میگـو را فراهـم می کند و نشـان داده شـده 
اسـت کـه بـه کاهـش التهاب کـه عامـل مهمـی از پیـری و بیماری اسـت، کمک 

می کنـد.
از دیگـر خـواص میگـو کمـک بـه بهبـود و عملکـرد بهتر غـده تیروئید می باشـد، 
متخصصـان تغذیـه معتقدنـد ضریـب هوشـی نوزادانـی کـه مادرانشـان در دوران 
بـارداری از مـواد غذایـی دریایـی همچـون ماهـی و میگـو اسـتفاده کننـد بیش از 

سـایر نوزادان اسـت.
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انفجارات هسته اي و مقابله با آن
قسمت پایانی

بمب کثیف:
بمب کثیف ماده منفجره اي است که براي پراکندن مواد رادیواکتیو خطرناک در یک 
سطح گسترده طراحي شده است. هنگامي که مردم دو کلمه بمب و رادیواکتیو را در یک 
جمله مي شنوند، فکر آن ها به سرعت به سمت جنگ هسته اي سوق پیدا مي کند. 
بنابراین مهمترین اثر تخریبي بمب کثیف مي تواند ترس باشد و نه صدمات تشعشع. از 
لحاظ قدرت، بمب کثیف به یک ماده منفجره معمولي بسیار نزدیکتر است تا به نیروي 
مخرب گسترده یک بمب هسته اي. اما ترس از آلودگي در هر دو مورد تقریباً به یک 

اندازه تاثیر مي گذارد.
بمب کثیف یا بمب پخش رادیولوژیکي یک وسیله بسیار ساده است. ساختار آن از یک 
ماده منفجره متعارف مانند TNT همراه با ماده رادیواکتیو تشکیل شده است. بمب کثیف 
بسیار ارزانتر از بمب هسته اي بوده و دامنه اثرات آن هم بسیار محدود تر است اما هم 

داراي اثر تخریب انفجاري بوده و هم داراي آسیب تشعشعي مي باشد. 
مواد منفجره در اثر انبساط سریع گاز با دماي خیلي باال سبب تخریب مي گردد. ایده 
اصلي بمب کثیف، استفاده از انبساط گاز به عنوان وسیله جلوبرنده و پخش کننده ماده 
رادیواکتیو در یک مساحت گسترده مي باشد تا به کارگیري نیروي مخرب آن. در اثر 
و سپس  گردیده  غبار پخش  از  ابري  به صورت  رادیواکتیو  ماده  منفجره،  ماده  انفجار 

بوسیله باد به نقاط دورتري از محل انفجار منتقل مي گردد.
نیروي مخرب دراز مدت بمب، پرتو یون ساز ساطع شده از ماده رادیواکتیو مي باشد. 
پرتو یون ساز که شامل ذرات آلفا، ذرات بتا و اشعه هاي گاما و ایکس مي گردد، پرتوي 
است که داراي انرژي کافي براي خارج کردن یک الکترون اربیتالي از اتم مي باشد. با از 
دست دادن یک الکترون موازنه بین بارهاي مثبت پروتون ها و الکترون هاي با بار منفي 
بهم خورده و اتم داراي بار الکتریکي )مثبت( مي شود )اتم به یون تبدیل مي گردد(. 
ممکن است۰الکترون آزاد با اتم هاي دیگر برخورد کرده و یون هاي بیشتري تولید شود.

اگر این اتفاق در بدن یک شخص روي دهد، به دلیل واکنش هاي شیمیائي غیر طبیعي 
درون سلول ها در اثر بار الکتریکي یون ها، ممکن است مسائل جدي براي سالمت 
از این مسائل، شکستن زنجیره DNA توسط بار مي باشد.  شخص ایجاد نماید. یکي 
زنجیره DNA شکسته شده یا باعث مرگ سلول مي شود و یا اینکه DNA دچار یک 
جهش )موتاسیون( مي گردد. در صورت مرگ تعداد زیادي سلول، ممکن است بدن به 
بیماري هاي مختلفي مبتال شود. در حالت جهش DNA، امکان سرطاني شدن سلول 
وجود داشته و ممکن است این سرطان گسترش یابد. پرتوهاي یون ساز همچنین مي 
توانند منجر به بد عمل کردن سلول ها گشته که این خود سبب ایجاد طیف وسیعي از 
نشانه هاي بیماري هاي مختلف مي گردد که به بیماري پرتوي معروف است. بیماري 
پرتوي مي تواند کشنده باشد اما خصوصاً اگر تحت پیوند مغز استخوان قرار گیرد، امکان 

نجات بیمار وجود دارد.
در یک بمب کثیف، پرتوهاي یون ساز از ایزوتوپ هاي رادیواکتیو )رادیو ایزوتوپ ها( 
ساطع مي شوند. ایزوتوپ هاي رادیواکتیو، اتم هائي هستند که به مرور زمان تجزیه مي 
شوند. به عبارت دیگر، ترتیب پروتون ها، نوترون ها و الکترون ها که سازنده اتم هستند 
به تدریج تغییر مي کند و اتم هاي متفاوتي تشکیل مي شود. این تجزیه رادیواکتیو مقدار 

زیادي انرژي به فرم پرتوهاي یون ساز آزاد مي کند.
ما همگي در تمامي مدت در معرض دزهاي کوچک از پرتوهاي یون ساز مي باشیم. این 

پرتوها از فضا، از ایزوتوپ هاي رادیواکتیو طبیعي و از دستگاه هاي اشعه ایکس به ما 
مي رسند. این مقدار کم پرتو نیز مي تواند سبب سرطان گردد اما به دلیل دزهاي خیلي 

کم، ریسک آن بسیار پایین است.
یک بمب کثیف سطح تشعشع را از سطح زمینه به سطوح باالتر تقویت مي کند. این 
مسئله سبب افزایش ریسک سرطان و بیماري پرتوي تا چند درجه، بسته به قدرت آن، 
مي گردد. به احتمال زیاد میزان تلفات در لحظه انفجار زیاد نخواهد بود بلکه در طي 

سال هاي بعد افراد زیادي در اثر آن خواهند مرد.
انواع بمب کثیف:

منفجره  مواد  دارد.  وجود  کثیف  بمب  براي  ممکن  هاي  طراحي  از  وسیعي  محدوده 
مختلف و با مقادیر مختلف و همچنین انواع و مقادیر متفاوت ماده رادیواکتیو مي توانند 

سبب تخریب و آلودگي یک منطقه با درجات متفاوتي گردند. به عنوان مثال:
• یک بمب کوچک شامل یک تکه دینامیت و مقدار خیلي کم از یک ماده رادیو اکتیو

• یک بمب متوسط مانند یک کوله پشتي یا ماشین کوچک که با ماده منفجره و میزان 
بیشتري از یک ماده رادیواکتیو پر شده است.

• یک بمب بزرگ مثل یک کامیون پر از مواد منفجره و مقدار زیادی ماده رادیواکتیو
تروریست ها براي تهیه مواد منفجره مانند دینامیت و TNT با مشکل زیادي برخورد 
دسترس  در  رادیواکتیو  ماده  میزان  بمب  ساخت  براي  اصلي  محدودیت  نمي کنند. 

مي باشد.
دسترسي به ماده رادیواکتیو به سهولت دسترسي به ماده منفجره نمي باشد اما به هر 

حال راه ها و منابعي براي تهیه آن در دنیا وجود دارد. به عنوان مثال:
• بیمارستان ها مقادیر کمي از ماده رادیو اکتیو مانند سزیم - ۱۳۷ را در پزشکي هسته 

اي استفاده مي کنند.
•0دانشگاه ها مواد مشابهي را جهت تحقیقات علمي به کار مي برند.

•0تاسیسات تابش گاما از پرتو کبالت -6۰ براي کشتن باکتري هاي مضر بر روي مواد 
غذائي و وسائل پزشکي استفاده مي کنند.

•0ایزوتوپ هاي رادیواکتیو اورانیوم طبیعي براي استفاده در انرژي هسته اي از معادن 
استخراج مي شود. امکان تهیه اورانیوم از معادن مختلف در آفریقا بصورت غیر قانوني 

وجود دارد.
سابق  شوروي  جمهوري  در  شده  رها  اي  هسته  هاي  باطري  توجهي  قابل  •0تعداد 
اي  مالحظه  قابل  مقادیر  داراي  پرتابل  ترموالکتریک  ژنراتورهاي  این  پراکنده اند. 

استرانسیوم -۹۰ که یک رادیو ایزو توپ خیلي قوي مي باشد، هستند.
حال سئوال اساسي این است که در صورت انفجار بمب حاوي هر یک از این مواد واقعاً 
چه اتفاقي خواهد افتاد. همان طوري که خواهیم دید جواب روشن و دقیقي براي این 

پرسش وجود ندارد.

محمد جعفر خاکسار 
کارشناس پدافند غیر عامل سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس
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جهادگر بسیجی 
علی اصغر غواصیه  

فرزند : جلیل
تولد: 1336/05/08 - شهر آبادان 

شهادت: 70دی ماه 1359 - کردستان

علی اصغر فرزند جلیل در هشتم مرداد ۱۳۳6 در آبادان متولد شد. 
تـا پایـان دوره متوسـطه در رشـته علوم تجربـی درس خوانـد و دیپلم گرفت. 
او جزء اولین پاسـدارانی اسـت که سـپاه پاسـداران آبادان را تشـکیل دادند. با 
شـروع درگیری هـای کردسـتان، بـه آن منطقـه عزیمت می کند تـا عالوه بر 
دفـاع از انقالب اسـالمی و انجـام فعالیت هـای فرهنگی در عمـران و آبادانی 

این منطقـه محروم مشـارکت کند. 
شـهید بـا پذیرش مسـئولیت جهاد سـازندگی دهـگالن و عضویـت در هیأت 
هفـت نفـره واگذاری زمین اسـتان کردسـتان، بـا مرکز بزرگ اسـالمی غرب 

کشـور نیـز همـکاری می کنند.
شـهید غواصیـه از طـرف نماینده امام در غرب کشـور مأمور بررسـی وضعیت 

روحانیت غرب کشـور می شـوند. 
حـاج آقـا سـید موسـی موسـوی نماینـده حضـرت امـام در غرب کشـور طی 
مسـئولین  بـه   ۱۳۵۹/8/۳ مـورخ  و۱۹۵/۰2/۴   ۱۹۵/۰2/۳ شـماره  احـکام 
ارگان هـای انقالبـی آذربایجـان و بـرادران حمیـد صداقـت پیشـه و نعمتـی 
از مسـئوالن سـپاه ارومیـه، آقایـان عیسـی نخعـی، حسـین عـرب و اصغـر 
غواصیـه را بـه عنـوان گـروه تحقیقـات مرکـز بـزرگ اسـالمی غرب کشـور 
بمنظوربررسـی وضعیـت روحانیـت اهـل تسـنن غـرب کشـور معرفـی و از 
مسـئولین ذیربـط تفاضـای نهایـت همـکاری بـا ایـن گـروه را می نماینـد.

ایـن شـهید بزرگـوار در تاریـخ سـیزدهم آبـان مـاه ۱۳۵۹ باتفاق ۴ نفـر دیگر 
از جهادگـران در جـاده سـنندج – بیجـار توسـط نیروهـای ضـد انقالب حزب 
از تحمـل شـکنجه های  بعـد  و  بـه گـروگان گرفتـه می شـوند  دموکـرات 
فـراوان،2۴ روز بعـد. در تاریـخ ۷ دی مـاه۱۳۵۹ بـه فیـض شـهادت نائـل 

می آینـد.
از دسـتخطی کـه بـه عنـوان وصیتنامه از ایشـان به جـا مانده، خطـاب به پدر 

و مـادر خود چنین می نویسـند.
قبـرم تمامـٌا از خاک پوشـانده شـود و حق ندارد هیچکسـی که قبـرم را حتی 

یـک سـانت از زمین بـاال بگیرد و حق بـه کار بردن سـنگ روی قبرم 
را نیـز ندارید.

مراسـم برایـم نگیریـد و پـول آن را به حسـاب شـماره۱۰۰ بانـک ملی جهت 
خانـه سـازی بـرای مسـتضعفین به دسـتور حضـرت آیـت اهلل خمینـی واریز 

ئید. نما
بـا هـر وضعـی بـودم اگـر بـا لبـاس خونی بـه خاکم بسـپارید تـا در پیشـگاه 
خداونـد و در برابـر امام حسـین)ع( گفته باشـم: حسـین جان، هـل من ناصرا 

ینصرنـی تـو را لبیک گفته باشـم.
حـاج مـال خلیـل آدابی امـام جمعه ی سـابق دهـگالن و از دوسـتان نزدیک 
و صمیمی شـهید غواصیـه در مـورد ایـن شـهید واال مقـام می گویـد: او یک 
انسـان خـارق العـاده ای بـود. می سـوخت و بـه مـا روشـنائی مـی داد. او از 
همـان ابتـدای ورود به کردسـتان برای مسـائل محرومین و تشـکل روحانیت 
تـالش وافـری می کـرد. ایشـان انسـان بسـیار شـجاع و نترسـی بودنـد. بـا 
اینکـه ضـد انقـالب در همـه جـا حضـور داشـت امـا او بـدون تـرس از آنهـا 
بـه انجـام ماموریت هایـش می پرداخـت و از آنهـا واهمـه ای نداشـت. او 
موسـس جهـاد سـازندگی و مرکز بزرگ اسـالمی غرب کشـور بـود و با تمام 
وجـود از فقـرا دفـاع می کـرد و بـا فئودال ها و خوانیـن مبارزه می کـرد. اکثر 
اوقـات کـه بـه نجواهـای او گوش مـی دادم، برای امـام دعا می کـرد.او اهل 
شـعار نبود،فـردی عملگـرا بـود و آنچـه را می گفـت، بالفاصله بـه آنها عمل 
می کـرد و بـه شـدت از طـرح مسـائل اختالفـی دوری می کـرد و اعتقـاد 
داشـت، اختـالف ریشـه مـا را بر می کنـد. ما مدرسـه علوم دینـی دهگالن را 
بـه نـام شـهید غواصیـه نامگـذاری کرده ایـم و مردم دهـگالن یـاد و خاطره 
ایـن اسـوه تقـوا و پایـداری را هرگـز فراموش نخواهنـد کرد و نـام او جاودانه 
خواهـد مانـد. )کتـاب ره یافتـگان- دفتـر یازدهـم - حدیـث جهـاد و ایثار - 

محمـد فائـق فرجـی - وزارت جهاد کشـاورزی – ص۴۴2(

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد



87 خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شماره 69 - بهمن مـــــــاه 1399

سئواالت هجدهمین مسابقه

شمــاره 68 - دی مـــــــاه 1399

حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس:استان فارس:

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین 
عوامل عارضه زوال در مرکباتعوامل عارضه زوال در مرکبات

مهرزاد خرد مجری راه اندازی سیستم مهرزاد خرد مجری راه اندازی سیستم 
یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور:یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور:

شفاف سازی خدماتشفاف سازی خدمات
با پایگاه اطالعات مکانیبا پایگاه اطالعات مکانی

محسن علیزاده نماینده مردم شهرستان سپیدان محسن علیزاده نماینده مردم شهرستان سپیدان 
در خانه ملت:در خانه ملت:

فارس با تولید فارس با تولید 3/33/3 میلیون تن  میلیون تن 
محصوالت باغی؛ رتبه نخست کشورمحصوالت باغی؛ رتبه نخست کشور

فارس با تولید فارس با تولید 33//33 میلیون تن محصوالت  میلیون تن محصوالت 
باغی؛ رتبه نخست کشورباغی؛ رتبه نخست کشور

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

مبنای آمارها مبنای آمارها 
باید کار علمی باید کار علمی 

و دقیق باشدو دقیق باشد

عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس:عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس:

کشاورزی دانش بنیانکشاورزی دانش بنیان
الزمه رقابت در بازارهایالزمه رقابت در بازارهای

بین الملی استبین الملی است

محمد مهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی:محمد مهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی:

بیش از بیش از 66 میلیارد دالر میلیارد دالر
درآمد ارزی بخش کشاورزیدرآمد ارزی بخش کشاورزی

در سال گذشتهدر سال گذشته

- چند ژنوتیپ برتر خرما امسال وارد استان فارس می شود؟
- یکی از مهم ترین عوامل ایجاد عارضه زوال در مرکبات چیست؟

- تسهیالت سلف برای محصوالت راهبردی چه میزان رشد داشته است؟
- سهم استان فارس از کشت در محیط های کنترل شده چه میزان است؟

شمــاره 67 - آذرمـــــــاه 1399

محمد مهدی قاسمی رئیس سابق سازمان محمد مهدی قاسمی رئیس سابق سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس:جهاد کشاورزی استان فارس:

الگوی تعالی در این سازمانالگوی تعالی در این سازمان
جاری سازی شده استجاری سازی شده است

مرتضی خوشخوی استاد دانشگاه شیراز:مرتضی خوشخوی استاد دانشگاه شیراز:

........
ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادیظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی

استاندار فارس:استاندار فارس:

زراعت چوب نقش بی بدیلیزراعت چوب نقش بی بدیلی
در اقتصاد مقاومتی دارددر اقتصاد مقاومتی دارد

بابا حکم خاوازی وزیر حکم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی حسین پژمان رئیس  جهاد کشاورزی حسین پژمان رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان فارس شد شد

پژمان: پژمان: ارتقاءارتقاء رضایت ذی نفعان بخش کشاورزی به منظور افزایش رضایت ذی نفعان بخش کشاورزی به منظور افزایش امنیت غذایی امنیت غذایی
و اقتدار ملی به عنوان هدف اصلی اینو اقتدار ملی به عنوان هدف اصلی این جانب است جانب است

اسامی برندگان مسابقه شماره 17

در هفدهمیـن مسـابقه "پرتـو امیـد" ۱۹۳ نفـر بـه سـئواالت جـواب و از بیـن 
آنـان ۱۵8 نفـر بـه همـه سـئواالت پاسـخ صحیـح داده بودنـد. افـراد ذیل به 
قیـد قرعـه از بیـن ایـن افراد منتخب شـدند کـه جوایزی بـه رسـم یادبود به 

آنها اهـدا خواهد شـد:

رضا شفیعی، حسن زارع، سید مهدی جوکار

معرفی تالیفات همکاران

عنوان:

مرد میدان
نویسنده:

مهدی منزوی
کانون سنگرسازان بی سنگر

برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

دو رکعت نماز عشق	 
لباس سپید	 
مهمان عزیز	 
فرزند کربال	 
دنیای متفاوت	 
مرد کار	 
معلم کوچک	 
تکه ای از آسمان	 
ورود به ایران	 

زندگی در کرمانشاه	 
سرباز اسالم	 
جوانمرد کوچک	 
قوت قلب	 
طبل تو خالی	 
وقتی که جنگ شروع شد	 
سربازی واقعی	 
دست حق به همراهت. 	 
و ...	 



ویژه نامهویژه نامه



تبیین دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پیام تبریک حجت االسالم و المسلمین قائمی به مناسبت دهه فجر99
فارس، دهه فجر 99 دکتر ابراهیم زارع رئیس مرکز

تبیین دستاوردهای اداره کل امور عشایر استان فارس، دهه فجر 
99 مهندس روح اهلل بهرامی، مدیر کل امور عشایر استان فارس

تبیین دستاوردهای اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس دکتر 
رهام رحمانی مدیر کل

تبیین دستاوردهای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
شعبه جنوب کشور - شیراز دکتر علی شیرازی نژاد رئیس مؤسسه

 تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان پاسارگاد دهه فجر 
99 آقای مهندس سید حسن موسوی مدیر شهرستان پاسارگاد

پیام تبریک دکتر حسین پژمان به مناسبت دهه مبارک فجر سال 99

 تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان زرین دشت دهه فجر 
99 آقای مهندس دیانت مدیر شهرستان زرین دشت

تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان آباده دهه فجر 99 آقای 
مهندس مهدی امینی مدیر شهرستان آباده

تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان اقلید دهه فجر 99 
مهندس میر طالبی مدیر شهرستان اقلید

 تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان شیراز دهه فجر 99 
آقای مهندس سیروسی مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیراز

تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان مرودشت آقای مهندس 
رحیمی مدیر مرودشت

تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی شهرستان خفر دهه99 مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان آقای مهندس صالحی

https//:aparat.com/v/PK61w

https//:aparat.com/v/gKruxhttps//:www.aparat.com/v/
pzR8i

https//:aparat.com/v/CBuaUhttps//:aparat.com/v6/tB1y

https//:aparat.com/v1/xI9c
https//:aparat.com/v/jcMSu

https//:aparat.com/v/BbFPk   https//:aparat.com/v/zyRJq

https//:aparat.com/v97/ZRD

https://aparat.com/v/CnuL1https://aparat.com/v/ix15n

https://aparat.com/v/oW08w

تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی استان فارس از زبان مسئوالن 

https://aparat.com/v/BbFPk   
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بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند

دیدار رئیس و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با خانواده شهید اردکانی

دیدار رئیس و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با خانواده شهید ایزدی

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بهره برداران شهرستان خفر
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رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: به مناسـب گرامیداشـت 
دهـه مبـارک فجـر ۱۹۳ طـرح کشـاورزی با اعتبـاری بالـغ بـر ۴۷2۴ میلیارد 
ریـال از محـل اعتبـارات دولتـی و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی بـه 

می رسـد.  بهره بـرداری 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، حسـین پژمان روز شـنبه یازدهـم بهمن ماه 
ضمـن تبریـک فرا رسـیدن چهـل و دومیـن بهار پیـروزی انقالب شـکوهمند 

ایـران اسـالمی، ابـراز کـرد: از طرح هـای مذکـور ۱22 مـورد عمرانـی و ۷۱ 
طرح اشـتغالزا اسـت.

او تصریـح کـرد: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح هـا عـالوه بـر بهـره منـدی 
۳6 هـزار و 6۱8 خانـوار، زمینـه اشـتغال ۴۷۴ نفـر بـه صـورت مسـتقیم در 

می شـود. فراهـم  زا  اشـتغال  طرح هـای 
بـه گفتـه وی؛ ۵2 طرح سـازه ای در حوزه آب و خاک و امور فنی و مهندسـی، 
۳۰ طـرح در زمینـه تولیـدات گیاهـی، 2۳ طـرح بـا موضـوع تولیـدات دامی و 

۱۵ طـرح در زمینـه صنایـع تبدیلـی و غذایـی در ایـن ایام گشـایش می یابد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کـرد: در این ایـام ۱2 
طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳۴۵ میلیـارد ریـال در حـوزه منابـع طبیعـی و ۵8 
طـرح بـا اعتبـاری افـزون بر ۹۵ میلیـارد ریال نیز در حـوزه امور عشـایر افتتاح 

می شـود.
پژمـان بـا بیـان اینکـه ۹ پـروژه نیز در سـطح ملـی بـه بهره برداری می رسـد، 
افـزود: ایـن طرح هـا شـامل اجـرای آبیـاری نویـن در قالـب 6۱۹ مـورد و در 
سـطح 6۳۰8 هکتـار، تولیـد کنسـانتره مرکبـات و رب گوجه فرنگـی، پرورش 
مـرغ تخمگـذار، خـوراک آمـاده دام و طیـور، بسـته بندی میـوه و سـردخانه، 
گلخانـه و سـایبان، طـرح آبخوانـداری و آبخیـزداری شـور مهـران، مجتمـع 
آبرسـانی و تامیـن آب پایـدار کانون هـای اسـکان عشـایر جنگلـی سروسـتان 

ست. ا

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

افتتاح طرح های کشاورزی با اعتباری بالغ بر 4724 میلیارد ریال در فارس
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مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: افتخـار ما 
این اسـت کـه در سـازمانی حضور داریـم که مزین 

بـه نـام جهـاد و زاییـده انقالب اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، سـید محسـن 
قائمـی روز یک شـنبه دوازدهـم بهمن مـاه درآیین 
غبارروبـی و گلبـاران قبـور شـاهد ضمـن تبریـک 
پیـروزی  سـالگرد  دومیـن  و  چهـل  رسـیدن  فـرا 
کـرد:  ابـراز  اسـالمی،  جمهـوری  مقـدس  نظـام 
امـام خمینـی )ره( قائـد عظیـم الشـأن و بنیانگـذار 
جمهـوری اسـالمی ایران و شـهدای عزیـزی کـه 
خونشـان را در راه اسـتقرار این نظـام تقدیم کردند، 

نظـام هسـتند. خون بهـای 
شـهدای  واالی  مقـام  گرامیداشـت  ضمـن  وی 
علـی  تحمیلـی  جنـگ  سـال  هشـت  انقـالب، 
الخصـوص سـنگر سـازان بی سـنگر، مدافعین حرم 
و حافظیـن سـالمت اظهـار کـرد: از ابتـدا خـوش 
بینانـه تریـن دشـمنانش توقع یک سـال ماندگاری 
ایـن انقـالب را هـم نداشـتند و بعـد کـه متوجـه 
شـدند ایـن انقـالب مردمی اسـت به دهـه وصلش 
کردنـد و بـه کوری چشـم دشـمنان ما چهل سـال 
را عبور کردیم و در آسـتانه چهل و دومین سـالگرد 

داریم. قـرار  انقـالب 
ایـن روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه بازگـو کـردن 

دسـتاوردهای عظیـم انقـالب بزرگتریـن رسـالتی 
اسـت کـه بـر عهـده مسـئولین قـرار دارد، اظهـار 
کـرد: کتـاب "صعـود چهـل سـاله" پژوهـش عظیم 
و گرانقـدر مـروری بـر دسـتاوردهای چهـل سـاله 
بین المللـی  آمارهـای  اسالمی براسـاس  انقـالب 
اسـت و توصیـه می شـود کـه مدیـران بـه عنـوان 
حاملیـن موفقیت هـای نظـام ایـن کتـاب را مطالعه 

و بـه جامعـه منعکـس کننـد.
وی ابـراز کـرد: دهـه فجر امسـال مزین بـه نام بی 
بـی دو عالـم حضـرت فاطمـه زهرا )س( و سـالروز 
والدت بـا سـعادت ایشـان و امـام عظیـم الشـان 

حضـرت امـام خمینی )ره( اسـت.
مسـئول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
بیـان کـرد: بـه  جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس 
مناسـب گرامیداشـت دهـه مبارک فجـر ۱۹۳ طرح 
کشـاورزی بـا اعتباری بالـغ بر ۴۷2۴ میلیـارد ریال 
از محـل اعتبـارات دولتی و سـرمایه گـذاری بخش 
ایـن  کـه  می رسـد  بـرداری  بهـره  بـه  خصوصـی 
کمتریـن کاری اسـت کـه در قبـال زحمـات مـردم 
عزیـز کشـورمان در ایـن دهـه مبارک رقـم خواهد 

خورد.
مراسـم غبـار روبـی و گلبـاران قبور شـهداء شـیراز 
بـا حضـور رحیمی اسـتاندار فـارس، معاونیـن وی، 
حسـین پژمـان رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس، معاونیـن و مدیـران ایـن سـازمان، 
از  تعـدادی  و  وابسـته  دسـتگاه های  کل  مدیـران 

کارشناسـان ایـن خانـواده برگـزار شـد.

جهاد کشاورزی زاییده انقالب است
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
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همزمـان بـا هفتمین روز از دهـه فجر یک واحد تولیدی کنسـانتره مرکبات 
و گوجه فرنگی کشـت و صنعت گلدشـت در شهرسـتان جهرم افتتاح شـد. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید"، اسـتاندار فـارس در آییـن افتتاحیه مذکور 
بـا اشـاره بـه اینکه در ابتـدای دوران مدیریـت خود به عنوان اسـتاندار طرح 
هـر فرمانـدار 2۰۰ فرصـت شـغلی را به همـه فرمانداران ابالغ کرده اسـت، 

گفـت: راه انـدازی چنین واحدهـای تولیدی نتیجه آن اقدام اسـت.
عنایـت اهلل رحیمی ابـراز کـرد: هـر فرماندار مکلف شـد تالش بـرای ایجاد 
حداقـل 2۰۰ فرصـت شـغلی را در دسـتور کار قـرار دهد کـه در بخش های 

مختلف اسـتان شـاهد موفقیـت این تصمیم هسـتیم. 
وی افـزود: ایـن واحـد تولیـدی در زمینی به مسـاحت ۱۴ هـزار و ۱82 متر 
مربـع و زیربنـا هفـت هـزار مترمربع بـا اعتبـار ۱۵۰میلیارد ریال افتتاح شـد 
کـه بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه 2۰ هزار تـن ،۴۰۰ فرصـت شـغلی جدید به 

وجود آورده اسـت. 
رحیمی بـا بیـان اینکـه سـرانه اشـتغال در این صنایع در مقایسـه بـا صنایع 
سـنگین و فلـزی و کانـی کمتـر اسـت ، عنـوان کـرد: قطعـًا بـا توجـه بـه 
پتانسـیل هایی کـه در اسـتان و شهرسـتان جهـرم وجـود دارد راه انـدازی 

چنیـن صنایعـی بسـیار اثرگـذار خواهـد بود. 
وی بـا تاکیـد بـر حمایـت مجموعه مدیریت اسـتان از گسـترش این صنایع 
، گفـت: اگـر سـرمایه گـذار قصد توسـعه این واحد تولیدی را داشـته باشـد 

تمـام فرایندهـای اداری الزم را تسـهیل و تسـریع خواهیم کرد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه در ایـن مناطق برای توسـعه کشـاورزی با 
محدودیـت منابـع آب مواجـه هسـتیم گفـت: پیشـنهاد می کنـم در زمینـه 

توسـعه و همچنیـن تکمیـل زنجیـره تولیـد حرکـت کنید.
رحیمی یـادآور شـد: عـالوه بـر کنسـانتره میـوه تولیـد اسـانس و گیاهـان 
دارویـی نیـز می توانـد ارزش افـزوده درخـور توجه و اشـتغال مناسـب تری 

در پی داشـته باشـد.
اسـتاندار فـارس؛ رویکـرد مثبـت در زمینه اشـتغال بانوان در واحـد تولیدی 
کنسـانتره مرکبـات و گوجـه فرنگی کشـت و صنعت گلدشـت را کار بسـیار 

ارزشـمندی دانست.

نماینده مردم شهرستان های  جهرم و خفر در مجلس شورای اسالمی :

رویکرد ما اشتغال، تولید و حمایت از سرمایه 
گذاری است 

شـورای  مجلـس  در  خفـر  و  جهـرم  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده  ادامـه  در 
اسـالمی گفت: رویکـرد مـا در ایـن دوره مخصوصـًا اشـتغال، تولیـد و حمایـت از 
سـرمایه گـذاری اسـت و هر کسـی کـه امکان سـرمایه گذاری داشـته باشـد ما با 

تمـام وجـود دسـتانش را می بوسـیم. 
محمدرضـا رضایی کوچی افزود: از سـرمایه گذاری شـفاف و بدون حاشـیه کمک 
و حمایـت می شـود، همـه اراده شهرسـتان در کنار سـرمایه گذار قـرار می گیرد و 

مـا نیـز لحظه به لحظه در کنارشـان هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه امروز یکـی از موانع که پیش پای سـرمایه گـذاران وجود 
دارد، پیـچ و خم هـای اداری اسـت کـه در برخـی مواقـع بـا تفسـیر ناصحیـح از 
قانـون صـورت می گیـرد، تصریـح کرد: بـا رفع موانـع، زمینه سـرمایه گـذاری با 

آرامـش و اطمینـان فراهـم و در نتیجـه رونـق اقتصادی رقـم می خورد.
رضایـی بیـان کرد: در کنار کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، صنعت و اشـتغال تولید 
در دسـتور کار اسـت از این رو از سـرمایه گذاران حمایت ۱۰۰ درصدی می شـود.

با حضور استاندار فارس؛

افتتاح واحد تولیدی کنسانتره مرکبات و گوجه فرنگی
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: به مناسـبت ایـام اهلل 
دهـه فجـر در آیینـی بـا حضـور عنایـت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس یـک واحد 

گلخانـه تولیـد نشـای محصـوالت صیفـی در شـیراز افتتاح شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، حسـین پژمـان بـا تاکید بـر اینکه بـا تولید 
نشـاء در گلخانـه ۴۵ روز در مصـرف آب صرفـه جویـی می شـود، تصریح کرد: 
ایـن گلخانـه بـا سـرمایه گـذاری ۷۰ میلیـارد ریـال و اشـتغال زایـی ده نفـر 

مسـتقیم و ده نفـر غیرمسـتقیم بـه بهـره برداری رسـید.
بـه گفتـه وی؛ گلخانـه تولیـد نشـاء سـمیران سـالمت واقـع در حومـه شـیراز 
۵۵۰۰ متـر مربـع مسـاحت و ظرفیـت تولید 2۴ میلیون قطعه نشـاء در سـال را 
دارد کـه شـامل نشـاء های فلفـل، بادمجـان، خربـزه، طالبـی و گوجـه فرنگـی 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به اینکـه اسـتان فـارس در زمینه تولید سـبزی و 
صیفـی در کشـور سـرآمد اسـت، افـزود: این اسـتان سـاالنه سـطح زیر کشـت 
حـدود ۷۰ هـزار هکتـاری محصـوالت سـبزی و صیفی بـا تولیدی معـادل 2.۳ 

میلیـون تـن را به خـود اختصاص داده اسـت.
او اظهـار کـرد: بـا توجـه به سـطوح زیر کشـت قابـل توجه سـبزی و صیفی در 
اسـتان فـارس و دیگـر اسـتان های همجـوار ظرفیت بسـیار خوبی بـرای تولید 
نشـاء محصوالتـی ماننـد بادمجـان، خیـار، گوجـه فرنگـی، هندوانـه و کـدو در 

اسـتان فارس وجـود دارد.

با حضور استاندار فارس؛

افتتاح یک واحد گلخانه تولید نشاء در شیراز



اد
ی ب

رام
ی گ

الم
س

ب ا
قال

 ان
زی

رو
پی

د 
گر

سال
ن 

می
دو

 و 
هل

چ
13

99
اه 

ن م
هم

- ب
 6

9 
ره

شما
 -

س 
فار

ن 
ستا

ی ا
رز

شاو
د ک

جها
ن 

زما
سا

ی 
خل

دا
ه 

نام
بر

 خ
د«

می
و ا

رت
» پ

ه 
یم

ضم

95

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت: به 
مناسـبت ایـام اهلل دهـه فجـر در آیینـی بـا حضـور 
واحـد  یـک  فـارس  رحیمی اسـتاندار  اهلل  عنایـت 

برنجکوبـی در شـیراز افتتـاح شـد.
جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ذبیـح الـه سیروسـی 
تصریـح کـرد: ایـن واحـد بـا ظرفیـت ۱2۰۰ تن در 
سـال، سـرمایه گذاری ۳۵ میلیارد ریالی شـخصی و 
بدون اسـتفاده از تسـهیالت و اشـتغال زایـی ده نفر 

مسـتقیم بـه بهـره بـرداری رسـید.
 بـه گفتـه وی؛ بـا وقـوع دوره هـای خشکسـالی و 
کمبود منابع آب، گسـتره شـالیزارهای اسـتان فارس 
بـا حداکثـر نیـاز آبـی ۳۰ تـا ۳۵ هـزار متـر مکعـب 
و بـه طـور معمـول 22 تـا 2۵ هـزار متـر مکعـب 

درهکتـار، تنهـا بـه ۱۱ شهرسـتان معطـوف گردیده 
ست. ا

 این مقام مسـئول با اشـاره به اینکـه معموال میزان 
مصـرف آب بـرای تولیـد هـر کیلوگرم شـلتوک، در 
دامنـه ۴ تـا 6.۵ مترمکعـب آب قـرار دارد گفت: این 
بدیـن معنـی اسـت کـه بـرای تولیـد هرکیلوگـرم 
برنج بسـته بندی شـده بیـن ۷ تـا ۱۱مترمکعب آب 

می گردد.  مصـرف 
 وی اظهـار کرد: هر سـاله مقادیر زیادی از دسـترنج 
داشـت،  کاشـت،  مراحـل  در  کار  برنـج  کشـاورزان 
برداشـت و تبدیـل تحـت تاثیـر عواملـی چـون بذر، 
بـاد، بـاران، کود، سـم، سـرما، گرمـا، ریـزش هنگام 
درو و برداشـت، خرمنکوبی، حمـل و نقل، انبارداری، 
بـه  خشـک  کـردن، پوسـت کندن و سـفید کـردن 

صـورت پنهـان و آشـکار ضایـع و از دسـترس خارج 
جهانـی ضایعـات  نـرم  کـه  ایـن  می شـود ضمـن 
محصـول برنـج ۱۵ درصد می باشـد و متاسـفانه این 
رقـم در ایـران حداقـل 2۵ درصد اعالم شـده اسـت 
کـه کم شـدن ضایعات برنـج از 2۵ تـا 26 درصد به 
۱۰ تـا ۱۵ درصـد، غلبـه بـر مشـکل کمبـود برنج و 
رسـیدن بـه خودکفایی، بـاال رفتن درآمد کشـاورزان 
شـالیکار و ایجـاد انگیزه بیشـتر آنان و بهینه  سـازی 
ظرفیـت اقتصـادی کارخانه  های شـالیکوبی راسـبب 
می گـردد و البتـه علـی رغم ایـن که هزینـه تبدیل 
بـه کارخانه هـای شـالیکوبی مـدرن باالسـت اما به 
دلیـل ایجـاد ضایعـات کم، کامـال به صرفه اسـت و 
درکارخانجـات پیشـرفته امـروز ضایعـات برنـج به 2 

تـا ۳ درصد رسـیده اسـت.

با حضور استاندار فارس؛
افتتاح یک واحد  برنجکوبی در شیراز

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت: بـه مناسـبت ایـام اهلل دهـه 
فجـر در آیینـی بـا حضور عنایـت اهلل رحیمی اسـتاندار فارس یک واحـد تولید و 

بسـته بنـدی نوشـابه های گازدار انـرژی زا در شـیراز افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ذبیح 
الـه سیروسـی تصریـح کرد: ایـن واحد بـا ظرفیت2۰۰۰ تن در سـال، سـرمایه 
گـذاری 2۰۰ میلیـارد ریالی شـخصی و بدون اسـتفاده از تسـهیالت و اشـتغال 

زایـی ۱۵نفـر مسـتقیم به بهـره برداری رسـید.
وی افزود :شـرکت نارون شـیراز با مسـاحتی حـدود ۱8۰۰ متر مربـع  در زمینه 
تولیـد نوشـابه گازدار انـرژی زا و نوشـابه بـدون گاز بـر پایه طعم هـای گیاهی 

دارد. فعالیت 

با حضور استاندار فارس؛

آیین گشایش واحد تولید نوشابه گازدار انرژی زا در شیراز
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همزمـان بـا چهارمیـن روز از دهـه پـر فـروغ فجر کلنـگ احـداث "پروژه 
تغذیـه مصنوعـی آب نیلـو" شهرسـتان فراشـبند بـه زمین زده شـد. 

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در 
آییـن کلنـگ زنـی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان فـارس بـه لحـاظ وضعیت 
توپوگرافـی و بافـت خاک جزو اسـتان های اسـت که عملیـات آبخیزداری 
در آن ضـرورت زیـادی دارد، گفـت: وسـعت ایـن منطقـه در شهرسـتان 
فراشـبند بیـش از 2۳ هـزار و 8۰۰ هکتار اسـت و مطالعات نشـان می دهد 

کـه بیـش از چهـار میلیـون و 8۰۰ هـزار مترمکعـب روانـاب در ایـن حوزه 
جـاری می شـود.

و  آبخیـزداری  عملیـات  اجـرای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  منصـور  مسـعود 
آبخوانـداری مذکور در باال دسـت باعث می شـود که سـیالب و فرسـایش 
کنتـرل شـود، ابـراز کرد: هـدف اصلی از اجـرای این طرح تقویـت بیش از 

یـک صـد حلقـه چـاه اسـت کـه در پایین دسـت قـرار دارد.
رئیـس سـازمان جنـگل هـا و مراتـع کشـور افـزود: بـا انجـام عملیـات 
آبخیـزداری دو میلیـون و ۴۰۰ هـزار متـر مکعـب تغذیـه آب در چـاه ها و 

چشـمه سـارهای ایـن حـوزه صـورت می گیـرد.
منصـور بـا بیـان اینکـه مهمترین عامـل برای شـکل گیری چرخـه حیات 
و سـکونت مـردم حفـظ آب و خـاک و پوشـش گیاهی اسـت، اظهـار کرد: 
بـا اجـرای عملیات آبخیـزداری عالوه بر تغذیـه سـفره های آب زیرزمینی، 
جلوگیـری از سـیالب ها، فرسـایش خـاک و رسـوبات از اهدافـی اسـت که 

متناسـب بـا شـرایط منطقه دنبال می شـود.
در ایـن آییـن عنایت اهلل رحیمی اسـتاندار فـارس، محمد مهـدی فروردین 
نماینـده مردم شهرسـتان های فراشـبند، فیروزآباد و قیـر و کارزین در خانه 
ملـت، حسـن نـوروزی رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی و حسـین 
پژمـان رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس نیز حضور داشـتند.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی؛

کلنگ زنی پروژه تغذیه مصنوعی آب نیلو در فراشبند
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مهزاد محمودی

شهرستان آباده 

افتتاح 10 طرح در بخش کشاورزی آباده 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: همزمان بـا دهه مبـارک فجر 
ده طـرح در زیـر بخش هـای مختلـف حـوزه کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا 

اعتبـاری بالـغ بـر ۱28 میلیـارد ریـال افتتاح شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی تصریـح کـرد: ایـن طرح ها شـامل چهار طـرح زیر بنایـی در بخش آب 
و خـاک، چهـار طـرح امور دامـی در زمینه بره پـرواری و گاو شـیری و دو طرح 

تولیدات گیاهی اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ بـا بهـره بـرداری از این طرح هـا زمینه اشـتغال ۴8 نفـر فراهم 
شـده اسـت و بیـش از دو هـزار خانـوار از عوایـد آن بهره مند شـده اند. 

او بـه ویـژه برنامه هـای ایـام الـه دهـه مبـارک فجر نیـز اشـاره کـرد و افزود: 
از دو خانـواده شـهید گرانقـدر روسـتایی سـرداران شـهید محمد جـواد و محمد 
جعفـر صادقـی از روسـتای جوشـقان سـورمق و شـهید واالمقـام عشـایر حـاج 
علـی اکبـر شمشـیری از ایـل قشـقایی بـا حضـور اعضـای کمیته روسـتایی و 

عشـایری گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر تجلیـل و تقدیر شـد. 
نمایشـگاه  فجـر  مبـارک  دهـه  طـول  در  کـرد:  ابـراز  مسـئول  مقـام  ایـن 
توانمندی هـای زنـان روسـتایی عضـو صنـدوق خـرد نیز برگزار شـد کـه مورد 

اسـتقبال عالقـه منـدان قـرار گرفـت. 

مریم میرشکاری

شهرستان ارسنجان 

طرح های کشاورزی در ارسنجان به 
بهره برداری رسید 

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت: 6 طرح مختلف کشـاورزی 
بـا اعتبـار بالـغ بـر ۴۷ میلیـارد و ۱۵۴ میلیـون ریـال به مناسـبت دهـه مبارک 

فجـر در ایـن شهرسـتان به بهـره برداری رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان، 
سـید ناصـر حسـینی تصریـح کـرد: با بهـره بـرداری از ایـن طرح ها عـالوه بر 

بهـره منـدی 2۵خانـوار، زمینـه اشـتغال ده نفـر بـه صـورت مسـتقیم و ۱۵ نفر 
بـه صـورت غیـر مسـتقیم در ایـن طرح هـای اجرایی و اشـتغال زا فراهم شـد. 
بـه گفتـه وی؛ طـرح ۳.۷ هکتـاری آبیـاری نویـن بـه نمایندگـی از 2۵۳ هکتار 
آبیـاری اجـرا شـده در حـوزه امـور فنـی و زیـر بنایـی، چهـار طـرح گلخانه ای 
در زمینـه باغبانـی و یـک طـرح گاوداری ۳۰ راسـي در زمینه تولیـدات دامی از 

جملـه طرح هـای افتتاح شـده اسـت.

حسـینی ابـراز کـرد: آئیـن افتتـاح ایـن طرح ها بـا حضـور ظفر افشـون معاون 
هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری، جعفر صبـوری پور معـاون برنامه ریزی 
و امـور هماهنگـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، رحیـم عزیـزی 
فرمانـدار شهرسـتان ارسـنجان و جمعـی از مسـئولین شهرسـتانی برگزار شـد.

انقـالب  پیـروزی  سـالگرد  دومیـن  و  چهـل  مناسـبت  بـه  افـزود:  او 
اسالمی مراسـم های عقیدتـی و فرهنگـی شـامل غبـار روبـی و عطـر افشـانی 
قبـور شـهدا، دیـدار بـا خانـواده شـهدا، تجلیـل از مقـام مـادر و روز زن بـا اهدا 
شـاخه گل، ارایـه میـز خدمـت در مصـالی نمـاز جمعـه، برنامـه کـوه پیمایـی 
کارکنـان جهاد کشـاورزی و شـرکت در راهپیمایی خودرویی یـوم اله 22 بهمن 

مـاه صـورت گرفـت. 

سمانه استوار

شهرستان اقلید 

افتتاح طرح  های کشاورزی اقلید با اعتبار 176 
میلیارد ریال

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد گفـت: بـه مناسـب گرامیداشـت دهـه 
مبـارک فجـر ۱۱ طرح کشـاورزی با اعتباری بالـغ بر ۱۷6 میلیـارد ریال از محل 

اعتبـارات دولتـی و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی بـه بهره برداری رسـید. 

اقلیـد،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
سـیدعلی آقـا میرطالبـی ضمـن گرامیداشـت چهل و دومیـن سـالگرد پیروزی 
انقـالب ابـراز کـرد: از طرح هـای مذکـور هفـت مـورد عمرانـی و سـه طـرح 

اشـتغالزا اسـت.



اد
ی ب

رام
ی گ

الم
س

ب ا
قال

 ان
زی

رو
پی

د 
گر

سال
ن 

می
دو

 و 
هل

چ
13

99
اه 

ن م
هم

- ب
 6

9 
ره

شما
 -

س 
فار

ن 
ستا

ی ا
رز

شاو
د ک

جها
ن 

زما
سا

ی 
خل

دا
ه 

نام
بر

 خ
د«

می
و ا

رت
» پ

ه 
یم

ضم

98

او تصریـح کـرد: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح هـا زمینـه اشـتغال ۱۷ نفر به 
صـورت مسـتقیم در طرح هـای اشـتغال زا فراهـم می شـود.

بـه گفتـه وی؛ ایـن طـرح ها در سـه بخـش تولیدات دامـی، تولیـدات گیاهی و 
فنـی و زیربنایـی، مشـتمل بر دو مورد طـرح دامداری صنعتی گاو شـیری، یک 
طـرح گلخانـه سـبزی و صیفـی، سـه پـروژه آبیـاری نویـن و ۵ طـرح عمرانی 
شـامل کانال هـای آبرسـانی، پـل و جـاده بین مـزارع به بهـره برداری رسـید.

وی افـزود: اجـرای ایـن طرح ها باعث مکانیزه شـدن هرچه بیشـتر کشـاورزی، 
بهینـه سـازی مصرف آب، افزایـش تولید، تثبیت و ایجاد اشـتغال خواهد شـد.

 طرح هـای مذکـور همزمـان بـا سـایر طرح هـای کشـاورزی اسـتان بـا حضور 
مقامـات اسـتانی و شهرسـتانی بـه بهره برداری رسـید. 

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

دو کانال فرعی آبیاری در بوانات افتتاح شد 
سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات گفـت: بـه مناسـبت 
سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقـالب دو کانـال آبیـاری بـه طـول 88۹ متـر 
و اعتبـار بالـغ بـر پنـج میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون ریـال در ایـن شهرسـتان بـه 

رسـید.  بهره بـرداری 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان بوانات، سـید 
عبدالرسـول موسـوی تصریـح کرد: همزمان بـا نهمین روز از دهـه مبارک فجر 
ایـن دو طـرح درگود آسـیاب بخش مزایجان و روسـتای سـیمکان افتتاح شـد.

بـه گفتـه وی؛ ایـن کانـال هـا ۱۳۰ هکتـار از بـاغ هـا را مشـروب و 2۵۰ بهره 
بـردار از منافـع آن منتفـع می شـوند. 

او اظهـار کـرد: آئیـن افتتـاح ایـن کانـال هـا بـا حضور مسـئولین شهرسـتان و 
مدیـران سـتادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس برگزار شـد. 

موسـوی ابـراز کـرد: بـه منظور پاسداشـت مقام شـامخ شـهدا در دهه پـر فروغ 
فجـر، قبـور مطهر شـهدای گمنام این شهرسـتان بـا حضور کارکنـان مدیریت 

جهاد کشـاورزی و مسـئولین شهرسـتانی گلباران و عطر افشـانی شـد.

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

افتتاح بزرگترین کارخانه کنستانتره جنوب کشور 
در جهرم

بـه مناسـبت چهـل و دومین سـال پیـروزی انقالب اسـالمی در دهه پـر فروغ 
فجـر بـا حضـور اسـتاندار فـارس، رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس و رئیس 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس بزرگتریـن کارخانـه تولید کنسـتانتره 

جنـوب کشـور در شهرسـتان جهـرم افتتاح شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در آئیـن افتتـاح کارخانـه مذکور گفـت: این 
کارخانـه ظرفیـت تولیـد سـالیانه 2۷۰۰ تـن انـواع کنسـانتره مرکبـات، خرما و 
سـبزیجات را دارد و بـا بهـره بـرداری کامـل از ایـن طـرح زمینه اشـتغال ۴۰۰ 

نفـر فراهم می شـود.
علـی جـوکار بـا بیـان اینکـه تـا کنـون بالغ بـر ۱۵۰میلیـارد تومـان بـرای فاز 
اول کارخانـه توسـط سـرمایه گـذار خصوصـی هزینه شـده اسـت، افـزود: این 
کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت ۱۵ هـزار متـر مربـع و زیـر بنای هفـت هزار 
مترمربـع احـداث شـده اسـت کـه فـاز اول آن، خـط تولیـد رب گوجه فرنگـی 

افتتـاح می شـود. 
او افـزود: توسـعه ی کارخانجـات تولید کنسـانتره موجب ارتقای وضع معیشـتی 
باغـداران بـه دلیـل خریـد محصوالت ریـز، پشـتیبانی از صنایع پائین دسـتی و 
ایجـاد ارزش افـزوده در زنجیـره ی اقتصادی محصوالت کشـاورزی شهرسـتان 

جهرم اسـت.
وی در ادامـه اظهـار کـرد: همزمـان با گرامیداشـت دهه فجر انقالب اسـالمی، 
از فرزنـدان شـاهد در مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم تجلیل شـد. 

بـه گفتـه وی؛ خانواده هـای شـاهد و ایثارگران سـرمایه های ارزشـمند انقالب 
اسـالمی حاصل  انقـالب  دسـتاورد های  و  کنونـی  امنیـت  و  اسالمی هسـتند 
خـون شـهدا و ایثارگـری رزمنـدگان بـوده و انتقـال فرهنگ ایثار و شـهادت به 

نسـل آینـده از وظایـف مـا در نظـام جمهوری اسالمی اسـت. 

جـوکار بـه برگـزاری مسـابقه نقاشـی بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر در بین 
فرزنـدان کارکنـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم نیـز اشـاره و 
اضافـه کـرد: از پانـزده نفـر از فرزنـدان همـکاران کـه نقاشـی بـا کیفیت تری 

ارائـه کـرده بودنـد تقدیـر به عمـل آمد.
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طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

نخستین طرح گردشگری کشاورزی استان فارس 
افتتاح شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه گفـت: اولیـن طـرح گردشـگری 
کشـاورزی اسـتان فـارس واقـع در شهرسـتان خرامـه بـا اعتبـار بالـغ بـر۹۰ 
میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات دولتـی و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی 
بـا حضـور محمـود رضایی کوچـی معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری 

افتتاح شـد. فـارس 

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه، کاوس 
همتـی ابراز کرد: طرح گردشـگری کشـاورزی دآلرام با ۱6.۵ هکتار مسـاحت و 
6 زیـر مجموعـه در حـوزه دام و صنایـع تبدیلی فعالیت خود را آغـاز خواهد کرد.
ایـن مقام مسـئول بـا بیان اینکه گردشـگری کشـاورزی یک رویکـرد نوین برای 
مدیریـت بحران هـای اقتصـادی بخش کشـاورزی اسـت، اظهار کـرد: راه اندازی 

گردشـگاه دآلرام زمینـه اشـتغال ۵۰ نفـر از اهالی منطقه را ممکن می سـازد.
بـه گفتـه وی؛ جذب گردشـگران بـه مناطـق روسـتایی، تنـوع در فعالیت های 

کشـاورزان و کارآفرینـان عالقـه منـد بـه امور کشـاورزی را فراهـم می آورد.
ایجـاد و گسـترش  بـا هـدف  نـوع گردشـگری  ایـن  همتـی تصریـح کـرد: 
بازار هـای سـود آور جدید بـرای محصوالت کشـاورزی، آموزش و ایده سـازی 

بـرای گردشـگران در یـک بـازار بـزرگ منطقـه ای انجـام می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه بـه لزوم توسـعه صنعت گردشـگری 
در حوزه کشـاورزی اشـاره کرد و افزود: گردشـگری کشـاورزی راهکاری برای 

بقـا مـزارع تولیدی و کسـب در آمد پایدارتر اسـت.

مریم زارع قنات نویی

شهرستان خرم بید 

آغاز بهره برداری از جاده بین مزارع در خرم بید
در چهارمیـن روز از دهـه مبـارک فجـر انقـالب اسـالمی جاده بیـن مـزارع 
دهسـتان های قشـالق و خرمی بـه طـول ۵۵۰۰ متـر در شهرسـتان خـرم بید 

شـد. افتتاح 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفـت: ایـن جـاده بـا اعتبـاری معادل 
چهـار میلیـارد و ۴۴۰ میلیـون ریـال احـداث و مورد بهـره برداری قـرار گرفت.

آرش خسـروانی بیـان کـرد: بـا افتتاح ایـن طرح، حـدود ۴۰۰ هکتـار از اراضی 
کشـاورزی منطقـه تحـت پوشـش قرار گرفتـه و ۱2۰ بهـره بـردار و یک واحد 

گلخانـه از مزایـای آن بهـره مند می شـوند.

بـه گفتـه وی؛ آئیـن افتتـاح ایـن طـرح بـا حضـور صـادق کریمی فرمانـدار 
شهرسـتان خـرم بیـد، محسـن امیـدوار بخشـدار مرکـزی، اعضـای شـورای 
اسالمی روسـتای مشـکان و جمعـی دیگـر از مسـئولین محلـی برگـزار شـد. 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

کلنگ زنی و افتتاح طرح های کشاورزی در رستم
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفـت: همزمـان بـا گرامیداشـت 
ایـام دهـه مبـارک فجـر در این شهرسـتان کلنگ احـداث یـک کارخانه آرد 
و سـیلوی گنـدم بـه زمین زده شـد و سـه طـرح دامـداری صنعتی بـه بهره 

رسـید.  برداری 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، 
علـی گـودرزی بـا بیـان اینکـه ایجاد اشـتغال و رونـق تولید از اهـداف مهم 
دولـت و نطـام جمهوری اسالمی اسـت، تصریـح کرد: سـیلوی 6۰ هزار تنی 
ذخیـره گنـدم و کارخانه آرد پـس از راه اندازی و بهره برداری زمینه اشـتغال 

۵۰ نفـر را ر بـه صـورت مسـتقیم فراهـم خواهد کرد.

ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد: طـرح مذکـور در زمینـی به مسـاحت 2۳ 
هـزار متـر مربع و با سـرمایه گذاری اولیـه ۵۰۰ میلیارد ریال در شـهرک 
صنعتـی شهرسـتان رسـتم احـداث می شـود که سـاالنه تـوان تولید 6۰ 
هـزار تـن آرد، ماکارونی، کنسـتانتره دامی و دیگر مشـتقات گنـدم را دارا 

است. 
وی در خصـوص واحد هـای دامپـروری جدیـد افزود: سـه طـرح پرورش 
دام سـبک در قالـب گوسـفند داشـتی و بـره پرواری بـا اعتبـاری بالغ بر 
26 میلیـارد ریـال بـا هدف کمـک به رونق تولید، اشـتغال زایـی و تامین 

امنیـت غذایی مـردم احداث و افتتاح شـد. 
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بـه گفتـه او؛ در طرح هـای دامپـروری بـه بهره برداری رسـیده ۱2 نفـر نیروی 
انسانی به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد. 

گـودرزی اظهـار کـرد: عبدالرضـا قاسـم پـور معـاون توسـعه مدیریـت و منابع 
انسـانی اسـتانداری فارس و مسـئولین محلـی در ویژه برنامه هـای دهه مبارک 

فجـر این شهرسـتان حضور داشـتند. 

فرخنده ابراهیمی

شهرستان سپیدان 

بهره برداری از 17 طرح کشاورزی در سپیدان 
آغاز شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان گفـت: بـه مناسـبت دهـه مبارک 
فجـر ۱۷ طـرح کشـاورزی بـا اعتبـاری بالـغ بـر 2۵8 میلیـارد ریـال از محـل 
اعتبـارات بخـش دولتـی و سـرمایه گـذاری بخش خصوصـی به بهـره برداری 

رسید.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان، 
مهـدی نصیـری ابـراز کـرد: از طرح هـای مذکـور ۹ مـورد طـرح عمرانـی و 

هشـت مـورد طـرح اشـتغالزا اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح هـا زمینـه اشـتغال ۳2 نفـر 

بصـورت مسـتقیم در طرح هـای اشـتغالزا فراهـم شـده اسـت.
نصیـری بیـان کـرد: طرح هـای مذکور شـامل احداث چهـار کانـال انتقال آب، 
یـک جـاده بیـن مـزارع، مرمت و احیـاء چهار رشـته قنـات، دو گلخانه سـبزی 
و صیفـی، دو گلخانـه گل رز و گیاهـان آپارتمانـی، یـک واحـد پـرورش مـرغ 
گوشـتی، یـک واحـد پـرورش گاو شـیری، یـک واحـد پـرورش بره پـرواری و 

یـک واحـد تولیـد چیپس میوه اسـت.
هـا حسـن همتـی سرپرسـت  پـروژه  ایـن  افتتـاح  مراسـم  در  او؛  گفتـه  بـه 
فرمانـداری، مهـدوی مسـئول دفتـر نماینده مجلس شـورای اسـالمی و جمعی 

از مسـئولین شهرسـتان سـپیدان حضـور داشـتند.

ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه در ایام مبـارک دهه فجـر به منظـور تکریم 
از خانـواده شـهدا بـا خانـواده جهادگر شـهید اسـماعیل کنعاني دیـدار و از مقام 
شـامخ ایـن شـهید تجلیـل شـد، ابـراز کـرد: غبـار روبـی قبـور مطهـر شـهدا، 
نواختـه شـدن زنـگ گلبانـگ انقالب، حضـور در جشـن های دهه فجـر که در 
مسـاجد شهرسـتان برگزار شـد و رژه خودرویـی 22 بهمن از دیگـر برنامه های 

ویـژه این ایـام بود. 
وی اظهـار کـرد: در جلسـات پرسـش و پاسـخ کـه بـه مناسـبت دهـه فجر در 
روسـتاهای مختلـف شهرسـتان برگزار شـد، ضمن انتشـار دسـتاوردهای جهاد 
کشـاورزی در سـال های اخیـر بـه بررسـی مسـائل مشـکالت بهـره بـرداران 

ایم.  پرداختـه 

او از برگـزاری جشـن میـالد حضـرت زهرا و تکریـم بانوان شـاغل در مدیریت 
جهـاد کشـاورزی، تجلیـل از برگزیدگان قرآنـی و برپایی میزخدمت در مراسـم 

نمـاز جمعه نیـز خبر داد. 

زینب طالیی

شهرستان سرچهان 

افتتاح 2 طرح کشاورزی در سرچهان 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان گفـت: به مناسـبت گرامیداشـت 
دهـه مبـارک فجـر دو طـرح کشـاورزی بـا اعتبـار بالـغ بـر ۱۷ میلیـارد و ۹۹۵ 

میلیـون ریـال در ایـن شهرسـتان افتتاح شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـرچهان، 
علـی موسـی پـور جشـنی تصریح کرد: ایـن طرح ها شـامل یک واحـد گلخانه 
سـبزی و صیفـی در سـطح 28۰۰ متـر مربع و یـک طرح سیسـتم های آبیاری 

نویـن بـه میـزان ۴۰ هکتار بوده اسـت.



اد
ی ب

رام
ی گ

الم
س

ب ا
قال

 ان
زی

رو
پی

د 
گر

سال
ن 

می
دو

 و 
هل

چ
13

99
اه 

ن م
هم

- ب
 6

9 
ره

شما
 -

س 
فار

ن 
ستا

ی ا
رز

شاو
د ک

جها
ن 

زما
سا

ی 
خل

دا
ه 

نام
بر

 خ
د«

می
و ا

رت
» پ

ه 
یم

ضم

101

بـه گفتـه وی؛ بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح ها ده فرصت شـغلی بـه صورت 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم ایجاد شـده اسـت.

او اظهـار کـرد: در آئیـن گشـایش ایـن طرح ها سـید علـی نقی طبیـب لقمانی 
معـاون اسـتاندار فـارس، مجیـد رضـا پـاکاری مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس و جمعـی از مسـئولین شهرسـتانی حضور داشـتند. 

خاطره اکبری

شهرستان شــیراز 

اعطای دو پروانه زنجیره ارزش به شرکت سمیران 
سالمت شیراز

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت: به مناسـبت ایـام اهلل 
دهـه فجـر در آیینـی پروانـه فعالیـت دو زنجیـره ارزش سـیب و پرتقـال بـه 

شـرکت سـمیران سـالمت اعطـا شـد. 
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز، حسـین 
پژمـان اظهار کـرد: بازار رسـانی محصوالت کشـاورزی از چالش های اساسـی 
اسـت بنابرایـن بـا وصـل کـردن حلقه های تامیـن نهـاده، تولیـد و بازرگانی به 

یکدیگـر؛ بخـش عمده ای از مشـکالت حل خواهد شـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولین زنجیـره تولید محصـوالت گلخانه ای در اسـتان 
فـارس شـکل گرفته اسـت، افـزود: این کار بسـیار ارزنـده نیز توسـط مجموعه 
سـمیران سـالمت رقم خورده اسـت و به زودی پروانه فعالیت سـبزی و صیفی 

می شـود. صادر 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد: حلقه های مختلف شـامل تامیـن نهاده، 
تولیـد نشـاء، تولیـد محصوالت گلخانه ای، بسـته بندی و بـازار در این مجموعه 

در کنـار یکدیگر قـرار گرفتند.
بـه  دسـتیابی  گفـت:  شـیراز  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  ادامـه  در 

کشـاورزی پایـدار و زنجیـره ارزش بـا کامـل بـودن حلقه هـای تامیـن نهـاده، 
تولیـد و بازرگانـی امـکان پذیـر خواهـد بـود. 

ذبیـح الـه سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت سـمیران سـالمت اولیـن 
زنجیـره تولیـد محصـوالت گلخانـه ای در اسـتان فارس اسـت، افـزود: عالوه 
بـر اشـتغالزایی و تکمیـل زنجیـره ارزش ایـن کار بـه امنیت غذایی بـا توجه به 

ایجـاد امـکان  نظارتـی بهتـر و متمرکـز نیـز کمـک می کنـد. 
وی اظهـار کـرد: گلخانه تولید نشـاء شـرکت سـمیران سـالمت بـا ظرفیت 2۴ 
میلیـون قطعه نشـاء در سـال و اشـتغالزایی ۱۵ نفـر به صورت مسـتقیم زنجیره 
ارزش صیفـی و سـبزیجات خـود را کامـل کـرد و حلقه هـای مختلـف شـامل 
تامیـن نهـاده، تولید نشـاء، تولید محصوالت گلخانه ای، بسـته بنـدی و بازار در 

ایـن مجموعـه در کنـار یکدیگر قـرار گرفتند.
۱۱ مجموعه زنجیره ارزش در فارس سازماندهی شد

در ادامـه این آیین انوشـیروان کاظمی مشـاور رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز دنیـا در مسـیری حرکـت می کنـد 
کـه کشـاورزی بـر مبنـای بـازار محـوری باشـد، اظهار کرد: شـرکت سـمیران 
سـالمت بـا کمک مجموعه جهاد کشـاورزی موفق شـده اسـت کـه حلقه های 

مختلـف زنجیـره ارزش را بـه هم متصـل کند.
بـه گفتـه وی؛ سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تاکنون پروانـه زنجیره 

ارزش بـرای ۱۱ پـروژه مهـم بخـش کشـاورزی صادر کرده اسـت.
کاظمی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس برنامـه ریـزی هـا امیـد مـی رود در یـک 
فرآینـد پنـج سـاله قریب بـه ۵۰ درصـد از تولیدات بخـش کشـاورزی در قالب 
ارزش،  زنجیـره  ایجـاد  کـرد:  اظهـار  شـود،  سـاماندهی  ارزش  زنجیره هـای 
کاهـش نیـاز بـه نقدینگـی و ضایعات، افزایـش بهـره وری، تعـادل در عرضه و 
تقاضـا، افزایـش کیفیـت، بهبـود ارزش افـزوده و انتفـاع تولید کننـده و مصرف 

کننـده را بـه دنبـال دارد.

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

افتتاح طرح های کشاورزی با اعتباری بالغ بر 112 
میلیارد ریال در شهرستان فراشبند

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت: به مناسـبت دهـه مبارک 
فجـر ۵ طـرح کشـاورزی بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۱۱2 میلیـارد ریـال از محـل 

تسـهیالت و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی بـه بهـره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند 
فرامـرز نوعـی ضمـن تبریـک ایـام دهـه مبـارک فجـر و پیـروزی شـکوهمند 
انقـالب اسـالمی ابراز کـرد: همه طـرح ها افتتـاح شـده در قالب اشـتغال زایی 

اسـت. بوده 
 وی تصریـح کـرد: بـه طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم با افتتاح ایـن طرح ها 2۳ 

نفر به اشـتغالزایی رسـیده است.
 نوعـی بیـان کرد: از طرح هـای مذکور دو طرح در قالب دامـداری و پرواربندی 
، دو طـرح گلخانـه تولید سـبزی و صیفی ونشـاء ،  یک طرح بسـته بندی خرما 

و سـردخانه می باشد.
جمعـه   ابراهیمی امـام  هـادی  آقـا  حـاج  هـا  طـرح  ایـن  افتتـاح  مراسـم  در 
شهرسـتان، صـادق فروغی فرمانـدار، علی مردانلـو معاون عمرانـی فرمانداری، 
فرامـرز نوعـی مدیر شهرسـتان، محسـن رضایـی بخشـدار دهرم، خلیـل ثابت 
شـهردار دهـرم و جمعـی از روسـای سـایر ادارات تابعـه شهرسـتان فراشـبند 

داشـتند. حضور 
 ایـن مقـام مسـئول در ایام دهه مبارکـه فجر، دیدار بـا خانواده شـهدا، گلباران 
قبـور شـهدا، دیـدار بـا امـام جمعـه ،نواختـه شـدن زنـگ انقـالب در مـدارس 
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عشـایری،  جشـن های دهـه مبـارک فجـر و والدت حضـرت فاطمـه زهـرا، 
تجلیـل از نمونه هـای برتر بخش کشـاورزی، بسـته بنـدی و سـردخانه تعاونی 

چهـار فصـل عرشـیا حضور داشـتند.

سمیرا طاهری

شهرستان فسا 

افتتاح اولین کشتارگاه صنعتی طیور در فسا
در پنجمیـن روز از دهـه مبـارک فجـر، کشـتارگاه صنعتـی طیـور بـا ظرفیـت 
62۵۰تـن در سـال در شهرسـتان فسـا با حضور اسـتاندار فـارس، نماینده مردم 
فسـا در مجلـس شـورای اسـالمی، فرمانـدار ویـژه ایـن شهرسـتان و معـاون 

تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس افتتاح شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا، مدیر 
جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: ایـن واحد بـا اعتباری بالغ بـر ۹میلیارد 
تومـان آورده مالـک و 2.۵ میلیـارد تومـان از اعتبـارات بخـش کشـاورزی بـه 

بهـره برداری رسـید.

ناصـر انصـاری ابـراز کرد: بـا راه انـدازی این واحـد زمینه اشـتغال قریب به 6۴ 
نفر فراهم شـده اسـت.

گوشـت  تـن  از۵۱۷۵  بیـش  سـالیانه  بامصـرف  فسـا  شهرسـتان  افـزود:  او 
طیـور نیازمنـد راه انـدازی ایـن کشـتارگاه بـود و مـازاد تولیـد ایـن واحـد بـه 

می شـود. ارسـال  جـوار  هـم  شهرسـتان های 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کرد: این کشـتارگاه در کیلومتر ۱۵ جاده فسـا شـیراز 

واقع شـده اسـت و اولین کشـتارگاه صنعتی طیور در شهرسـتان می باشـد.

بهره برداری از 3 طرح عمرانی و اشتغالزا 
در فسا 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا گفـت: بـه مناسـب گرامیداشـت دهه 
مبـارک فجـر یک طـرح عمرانـی و دو طرح اشـتغالزا در بخش کشـاورزی این 
شهرسـتان بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳2 میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات دولتی و 

سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی به بهـره برداری رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی فسـا، ناصـر انصـاری 
افـزود: یـک طـرح اجـرای آبیـاری نویـن، یک طـرح در زمینـه تولید سـبزی و 

صیفـی در گلخانـه و یـک طـرح گوسـفند داشـتی گشـایش یافته اسـت.

بـه گفتـه وی؛ بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح هـا زمینـه اشـتغال ۱۴ نفـر بـه 
صـورت مسـتقیم و 28 نفـر بـه صـورت غیـر مسـتقیم فراهـم می شـود. 

ویـژه  فرمانـدار  آرگیـو  مذکـور  طرح هـای  افتتـاح  آئیـن  در  کـرد:  اظهـار  او 
داشـتند. حضـور  شهرسـتان  ایـن  مسـئولین  از  جمعـی  و  فسـا  شهرسـتان 

صدیقه پرندین

شهرستان فیـــروزآباد 

آغاز به کار فن آوری های نوین در کشاورزی 
فیروزآباد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت: بـه مناسـب گرامیداشـت 
دهـه مبـارک فجـر 2 طرح کشـاورزی با اعتبـاری بالغ بـر ۴۱ میلیـارد ریال در 

ایـن شهرسـتان به بهـره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد، 
سـید کاظـم موسـوی ابـراز کـرد: ایـن دو طـرح هـا شـامل گشـایش گلخانـه 
سـبزی و صیفـی در سـطح چهـار هـزار و 2۵۰ مترمربـع  و بـه کار گیری یک 

دسـتگاه پهپاد سـمپاش کشـاورزی اسـت. 
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وی تصریـح کـرد: بـا بهـره بـرداری از این طـرح ها، زمینـه اشـتغال هفت نفر 
بـه صـورت مسـتقیم و پنـج نفر به صـورت غیرمسـتقیم فراهم می شـود.

موسـوی افـزود: در ایـن آییـن عبدالرضـا قاسـم پـور معـاون توسـعه مدیریـت 
و منابـع اسـتانداری فـارس، محسـن محمـدی صفـری کوچـی معاون توسـعه 
مدیریـت و منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، سـید عزیزالـه 
هاشـمی زاده امـام جمعـه و سـید کمـال علـوی فرمانـدار شهرسـتان فیروزآباد 

داشـتند. حضور 
او ضمـن تجلیـل از صبر و اسـتقامت خانواده های معظم شـهدا، خون شـهیدان 
واال مقـام را مایـه قـوام و ثبـات درخـت انقـالب برشـمرد و اضافـه کـرد: در 
راسـتای ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت بـا خانواده هـای معظـم جهادگـر 
شـهید منصـور بهمنـی، شـهیدان صدرالـه حق شـناس و گنجعلـی مرجانی پدر 
کارمنـدان جهادگـر مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد از نزدیک 

دیـدار و از مقـام رفیـع شـهیدان تجلیل شـد. 

بـه گفتـه وی؛ بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر بـا حضـور درگلـزار شـهدا 
شهرسـتان فیروزآبـاد و غبـار روبـی و گل افشـانی قبـور مطهـر شـهدا ضمـن 
قرائـت فاتحـه و ذکـر صلـوات و تجدید پیمـان بـا آرمان هـای واالی انقالب، 

بـه مقـام شـامخ شـهدای انقـالب ادای احتـرام شـد.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

ایجاد اشتغال با بهره برداری از طرح های کشاورزی 
در کازرون

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون گفـت: با بهـره بـرداری از دو طرح 
کشـاورزی به مناسـبت گرامیداشـت دهه مبـارک فجر در این شهرسـتان برای 

۵۰ نفر اشـتغال ایجاد شـد. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون، 
حمیـد رشـیدی بـا بیـان اینکـه ایـن دو طرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳۳ میلیارد 
احـداث شـده اسـت، تصریح کـرد: هم اکنون  یـک واحد پـرورش بلدرچین ۳۳ 
هـزار قطعـه ای و یـک واحـد گلخانـه سـبزی و صیفی 6 هـزار متـر مربعی به 

بهـره برداری رسـیده اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ با شـروع به کار این واحد هـای تولیدی، ۱۳۰ هـزار قطعه جوجه 
بلدرچیـن و 6۰ تـن گوشـت بلدرچیـن  و ۱2 میلیـون نشـاء انـواع محصـوالت 

سـبزی و صیفـی تولید می شـود.
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: فعـاالن بخش  های کشـاورزی و دامپـروری با 
اسـتفاده از تمامی امکانـات موجـود و در راسـتای حفـظ اسـتقالل و خود کفایی 

کشـور در عرصـه تولیـد محصـوالت مختلف و امنیـت غذائی تـالش می کنند.
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بـا اشـاره بـه اینکـه جشـن ۴2 
سـالگی انقـالب فرصتـی اسـت کـه همه بـا شـهیدان تجدیـد خاطـره کنند و 
در برابـر صبـر و گذشـت خانواده  هایشـان سـر تعظیـم فـرود آورند، بیـان کرد: 
در دهـه مبـارک فجـر ضمـن گلباران قبـور شـهداء، بـا خانواده های شـهیدان 
کیامـرز فالمـرزی و رحیـم جهانبیـن از شـهدای سـنگر سـاز بـی سـنگر ایـن 

مدیریـت دیـدار و از آنـان تجلیـل شـد.

 علـی مظفـری معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان کازرون، و دیگـر 
مسـئولین شهرسـتانی در مراسـم افتتـاح پـروژه هـا حضور داشـتند.

مهسا برزویی

شهرستان کوار 

دو گلخانه جدید در کوار افتتاح شد 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت: دو گلخانـه با سـرمایه گذاری 
بالـغ بـر ۵۷ میلیـارد ریـال بـه مناسـبت دهه پرفـروغ فجـر در این شهرسـتان 

بـه افتتاح رسـید.

کـوار،  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالرسـول جـوکار ضمـن گرامیداشـت فـرا رسـیدن چهـل و دومیـن بهـار 
انقـالب تصریـح کـرد: طرح هـای مذکور شـامل یـک واحد گلخانه آب کشـت 
گل و گیاهـان زینتـی در منطقـه طسـوج بـه مسـاحت ۵2۰۰ متر مربـع و یک 
گلخانـه تولیـد نشـاء مکانیزه در اراضی باغان با وسـعت ۴۵۰۰ متر مربع اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ بـا بهـره بـرداری از ایـن دو واحـد گلخانـه ای زمینـه اشـتغال 
بـرای 2۰ نفـر فراهـم می شـود و نقـش بسـزایی در افزایش تولیـد محصوالت 

گلخانـه ای شهرسـتان کـوار خواهد داشـت. 
جـوکار ابـراز کـرد: آئین افتتـاح این طـرح ها با حضـور محمود رضایـی معاون 
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندارفارس، مجیـد گشـول امـام جمعـه، اشـکان 
کاظمی فرمانـدار، فرهـاد شـریفی معـاون تولیـدات گیاهـی و دیگـر مسـئولین 

شهرسـتانی برگزار شـد. 
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ساغر رحیمی فرد

شهرستان الرستان 

افتتاح یک واحد مرغداری و کلنگ زنی دو طرح 
کشاورزی در الرستان 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از افتتـاح یک مرغداری گوشـتی 
بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بـه 
همیـن مناسـبت احـداث یـک واحـد مرغداری گوشـتی و یـک واحد سـردخانه 

محصـوالت کشـاورزی نیـز کلنـگ زنی شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان، 
محمـد جـواد مظفـری بـا تاکیـد بـر اینکه میـزان سـرمایه گـذاری بـرای این 
طـرح هـا بیـش از ۵۴۰ میلیـارد ریـال بـرآورد می شـود، تصریـح کـرد: طـرح 
بـه بهـره بـرداری رسـیده مرغـداری گوشـتی ۳۰ هـزار قطعـه ای در زمینی به 
مسـاحت هشـت هـزار متـر مربع و بـا هزینـه ۴۵ میلیـارد ریال احـداث و برای 

ده نفـر شـغل جدیـد ایجـاد کرده اسـت. 

بـه گفتـه وی؛ کلنـگ زنـی یک واحـد مرغـداری گوشـتی ۳۰ هـزار قطعه ای 
نیـز انجام شـده اسـت کـه پیش بینـی می شـود ضمن ایجاد اشـتغال، سـالیانه 

2۴۰ تـن گوشـت سـفید تولیـد و روانـه بازار مصـرف کند. 
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکه شهرسـتان الرسـتان سـاالنه بیـش از ۳۵2 
هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی تولیـد می کنـد، افـزود: کار اجرایـی سـاخت 
یـک واحـد سـردخانه دو منظوره ۱6 هزار تنـی برای نگهداری و ذخیره سـازی 
انـواع تولیـدات باغـی و زراعـی در شـهر خـور آغـاز و کلنـگ آن بـر زمین زده 

 . شد
او اظهـار کـرد: طـرح سـاخت سـردخانه مذکـور در زمینی به مسـاحت 2۰ هزار 
متـر مربـع و با سـرمایه گـذاری بیـش از ۴۵۰ میلیارد ریالی بخـش خصوصی و 

امـکان اشـتغال برای 2۵ نفر آغاز شـده اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان ابـراز کـرد: حسـین زاده نماینـده 
مـردم شهرسـتان های الر، خنـج، گـراش و اوز در خانـه ملت، عبدالرضا قاسـم 
پـور معـاون توسـعه و منابع انسـانی اسـتانداری فـارس، جلیل حسـنی فرماندار 
ویژه الرسـتان، محمدی مشـاور ارشـد رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

فـارس و جمعـی از مسـئولین محلـی  در ایـن آئیـن ها حضور داشـتند. 

 مسعود قاسمی

شهرستان المرد 

طرح تغذیه مصنوعی تنگ ماهی المرد 
کلنگ زنی شد

فرمانـدار شهرسـتان المـرد گفـت: طـرح تغذیـه مصنوعـی و کنتـرل سـیالب 
تنـگ ماهـی با اعتبـار 2۰ میلیـارد ریال بـه مناسـبت دهه مبـارک فجر کلنگ 

زنـی و عملیـات اجرایـی آن آغاز شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان المرد، حسـین 
شـبانی تصریـح کـرد: این طرح  با مشـخصات فنی خاکبرداری ماشـینی ۱۵۰۰ 
مترمکعـب، بنایـی با سـنگ الشـه 2۷۰۰ مترمکعب، خشـکه چینـی ۱۴۰۰ متر 

مکعـب و حجـم آبگیری ۳۷۰ هـزار مترمکعبی اجرا خواهد شـد. 
بـه گفتـه وی؛ کار سـاخت ایـن طـرح در روسـتای ده میـان بخـش اشـکنان 
بـا  توجـه  بـا  بینـی می شـود  پیـش  و  اسـت  آغـاز شـده  شهرسـتان المـرد 
پیگیری های انجام شـده به زودی شـاهد اتمام عملیات سـاختمانی آن باشـیم. 
او بـا بیـان اینکـه اعضـای شـورای اداری شهرسـتان در آئیـن کلنـگ زنی این 
طـرح حضـور داشـته انـد، افـزود: اجـرای این طـرح از اهمیـت ویـژه ای برای 

شهرسـتان المـرد و ذی نفعـان ایـن منطقـه برخوردار اسـت. 

سمیه عیدی

شهرستان مرودشت 

سرمایه گذاری 525 میلیارد ریالی در دو طرح 
کشاورزی شهرستان مرودشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفـت: در ایـام اله دهـه مبارک 
فجـر، یـک طـرح دامـداری بـا اعتبـار ۵۰۰ میلیـارد ریـال کلنـگ زنـی و یک 

واحـد گلخانـه بـا اعتبـار 2۵ میلیـارد ریـال نیـز به بهـره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، 
عزیـز رحیمی بـا بیـان اینکـه سـرمایه گـذاری این طرح هـا از محـل اعتبارات 
دولتـی تامیـن شـده اسـت، افـزود: بـا افتتـاح ایـن گلخانه 6 هـزار متـر مربعی 
کـه بـه کشـت فلفـل دلمـه ای اختصـاص دارد بـرای ۱۵ نفـر ایجـاد اشـتغال 

است. شـده 
بـه گفتـه وی؛ محصـول تولیـدی در ایـن واحـد گلخانـه ای بـه صـورت غیـر 

مسـتقیم بـه کشـور روسـیه صـادر می شـود.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه واحـد دامـداری کلنگ زنی شـده یک هزار راسـی 
و در مرحلـه جـذب تسـهیالت اسـت، افـزود: این واحـد گاوداری بـرای ۳۰ نفر 

ایجاد اشـتغال خواهـد کرد. 
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او افـزود؛ برگـزاری سـتاد دهـه فجـر، آذیـن بنـدی مدیریـت و مراکـز جهـاد 
کشـاورزی، گلبـاران قبور شـهدا و دیـدار با خانـواده معظم شـهدا در بخش ها، 
برگـزاری جشـن تکلیـف فرزندان خانواده جهاد کشـاورزی و بـذر کاری نمادین 
در عرصه هـای منابـع طبیـع از دیگـر برنامه هـای اجرایـی دهـه مبـارک فجر 

در شهرسـتان مرودشـت بود.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

افتتاح گلخانه تولید نشاء گیاهان دارویی
در ممسنی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی گفـت: همزمان بـا دومیـن روز از 
دهـه مبـارک فجـر یک واحد هـزار متـری گلخانه تولید نشـاء گیاهـان دارویی 

در روسـتای عالیونـد این شهرسـتان افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی، 
محمـد علـی امیـری تصریـح کـرد: ایـن گلخانـه بـا مشـارکت صنـدوق بنیـاد 
برکـت و سـرمایه گـذاری ۱6۰۰ میلیـون ریالـی احـداث و بـرای سـه نفـر 

اشـتغالزایی کـرده اسـت.

بـه گفتـه وی؛ راه انـدازی ایـن گلخانـه عـالوه بر ایجاد اشـتغال زمینه توسـعه 
کشـت گیاهـان دارویی در شهرسـتان ممسـنی را همـوار می کند کـه می تواند 

در بهبود معیشـت کشـاورزان موثر باشـد. 
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی افزود: در آئیـن افتتاح ایـن گلخانه 
داوود ایوبـی فرمانـدار و تعـدادی از مسـئولین محلـی ایـن شهرسـتان حضـور 

اند.  داشـته 

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 

افتتاح طرح های کشاورزی در نی ریز 
با اعتبار63 میلیاردی 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز گفـت: بـه مناسـبت گرامیداشـت دهه 
و  "صنایـع غذایـی  در حوزه هـای  اسالمی سـه طـرح کشـاورزی  انقـالب  فجـر 
تبدیلـی"، باغبانـی و  " آب  و  خـاک" بـا اعتبـار 6۳ میلیـارد و 2۳۴ میلیـون ریال از 
محـل تسـهیالت دولتی و سـرمایه گذاری بخـش خصوصی به بهره برداری رسـید.

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، علیرضا 
بصیـری تصریـح کـرد: ایـن طرح ها شـامل " اولیـن واحـد صنعتی تولیـد ارده 
و پوسـت  گیـری کنجـد فـارس" بـا ظرفیـت سـاالنه ۵۰۰تـن، اولیـن گلخانـه 
"آب کشـت" تولیـد گل و گیاهـان زینتـی نی ریز در سـطح پنج هـزار مترمربع و 
اجـرای ۷۰ هکتـار "سیسـتم های آبیاری نوین موضعی و کم فشـار" بوده اسـت.
به گفتـه وی؛  بهره بـرداری از ایـن طرح هـا زمینـه اشـتغال ۳۴ نفـر را به صورت 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم فراهم کرده  است.
او افـزود: سـید علـی نقی طبیـب لقمانی معاون اسـتاندار فارس، فرهاد شـریفی 
معـاون تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس، مـراد هدایت 
فرمانـدار و جمعـی از روئسـای ادارات شهرسـتان نـی ریـز از مدعویـن مراسـم 

افتتـاح طرح هـای شهرسـتان نی ریـز بودند. 
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اداره کل امور عشایر استان فارس
مریم ایزدی

آیین کلنگ زنی دو سایت اسکان عشایری 
شهرستان مهر

بـا  امـور عشـایر فـارس گفـت: همزمـان  مدیـر کل 
دهـه فجـر انقـالب اسـالمی آیین کلنـگ زنی سـایت 
اسـکان عشـایری بست شـهید و سـایت اسکان مشک 
آویـز شهرسـتان مهـر برای بهـره بـرداری6۵۰  خانوار 
عشـایری بـا حضـور با حضـور امـام جمعه شهرسـتان 
مهـر، فرماندار شهرسـتان مهر، مدیر کل بنیاد مسـکن 
اسـتان فـارس و مسـئوالن شهرسـتانی و شـوراهای 

عشـایری برگزار شـد.  
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل بهرامی در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه ویژگـی هـا و توانمنـدی عشـایر اسـتان فـارس افزود: 
عشـایر منبـع پتانسـیل و ظرفیـت هسـتند و مـا می توانیـم مردانگـی، جوانمردی، 

دالوری، صبـر و اسـتقامت را در زندگـی آنهـا ببینیم.
وی تصریـح کـرد: هـر چنـد برنامـه ریـزی ما در جهت اسـکان عشـایر بـه منظور 
ارائـه خدمـات بهتـر بـه آنان اسـت ولـی این اسـکان کامـآ اختیاری و بر اسـاس 

درخواسـت آنـان انجام می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد: مهمترین چالش در اسـکان عشـایر اشـتغال 
آنـان اسـت کـه دولـت تدبیـر و امیـد سـعی کـرده بـا تنـوع بخشـی به اشـتغال و 

فراهـم نمـودن تسـهیالت الزم موجبـات اشـتغال این عزیـزان را فراهـم آورد. 
وی بیان کرد: سـایت اسـکان بسـت شـهید به مسـاحت ۵۰ هکتار و مشـک آویز 
بـه مسـاحت ۱8 هکتـار مصـوب شـده اسـت کـه اراضـی تحویـل بنیـاد مسـکن 
گردیـده اسـت کـه اقدامـات از قبیـل آب، بـرق و راه به عـده دسـتگاه های متولی 
می باشـد و بـه زودی افـراد متقاضی اسـکان واجد شـرایط به بنیاد مسـکن معرفی 
خواهنـد شـد و پـس از طراحـی سـایت ها توسـط بنیاد مسـکن قطعات مسـکونی 

بـه متقاضیـان واجـد شـرایط تحویـل داده و عملیات اجرایـی انجام خواهد شـد.   
در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان مهـر اظهـار کـرد: نقـش ممتـاز و برجسـته عشـایر 
پیـروزی شـکوهمند اسـالمی و اسـتقرار نظـام جمهـوری اسـالمی و  کشـور در 
حماسـه سـازی آنـان در دوران دفـاع مقـدس چـون بـرگ زرینـی در تاریـخ ملت 

می درخشـد. ایـران 
سـید محمـد موسـوی بـا بیـان اینکـه پایمـردی و غیـرت عشـایر در پاسداشـت 
ارزش هـای دینـی، ملـی و مقاومـت اعتقادی از یکسـو و تالش شـبانه روزی آنان 
در رونق بخشـی به تولید کشـور و جهاد اقتصادی از سـوی دیگر الگویی مناسـب 
بـرای سـایر بخش ها اسـت اظهـار کرد: بایـد بیش از هـر زمان دیگر مـورد توجه 
قـرار گیـرد و الزم اسـت مسـئوالن در رفـع مشـکالت ایـن قشـر تـالش خویش 
را بیـش از گذشـته بـه نمایـش بگذارنـد تـا در سـال آینده شـاهد بهره بـرداری از 

ایـن مجموعه باشـیم.
وی ضمـن تاکیـد بـر ایـن کـه کانون هـای مذکـور بایـد در قالبـی طراحی شـود 
تـا بتـوان ایجـاد زمینـه گردشـگری و بـوم گـردی را در آنهـا  ایجـاد کـرد، افزود: 
فرصـت خوبـی فراهـم شـده کـه ایـن سـایت هـا بـه بازارچـه محلـی عرضـه 

محصـوالت کشـاورزی و عشـایری تبدیـل شـوند. 
در پایـان ایـن مراسـم از زحمـات مدیر کل امور عشـایر فـارس تقدیر و تشـکر به 

عمـل آمد.
 

افتتاح پروژه های عمرانی در مناطق عشایری فارس 
مدیـرکل امـور عشـایر اسـتان فـارس گفـت: بـه مناسـب گرامیداشـت دهـه 
مبـارک فجـر، ۵۷ پـروژه عمرانی بـه ارزش ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیـون تومان به 

بهـره بـرداری می رسـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح اهلل 

بهرامی ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن چهـل و دومیـن بهـار پیـروزی انقـالب 
شـکوهمند ایـران اسـالمی با اشـاره بـه اینکـه حـدود ۹۵۰ خانـوار از خدمـات 
بهره منـد خواهنـد شـد، افزود: در سـطح مناطق عشـایری کشـور 288 پروژه با 
اعتبـاری بالـغ بـر ۱۳۰ میلیـارد تومـان اجرا خواهد شـد، کـه 2۱ هـزار خانواده 

عشـایری از ایـن پـروژه هـا بهـره می بردنـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد: ایـن پـروژه هـا شـامل حفـر و تجهیز 
چـاه، برق رسـانی، احـداث ذخیره آب ، زیرسـازی راه عشـایری، کانکس جهت 
مدرسـه عشـایری، خریـد حمـل و نصـب حمام خورشـیدی، احداث پـل و غیره 

می باشـد.
وی ابراز کرد: سـازمان امور عشـایر به عنوان سـازمان توسـعه ای و چند پیشـه 
وظایـف متعـددی را بـه عهـده دارد و بـه عنـوان پشـتیبان اقتصـاد تولید محور 

جامعـه عشـایری نقش ایفـاد می کند.
بهرامی اظهـار کرد: از هفت پروژه شـاخص مناطق عشـایری کشـور در اسـتان 
فـارس، پـروژه تامین آب سـایت های اسـکان امامـزاده محمد و سـرو نخودی 
و حفـر و تجهیـز چـاه جنگل شـدید شهرسـتان سروسـتان بـا اعتبـاری بالغ بر 
دو میلیـارد و 6۰۰ میلیـون تومـان به منظـور بهره مندی 2۱2 خانوار عشـایری 

بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.

آئین کلنگ زنی حفر و تجهیز چاه آب شرب 
تیره چهار راهی

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در نهمیـن روز از دهه فجر در آییـن کلنگ زنی 
حفـر و تجهیـز چاه آب شـرب تیـره چهارراهی بـرای بهره بـرداری 2۰۰ خانوار 

عشـایری از نعمت آب سـالم و پایـدار خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس، روح الـه 
بهرامی اذعـان کـرد: شـاخص برخـورداری عشـایر از آب پایـدار ۴۳ درصد بوده 

کـه در دو سـال اخیـر بـه شـاخص برخـورداری بـه6۳ درصد رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تمـام فعالیت هـای سـازمان امور عشـایر ایران در راسـتای 
حمایـت از جامعـه عشـایری اسـت افـزود:  تـالش خواهیـم کرد که عشـایر در 
تمـام مناطـق اسـتان بتواننـد از تمـام ظرفیت هـا جهـت برخـورداری از تامین 

آب سـالم پایـدار اسـتفاده کنند.
بهرامی درادامـه اذعـان داشـت : امیدواریم در چند سـال آینده بتوانیم آبرسـانی 
سـیار را بـه طـور کامـل حـذف کنیـم و همـه عشـایر بتواننـد از آب پایـدار 

شـوند. برخوردار 
در ادامـه معـاون گردشـگری و امـور زائرین اسـتانداری فـارس در آیین کلنگ 
زنـی حفـر و تجهیـز چـاه آب شـرب تیـره چهارراهی گفـت: مقاومت، شـهامت 
و ایثـار از ویژگـی بـارز عشـایر اسـت که بـا تقدیم 2 هزار شـهید عشـایری در 

هشـت سـال دفـاع مقدس در اسـتان فـارس آن را بـه اثبات رسـانده اند.
سـید علـی نقـی طبیـب لقمانی با اشـاره بـه اینکه در هـر چادر عشـایری یک 
کارگاه تولیـدی کوچکـی وجـود دارد افـزود: امروزه 2۵ درصد گوشـت قرمز،۳2 
درصـد صنایع دسـتی کشـور توسـط جامعـه عشـایری تولید می شـود،که نقش 
بسـزایی در اقتصـاد و رونـق کشـور دارند،که نقش بسـزایی در اقتصـاد و رونق 
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کشـور دارند.
وی تصریـح کـرد: در چنـد سـال اخیـر بیشـتر مناطق عشـایری اسـتان فارس 
از نعمـت آب سـالم و بهداشـتی پایداربرخـوردار شـده اند کـه بیانگـر این اسـت 
کـه در دولـت تدبیـر و امیـد توجـه ویـژه ای به جامعه عشـایری شـده اسـت .

در حاشـیه بر گزاری این مراسـم از سـایت های اسـکان نجف آباد و مهکسـتان 
بازدید بـه عمل آمد.

سازمان تعاون روستایی فارس
فیروزه حجتی

افتتاح فروشندگی مواد نفتی اتحادیه شرکت های 
تعاونی روستایی الرستان

رئیـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان الرسـتان از افتتـاح فروشـندگی مواد 
نفتـی اتحادیـه تعـاون روسـتایی الر بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر انقـالب 

داد. اسـالمی خبر 

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس؛ علـی 
خسـرو پـور گفـت: احداث فروشـندگی مواد نفتـی اتحادیه شـرکت های تعاونی 
روسـتایی الرسـتان، از مهرمـاه سـال ۱۳۹8 شـروع و بـا سـرمایه گـذاری بالغ 
بـر ده میلیـارد ریـال کـه از منابـع مالی اتحادیـه تامین شـده، در مهرماه سـال 

۱۳۹۹ بـه پایان رسـیده اسـت.
وی تصریـح کـرد: فعالیت این فروشـندگی در زمینه خرده فروشـی نفت سـفید 
و نفـت گاز بـه خانوارهـا، بخـش کشـاورزی، عمرانـی و صنعتـی می باشـد و 
پیـش بینـی می گـردد سـالیانه، 2 میلیـون و ۵۰۰ هـزار لیتـر مـواد سـوختی 

گردد. توزیـع 
بـا حضـور فرمانـدار ویـژه الرسـتان،  ایـن مراسـم  شـایان ذکـر اسـت کـه 
معـاون عمرانـی فرمانـداری، رئیـس شـرکت پخـش فرآورده های نفتـی ناحیه 
الرسـتان، رئیـس اداره، مدیرعامـل و اعضـای هیـات مدیـره اتحادیـه تعاونـی 
روسـتایی، برخـی از روسـای ادارات و جمعـی از مدیـران عامـل شـرکت های 

تعاونـی روسـتایی الرسـتان برگـزار شـد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس خبرداد:
کلنگ زنی ساختمان اداری تعاون روستایی بختگان

مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس گفت: پـروژه سـاختمان اداری 
تعاونـی روسـتایی شهرسـتان بختـگان  بـه مناسـبت چهـل و دومیـن سـالگرد 

پیـروزی انقـالب اسـالمی کلنگ زنـی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس؛ هدایـت 
الـه رحیمی افـزود: دفتـر اداری اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان تازه تاسـیس 
بختـگان بـا مسـاحت ۳۰۰ متـر مربع و بـا اعتبار ۱۰ میلیـارد ریال به مناسـبت 
دهـه پرفـروغ فجر در چهـل و دومین سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی کلنگ 

زنی شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: اعتبار مـورد نیاز برای سـاخت این دفتـر از محل منابع 
داخلی شـبکه تعاون روسـتایی شهرسـتان بختـگان و با نظارت سـازمان تعاون 
روسـتایی اسـتان فـارس تامیـن شـده اسـت و مـدت زمـان مـورد نیـاز بـرای 

سـاخت ایـن دفتـر یک سـال در نظر گرفته شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول اظهـار کرد: کلنـگ زنی و احـداث انبار 2۰۰۰ تنـی اتحادیه 
از محـل  اعتبـار 2۵ میلیـارد ریـال  بـا  تعـاون روسـتایی شهرسـتان کازرون 
تسـهیالت بانکـی و منابـع داخلـی اتحادیـه کازرون از دیگـر پروژه هـای دهـه 

فجـر اسـت کـه جهـت ذخیـره سـازی بـذر گنـدم و جـو کلنگ زنی شـد.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

برگزاری مراسم گرامیداشت روز زن و ایام اهلل 
دهه فجر در موسسه سرم سازی رازی 

شعبه شیراز
مناسـبت  بـه  شـیراز  شـعبه  رازی  سـازی  و سـرم  واکسـن  موسسـه  رئیـس 
دهـه مبـارک فجـر و چهـل و دومیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقـالب 
اسـالمی ایران و میـالد بـا سـعادت بانوی بـزرگ اسـالم حضرت فاطمـه زهرا 
)س( گفـت: والدت بـا سـعادت حضـرت فاطمـه زهـرا)س( بهتریـن بهانـه و 
فرصـت بـرای ارج نهـادن و قدردانـی از زحمات و تالش های این قشـر زحمت 

کـش جامعه اسـت.
به گزارش روابط عمومی موسسـه واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه شـیراز، 
علـی شـیرازی نژاد افـزود: حضـرت فاطمه زهـرا )س( برای همسـر و فرزندان 
خـود فـردی فداکار، مهربان، دلسـوز، از جان گذشـته، عالم و ... بـود که امروزه 

از آنـان بـه افتخار یـاد می کنند.
وی بـا اشـاره بـه ویژگی هـای بـارز اخالقـی، تربیتـی و فردی حضـرت فاطمه 
زهـرا )س( بیـان کـرد: افتخـار می کنیـم، اسـالم چنین زنانـی را تربیـت کرده 
کـه امـروزه حضـرت فاطمـه زهـرا )س( الگـوی بـرای دختـران، زنـان و حتی 

جوامع بشـری اسـت.
وی در بخش دیگر سـخنان خود با اشـاره به دسـتاوردهای انقالب اسـالمی در 
طـول بیـش از ۴ دهـه از آن گفـت: بعد از پیـروزی انقالب اسـالمی و به برکت 
خـون شـهدا، کشـورمان در بسـیاری از عرصـه هـا بـه دسـتاوردهای بزرگـی 
دسـت یافتـه کـه نمونـه بـارز این امر رشـد تولیـد علـم و فنـاوری در مجموعه 

است.  رازی 
بـه مناسـبت دهـه مبارک فجـر و چهـل و دومین سـالگرد پیروزی شـکوهمند 
انقـالب اسـالمی ایران و میـالد با سـعادت بانوی بزرگ اسـالم حضرت فاطمه 
زهـرا)س( ، مراسـم جشـنی با هدف بزرگداشـت مقـام زن و روز مـادر با حضور 
ریاسـت شـعبه و معاونیـن و اعضـا هئیت علمـی و  جمعی از کارکنان در سـالن 
آمفـی تئاتـر این شـعبه برگـزار و در پایـان از زحمات بانوان شـاغل و تعدادی از 

همـکاران در ایـن شـعبه با لـوح تقدیر تشـکر و قدرانی بـه عمل آمد.



برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و صنایع وابسته خرما در شیراز

دریافت گواهینامه و نشان مهارت حرفه ای با استاندارد اروپایی ESCO و عضویت در باشگاه 
جهانی حرفه ای ها توسط رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس



آدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارمآدرس: شیراز - بولوار آزادی - نبش بولوار ارم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تلفن سازمان: 8 - 32272180

نمابر: 32293572
تلفن گویا: 32271771

تلفن روابط عمومی: 32292670

farsro@yahoo.com : ایمیل روابط عمومی
www.fajo.ir :پورتال سازمان

لینک را لمس کنید

سهم 15 درصدی فارس از برنامه توسعه سهم 15 درصدی فارس از برنامه توسعه 
گلخانه در کشورگلخانه در کشور

با رونمایی از سند جامع کشاورزی قراردادی محصوالت گلخانه ای کشور عنوان شد؛

http://www.fajo.ir
http://www.fajo.ir
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